
דעת תורה
מאת הרה׳׳ק ר׳ ישראל 

מרוז׳ין זיע׳׳א

‡

‰חסי„ים  מז˜ני  ‡ח„  סיפר 
‰‡חרון  בפסח  ˘˘מע 

זˆ"ל  ‰‡„מו"ר  חיי  לימי 
מפח„  "‡ני   – ‰ל˘ון  בז‰ 
יזכו  ל‡  ˘לנו  ˘‰„ורו˙ 

ל‚‡ול‰ ‰˘לימ‰ ב„רך נסים 
ביˆי‡˙  ˘‰י‰  כמו  ונפל‡ו˙ 

מוכרח  ˘‰‚‡ול‰  רו‡‰  ‡ני  ‡ל‡  מˆרים. 
עזר‡,  בימי  ˘‰י‰  ב‡ופן  ‰טבע  ב„רך  ל‰יו˙ 
ב„רך  ומוס˙רים  מכוסים  י‰יו  ו‰נפל‡ו˙  ו‰נסים 
לנסים  ר‡ויים  ‰יו  ˘ל‡  עזר‡  בימי  כמו  ‰טבע, 
מפח„  ו‡ני  נכריו˙.  נ˘ים  ˘נ˘‡ו  מפני  ‚לויים 
רח"ל  ‚„ולים  יו˙ר  פ‚ומים  י˘  ˘לנו  ˘ב„ורו˙ 
חייבי  כ"כ  ח"ו  ‰מ˘פח‰  בט‰ר˙  נז‰רים  ˘ל‡ 
כרי˙ו˙ רח"ל לכן ל‡ יכולים ל‰˘י‚ ‡˙ ‰‚‡ול‰ 
ונפל‡ו˙ ‡ל‡ מוס˙ר ב„רך ‰טבע,  נסים  י„י  על 
פ˙‡ום  ‰טבע,  ב„רך  מוס˙ר  ‰מ˘מעו˙  מ‰ 
י˙י˘בו מלכי ‡ומו˙ ‰עולם ו‰ם יחליטו ל‰חזיר 
‡˙ ‡רı י˘ר‡ל לעם י˘ר‡ל, ועם י˘ר‡ל יחזרו 
נסים  ‡ז  ‚ם  ˘י‰‡  ‰‚ם   ıר‡‰  ˙‡ ויבנו  ל‡"י 
‰טבע,  ב„רך  ומכוסים  מוס˙רים  ‡בל  ‚„ולים 
'וברו˙י  ל"ח)  (כ',  יחז˜‡ל  „ברי  י˜וים  ז‰  ו‡חרי 
יזכו  ז‰  ו‡חרי  וכו',  ו‰פו˘עים'  ‰מור„ים  מכם 
ז‰  ו‡ין  לנו  מ˙‡ים  ˘ל‡  בוו„‡י  וז‰  למ˘יח, 
לפי כבו„נו ˘˙‰י‰ ‰‚‡ול‰ ב‡ופן כז‰, ‡בל ‡ין 
‡יך  ‰‚‡ול‰  כבר  ˘˙‰י‰  יו˙ר,  לחכו˙  כח  כבר 
˘˙‰י‰", ע"כ „ברי ˜„˘ו ונבו‡˙ו ˘ל ‰‡„מו"ר 

מרוזין זˆ"ל.

 -  '‰ עבו„˙   - י˘ר‡ל  "נר  ‰ספר  מ˙וך 
‰‡„מו"ר  ˘ל  ומ‡מרים  ˘יחו˙  סיפורי 
מרוזין" עמ' ˜ˆ"„:

ר'  מ‰חסי„  ˘מע˙י 
מלמ„  זˆ"ל  י‰ו„‰  מ˘‰ 
‡ורנ˘טין  מ˘פח‰  ‡ˆל 
רובינפין  טו„ל  מר'  ˘˘מע 
˘‰ר‰"ˆ  ע"ח   ıמליפובי
ז"ל  (רוסי‡)  ממ‡ניסטרי˘ט 
‡מר  מריזין  ˘‰‡„מו"ר  לו  סיפר 
מ‡„  מפח„  ‡ני  מפח„,  "‡ני   – ‰ל˘ון  בז‰ 
ב„רך  ‰טבע,  ב„רך  ˙‰י‰  ‰ע˙י„‰  ˘‰‚‡ול‰ 
מפני  למ‰,  יו„עים  ו‡˙ם  מ‡„,  מ‚ו˘ם  ‰טבע 
ˆערנו  עם  ע"כ.  נ„‰"  ב‰לכו˙  נז‰רים  ˘ל‡ 
פחי˙ו˙  על  נפ˘ינו  ו„‡בון  מˆבנו  ˘פלו˙  על 
˜„˘ם  „ברי  ‰רי  רבו˙ינו,  ר‡ו  כבר  ‡˘ר  ערכנו 
עלינו  ‰מ˘‚יח  ‰˜ב"‰  ירו„  במˆב  ˘‡פילו   -
מ‡ירים   - מ‰‚לו˙  ל‰וˆי‡נו  חס„ים  ‡˙נו  עו˘‰ 
לנו ‰„רך ומחיים ומחז˜ים ‡ו˙נו לבל ניפול ח"ו 
ול‰ו„יע  ול„ע˙  ל‰‡מין  חייבים  ו‡נו  לסט"‡, 
ל‰ם,  ר‡ויים  ˘‡יננו  ‡ף  נסים  ‡˙נו  עו˘‰   '‰˘
‰מלחמו˙  בכל  ובפרט  בכלל  עלינו  ומ˘‚יח 
ו‰˙ול‰  ‡ויבי‰ם,  מנˆחים  ˘י˘ר‡ל  ו‰נˆחונו˙ 
ל‰מסר  ורוˆים  עלינו  ˘י˘מרו  ב˘ונ‡ינו  בטחונו 
‡ומר  ‰כ˙וב  עלי‰ם  חסו˙ם,  ˙ח˙  ול‰˙˜יים 
מים  מ˜ור  עזבו  ‡ו˙י  עמי  ע˘‰  רעו˙  "˘˙ים 
יכילו  ל‡  ‡˘ר  נ˘ברים  בורו˙  ל‰ם  לחˆוב  חיים 
 ˙‡ נחליף  לבל  ‡ל‰  מכי˙ו˙  יˆילנו  ו‰'  ‰מים", 
לב". וטפ˘ו˙  מח˘בו˙  ב‰בלי  בור‡נו  וכבו„  כח 

מ‡מרי   - י˘ר‡ל  "˙פ‡ר˙  ‰ספר  מ˙וך 

נועם וספורי ˜ו„˘ ˘ל ‰‡„מו"ר מרוזין" 

„ף מ"ח

„רי˘˙ ˆיון עú ט‰ר˙ ‰˜ו„˘  ◆ „ע˙ ˙ור‰ בנו˘‡י ‡רı ‰˜ו„˘ ˙"ו 
מופı ב‡לפי עו˙˜ים בכú ריכוזי ‰י‰„ו˙ ‰חר„י˙  ◆ ‚úיון כ', ניסן ‰'˙˘ע"ז 
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דבר העורך
הרב יהודה אפשטיין

"˜„ו˘˙  ˘ל   20 ‚ליון 
ח˘וב  „רך  ˆיון  מ‰וו‰  ˆיון" 

מ‰וו‰  ו‰ו‡  ‰עלון,  עבור 
ל‰˙בונן  ר‡וי  ב‰  נ˜ו„‰ 
ע„  ˘‰ו˘‚  מ‰  על 

לע˙י„  ˆפי‰  מ˙וך  כ‰, 
עם  ל‰˙מו„„  נˆטרך  בו 

ח„˘ו˙  ‰מ˙ח„˘˙  ‰מˆי‡ו˙ 
לחי„ו„,  ‰ז˜ו˜ים  נו˘‡ים  י˘נם  לב˜רים. 

‰„ברים  ˘ל  יו˙ר  מ„וי˜˙  ל‰עמ„‰  נוסף,  לליבון 
על ˙˜נן, בעו„ ˘נו˘‡ים ‡חרים טעונים ר˜ ˘ינון 
וחזר‰. ול‡ור „ברי רבנו ‰רמח"ל, ‡˘ר לימ„ ‡ו˙נו 
בכל נו˘‡ ל‚ע˙ בעי˜ר ולזנוח ‡˙ ‰טפל, ל‰˙עמ˜ 
ול˘נן  לחזור  ‰ר‡וי  מן  בענפים,  ופחו˙  ב˘ור˘ים 
‰ר‡˘ון,  ב‚ליון  ‰ב‡נו  ‡ו˙ו  ‰ר‡˘ון  ‰יסו„   ˙‡
ו‰ו‡ מˆי‡ו˙נו כ‡ומ‰ ול‡ כ˜ובı יחי„ים ˘‰˜˘ר 
Œביני‰ם ‰ו‡ מ˜רי. פ˙חנו בזמנו ביסו„ ז‰, ‡˘ר על

‡ף ‡מי˙ו˙ו ו‰יו˙ו פ˘וט לכל מבין – נ˘כח ברבו˙ 
‰˘נים ב˘ל ‰מˆי‡ו˙ ‰מעוו˙˙ ב‰ ‚לינו מ‡רˆנו. 
כע˙ ‡˘˙„ל ל‰מחי˘ ‡˙ ‰˘כח‰ ו‰עזוב‰ ‰רב‰ 

בענין ב‡מˆעו˙ „ו‚מ‡ ‡˜טו‡לי˙.

וי‰ו„ים  ב‡ר‰"ב,  ‰˘לטון  ‰˙חלף  ל‡חרונ‰ 
רבים ‰ריעו לכך ˘בממ˘ל ‰ח„˘ י˘נם כמ‰ וכמ‰ 
י‰ו„ים, ו‡ף ˘ומרי מˆוו˙, ‰מˆויים במע‚ל ‰פנימי 
ב˘בועו˙  לחזו˙  יכולנו  כך  ‰‰חלטו˙.  מ˜בלי  ˘ל 
מ‚יע  ‰˙יכון  למזרח  ‰‡מרי˜‡י  ב˘ליח  ‰‡חרונים 
ו‡ומר  בירו˘לים  ‰כנס˙  מב˙י  ב‡ח„  ל‰˙פלל 
מזוו„˙ו   ˙‡ לו˜ח  ול‡חרŒמכן  ור‚יל,  כו˙י˜  ˜„י˘ 
„בר  יו„עי  במו˜טע‰.  ‡בוŒמ‡זן  עם  ל‰פ‚˘  ונוסע 
רבו˙יו.  ‰ם  ומי  ˘ליח  ‡ו˙ו  למ„  ‰יכן  לספר  י„עו 
‰‰˙ר‚˘ו˙ סביבו ‰יי˙‰ רב‰, כמו ‚ם סביב כל בעל 
‰סיפור  וכר‚יל,  ‰‡מרי˜‡י.  בממ˘ל  ח˘וב  ˙פ˜י„ 
‰‡מי˙י, ‰סיפור ‰עˆוב ‡˘ר ‡מור ל˜רוע ‡˙ ‰לב 
וז‡˙  לחלוטין,  נ˘כח  ז‰  סיפור   – לב  לו  ˘י˘  למי 
ב˘ל ‡ו˙‰ ˜‰ו˙ חו˘ים, ‡˘ר נוˆר‰ עם ‰˙נוונו˙ 

מו˘‚י ‰‡מ˙ ‰י‰ו„יים מ˘‚לינו מעל ‡„מ˙נו.

י‰ו„י.  ‰ו‡  ‰˙יכון  למזרח  ‰‡מרי˜‡י  ‰˘ליח 
י‰ו„י ˘ומר מˆוו˙. י‰ו„י ˘‡מור ל‰˘˙ייך ל‡ו˙ם 
עם  ברי˙  כר˙נו  ˘כ‡ומ‰  בכך  ‰מכירים  י‰ו„ים, 
בור‡ עולם. ‡„ם כז‰ מ‚יע לי˘ר‡ל, ובסכסוך ˘בין 
י˘ר‡ל ל‡ויבי‰ ‰ו‡ מ˘ר˙ מ„ינ‰ ‡חר˙, עם ‡חר, 
ול‡ ‡˙ עמו ˘לו. מ‰ ז‰ ‡ם ל‡ ב‚י„‰? מי„ י˜פˆו 
וי‡מרו, מ‰ ז‰ ˘ייך? מ„ובר ב‡זרח ‡מרי˜‡י, ˘ם 

כולם ‡זרחים ˘ווים לל‡ 
ו‰ו‡  ו‚זע,   ˙„ ‰ב„לי 
ל‰בחר  זכ‡י  כי‰ו„י 
˘ם לכל ˙פ˜י„, ועליו 
מ„ינ˙ו   ˙‡ ל˘ר˙ 
‰„בר  מ„וע  בנ‡מנו˙. 
עוב„˙   ˙‡ לס˙ור  ‡מור 
‰יו˙ו ˘ל ‡ו˙ו ˘ליח בן ‰„˙ 
 ˙‡ ל˜יים  מ˜פי„  ˘‡פילו  ‰י‰ו„י˙, 
מנ‰‚י ‰„˙? ‡י ‡פ˘ר ל‰יו˙ י‰ו„י יר‡ ˘מים ו‚ם 

פ˜י„ בכיר בממ˘ל ‰‡מרי˜‡י?

ב˘‡ל‰ זו נ‚ענו בעˆם ‰לוז ˘ל ‰˜יום ‰י‰ו„י, 
מי  ו‡˘ר  מנוס,  ממנ‰  ˘‡ין  ‰יסו„י˙,  בנ˜ו„‰ 
˘‡ינו מבין ‡ו˙‰ ‡ינו מבין „בר וחˆי „בר. ‰י‰„ו˙ 
‡יננ‰ '„˙'. ‰י‡ ‡ינ‰ ˜ובı ˘ל מנ‰‚ים מ˘ונים 
ומיו˘נים, ‡˘ר מחייב˙ ‡˙ מ‡מיני‰ לערוך מפעם 
‰י‡  מ‰ו˙‰  כל  ‰י‰„ו˙  ‡חר.  ‡ו  כז‰  טכס  לפעם 
נ‰י‰  ˘‡נחנו  עולם,  לבור‡  בינינו  ‰ברי˙  כרי˙˙ 
לעם'  לו  'ל‰יו˙  ל‡לו˜ים.  לנו  י‰י‰  ו‰ו‡  לעם  לו 
מ˘מעו ˘ל „בר ל‰˘˙ייך ‡ליו בכל ˙חומי ‰חיים. 
‡ל לו לי‰ו„י ליˆור לעˆמו ˙חומי חיים ‰מנו˙˜ים 
מ‰כפיפו˙ לבור‡ עולם. ‰ברי˙, כ‡˘ר מעיינים ב‰, 
˘ל  ומˆ„ו  כולן,  ‰מˆוו˙  ˘מיר˙   ˙‡ מˆ„נו  כולל˙ 
‰' – ל˙˙ לנו ‡˙ ‡רı י˘ר‡ל. נ˙ינ˙ ‰‡רı מ˘מעו 
˘ל „בר ל˙˙ לנו ‡˙ ‰כלי ˘ל˙וכו ניˆו˜ ‡˙ ‰˙וכן 

‰י‰ו„י, ע„ ˘‰י‡ ˙‡יר כול‰ מכבו„ ‰'.

ומלו‡ו  עולם  חוב˜˙  ‰˙ור‰  בו  כז‰,  במˆב 
˘כל  ‰רי  חיים,  ‡נו  ב‰  ‰מˆי‡ו˙  כל   ˙‡ וממל‡˙ 
ל‰˘˙ייך  ‡מורים  ‡„ם  ˘ל  ופעילו˙ו  מע˘יו 
בפוליטי˜‰  לעסו˜  בחר  ‡ם  ‰ז‡˙.  למס‚ר˙ 
וממ˘ל, ‰ו‡ יעמו„ ב˘רו˙‰ ˘ל ‰מ„ינ‰ ‰י‰ו„י˙ 
ב‡רŒıי˘ר‡ל. ‡ם יפר ‡˙ ‰ברי˙ ויחליט ˘‰ו‡ ל‡ 
˘ייך, ‡נו נ˙יחס ‡ליו כ‡ל כל מי ˘עזב ‡˙ ‰˙ור‰ 
כמו‰  ‡חר˙  למ„ינ‰  ‰נ‡מנו˙  ‰ˆ‰ר˙  ו‰מˆוו˙. 
 '˙„' בין  ‰חילו˜  ‡חר˙.  ל„˙  נ‡מנו˙  כ‰ˆ‰ר˙ 
‰מערב,  ˙רבו˙  ˘ל  ‰מˆ‡‰  ‡ל‡  ‡ינו  ל'מ„ינ‰' 
‰מˆי‡ו˙  על  ל˘לוט  וליומר˙‰  ל'„˙'  בז‰  ‡˘ר 
‰פוליטי˙. ו‡ין כל מ˜ום במס‚ר˙ ‰י‰„ו˙ ‰‡מי˙י˙ 
‰טכסיו˙  ‰סמליו˙,  ‰מˆוו˙   ˙‡ ˘מ˜יים  לי‰ו„י 
‡חר˙.  למ„ינ‰  נ˙ונ‰  נ‡מנו˙ו  ‡ולם  ‰י‰„ו˙,  ˘ל 
ל˙ור‰ י˘ מ‚מ‰ בעולם, ומ‚מ‰ זו ‡ינ‰ עול‰ ב˜נ‰ 
‡ח„ עם ‰‡ינטרסים ˘ל מ„ינ‰ זר‰ כזו ‡ו ‡חר˙. 
כיˆ„ יכול י‰ו„י ל˘ר˙ מ‚מ‰ זו, ˘‰י‡ נ‚„ ‰˙ור‰, 
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וב‡ו˙ו ‰זמן לומר ˜„י˘ ול‰˙פלל ב„ב˜ו˙ לבור‡ 
עולם? ובר‡˘ ‰˘נ‰, כ‡˘ר ‰ו‡ ‡ומר 'וכל ‰ר˘ע‰ 
כע˘ן ˙כל‰ כי ˙עביר ממ˘ל˙ ז„ון מן ‰‡רı', למ‰ 

‰ו‡ מכוון? ל˘לטון ˘‰ו‡ עˆמו מ˘ר˙?

˙ופע‰ חמור‰ זו, כ‡˘ר י‰ו„ים רבים מ˘ר˙ים 
מבחינ‰   – זרים  למ˘טרים  נ‡מנו˙  ומˆ‰ירים 
כ‡˘ר   ,ıב‡ר כ‡ן  ˙ופע˙Œב˙  ‰ולי„‰  מסוימ˙ 
י‰ו„ים ˘ומרי מˆוו˙ מ˘ר˙ים ‡˙ ‰˘לטון ‰חילוני. 
‡ף  לפעמים  כיפו˙,  חוב˘י  מעט  ל‡  לר‡ו˙  ני˙ן 
עומ„  ו‡„ם  ‰ממ˘ל‰.  ר‡˘  בסביב˙  ˘חורו˙, 
ו˙ו‰‰, מ˙וך ‰נח‰ ˘מ‚מ˙ ‰˘לטון ‰חילוני ‡יננ‰ 
י‰ו„י  יכול  כיˆ„  ‰˙ור‰,  ממלכ˙   ˙‡ כ‡ן  לכונן 
‰נ‡מן ל‰' ול˙ור˙ו ל˘ר˙ ˘לטון כז‰? ‰כסף יענ‰ 
יום פעמיים כי "‰' ‡ח„"  ‡˙ ‰כל? מי ˘˜ור‡ בכל 
יכול  ‰ו‡  כיˆ„   – מ˘ל‰"  בכל  "מלכו˙ו  כי  וסובר 
˜יומ‰  בעˆם  ‡˘ר  ‰ר˘ע,  ממלכ˙  ב˘רו˙  לעבו„ 
מונע˙ ‡˙ כינונ‰ ˘ל מלכו˙ ‰'? כל ‡ו˙ם עיוו˙ים 
˘ל  ‰בסיסי  ‰מו˘‚  סילוף  ˘ל  ˙וˆ‡‰  ‡ל‡  ‡ינם 
מˆוו˙  כ‡˘ר   ,'‰  ˙‡ ‰עוב„˙  ‡ומ‰  ˘ל  ‰י‰„ו˙, 
‰ל‡ומי˙,  מ‰ז‰ו˙  נפר„  בל˙י  חל˜  מ‰וו˙   ˙„‰
‡ו˙נו  ‰מחייב˙  כמˆוו‰  ח˘וב‰  ‰ל‡ומי˙  ו‰ז‰ו˙ 
‡זי  ‰נ"ל,  ‰מו˘‚  לפי  ב‡מ˙  חיינו  ‡ילו  „בר.  לכל 
‰יינו יו„עים, כי י‰ו„י י˘ ר˜ בי˘ר‡ל, ומעˆם ‰יו˙ו 
‰י‡  ‡˘ר  ‰י‰ו„י˙,  ‰מ„ינ‰   ˙‡ מ˘ר˙  ‰ו‡  י‰ו„י 
‰˙ור‰.  חו˜י  לפי  מ˙˜יימ˙  י‰ו„י˙  ‰יו˙‰  מעˆם 

ֈילו זכינו‡

ל‰  ˘מ‰  ˆיון"  "˜„ו˘˙  ‡‚ו„˙  כ‡מור, 
‰˘נים  במ˘ך  ˘‰ˆטבר  ‰‡ב˜   ˙‡ לנער  למטר‰ 
‡ומ‰  ˘ל  יסו„יים  מו˘‚ים  ‡ו˙ם   ˙‡ ול‰˘יב 
‰˙יחסו˙  ‚ם  ‰˘‡ר  בין  מחייב  ‰„בר  ב‡רˆ‰. 
‰רחו˜ים  ‡לו  ˘ל  ‡ף  ‰‡ומ‰,  כלל  ˘ל  למˆב‰ 
‰ם  ‰יכן  ל‰בין  מ‚מ‰  מ˙וך  ומˆוו˙,  מ˙ור‰  כיום 
‡וחזים ולר‡ו˙ כיˆ„ ‡פ˘ר לפעול ביחס ‡לי‰ם. 
‰„בר מˆריך לעי˙ים ‰˙מו„„ויו˙ ל‡ פ˘וטו˙ עם 
‰לב  ˘נטיי˙  עלŒ‡ף  ‡ולם  עˆומים.  ר˘ע  כחו˙ 
מ˙וך  ‰˙ורניו˙  ‰‡מי˙ו˙  בברור  ר˜  לעסו˜  ‰י‡ 
˘מחים  כ˘‰„ברים  ‰סו‚יו˙  בליבון  ‰מ˜ורו˙, 
בלבו,   '‰ ויר‡˙  ˘„ע˙  מי  לכל  ומ‡ירים  כנ˙ינ˙ן 
בפועל ‡ין מנוס מעיסו˜ ‚ם ב‡ו˙ו מ‡ב˜ על  ‰רי̆ 
נפ˘ ‰עם ˘ב˘„ו˙, ‡˘ר במ˜רים רבים מכב„ ‡˙ 
ימי‰  מ˘חר  כבר  ממנו  נ˘„„‰  זו  ‡ולם  ‰מסור˙, 
מ‰  על  ‡ו˙ם  לפˆו˙  במ˜ום  וכע˙  ‰מ„ינ‰,  ˘ל 
˘נע˘‰ ‡ז – ‰ולך ‰˘לטון ומנס‰ ל‰רוס ‚ם ‡˙ 

נ˘‡ר‰  ˘עו„  ‰מעומעמ˙  ‰י‰ו„י˙  ‰ז‰ו˙  מעט 
ל‰כנס  ו‰חליטו  ‰כפפ‰   ˙‡ ˘‰רימו  מי  ב‰ם. 
לעובי ‰˜ור‰ בסו‚י‰ זו ˘ל ‰חינוך ‰ממלכ˙י ‰ם 
נים,  „י˜וב, ‰פעיל רבו˙ בנו˘‡ מז‰̆  ‰רב ‡לע„̂ 
וחברו ‰רב מיכ‡ל זלב‰, ר‡˘ מכון "‡ספ˜לרי‡", 
‡˘ר כ˙בו יח„יו מ‡מר, ‰מ˙‡ר ‡˙ ‰מˆב ‰ע‚ום 
במטר‰  חברי‰ם  ו˘ל  ˘ל‰ם  ‰נחו˘  ‰מ‡ב˜  ו‡˙ 
ל‰נ‰‚˙  ב„רכו  ‰‡פ˘ר.  ככל  ול‰ˆיל  לנסו˙ 
ל‰˙יחס  חייב  ‰חר„י  ‰ˆיבור  י‰י‰  ‰מ„ינ‰, 
˘ני  עו˘ים  ויפ‰  מול‰,  ול‰˙מו„„  זו  למˆי‡ו˙ 
Œחברים ‰י˜רים ‰ללו, ‡˘ר כבר כע˙ נו‰‚ים על‰

פי ‰‡חריו˙ ‰מחייב˙ ‡ו˙נו כמי ˘‰˘לטון בי„ו, 
פרורים  כמ‰  ל˜בל  ל‰˙חנן  ˘ב‡  כמי  עו„  ול‡ 

מ‰עו‚‰ ‰˙˜ˆיבי˙, ו˘לום עליך נפ˘י.

‰רב חיים פרי„מן במ„ורו ‰˜בוע על ספר "˜ול 
בעמל˜  ‰מלחמ‰  מ‰ו˙   ˙‡ ‰פעם  מב‡ר  ‰˙ור" 
˘ופכים  „בריו   .ıר‡‰ כיבו˘  מˆו˙  ˘ל  ב‰˜˘ר 
‡ור על כמ‰ וכמ‰ נ˜ו„ו˙, ‡˘ר ‡ינן ˙מי„ ברורו˙ 

למ˙בונן ‰˘טחי.

"לפני  במ„ורו  ברוורמן  י˘עי‰  ‡בר‰ם  ‰רב 
˜˘ור‰  ‡רŒıי˘ר‡ל  כיˆ„  בפנינו  מˆי‚  ולפנים" 
פנימיו˙  עלŒפי  וז‡˙  בלŒינו˙˜,  ˜˘ר  י˘ר‡ל  לעם 
‰„ברים ‰נר‡ים לעיניים  ‰˙ור‰, ממנ‰ ‡נו למ„ים̆ 

כ‡ן מו˘ר˘ים למע˘‰ בעליונים.

ˆיון  „רי˘˙  ב˘ו"˙  ‚ול„˘טיין  בןŒˆיון  ‰רב 
במ„ור  ˘נכ˙ב  מ‰  ‡ו„ו˙  ל˘‡ל‰  ‰פעם  נ„ר˘ 
בו  ˘ובח‰  כ‡˘ר  חו„˘יים,  לפני  ‰ˆ‡ן"  "בע˜בי 
מי„˙ ‰‡כזריו˙ כלפי ‡ויבי י˘ר‡ל. ‰רב ‚ול„˘טיין 
על  ‡ור  ו˘ופך  בכלל  ‰מי„ו˙  ב˙ור˙  ס„ר  עו˘‰ 

‰יחס ‰˙ורני ‰ברור ל‡ויבי ‰' ועמו.

‰ˆ‡ן"  "בע˜בי  ‰מ„ור  עוס˜  ‰ז‰  בחו„˘ 
˘ל  ‰‰˘פל‰  וח˘יבו˙   "˙„ "מלחמ˙  ˘ל  בנו˘‡ 
‡לילי ‰‡ויב, מו˘‚ ˘‚ם ‰ו‡ ל‡ ב‰כרח מובן לכלל 
‰מערבי˙,  בח˘יב‰  ל„‡בוננו  ‰ור‚ל  ‡˘ר  ‰ˆיבור, 
‰רו‡‰ בחופ˘ ‰„˙ ובסבלנו˙ „˙י˙ כערכים נעלים. 
„ברי  ˘ל  ‰ברורים  ‰מ˜ורו˙  ˘‰ב‡˙  מ˜ווים  ‡נו 
רבו˙ינו בעניין יספי˜ו עבור ‰מסופ˜ים, ול‡ נז„˜˜ 
בחו„˘ ‰ב‡ לרב ‚ול„˘טיין ˘יב‡ר ‡˙ מ‰ ˘בעיני 

‰˙ור‰ ‰ו‡ מובן מ‡ליו.

במ„ור "„ע˙ ˙ור‰" ‰ב‡נו ‰פעם ‡˙ ‰‡„מו"ר 

‰מ˘ך בעמו„ ז
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ספר קול התור
הרב חיים פרידמן

[מאמר י]

 ıכיבו˘ ‡ר
י˘ר‡ú – מúחמ˙ 

 ˜úעמ
˙˜ˆיר ‰מ‡מרים 

‰˜ו„מים:
(‚ליון  י'   – ז'  במ‡מרים 

17 - 20) ‡נו עוס˜ים ב„ברי ‰‚מ' 

לימו˙  ‰ז‰  ‰עולם  בין  "‡ין   - (ל"„:)  בברכו˙ 
מ]˘עבו„  [‰‚‡ול‰  ‡ל‡  ‰‚ר"‡]  יוסף.  [בן  ‰מ˘יח 
מ˘עבו„  ‰‚‡ול‰  מ„וע  ו˜˘‰,  בלב„".  מלכיו˙ 
מלכויו˙ בלב„ ‰י‡ מעל‰ כ"כ ‚„ול‰, ˘ר˜ ב‚לל‰ 

נ˜ר‡ים ‰ימים "ימו˙ ‰מ˘יח"? 

במ‡מרים זŒח - ˙ירˆנו עפ"י בי‡ור ‰מעל‰ בכך 
˘‰‚ויים ל‡ ˘ולטים על עם י˘ר‡ל.

בי‡ור  עפ"י  מ˙רˆים  ‡נו   - [‰נוכחי]  טŒי  במ‡מרים 
ולטים על ‡"י. וכ„ל‰לן - ‰‚ויים ל‡̆  ‰מעל‰ בכך̆ 

❏ ❏ ❏

ו'מלחמ˙  '˜יבוı ‚לויו˙'  ‰‚ר"‡ ‡ומר, ˘עבו„˙ 
כיבו˘ ‡"י' נ˜ר‡˙ "מלחמ‰ ל‰׳ בעמל˜".

וכך כ˙וב ב"˜ול ‰˙ור" (פ"‡ ס"ט): 
ּה  ָ̇ ‡ֹ ם  ∆ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒיר ƒו' ל"‡)  י"‡,  („ברים  הפסו˜  "על 
˘ם)  ‡לי‰ו  (‡„ר˙  ה‚ר״‡  רבנו  ‡ומר  ּה'.  ּבָ ם  ∆ּ̇ ב¿ ַ ׁ̆ י ƒו
'בזכו˙ ˘˙ר˘ו ‡ו˙ה ˙˘בו בה, ובמה ˙יר˘וה 
בחז˜ה'. וחז˜ה היינו בנין ונטיעה, כ„ין חז˜˙ 
ונחמיה.  וז‡˙ בטורי‡ „עזר‡  ˜ר˜ע בכללו˙, 
 -  ıב˜מ [ה'חי˙'  ה"  ָ̃ ָחז¿ "ּב¿ ‚ם  הˆורך  ולע˙ 
במלחמה],  י˘ר‡ל   ıר‡  ˙‡ לכבו˘  כלומר, 
בעמל˜...  הנלחם  „יהו˘ע  בטורי‡  וז‡˙ 
ו˙כלי˙ עבו„˙נו ב˜בוı ‚ליו˙ - הי‡ 'מלחמה 
˜מ"ח;  ס"ז;  ל"ו;  בחינ‰  ב'  פר˜  ˘ם  (וע"ע  בעמל˜'"  לה׳ 

ובפר˜ ‚', סעיף ח').

נ‚„  ‰י‡  ‡"י  כיבו˘  מלחמ˙  ˘‰רי  ל‰בין,  וˆריך 
עמל˜,  כנ‚„  „וו˜‡  ול‡ו  ‰‡ומו˙,  כל 

ומ„וע, ‡ם כן, ז‰ נ˜ר‡ "מלחמ‰ ל‰' בעמל˜"?

עמú˜ ‰יחי„ ˘מעיז úחˆוı בין 
י˘ר‡ú ú‡"י

יַח  ƒנ‰ָ ָ‰ָי‰ ּב¿ וי˘ לב‡ר, ˘‰נ‰ כ˙וב („ברים כ"‰, י"ט) "ו¿
ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ı ָ‡ר∆ יב - ּבָ ƒב ּסָ ƒיָך מ ב∆ ל ‡…י¿ ּכָ ƒָך מ יָך ל¿ ∆̃ ל… ¡‡ '‰

ַנֲחָל‰  ָך  ל¿ ן  ≈̇ נ… יָך  ∆̃ ל… ¡‡  '‰
ר  כ∆ ז≈  ˙ ∆‡ ‰ ח∆ מ¿ ƒּ̇  -  ‰ּ ָּ̇ ¿ ׁ̆ ƒר ל¿
ם  ƒָמי ָ ׁ ּ̆ ‰ַ ַח˙  ַּ̇ ƒמ  ˜ ֲעָמל≈

ח". ּכָ ¿ ׁ̆ ƒּ̇ ל…‡ 

ב"‡וˆרו˙  ובי‡ר 
עמו„   ,‡ˆ˙ (כי  רמח"ל" 
בסטר‡  ˘‰נ‰,  ˜כ"‡), 

[כוחו˙  ˜ליפו˙  ‰רב‰  י˘  ‡חר‡ 
‰‡ומו˙  לכל  ‰˘ור˘  ˘‰ם  ‰טומ‡‰] 
˜ליפ˙  ‰ו‡  לכולם  ו‰ר‡˘  לי˘ר‡ל,  ˘מˆירו˙ 

."˜ ם ֲעָמל≈ ƒי י˙ ּ‚ו… ƒ ׁ̆ ‡ עמל˜, וכמ˘"כ (במ„בר כ"„, כ') "ר≈

לבין  ‰‡ומו˙  ˘‡ר  ˜ליפו˙  בין  ‚„ול  חילו˜  וי˘ 
ל  ּכָ ƒמ' כ˙וב  ‰‡ומו˙  ˘ב˘‡ר  עמל˜,  ˜ליפ˙ 
‰‡ומו˙  ˘‡ר  ˘˜ליפו˙  כלומר,  יב',  ƒב ּסָ ƒמ יָך  ב∆ ‡…י¿
 ıינן מעיזו˙ ל‰פריע לעם י˘ר‡ל ל‰י„ב˜ ב‡ר‡
מסביב  נמˆ‡ים  י˘ר‡ל  כ˘עם  ר˜  ‡ל‡  י˘ר‡ל, 
ל‡"י, בחו"ל – ˘ם ‰‡ומו˙ מˆירו˙ ל‰ם, וכמ˘"כ 
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ל…‡  ו¿ יַע  ƒ‚ּ ר¿ ַ̇ ל…‡  ם  ≈‰‰ָ ם  ƒי "ּוַבּ‚ו… ס"‰)  כ"ח,  („ברים 

ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ı ָ‡ר∆ ָך", ‡מנם כ‡˘ר ˙בו‡ "ּבָ ל∆ ַכף ַר‚¿ ַח ל¿ ָמנו…
לך  ˙‰י‰  ‡ז   ,"‰ּ ָּ̇ ¿ ׁ̆ ƒר ל¿ ַנֲחָל‰  ָך  ל¿ ן  ≈̇ נ… יָך  ∆̃ ל… ¡‡  '‰

יב". ƒב ּסָ ƒיָך מ ב∆ ל ‡…י¿ ּכָ ƒמנוח‰ "מ

מ˘‡"כ ˜ליפ˙ עמל˜, ‰י‡ חˆופ‰ ביו˙ר, ˘‰י‡ 
˘בין  ‰„בי˜ו˙  במ˜ום  חˆיˆ‰  ‚ורמ˙ 
י˘ר‡ל ובין ‡רı י˘ר‡ל, ולכן ‚ם ל‡חר ˘˙‰י‰ לך 
 ‰˙‡ ˘כבר  מ˘ום  יב",  ƒב ּסָ ƒמ יָך  ב∆ ‡…י¿ ל  ּכָ ƒמ" מנוח‰ 
 ˙ ∆‡ ‰ ח∆ מ¿ ƒּ̇ ב‡רı י˘ר‡ל - ע„יין י˘ לפניך מלחמ˙ '
˜', כ„י ל‰‚יע ל˘לימו˙ ‰„ב˜ו˙ [‰כיבו˘]  ר ֲעָמל≈ כ∆ ז≈

עם ‡רı י˘ר‡ל [עיי"˘ ב‡רוכ‰].

ך¿ ר∆ ∆„ּ ָך ּבַ ר¿ ָ̃ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ
 – עמל˜  ˘ל  מחיי˙ו  על  מˆוו‰  כ˘‰˙ור‰  ו‡כן 
בכך  ‰מיוח„˙  ר˘עו˙ו   ˙‡ מˆיינ˙  ‰י‡ 
למנוע  כ„י   - י˘ר‡ל   ıל‡ר ב„רך  עמ„  ˘‰ו‡ 
וכמ˘"כ  י˘ר‡ל,   ıל‡ר מל‰יכנס  י˘ר‡ל   ˙‡

(„ברים כ"‰, י"ז, ח'):

ך¿  ר∆ ∆„ּ ּבַ  ˜ ֲעָמל≈ ָך  ל¿ ה  ָׂ̆ ָע ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ  ˙ ≈‡ "ָזכֹור 
ו‡מרו   ," ך¿ ר∆ ∆„ּ ּבַ ָך  ר¿ ָ̃ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ם,  ƒָרי ¿̂ ƒּמ ƒמ ם  כ∆ ¿̇ ‡ ≈̂ ּב¿
ן  ָ̇ יָס ƒנ ּכ¿ ך¿  ר∆ ∆„ּ ַעל  ב...  ≈ ׁ̆ יֹו  ˜ (במ„ב"ר ט"ז, י"ח): "ֲעָמל≈

ı". ובזוה"˜ וי˜הל (˜ˆ"„: מ˙ור‚ם):  ל ָלָ‡ר∆ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒל י ∆ ׁ̆
ם  ָלה∆ ָ‡ַרב  ∆ ׁ̆ ל,  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ל¿ ָהָיה  ָרע   ׁ̆ ָנָח  ˜ "...ֲעָמל≈
ר  ∆ ׁ̆ ˙ּוב (˘מו‡ל ‡' ט"ו, ב') ֲ‡ ּכָ ∆ ׁ̆ ים,  ƒָרכ ¿„ּ ˙ ַ ׁ̆ ָר ּפָ ַעל 
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˜„ו˘˙ ˆיון
‚ליון כ', ניסן ‰'˙˘ע"ז

ם...". ƒָרי ¿̂ ƒּמ ƒֲעלֹ˙ֹו מ ך¿ ּבַ ר∆ ∆„ּ ם לֹו ּבַ ָׂ̆

וכ˙ב ב"˜ול ‰˙ור" (פ"‰ סט"ז):
 ıב˜בו כי  [‰‚ר"‡],  רבנו  ˘כ˙ב  מה  "וז‡˙ 
מה  וז‡˙  ר"ל,  ‡חר‡  הסטר‡  י‚בר  ‚לויו˙ 
ה‚לו˙  מן  יוˆ‡ים  כ˘י˘ר‡ל  במ„ר˘  ˘נ‡מר 
הטומ‡ה  כח  וזהו  ב„רך.  להם  מז„מן  עמל˜ 

."" ך¿ ר∆ ∆„ּ ָך ּבַ ר¿ ָ̃ ר  ∆ ׁ̆ ‡˘ר ע"ז נ‡מר "ֲ‡

י˘ר‡ל   ˙‡ למנוע  ˘‰ר˘עו˙  מ‰„ברים,  מ˘מע 
מלי„ב˜ ב‡רı י˘ר‡ל - זו ר˘עו˙ מיוח„˙ 
בכזו  נ‡˘מו˙  ‡ינן  ‰‡ומו˙  ו˘‡ר  עמל˜,  ˘ל 

ר˘עו˙, ולכן ‡ין ל‚בי‰ן מˆו˙ מחיי‰.

❏ ❏ ❏

עומ„  ˘‰ו‡  ירו˘לים,  כלפי  עמל˜  עו˘‰  וכך 
כניס˙   ˙‡ למנוע  כ„י  ירו˘לים  ב˘ערי 
י˘ר‡ל ‡לי‰, וכמ˘"כ ב"˜ול ‰˙ור" (פ"‰ ח"ב סט"ז): 

ל הסט"‡ הו‡ ב˘ערי  "...˘מרכזו העי˜רי̆ 
‡ּו  ים ּבָ ƒר ָנכ¿ ירו˘לים, עפ"י הכ˙וב (עוב„י‰ ‡', י"‡) 'ו¿
הכ˙וב  ועפ"י  ‚ֹוָרל',  ַיּ„ּו  ם  ƒַל ָ ׁ̆ רּו י¿ ַעל  ו¿ ָעָריו  ¿ ׁ̆
"פ˙ח‡  נ‚„   ,'ı רֹב≈  ˙‡ ַחּטָ ח  ַ̇ 'ַלּפ∆ ז')   ,'„ (בר‡˘י˙ 

כח  ˘ל  ˘‡יפ˙ו  כל  כי  „ירו˘לים,  „˜ר˙‡" 
הטומ‡ה הו‡ לה˙‡חז במרכז ה˜„ו˘ה...[‡]".

כú ‰חוˆı בין י˘ר‡ú ú‡"י – 
˜úב˘‰ בו רוח עמú˙נ

ומע˙‰ מבו‡רים „ברי ‰‚ר"‡ ב"˜ול ‰˙ור", ˘כל 
מלחמ‰ לכיבו˘ ‡רı י˘ר‡ל – נ˜ר‡˙ 
"מלחמ˙ עמל˜", וז‰ו מ˘ום ˘‡ם מי˘‰ו נלחם 
ומפריע לעם י˘ר‡ל לכבו˘ ול‰י„ב˜ ב‡רı י˘ר‡ל 
˜ליפ˙  בו  ˘נ˙לב˘‰  מ˘ום  ‡ל‡  ז‡˙  ‡ין   –
ל‚רום  מעיזו˙  ‡ינן  ‰˜ליפו˙  ˘‡ר  כי  עמל˜, 
‰פרע‰ במ˜ום ‰„בי˜ו˙, וממיל‡ ‚ם ‡ם מבחינ‰ 
‡ינו מזרע עמל˜, ‡ך בע"כ ˘בפנימיו˙  ביולו‚י˙ 

˘לו נכנס‰ רוח עמל˜י˙.

וז‰ו ˘כ˙ב ב"˜ול ‰˙ור" (פר˜ ב' בחינ‰ ˜מ"ח):
הי‡ מלחמה  ב˜בוı ‚לויו˙ -  "כי העבו„ה 

בעמל˜, להכריע ‡˙ הס"מ ב˘ערי ירו˘לם".

ו‰יינו עפימ˘"כ ˘ם (פר˜ ו, סעיף ו):
"המלחמה בעמל˜ הי‡ ב˘ל˘ה סו‚ים, ‡) 
עמל˜ ˘בלב, הו‡ יˆר הרע והמ„ו˙ הרעו˙. ב) 
עמל˜   (‚ וˆב‡ו.  הס"מ  הו‡  הרוח‡י...  עמל˜ 

ה‚˘מי...".

בו  נ˙לב˘   – ‡"י  לכיבו˘  ˘מפריע  מי  כל  ו‡"כ 
‰י‡  נ‚„ו  ו‰מלחמ‰  ‰רוחני,  עמל˜  ‰ס"מ 

"מלחמ‰ ל‰' בעמל˜".

י˘ר‡ל  עם   ˙‡ ˘מפריעים  י‰ו„ים  על  ו‡פילו 
מלכבו˘ ‡˙ ‡"י– כ˙ב ב˜ול ‰˙ור (פר˜ ‰' סט"ז): 

העמל˜י˙  ˘הרוח  ‡לה  ˘כל  ˙פלה  "ו‡נו 
הרעה,  מ„רכם  מהר  ˘י˘ובו  ב˜רבם,  ˘ורר˙ 

והו‡ רחום יכפר עון".

‡י ‡פ˘ר úכבו˘ ‡"י ב˘úימו˙ – 
˜úע„ ˘נמח‰ עמ

˘‡ין  ˘מˆינו  מ‰  מבו‡ר  ‰נ"ל,  ‰„ברים  עפ"י 
י˘ר‡ל   ıר‡  ˙‡ כוב˘ים  י˘ר‡ל 
וכפי  עמל˜,  מחיי˙  ל‡חר  ע„   – ב˘לימו˙ 
 ‰ ח∆ מ¿ ƒּ̇ („ברים כ"‰, י"ט) " ‰מבו‡ר בסמיכו˙ ‰כ˙ובים 
 ‡ בו… ָ̇ י  ƒָי‰ ּכ‰ָ ˜" – ור˜ ‡ח"כ (כ"ו, ‡') "ו¿ ר ֲעָמל≈ כ∆ ˙ ז≈ ∆‡
ּ‰ [חלו˜‰]"  ָּ̇ ּבָ ב¿ ַ ׁ̆ ָי ּ‰ [כיבו˘] ו¿ ָּ̇ ¿ ׁ̆ ƒיר ƒו ֈı ל ָ‰ָ‡ר∆ ∆‡

(˜ול ‰˙ור פ"‚ ס"ח; פ"‰ סט"ז). 

‰ו‡   – ˜יים  ˘עמל˜  עו„  ˘כל  מ˘ום  ו‰טעם, 
˘בין  ‰„ב˜ו˙  במ˜ום  חˆיˆ‰  עו˘‰ 

י˘ר‡ל ל‡רı י˘ר‡ל.

וז‰ו ˘‡מרו (זו‰"˜ כי ˙ˆ‡, רפ"‡:): 
ּלֹ‡ ַיֲחזֹר  ∆ ׁ̆ ע  ּבַ ¿ ׁ̆ ƒרּוך¿ הּו‡ נ ׁ̆ ּבָ „ֹו ָּ̃ י ַה ֲהר≈ ∆ ׁ̆ "
ב˘לח, עמו„  ‡וˆרו˙ רמח"ל,  (עיין  [‰˘כינ‰ ‰˜„ו˘‰  ‡ֹו  ס¿ ƒכ ל¿
‡י  ַוּ„ַ [מעמל˜]...  ּנּו  ּמ∆ ƒמ ָמה  ָ̃ נ¿ ח  ַּ̃ ƒּי ∆ ׁ̆ ַע„  ס"‚)] 

[*]  ב"דורש לציון" (עמו„ ˜ל"„, ‰ער‰ 116) וב"מוסד היסוד" (ח"‚, פ"ח) הביא בשם תלמידי הגר"א, שמקומו המדויק של 
"פתחא דקרתא" הוא על הגבעה שעל יד המגדל הערבי "איל עקשא", אצל הצד המזרחי של שכונת "זכרון משה".

בשנת תש"ח בזמן "מלחמת השחרור" התקיימו במקום זה תפילות לישועת ישראל ע"י חכמי ירושלים, ביניהם הרה"ג 
ר' ישעיה חשין זצ"ל [שהיה שליח המהרי"ל דיסקין לתפילות לישועת ישראל] ואחר התפילות האלו הורגשה הקלה 

מרובה במצב ("מוס„ ‰יסו„" ˘ם, ‰ער‰ 10)].
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ּטֹל  ƒּי ∆ ׁ̆ ַע„  ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי  ı ר∆ ∆‡ ב¿ סּו  נ¿ ּכָ ƒי לֹ‡  ה  ז∆ ּום  ּׁ̆ ƒמ
."˜ ֲעָמל≈ ָמה מ≈ ָ̃ נ¿

וכן "„ב˜ו˙  "„ב˜ו˙ ˜וב"‰ ו˘כינ˙י‰",  כלומר: 
עם י˘ר‡ל ו‡רı י˘ר‡ל" [˘‰ם מ˜בילים ז‰ 
ל‰˙˜יים  יכולים  ‡ינם   – ‰˜ו„ם)]  במ‡מר  (עיין  לז‰ 

חˆיˆ‰  ˘ע˘‰  עמל˜  ˘ימח‰  ע„  ב˘למו˙, 
במ˜ום ‰„ב˜ו˙.

עמú˜ מטיú כסו˙ו בין úבי‡ וúבי‡‰
וז‰ו ˘‡מרו חז"ל (סנ‰„רין ˜"ו.):

יוחנן:  רבי  ‡מר  ל...  ≈‡ מֹו  ֻׂ ּ̆ ƒמ ה  י∆ ח¿ ƒי י  ƒמ "‡ֹוי 
‡וי לה ל‡ומה ˘˙מˆ‡ ב˘עה ˘ה˜„ו˘ ברוך 
בין  כסו˙ו  מטיל  מי  לבניו,  פ„יון  עו˘ה  הו‡ 

לבי‡ ללבי‡ה ב˘עה ˘נז˜˜ין זה עם זה".

 –  "ֈ‡ˆמ˙˘ ל‡ומ‰  ל‰  "‡וי  ‰ל˘ון  ו‰נ‰ 
˘˙ימˆ‡  ל˘ום ‡ומ‰  מ˘מע ˘‡י ‡פ˘ר 
בעולם ב˘ע˙ ‰‚‡ול‰, ו˜˘‰ ˘‰רי כ˙וב (י˘עי‰ו ס', 

", וע„"ז פסו˜ים רבים.  ך¿ ר≈ ‡ו… ם ל¿ ƒי כּו ‚ו… ָ‰ל¿ ‚') "ו¿

ובע"כ ˘מ„ובר כ‡ן על ‰‡ומ‰ ‰י„וע‰ – ר‡˘ 
˜" (במ„בר כ"„, כ'). ם ֲעָמל≈ ƒי י˙ ּ‚ו… ƒ ׁ̆ ‡ ‰‡ומו˙, "ר≈

וכן בי‡ר ‰‡ריז"ל (˘ער ‰‚ל‚ולים, ‰˜„מ‰ ל"‚): 
ל - ‡ו˙יו˙ מ˘מו‡ל,  מֹו ‡≈ ֻׂ ּ̆ ƒה מ י∆ ח¿ ƒי י ƒֹוי מ‡"
 ˙ ∆‡  ‡ ר¿ "ַוּיַ ‡מר  כ')  (פסו˜  למעלה  כי  פירו˘, 
כ˘יב‡  לעמל˜  לו  ‡וי  כי  ו‡מר  וכו',   "˜ ֲעָמל≈
מלחמ˙  על  ל˘‡ול  זרז  ‡˘ר  ˘הו‡  ˘מו‡ל, 
ל  מּו‡≈ ¿ ׁ̆ ף  ּס≈ ַ ׁ̆ עמל˜, ˘נ‡מר (˘מו‡ל ‡' ט"ו, ל"‚) "ַוי¿

.""‚‚ָ‡ֲ ˙ ∆‡

וז‰ו מ˘ום ˘עˆם מˆי‡ו˙‰ ˘ל ‡ומ˙ עמל˜ – 
‰י‡ ב‚„ר "מטיל כסו˙ו בין לבי‡ ללבי‡‰ 
במ˜ום   ıˆחו˘ ז‰",  עם  ז‰  ˘נז˜˜ין  ב˘ע‰ 
‰„בי˜ו˙ בין עם י˘ר‡ל ל‡רı י˘ר‡ל, וכ„פיר˘"י 
"כלומר, מי ‰ו‡ ˘יכול לעכב ‡˙ י˘ר‡ל, ו‰˜„ו˘ 
ברוך ‰ו‡ מכניסם" [ל‡רı י˘ר‡ל]. ור˜ כ˘עמל˜ 
 ˙‡ יכניס  ˘‰˜ב"‰  ˘ייך  ‡ז   – בעולם  נמˆ‡  ל‡ 
ב‰  וי„ב˜ו  ויכב˘ו‰  י˘ר‡ל,   ıל‡ר י˘ר‡ל 

ב˘למו˙.

כ‡˘ר ‡נו כוב˘ים ‡˙ ‡"י – 
˜úיפ˙ עמú˜ ‰˙בי„וע ˘נמח

ל"„:,  בברכו˙  ‰‚מ'  „ברי  מבו‡רים  ומע˙‰ 
 ıב‡ר ˘ולט  י˘ר‡ל  עם  ˘כ‡˘ר 

˘זכינו  מז‰  כי  ‰מ˘יח",  "ימו˙  ז‰ו   – י˘ר‡ל 
כבר  ˘ב˘מים  בי„וע   – י˘ר‡ל   ıר‡  ˙‡ לכבו˘ 
נמח˙‰ "˜ליפ˙ עמל˜" לפי מי„˙ ‰כיבו˘ [במ‡מר 
נב‡ר בס"„ ‰יכן ר‡ינו בימינו ˘נמח˙‰ "˜ליפ˙ עמל˜"],  ‰ב‡ 

 ,‰ ח∆ ּמָ ƒּי ∆ ׁ̆ ˜ ַע„  ֲעָמל≈ ‡ ּבָ ּלָ לּוָי‰ ‡∆ ¿ּ̇ יָנּ‰  ≈‡ ‰ ֻ‡ּלָ ו‰רי "ַ‰ּ‚¿
"כיבו˘  ולכן  כ"‰:),  „ף  בר‡˘י˙  (זו‰"˜  בּוָע‰".  ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ ּבו…  ∆ ׁ̆
"ימו˙  נ˜ר‡  עמל˜",  מחיי˙  על  ‰מעי„   – ‡"י 

‰מ˘יח".

[ור‡‰ בסוף ‰מ‡מר ‰˜ו„ם, מ„וע ‰כיבו˘ ˘ל י‰ו˘ע ו˘ל עזר‡ 

ונחמי‰ – ל‡ נ˜ר‡ו כ"כ ימו˙ ‰מ˘יח].

❏ ❏ ❏

‰˘למ‰

˜úיפ˙ עמú˜ - חוˆˆ˙ בין 
י˘ר‡ú ú˘כינ‰

עמל˜ ‰י‡ ‰‡ומ‰ ‰יחי„‰  ב‚וף ‰מ‡מר נ˙ב‡ר,̆ 
‰„ב˜ו˙,  במ˜ום  חˆיˆ‰  לע˘ו˙  ˘מעיז‰ 
 ıולכן עמל˜ עומ„ על פר˘˙ „רכים ‰מוליכ‰ ל‡ר
י˘ר‡ל, ומונע ‡˙ י˘ר‡ל מל‰יכנס ל‡רı י˘ר‡ל.

ו‰נ‰ מבו‡ר בזו‰"˜, ˘כל „בר ˘בעו‰"ז - י˘ לו 
בעולם  כ‡ן,  וכן  לו,  ‰מ˜ביל  עליון  ˘ור˘ 
ל˘כינ‰ –  ‰עליון עומ„˙ "˜ליפ˙ עמל˜" ˜רוב 
‰˘כינ‰  ‡ˆל  ל‰יכנס  י˘ר‡ל   ˙‡ ‰מוליכ‰  ב„רך 
מל‰כנס  י˘ר‡ל   ˙‡ למנוע  כ„י   - עמ‰  ול‰˙„ב˜ 
ול‰„ב˜ ב˘כינ‰, ומז‰ מ˘˙ל˘ל ˘בעו‰"ז עמל˜ 
 ıל‡ר ‰מוליכ‰  „רכים  בפר˘˙  עומ„  ‰‚˘מי 

י˘ר‡ל ‚וף ‰˘כינ‰. 

וכמ˘"כ רמ"„ וו‡לי (˘מו‡ל, עמו„ רי"‚):
יו˙ר  ה˜ליפה  הי‡  ˘עמל˜  י„וע  "...כבר 
למלכו˙  ˜רובה  ˘עומ„˙  וחˆופה  וזרה  ˜˘ה 
ח  ַ̇ 'ַלּפ∆ ז')   ,'„ (בר‡˘י˙  [ה˘כינה ה˜„ו˘ה], בסו„ 
ו‡י ‡פ˘ר ליכנס ב˙וך המלכו˙   ,'ı ‡˙ רֹב≈ ַחּטָ
ה˜ליפה  ז‡˙  י˘ברו  כן  ‡ם  ‡ל‡   - עˆמה 

ב˙חילה".

יָך ר∆ „ מו… ף עו… נ≈ ּכָ ƒי ‡…ú ו¿
וז‰ו ˘‡מרו (פסי˜˙‡ רב˙י, פיס˜‡ י"ב – זכור):

"...כל זמן ˘זרע ˘ל עמל˜ ˜יים - כביכול 
כ‡ילו הפנים מכוסו˙, נע˜ר זרעו מן העולם - 
ף  נ≈ ּכָ ƒלֹ‡ י נ˙‚לו הפנים ˘היו כ‡ילו מכוסו˙. - 'ו¿
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יָך' (י˘עי‰ו ל',  ˙ מֹור∆ יָך רֹ‡ֹו˙ ‡∆ ינ∆ ָהיּו ע≈ יָך ו¿ עֹו„ מֹור∆
כ')".

בין  ‰„ב˜ו˙  ענין  ‰ו‡   – מעל‰  ˘ל  ‰פנים  ‚ילוי 
מכס‰  עמל˜  ו˜ליפ˙  וי˘ר‡ל,  ‰˜ב"‰ 

‰פנים מי˘ר‡ל, ועו˘‰ חˆיˆ‰ במ˜ום ‰„ב˜ו˙. 

‰מכס‰  כ‡„ם   - יָך"  ר∆ מו…  „ עו… ף  נ≈ ּכָ ƒי ל…‡  "ו¿ [מ˘"כ 
(מפר˘ים) - מ˜ביל ל„ברי  פניו בכנף ב‚„ו" 
בין לבי‡ ללבי‡‰  כסו˙ו  ‰‚מר‡, ˘עמל˜ "מטיל 

ב˘ע‰ ˘נז˜˜ין ז‰ עם ז‰" [עיין ב‚וף ‰מ‡מר]].

˙ ƒי ּבָ י ּבַ ƒּמ ƒע ‰ ּכָ ¿ú ˙ ַ‰ּמַ ∆‡ ׁ̆ ּבו… כ¿ ƒú ם‚ַ‰ֲ
ל עולם ‡˙ ‰מן ‰עמל˜י  ו‰ו‡ ‡˘ר מוכיח מלכו̆ 
 ˙ ∆‡ ׁ̆ ּבו… כ¿ ƒך¿ ֲ‰ַ‚ם ל ל∆ ר ַ‰ּמ∆ - (‡ס˙ר ז', ח') - "ַוּי…‡מ∆

 ."˙ ƒי ּבָ י ּבַ ƒּמ ƒע ‰ ּכָ ל¿ ַ‰ּמַ

"מלך ס˙ם" ˘במ‚יל˙ ‡ס˙ר ‰ו‡ מלכו ˘ל עולם, 
‰‚ם  עמל˜,  ˜ליפ˙   ˙‡ מוכיח  ו‰ו‡ 
כ˘‰מלכ‰ [כנס˙ י˘ר‡ל ˘נ˜ר‡˙ "‡ס˙ר"] נמˆ‡˙ עמי 
בבי˙ - במ˜ום ‰„ב˜ו˙, ‚ם ‡ז ‡˙‰ כוב˘ ‡ו˙‰, 

■ למונע‰ מ‰„ב˜ו˙?! 

פ˘וט‰,  ‰בנ‰  על  מעי„ים  „בריו  ‡˘ר  מרוז'ין, 
‰י‰„ו˙  ממנ‰י‚י  רבים  ב˜רב  רווח˙  ˘‰יי˙‰ 
‰חר„י˙, כי ‡כן י˘נו מו˘‚ ˘ל ‚‡ול‰ ב„רך ‰טבע, 
ו‡ם זו ‰„רך ˘בור‡ עולם בוחר ב‰ ל‚‡ול ‡˙ עמו – 
˙‰‡ זו י‰ירו˙ וחוˆפ‰ מˆ„נו לחוו˙ לו „ע‰ ‡חר˙.

לע˘ו˙  ‰פלי‡  כבר  ‡˘ר  בןŒיוסף,  מנ˘‰  ‰רב 
 ˙‡ לעומ˜  מנ˙ח  ‰ו‡  כ‡˘ר  ‰˜ו„מים  בחו„˘ים 
לעובי  נכנס  ‰פעם  ‡ס˙ר,  מ‚ל˙  ו‡˙  ˘מו˙  חומ˘ 
בטוב  מב‡ר  ˘‰ו‡  ˙וך  יחז˜‡ל,  נבו‡˙  ˘ל  ‰˜ור‰ 
‰עמ„˙  מˆוו˙  ˘ל  ‰סבוכ‰  ‰סו‚י‰   ˙‡ ‚ם  טעם 
‰מלך בי˘ר‡ל, ב‰ נ˙חבטו רבים ל‡ור ‰כ˙וב בספר 
‚ם  ‚וזר  בןŒיוסף  ‰רב  ˙מי„,  ˘כמו  כמובן,  ˘מו‡ל. 

מס˜נו˙ מע˘יו˙ עבור ‰„ור ˘לנו.

עו„  נזכ‰  ו‡ם  לטוב‰,  עלינו  ב‡  ‰מˆו˙  ח‚ 
בןŒˆבי  ‡לי‰ו  ‰רב  ˘לפניו.  ‰פסח  ח‚  ‚ם  ‰˘נ‰, 
כ„רכו ˙מי„ רו‡‰ ‡˙ ‰מ˜„˘ בעבו„˙ו לנ‚„ עיניו, 
מ˙מ˜„  ‰ו‡  לח‚,  ‰‰לכ˙יו˙  ‰‰כנו˙  ובמס‚ר˙ 
ב˜רבן ‰פסח וב˘‡ל‰ ‰‡ם ‰ו‡ טעון בי˜ור ‡רבע‰ 
‚ם ‡˙ עˆם  בןŒˆבי מב‡ר  ‡ו ל‡. ‰רב  ימים מר‡˘ 
‰יו˙ו לכ‡ור‰ רחו˜  בנו˘‡, עלŒ‡ף  חוב˙ ‰עיסו˜ 
מ‰מˆי‡ו˙ ‰ע‚ומ‰ ˘ל חורבן ב‰ ‡נו ע„יין נמˆ‡ים 

ביחס למ˜„˘.

˘ל  ‰‚‡ול‰  מ˙‰ליך  לומ„  ברים  ‡לי‰ו  ‰רב 
˙‰ליך   ˙‡ וכן  כיום,  ‚‡ול˙נו  ˙‰ליך   ˙‡ מˆרים 
‚‡ול˙ו ˘ל ‰יחי„ ממ˘ברים ˘ונים ‰ע˘ויים לפ˜ו„ 
‡ו˙ו. ‰רב ברים כ„רכו מנ˙ח בכ˘רון רב ‡˙ פרטי 
ומ‡יר‰,  ברור‰  ˙מונ‰  ˘מ˙˜בל˙  ע„  ‰˙‰ליך, 

ממנ‰ ני˙ן ללמו„ ל˜חים רבים ומועילים.

‰רב בנימין ‰לוי מעמי˜ בסו‚יי˙ מכו˙ מˆרים 

עיון  ˙וך  לטוב‰,  י˘ר‡ל  ‰פליי˙  בנו˘‡  ובעי˜ר 
לפ˘ט  ‰ˆמ„ו˙  ˙וך  ‰מכו˙.  מ‰לך  בכל  מ„ו˜„˜ 
‡ו„ו˙  מעניינו˙  מס˜נו˙  מעל‰  ‰ו‡  ול‰‚יון, 
ח˘יבו˙ ‰‰ב„לו˙ ˘בין י˘ר‡ל לעמים, ולומ„ מ˘ם 
ל˙˜ופו˙ ‡חרו˙ - ‰ן לימי פורים ו‰ן לע˙ ‰ח„˘‰, 
ב‰ ‰‰ב„לו˙ נכפ˙‰ על ‰י‰ו„ים בעל כרחם, ו‰י‡ 

ונ‡י‰ם. ל „בר ‰ˆיל‰ ‡ו˙ם מי„̆  בסופו̆  ‰י‡̆ 

ל‡ נפ˜„ בעלון ז‰ ‚ם ˘מו ˘ל כו˙ב ח„˘, ‰רב 
מ˙‡ר  נפל‡‰  ˆיורי˙  בל˘ון  ‡˘ר  לרנר,  ˘מח‰ 
לנו ‡˙ ‰ˆפוי ‡ם נזכ‰ ‡כן ל‰˜ריב ˜רבן פסח עו„ 
‰˘נ‰, ˙וך ˜ירוב ‰מו˘‚ים למˆי‡ו˙ ב‰ ‡נו חיים. 
ל‚בי  מסמרו˙  ל˜בוע  לרנר  ‰רב  ב‡  ˘ל‡  כמובן, 
‡ופי ‰‚‡ול‰, ‡ל‡ ר˜ ל˘בר לנו ‡˙ ‰‡וזן, ל‰ר‚ילנו 
למו˘‚ים, ויו˙ר מכל – ל‰רבו˙ ‡˙ ‰כיסופים, ל‰פוך 

‡ו˙ם ליו˙ר ממ˘יים, יו˙ר ‡מי˙יים.

כו˙ב ח„˘ נוסף – ‰רב ‡בר‰ם בןŒ‡˘ר – מב‡ר 
ו„ברי חז"ל ‡˙  ו„ע˙ עלŒפי ‰מ˜ר‡ו˙  בטוב טעם 
ח˘יבו˙ו ˘ל ˜רבן ‰פסח כיסו„ ל˜יום ‰ברי˙ בין ‰' 

לעמו, ו‰„ברים ממ˘ מ‡ירים כנ˙ינ˙ן.

על   – ‰˘ונו˙  למו„עו˙  לב  ל˘ים  ל˘כוח  ול‡ 
‰‡‚ו„‰,  ˘ל  ‰פעילויו˙  ו˘‡ר  ‰סיורים  ‰˘יעורים, 
פעילו˙‰   ˙‡ ל‰רחיב  יכול˙‰  ככל  מ˘˙„ל˙  ‡˘ר 
לנוכח ‰בי˜ו˘ ‰רב ולנוכח ‰‰כרח ל˜יים ‡˙ רˆון ‰'.

חו„˘ טוב, ח‚ מˆו˙ כ˘ר ו˘מח ו˘נזכ‰ במ‰ר‰ 
ל‡כול מן ‰זבחים ומן ‰פסחים.

‰עורך

‰מ˘ך „בר ‰עורך
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ועל פדות נפשנו
הרב אליהו ברים

בניסן  ניסן.  חו„˘ 
עמו   ˙‡ "ויוˆ‡  נ‚‡לו, 

לחרו˙  מ˙וכם  י˘ר‡ל 
ברכו˙  נוסח  (מ˙וך  עולם" 
ובניסן  ערבי˙),  ˘ל  ˘מע  ˜רי˙ 

ע˙י„ים לי‚‡ל. 

ולכ˙וב  לעיין  י˘  ‰רב‰ 
רבו˙  עס˜ו  ובכך  ‰‚‡ול‰,  בנו˘‡ 

ועו„ יעס˜ו, מעל במ‰ זו.

‡ך כ‡ן נ˘˙„ל ל‚ע˙ בנו˘‡ יו˙ר ‡י˘י ‰נלמ„ 
מ˙וך פר˘ו˙ ‰‚‡ול‰. 

˘עבו„  עבו„˙  מ˙ו‡ר˙  ‰˙ור‰  בפר˘יו˙ 
עמ"י  ‡˘ר  ע„  ‰מזעזע,  ˜ו˘י‰  בכל  מˆרים 

ˆוע˜ים מ˙וך ˜ו˘י ‰˘עבו„ ‰בל˙י נסבל. 

‡ל‡  עוברים  ל‡  מˆרים,  יˆי‡˙  ‡חר  ו‰נ‰, 
ימים ספורים, ועמ"י מ˙‚ע‚ע למˆרים כ‡ילו ˘כח 
‰כל! "וי‡מרו ‡ל מ˘‰ ‰מבלי ‡ין ˜ברים במˆרים 
ל˜ח˙נו למו˙ במ„בר, מ‰ ז‡˙ ע˘י˙ לנו ל‰וˆי‡נו 
ממˆרים. ‰ל‡ ז‰ ‰„בר ‡˘ר „ברנו ‡ליך במˆרים 
י"„,  (˘מו˙  מˆרים!"   ˙‡ ונעב„‰  ממנו  ח„ל  ל‡מר 
סיר  על  ב˘ב˙נו   ֈ'‰ בי„  מו˙נו  י˙ן  "ֈמי  י"ב). 

"זכרנו   ,('‚ ט"ז,  ל˘ובעֈ"(˘ם  לחם  ב‡כלנו  ‰ב˘ר 
י"‡,  חנםֈ"(במ„בר  במˆרים  נ‡כל  ‡˘ר   ‰‚„‰  ˙‡
"‰מעט  ב‡מרם:  ו‡בירם  „˙ן  לע˘ו˙  ‰‚„ילו   .('‰
כי ‰עלי˙נו מ‡רı זב˙ חלב ו„ב˘ֈ!" (˘ם ט"ז, י"‚). 
‡יך י˙כן ‰„בר ‰ז‰? ל‡ עברו ‡ל‡ ימים ספורים 
מיˆי‡˙ מˆרים, ונ˘כח כל עני מˆרים, כל ‰ˆע˜‰ 

ו‰‡נח‰?! 

מ˙וך  ‰עול‰  „בר  על  בעז"‰  לעמו„  נבו‡ 
לכלל  לימו„  ל‰וו˙  ˘יכול  „בר  ‰פר˘ו˙, 
‰‚ורמ˙  ‰נ˜ו„‰   ˙‡ ל‰בין  נר‡‰  ומ˙וכו  ‰חיים, 

ל‰˙נ‰‚ו˙ זו.

כל  ‡ח„.  בר‚ע  ‰˙רח˘‰  ל‡  מˆרים  יˆי‡˙ 
ר‡˘י˙  ומורכב.  ‡רוך  ˙‰ליך  ‰י‰  ‰יˆי‡‰  מ‰לך 
ו‰‡נח‰.  ‰ˆע˜‰  ‰˜ו˘י,   ˙‡ ‰˙ור‰  מ˙‡ר˙ 
 ˙‡ ר‡‰   '‰˘ לעם  ל‰ו„יע  נ˘לח  מ˘‰  ‡ח"כ 
מˆר‰  ˘יˆ‡ו  כך  על  ל‰ם  מו„יע  ב˙חיל‰  ענים, 
‰˙כלי˙י˙  ‰מטר‰   ˙‡ מוסיף  ו‡ח"כ  ולרווח‰, 
ל‡לו˜ים"  לכם  ו‰יי˙י  לעם  לי  ‡˙כם  "ול˜ח˙י 
יוסף ב‚יליון  בן  [ר‡‰ ב‰רחב‰ במ‡מרו ‰מˆוין ˘ל ‰רב מנ˘‰ 

ב‰ם  חו„˘,  י"ב  ‰מכו˙  ˙˜ופ˙  ב‡‰  ‡ח"כ  ˘בט]. 

מוב„ל  י˘ר‡ל  עם 
מ‰מˆרים,  ומופר„ 
בני  נ„ר˘ים  בסופ‰ 
פעול‰  לבˆע  י˘ר‡ל 
לנˆח  ‡ו˙ם  ‰מנ˙˜˙ 
למול,  מ‰מˆרים, 
˙ועב˙   ˙‡ ול˘חוט 
‡ח"כ  ור˜  לעיני‰ם,  מˆרים 
ל‰˙˜„ם  עולם,  לחרו˙  לˆ‡˙  מוכן  ‰עם 
‡˘ר   ıר‡‰  ˙‡ ליר˘  ול‰יכנס  ‰˙ור‰,  ל˜בל˙ 

נ˘בע ‰' ל‡בו˙ינו. 

˙בני˙ זו יכול‰ ל˘מ˘ עבורנו כ˙בני˙ לˆור‰ 
ב‰ נע˘‰ ב‡„ם ˘ינוי ‡מי˙י. ב˙חיל‰ עליו ל‰בין 
נוˆר  בכך  ל‰מ˘יך.  יכול  ‡ינו  ‰נוכחי  ˘‰מˆב 
לו  ‡ין  ‡ם  ‡ך  ‰מˆב.   ˙‡ ל˘נו˙  ‰ר‡˘וני  ‰רˆון 
˙˜וו‰ ˘‡כן י˘נ‰ ‡פ˘רו˙ ל˘ינוי – ל‡ יחול ˘ום 
‡˘ר  חזון  ל‰עמי„  מ‚מ‰,  ל‰ˆיב  י˘  ע"כ  „בר. 
ע„   ‰˘˜ ע„יין  ‡ך  ל˘ינוי.  ו˘‡יפ‰  ˙˜וו‰  נו˙ן 
מ‡ו„ ל‡„ם ל˘נו˙ ‡˙ ‰מˆי‡ו˙ ‡לי‰ ‰ו‡ מור‚ל. 
ע"כ י˘ ˆורך ב˙˜ופ‰ ˘ל ‰ח„ר˙ ‰‰בנ‰, ˘‰מˆב 
‰˜יים ‡ינו ‰מˆב ‰טבעי, וליˆור ‰ב„ל‰ בין ‰‡„ם 
 - מוכן  ‰‡„ם  ב‰  ‰ר‚ע  ובבו‡  ‰˜יימ˙.  למˆי‡ו˙ 
י˘ לע˘ו˙ ˆע„ מ˘מעו˙י ˘ל ˘ינוי בל˙י ‰פיך, 
למˆב  לעבור  ו‡ז  ‰י˘ן,  מ‰מˆב  ‰˙נ˙˜ו˙  ˘ל 

‰רˆוי ול‰˙˜„ם בו לבני‰ ‡מי˙י˙ ויˆיב‰. 

 ˙‡ ולעˆור   ıלרוע ל‰יו˙  ˘עלול  ‰„בר  ‡ך 
‰‰˙˜„מו˙ ו‡˙ ‰יˆי‡‰ לחרו˙ ‰מוחלט˙, עומ„ 
בנ˜ו„˙ ‰˘‡יפ‰. ‡ם כל ‰רˆון מס˙כם בכך "˘ל‡ 
י‰י‰ כ"כ רע" – ‡זי כ‡˘ר ‰מˆב מ˘˙פר במעט, 
˘חוזר  ‰רי  "נסבל˙",  ל‰יו˙  ‰ופכ˙  ו‰מˆי‡ו˙ 
נ˙ון.  ‰י‰  בו  ול˘עבו„  ‰י˘נים,  ל‰ר‚ליו  ‰‡„ם 
ו‡ם ˜ור‰ ונ˙˜ל ‰ו‡ ב˜˘יים במˆבו ‰ח„˘ – ל‡ 
ˆריכ‡ למימר, ˘‡ין בו ‡פילו מעט ˙עˆומו˙ ע"מ 
ומ˙‚ע‚ע למˆבו  ו‰רי ‰ו‡ חוזר  ל‰˙‚בר עלי‰ם, 
כטוב  ‡ו˙ו  וזוכר  ˘יניו,  בעור  נמלט  ממנו  ‰י˘ן, 

ונוח.

˘כך „רכו ˘ל יˆ‰"ר, "˘‡ור ˘בעיס‰" - מעט 
 ıל‰חמי ו‰טוב  ‰˘פע  לכל  ‚ורם   ıומ‡מ ˜ו˘י 
ול‰˙˜ל˜ל. ‚ורם ל‡„ם ל‰˙‡וו˙ למ‰ ˘חסר. ו‡ף 
‰יי˙‰  ל‡  מ˙‚ע‚ע  ‰ו‡  ‡לי‰  ‰מˆי‡ו˙  ˘ב‡מ˙ 
מליבו  ל‰˘כיח  ‰יˆר  „ו‡‚   – ועי˜ר  כלל  נעימ‰ 
‡˙ ‰רע וממ˜„ ‡ו˙ו בטוב. ‰‰יפך ממ‰ ˘עו˘‰ 
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˜„ו˘˙ ˆיון
‚ליון כ', ניסן ‰'˙˘ע"ז

‰ו‡  מ‚מ„  ˘ם  ‰עכ˘ווי˙,  ‰מˆי‡ו˙  ל‚בי  ‰ו‡ 
ימיו  ˘כל  ע„  בחסר,  ‰‡„ם   ˙‡ וממ˜„  ‰טוב   ˙‡
מכ‡ובים, ‰ו‡ ‡˘ר ‡מר ˘למ‰ - "‡ל ˙‡מר מ‰ 
ל‡  כי  מ‡ל‰  טובים  ‰יו  ‰ר‡˘ונים  ˘‰ימים  ‰י‰ 

מחכמ‰ ˘‡ל˙ על ז‰" (˜‰ל˙ ז', י').

ו‰מ˙לוננים.  ‰מלינים  לעם  ˜ר‰  ‡˘ר  וז‰ 
מ‚מ˙ פני‰ם, ‰˘‡יפ‰ ו‰חזון ‡˘ר ‰ניע‰ ‡ו˙ם 
בלב„,  ‰˘עבו„  מ˜ו˘י  ‰‰יחלˆו˙  ‰יי˙‰  לˆ‡˙, 
חלב  זב˙   ıר‡" למען  ר˜  ‰יי˙‰  ל‡ר"י  ו‰‰ליכ‰ 
ו„ב˘", בל‡ ˘‰עמי„ו מעלי‰ ‡˙ ‰˜ומ‰ ‰˘ני‰, 
‰מ‚מ‰ ‰˙כלי˙י˙, ‰רוחני˙ - "ול˜ח˙י ‡˙כם לי 
לעם ו‰יי˙י לכם ל‡ל˜ים" (˘מו˙ ו', ז'), ור˜ מ˙וך כך 

- "ו‰ב‡˙י ‡˙כם ‡ל ‰‡רı" (˘ם ח').

למענו  לרˆון  מ˙‡ים  ˘‡ינו  מˆב  בבו‡  ע"כ 
 ıיˆ‡ו – טוענים ‰ם 'מ˜ח טעו˙!'. "‡ף ל‡ ‡ל ‡ר
וכ‡˘ר  י"„).  ט"ז,  (במ„בר  ‰בי‡˙נו!"  ו„ב˘  חלב  זב˙ 
בנפילים  כרוכ‰ במלחמ‰   ıמ˙ברר ˘‰בי‡‰ ל‡ר
מבי‡   '‰ "ולמ‰   - ‰ם  וטוענים  נ˘כח,  ‰כל  מי„   –
וטפנו  נ˘ינו  בחרב,  לנפל  ‰ז‡˙   ıר‡‰ ‡ל  ‡ו˙נו 
י"„,  (במ„בר  ‰ל‡ טוב לנו ˘וב מˆרימ‰!"  י‰יו לבז 
נפלו  ל‡  במˆרים  וכי  זוע˜ים!  ‰„ברים  ו‰ל‡   .('‚
נ‡נחו  ל‡  לבז??  וטפם  נ˘י‰ם  ‰ם  ‰יו  ל‡  בחרב, 

מ‰עבו„‰ ויזע˜ו?

ב˘‡יפ‰  ‰„ב˜  כלב,  ל‰ם  ˘עונ‰  מ‰  וז‰ 
‰˙כלי˙י˙, ˘עבורו יˆי‡˙ מˆרים ‡ינ‰ ר˜ ‰טב˙ 
ו˙טעמו  "˙ב‡מו  ˘ל  ל˙כלי˙  ‡ל‡  עו‰"ז,  חיי 
ב‰ר נחל˙ך" (˘מו˙ ט"ו, י"ז) – "‡ם חפı בנו ‰' ו‰בי‡ 
‰י‡  ‡˘ר   ıר‡ לנו  ונ˙נ‰  ‰ז‡˙   ıר‡‰ ‡ל  ‡ו˙נו 
זב˙ חלב ו„ב˘. ‡ך ב‰' ‡ל ˙מר„ו.. ו‰' ‡˙נו - ‡ל 
˙ר‡ום!" (במ„בר י"„, ח' – ט'). ‰‡רı ‡כן זב˙ חלב ו„ב˘ 
‰י‡, ‡ך ל‡ ז‰ ‰עי˜ר! ‰עי˜ר ‰ו‡ ˘‰' רוˆ‰ ל˙˙ 
לנו ‡˙ ‰‡רı, ל‰יו˙ לנו ל‡ל˜ים. וכ˘כך ‰ם פני 
‰„ברים – כ˘‰חזון ו‰˘‡יפ‰ ‚„ולים ‰רב‰ מעבר 
ממבט  לירו‡.  ממ‰  ‡ין   – ˘לוו‰  ומעט  לנוחו˙ 
‰פח„ים  ביטחון.  ˘ל  ‡מי˙י˙  ל˘לוו‰  זוכים  כז‰ 

‰˘˜ריים  ו‰‚ע‚ועים 
˘ל ‰יˆר ‡ינם נ˘מעים 
בלב  כלל  נו‚עים  ו‡ינם 
יוˆ‡  ‰‡„ם  כי  ובנפ˘. 
מ˙ח˙  יˆרו,  י„  מ˙ח˙ 
‰כובל  ‰חומר  למ‡סר 
‡˙ ‰‡„ם לחוסר ‰עמל 

ו‰‰˙מו„„ו˙, ו‰רי ‰ו‡ בן חורין. נפ˘ו נפ„י˙ מבי˙ 
בעיס‰ ו˘עבו„ מלכויו˙'. ל '˘‡ור̆  ‰עב„ים̆ 

בו‡נו  מטר˙  ‡ם  מכך.  ללמו„  עלינו  ‡נו,  ו‡ף 
‰‚לו˙,  מפרעו˙  ל‰ימלט  ‰י‡  י˘ר‡ל   ıל‡ר
חליל‰  עלינו  ˘בבו‡  ‰רי  ונח˙,  ב˘לוו‰  ול˘ב˙ 
 ıב‡ר ‰מˆב  כ‡˘ר  ‡ר"י,  נ˜ני˙  ˘ב‰ם  ייסורים 
מפחי„ יו˙ר מ‡˘ר בחו"ל, עלול ‰יˆר ל‰ˆיף בנו 
מח˘בו˙ זרו˙, ˘חליל‰ ב˘נ‡˙ ‰' ‡ו˙נו ‰וˆי‡נו 
‰מ‚מ‰  כ‡˘ר  ‡ך  ‰נ‰.  ו‰בי‡נו  נכר  מ‡רˆו˙ 
 '‰ בטוב  בביטחון  ח„ורים  ‡נו  כ‡˘ר  ברור‰, 
מ‡מינים  ‡נו  כ‡˘ר  ‰מˆי‡ו˙,  כל  על  וב˘ליט˙ו 
(במ„בר כ"‚, י"ט), ל‡ ˙על‰ על  כי "ל‡ ‡י˘ לא ויכזב" 
‡ו˙נו  ל‰טעו˙  ע"מ  ל‡רˆו  ‰בי‡נו   '‰˘ „ע˙נו 
בנו,  לפ‚וע  ‡ו  ‡ו˙נו  ל‰חטי‡  ‡ו  בנו,  ול˘טו˙ 
ומ˘מרו  ‡ו˙נו   '‰ מ‡‰ב˙  ל‰יפך!  ‡ל‡,  חליל‰. 
 '‰ ‰וˆי‡  ל‡בו˙ינו,  נ˘בע  ‡˘ר  ‰˘בוע‰   ˙‡
‡ו˙נו מכל ‰‡רˆו˙, לח„˘ ‡˙ ‰ברי˙ עמנו, למול 
‡ו˙נו  ול‰רבו˙  ‡ו˙נו  ל‰טיב  ל‡‰ב˙ו,  ליבנו   ˙‡
"ו‡ני  נבי‡יו.  י„  על  ˘‰בטיחנו  כמו  מ‡בו˙ינו, 
‡‰י‰ ל‰ם ל‡ל˜ים ועב„י „ו„ נ˘י‡ ב˙וכם.. וי˘בו 
במ„בר לבטח וי˘נו ביערים" (יחז˜‡ל ל"„, כ"„) "ֈכ‰ 
‡מר ‰' ‡ל˜ים ‰נ‰ ‡ני ל˜ח ‡˙ בני י˘ר‡ל מבין 
‰‚וים ‡˘ר ‰לכו ˘ם.. ו‰ב‡˙י ‡ו˙ם ‡ל ‡„מ˙ם.. 
‡ו˙ם  וט‰ר˙י  פ˘עי‰ם..  ובכל  עו„..  יטמ‡ו  ול‡ 
„ו„  ועב„י  ל‡ל˜ים.  ל‰ם  ‡‰י‰  ו‡ני  לעם  לי  ו‰יו 
מלך עלי‰ם.. ובמ˘פטי ילכו וח˜ו˙י י˘מרו וע˘ו 
‡ו˙ם. וי˘בו על ‰‡רı ‡˘ר נ˙˙י לעב„י ליע˜ב.. 
וי˘בו ב‰ ‰ם ובני‰ם ובני בני‰ם ע„ עולם.. וכר˙י 
מ˜„˘י   ˙‡ ונ˙˙י  עולם..  ברי˙  ˘לום,  ברי˙  ל‰ם 
ל‰ם  ו‰יי˙י  עלי‰ם  מ˘כני  ו‰י‰  לעולם.  ב˙וכם 
ל‡ל˜ים ו‰מ‰ י‰יו לי לעם. וי„עו ‰‚וים כי ‡ני ‰' 
לעולם"  ב˙וכם  מ˜„˘י  ב‰יו˙  י˘ר‡ל   ˙‡ מ˜„˘ 

■ (˘ם ל"ז, כ' - כ"ח). 

מיוח„ בבין ‰זמנים
úבני ‰י˘יבו˙ ‰˜„ו˘ו˙
סיורי ˘ערים מו„רכים סביב ‰ר בי˙ ‰'
מספר טúפון ú‰זמנ˙ סיורים 054-8444593

יפּוָ‰ ּ ƒ̃ ‰ַ ן ו¿ ּיו… ƒ̂ ס…ּבּו 
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עיקר קיום הברית 
ע״י קרבן פסח

[על־פי המכילתא]

הרב אברהם בן־אשר

Œˆמˆוו˙ פסח ומיל‰ ‰ן מ
‰יחי„ו˙  ע˘‰  וו˙ 

בכר˙,  מ˙חייבים  עלי‰ן 
ב˜˘ר  ˜˘ורו˙  ו‰ן 
מ‰ו˙י ל‡ ר˜ ב‰˜בלו˙ 
Œרעיוניו˙ ‡ל‡ ‚ם מ˘לי

מו˙ ו˙לויו˙ זו בזו. 

‰˙רוı ‰מ˜ובל ל˘‡ל‰ מ„וע בנ"י ל‡ 
 - ע"‡]  ביבמו˙  ‰‚מר‡  פי  [על  במ„בר  מלו 

נ˘ב‰  ˘ל‡  ‡ו  „רכים,  ‰ולכי  בסכנ˙  ˘‰יו  מכיון 
ר‡˘י˙,  ‡ופנים.  מכמ‰   ‰˘˜  - ˆפוני˙  רוח  ל‰ם 
 ˙‡ ˘עברו  ‡חר  מלו  מ„וע  ל‰סביר  ני˙ן  כיˆ„ 
‰יר„ן ב‚ל‚ל, ‰רי ע„יין ‰יו נח˘בים כ‰ולכי „רכים, 
‡מנם  ˘‰ ‚ם,̆  ועו„ עמ„ו לפני מלחמ‰ מסוכנ˙.̃ 
ולכן  לנסוע,  ע˙י„  ‰ענן  מ˙י  י„עו  ל‡  במ„בר 
ב‰ם  זמנים  ‰יו  ע„יין  ‡ך  „רכים,  כ‰ולכי  נח˘בו 
י„עו מר‡˘ ˘‡ין מסע ˜רוב, כ‚ון כ˘חנו לפני ‰ר 
נˆטרע‰.  וכ˘מרים  ‰מ˘כן   ˙‡ וכ˘בנו  סיני 
ובמיוח„ ל‡חר ˘מ˙ ‡‰רן, ‡ז בטלו ענני ‰כבו„, 
מסוים  במ˜ום  ˘י˘‡רו  מר‡˘  ל„ע˙  יכלו  וכבר 
יו˙ר מ‚' ימים, מ‰ עו„ ˘כ˘‰יו בעבר ‰יר„ן, כבר 
ל‡ ‰יו במ„בר וממיל‡ ‰יי˙‰ רוח ˆפוני˙. כמו כן, 
ח˙ ‰ר סיני וכ„ברי ‰מ„ר˘ רב‰ כל  עמ„ו̇  בע˙̆ 
‰חולים נ˙רפ‡ו, מ„וע ל‡ מלו ‡ז? ‰רי על מ˘‰ 
רבינו ˘עיכב ‡˙ מיל˙ בנו ב„רך במלון ‰י‰ ˜טרו‚ 
למ„נו  ל ‰מיל‰, כפי̆  ‰יי‰ מועט˙̆  ‚„ול ‡ף על̆ 
רח‰ ‡ומר ‚„ול‰ מיל‰  (נ„רים ל"‡:) - "רבי י‰ו˘ע בן̃ 

˘ע‰",  מל‡  עלי‰  ‰ˆ„י˜  למ˘‰  לו  נ˙ל‰  ˘ל‡ 
בן  ˘‡ף  רבינו,  כמ˘‰  ‚„ול  ˆ„י˜  ˘‡פילו  „‰יינו 
מˆו˙   ˙‡ ˘„ח‰  בר‚ע   - ל„ר‚˙ו  ‰‚יע  ל‡  ‡נו˘ 

‰מיל‰ נ˙חייב מי˙‰!

ו‰מלבי"ם  ‰ר„"˜  ‰˜˘ו  ‡לו  מ˜ו˘יו˙  חל˜ 
ו'),   –  '‰  ,'‰ (י‰ו˘ע  י‰ו˘ע  לספר  בפרו˘ם 
עם  כל   ˙‡ מל  י‰ו˘ע  כיˆ„  ‰מ˙‡רים  בפסו˜ים 
 ıר‡‰ כיבו˘  לפני  במ„בר  נימולו  ˘ל‡  י˘ר‡ל 
ונחל˙‰. מ˜˘‰ עו„ ‰מלבי"ם מ‰מ„ר˘, ˘‰לווים 
רˆ‰  „י˜ים נוספים מלו, ומי̆  ‡כן מלו במ„בר, ו‚ם̂ 
‡כן מל, ‡ל‡ ˘‰י˙‰ ל‰ם ‡מ˙ל‡ ˘ל‡ למול. ‡ך 
לפי ז‰ ע„יין ˜˘‰ מ„וע חויבו ר‚ע לפני ‰כניס‰ 
ל ‰ולכי „רכים ע„יין ‰יי˙‰  ל‡רı, ‰רי ‰‡מ˙ל‡̆ 

ע˙ סכנ‰?   ˜יימ˙, וע„יין זו‰י̆ 

נר‡‰ ל‰סביר ז‡˙ מ˙וך ‰˙בוננו˙ מעמי˜‰ על 
מ‰ו˙ ברי˙ ‰מיל‰ ומ‰ו˙ ˜רבן ‰פסח. למע˘‰, 

ל י‰ו˘ע ‰יי˙‰  ‰ברי˙̆ 
˘‰˜ריבו  לפני  ב‰כרח 
‡י  ‰פסח.  ˜רבן   ˙‡
פסח  לע˘ו˙  ‡פ˘ר 
לל‡ מיל‰, ו‡י ‡פ˘ר 
לל‡  ל‡"י  ל‰כנס 
ומכיון  ופסח.  מיל‰ 
בז‰,  ˘‰כניס‰ ל‡רı ˙לוי‰ 
‡זי ז‰ מוכרח ˘ימולו ב„רך ל‡"י ול‡ 
 ˙‡ ל‰בין  י˘  ע„יין  ‡ך  ‡לי‰.  ‰כניס‰  ל‡חר 

.ıר ו‰יחס בין ‰מיל‰ לפסח ולכניס‰ ל‡ר˘˜‰

ˆ„ מחויב  וכל  פרו˘‰ ˘י˘ ‰סכם ˜בוע,  'ברי˙' 
 ˙‡ כ˘כור˙ים  ב‰סכם.  חל˜ו   ˙‡ ל˜יים 
‰‰סכם,  על  ח˙ימ‰  כעין  מבˆעים  ‡ז  ‰ברי˙, 
‰כוונ‰  רˆינו˙   ˙‡ ˘מר‡‰  מ˘מעו˙י˙  פעול‰ 
‰‚ר"‡  ‡ו˙ו.  ל˜יים  ו‰חיוב  ‰‰סכם   ˙‡ ל˜יים 
ענין   ˙‡ מב‡ר  מ"ט)  (פ"‡  יˆיר‰  לספר  בפרו˘ו 
ו‰ו‡  ברי˙,  ענין  מ‰ו  לך  "‡ומר   : ‰ברי˙  כרי˙˙ 
‡„ם ˘י˘ לו ‡ו‰ב כנפ˘ו ורוˆ‰ ˘ל‡ יפרו˘ ממנו 
מ‚מ˙ו  ˘כל  „בר  לו  נו˙ן  ‡ˆלו,  ל‰יו˙   ‡"‡ ‡בל 
ו˙˘ו˜˙ו ‡ליו ו‰ן נ˜˘רים ע"י ‰„בר ‰‰ו‡, ‡ע"פ 
˘נוטל ממנו ‡˙ ‰„בר מ"מ כל מח˘ב˙ו ˘ם ‰ו‡, 
ו„‡י  ‰‰ו‡  ‰„בר  ˘ע"י  ‰בטח‰  ‰ו‡  ברי˙  ול˘ון 
˘כור˙  כרי˙‰  ל˘ון  ענין  וז‰ו  ממנו,  י˙פר„  ל‡ 
ממנו „בר ‰„בו˜ לו ונו˙ן לו, וכן ‰ו‡ ‰˜˘˙ ˘‰ו‡ 
‰‰בטח‰  ‰י‡  ‰ברי˙   ."ֈי˙ברך מ‡ˆלו  „בר 
כעין  ‰ינ‰  ‰ערל‰  ומיל˙  ‰‰סכם,   ˙‡ ל˜יים 
עלŒי„י  רו‡ים  וז‡˙  ‰‰סכם,  על  מחייב˙  ח˙ימ‰ 
ל‡ו˙  "ו‰י‰   - ‡בינו  ‡בר‰ם  ‡ˆל  ‰כ˙וב  ‰‚„ר˙ 
‡ו˙ ‰ברי˙, ‡ך  (בר‡˘י˙ י"ז, י"‡). ‰מיל‰ ‰י‡  ברי˙" 
‰ברי˙ עˆמ‰ מחייב˙ כל ˆ„ ל˜יים ‡˙ ‰בטח˙ו.

‰זרע  ריבוי  ר‡˘י˙  ‰˜ב"‰?  ‰בטח˙  ‰י‡  ומ‰ 
ופרי‰ ורבי‰ - "ו‰פרי˙י ‡˙ך במ‡„ מ‡„", ו‚ם 
"ונ˙˙י לך ולזרעך ‡חריך ‡˙ כל ‡רı מ‚ריך ‡˙ כל 
‡רı כנען" - נ˙ינ˙ ‰‡רı. ‰פרי‰ ו‰רבי‰ ו‰‡רı ‡ינם 
˜יום  על  לנו  נו˙ן   '‰˘ ˘כר  ‰ם  ‡ל‡  מˆוו‰,  ר˜ 
י˘ר‡ל   ˙‡ מכניס‰  ‰מיל‰  ‡זי  כך,  ו‡ם  ‰ברי˙. 
‡בר‰ם  ˘ל  בברי˙ו  "ל‰כניסו   - ‰ברכ‰  נוסח  ‚ם  [כך  לברי˙ 

יום ‰ברי˙ מ˙חיל ר˜ ל‡חר ‰מיל‰. ‡בינו"], ‡ך̃ 

ע„ כ‡ן ‰סברנו ˘מיל‰ ‰י‡ ‰ח˙ימ‰ על ‰‰סכם, 
וכן בי‡רנו ‡˙ ˜יום ‰‰סכם מˆ„ו ˘ל ‰˜ב"‰ 
‡ך מ‰ו עי˜ר ˜יום ‰‰סכם מˆ„ עם י˘ר‡ל, במ‰ 

נח˘ב ˘‰ם ˜יימו ‡˙ ‰‰סכם?



י‡

˜„ו˘˙ ˆיון
‚ליון כ', ניסן ‰'˙˘ע"ז

„בר ז‰ נ‡מר ר˜ ב‡ופן כללי בˆיווי ל‡בר‰ם ‡בינו 
˘על בניו ל˜בל ‡˙ ‰' ל‰יו˙ ל‰ם ל‡ל˜ים. 
‡חריך  זרעך  ובין  ובינך  ביני  ‡˙Œברי˙י  "ו‰˜מ˙י 
ולזרעך  ל‡ל˜ים  לך  ל‰יו˙  עולם  לברי˙  ל„ר˙ם 
‡חריך. ונ˙˙י לך ולזרעך ‡חריך ‡˙ ‡רı מ‚ריך ‡˙ 
כלŒ‡רı כנען ל‡חז˙ עולם ו‰יי˙י ל‰ם ל‡ל˜ים" 
‡ו  כל˘‰י  מˆו‰  מוזכר˙  ל‡  ‡ך  ח').  ז'-  י"ז,  (בר‡˘י˙ 

פעול‰ ˘ˆריך לע˘ו˙. כיˆ„ מיי˘מים ‡˙ חל˜נו 
בברי˙, כיˆ„ מ˜בלים עלינו ‡˙ ‰' ל‡ל˜ים?

י  נ≈ ּפ¿ ƒ(ב‡ מסכ˙‡ „פסח‡ פר˘‰ ‰') - "מ ‡ומר˙ ‰מכיל˙‡ 
ם  ∆„…̃ ַסח  ּפ∆ ּלַ ∆ ׁ̆ יָח˙ו…  ƒ̃ ל¿ ˙ּוב  ַ‰ּכָ ים  ƒ„ּ ¿̃ ƒ‰ ָמ‰ 
 ׁ̆ ָחָר ן  ּב∆ ָי‰  ¿̇ ַמ י  ƒַרּב ָ‰ָי‰  ים?  ƒָימ ָע‰  ּבָ ַ‡ר¿ יָט˙ו…  ƒח ¿ ׁ̆ ƒל
 , ך¿ ƒָעַלי ב…ר  ע¡ "ָו‡∆ ח')  ט"ז,  ‡ל  ≈̃ ז¿ ח∆ (י¿ ר:  מ≈ י ‰ּו‡ ‡ו… ֲ‰ר≈ ר:  מ≈ ‡ו…

ים". ƒ„…„ּ ˙ ך¿ ע≈ ≈ּ̇ ƒע ‰ ּנ≈ ƒ‰ , ו¿ ך¿ ≈‡ ר¿ ָו‡∆

 ˙ ַ‡ל ‡∆ ¿‚ ƒּי ∆ ׁ̆ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ם ל¿ ˜ו… ע ַ‰ּמָ ּבַ ¿ ׁ̆ ƒּנ ∆ ׁ̆ בּוָע˙ו…  ¿ ׁ̆ יַע  ƒ‚ּ ƒ‰
י  ≈„ ם ּכ¿ ∆‰ ˜ּו ּבָ ַעּס¿ ¿̇ ƒּי ∆ ׁ̆  ˙ וו… ¿̂ ƒָיָ„ם מ ל…‡ ָ‰ָי‰ ּב¿ ָניו, ו¿ ּבָ
 ‰ ∆„ ָׂ ּ̆ ַמח ַ‰ ∆̂ ָבָב‰ ּכ¿ ‡ל ט"ז, ז') "ר¿ ≈̃ ז¿ ח∆ ַמר: (י¿ ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ ָ‚ֲ‡לּו,  ƒּי ∆ ׁ̆

ים. ƒי ֲעָ„י ƒ„ֲע י ּבַ ƒ‡…ב ָּ̇ י ַו ƒל ¿„ּ ¿‚ ƒּ̇ י ַו ƒּב ר¿ ƒּ̇ , ַו יך¿ ƒּ̇ ַ̇ נ¿

ָי‰  ר¿ ָי‰." ע∆ ר¿ ע∆ ר…ם ו¿ ּ̇¿ ע≈ ‡ַ ו¿ ַח,  ּמ≈ ƒ̂ ך¿  ָער≈ ¿ׂ̆ ּו ָנכ…נּו  ם  ƒי„ַ ָ ׁ̆
 ,˙ וו… ¿̂ ƒמ י  ≈ּ̇ ¿ ׁ̆ ם  ˜ו… ַ‰ּמָ ם  ָל‰∆ ן  ַ̇ ָנ  .˙ וו… ¿̂ ƒּמ‰ַ ן  ƒמ
י  ≈„ ּכ¿ ן  ָב‰∆ ˜ּו  ַעּס¿ ¿̇ ƒּי ∆ ׁ̆ יָל‰,  ƒמ ַו˙  ¿̂ ƒּומ ַסח  ּפ∆ ַו˙  ¿̂ ƒמ
ך¿  ≈‡ ר¿ , ָו‡∆ ך¿ ƒב…ר ָעַלי ע¡ ‡ל ט"ז, ו') "ָו‡∆ ≈̃ ז¿ ח∆ ַמר: (י¿ ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ ָ‚ֲ‡לּו,  ƒּי ∆ ׁ̆
 : י! ָו‡…ַמר ָלך¿ ƒך¿ ֲחי ƒַמי„ָ ּב¿  : , ָו‡…ַמר ָלך¿ ך¿ ƒָמי„ָ ּב¿  ˙ ס∆ ס∆ ּבו… ¿̇ ƒמ
ַ„ם  ּב¿  , ¿ּ̇ ‡ַ ם  ַ‚ּ" י"‡)  ט',  ָי‰  ַכר¿ (ז¿ ר:  מ≈ ‡ו… ו¿ י!"  ƒֲחי ך¿  ƒַמי„ָ ּב¿
ָכך¿  ל¿  ". ּבו… ם  ƒַמי ין  ≈‡ ר  ּבו… ƒמ ך¿  ƒיַרי ƒס‡ֲ י  ƒּ̇ ח¿ ּלַ ƒ ׁ̆ ך¿  ≈̇ י ƒר ּב¿
יָט˙ו…  ƒח ¿ ׁ̆ ƒל ם  ∆„…̃ ַסח  ּפ∆ ּלַ ∆ ׁ̆ יָח˙ו…  ƒ̃ ל¿ ˙ּוב  ַ‰ּכָ ים  ƒ„ּ ¿̃ ƒ‰

ים. ƒָע‰ ָימ ּבָ ַ‡ר¿

."‰ ∆ׂ̆ ֲע ‡ ַעל ַ‰ּמַ ּלָ ָכר ‡∆ ָ ׁ̆ ין  ƒל ט¿ ין נו… ≈‡ ∆ ׁ̆
ז‡˙ ‡ומר˙, ˘‡רבע˙ ‰ימים נˆרכים עבור ˜יומן 
˘ל ˘˙י מˆוו˙, כי מיל‰ לו˜ח˙ ˘ל˘‰ ימים 

ל‰חלים ממנ‰, ועו„ יום ל˘חיט˙ ‰פסח.

י  ƒַרּב ר ּב¿ ּפָ ַּ̃ ר ַ‰ ז∆ יע∆ ƒל י ‡¡ ƒב‰מ˘ך ‰מכיל˙‡ מוב‡ - "ַרּב
ע  ּבַ ל ַ‡ר¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ּל¿ ∆ ׁ̆ ָיָ„ם  י ל…‡ ָ‰ָי‰ ּב¿ ƒכ ר: ו¿ מ≈ ‡ו…
„ּו ַעל  ¿ ׁ̆ ח¿ נ∆ ּל…‡  ∆ ׁ̆ ם?  ∆‰ ּבָ ַ„י  ּכ¿ ָלם  ל ָ‰עו… ּכָ ין  ≈‡ ∆ ׁ̆  ˙ וו… ¿̂ ƒמ
 ˙ ∆‡ ּנּו  ƒ ׁ̆ ל…‡  ו¿ ָ‰ָרע,  ן  ו… ׁ̆ ָל ַעל  „ּו  ¿ ׁ̆ ח¿ נ∆ ל…‡  ו¿  ,˙ ָ‰ֲעָריו…
מבי‡‰  ו‰מכיל˙‡  ָנם".  ו… ׁ̆ ל¿  ˙ ∆‡ ּנּו  ƒ ׁ̆ ל…‡  ו¿ ָמם,  ¿ ׁ̆
˜יימו מˆוו˙ ‡לו, ולכן כבר ‰יו ל‰ם זכויו˙  בר‡יו˙̆ 
רבי  וממ˘יך  ‡ו˙ם.  ל‚‡ול  ‰י‰  ‡פ˘ר  ˘בעבורן 
ˆריך  ‰י‰  מ„וע  ˘יט˙ו,   ˙‡ ומבי‡  ‰˜פר  ‡לעזר 

ו„ם לכן למ˘וך ‡˙ ‰פסח - ‡רבע‰ ימים̃ 

יָט˙ו…  ƒח ¿ ׁ̆ ƒל ַסח  ּפ∆ ּלַ ∆ ׁ̆ יָח˙ו…  ƒ̃ ל¿ ים  ƒ„ּ ¿̃ ƒ‰ ָמ‰  י  נ≈ ּפ¿ ƒּומ"
ין  ƒטּופ ¿ ׁ̆ ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ָ‰יּו  ∆ ׁ̆ י  ƒפ ים? ל¿ ƒָימ ָע‰  ּבָ ַ‡ר¿

 „ ∆‚ נ∆ ּכ¿ ˜ּוָל‰  ¿ ׁ̆ ָזָר‰   ‰„ָ ַוֲעבו… ם,  ƒַרי ¿̂ ƒמ ּב¿ ָזָר‰   ‰„ָ ֲעבו… ּבָ
 ."˙ וו… ¿̂ ƒל ַ‰ּמ ּכָ

מˆו‰  ר˜  ‡יננ‰  ‰פסח  ˜רבן  מˆו˙  זו,  „רך  לפי 
ביˆי‡˙  זכויו˙  ˘˙‰יינ‰  מנ˙  על  נוספ˙ 
מˆרים, ‡ל‡ ‰י‡ ענין מ‰ו˙י ביו˙ר, ˘חייבים בנ"י 
ל˜יימו לפני ˘י‚‡לו, כי ‰עבו„‰ זר‰ ‰ינ‰ עביר‰ 
וביטול‰  ‰מˆוו˙,  כל  כנ‚„  ו˘˜ול‰  חמור‰  כ‰ 

ו‰ני˙ו˜ ממנ‰ ‰ו‡ יסו„ ו˙נ‡י ל˜רב˙ ‡ל˜ים.

ם  ƒ‡ ָ‰ָי‰  "'ו¿  : ז‡˙  ל‰„‚י˘  ‰מכיל˙‡  וממ˘יכ‰ 
 „ ח≈ ƒי  ,'‰‚ָ‚ָ ¿ ׁ̆ ƒל  ‰ ָ̇ ¿ׂ̆ ע∆ נ∆  ‰„ָ ָ‰ע≈ י  ינ≈ ע≈ מ≈
י  ≈‡ ו¿  . מו… ¿̂ ַע י  נ≈ פ¿ ƒּב ָין  נ¿ ƒע ַוֲ‡ָמָרּ‰  ַ‰ּז…‡˙  ָו‰  ¿̂ ƒּמ‰ַ ˙ּוב  ַ‰ּכָ

ֈ‰ָזָר ‰„ָ ‰ ֲעבו… ‰? ז∆ ‰ ז∆ ז∆
˜ּו  ב¿ ָ„ּ ƒ‰ ו¿ ָזָר‰   ‰„ָ ֲעבו… מ≈ ם  יכ∆ ≈„ י¿ כּו  ¿ ׁ̆ ƒמ ם:  ָל‰∆ ָ‡ַמר 

ֈ˙ וו… ¿̂ ƒּמ ּבַ
ָ‰ָי‰  ∆ ׁ̆  ‡ ּלָ ∆‡ ?"‰ ∆ ׁ̆ ל מ… עּו ‡∆ מ¿ ָ ׁ̆ ל…‡  ַמר "ו¿ ¡‡ ‰ נ∆ ן ָלּמָ ם ּכ≈ ƒ‡
ן ‰ּו‡  כ≈ ו¿  ֈ‰ָזָר ‰„ָ ֲעבו… ׁ̆ מ≈ ר… פ¿ ƒם ל י‰∆ ינ≈ ע≈ ּב¿  ‰ ∆ ׁ̆ ָ̃
ם  ּו≈ ַ̂ ל ַ‡ֲ‰ר…ן, ַוי¿ ∆‡ ‰ ו¿ ∆ ׁ̆ ל מ… ר ‰' ‡∆ ַ„ּב≈ ˙ ו', י"‚) - "ַוי¿ מו… ¿ׁ̆ ר: ( מ≈ ‡ו…

ָ„‰ ָזָר‰".  ֲעבו… ׁ̆ מ≈ ר… פ¿ ƒם ל ּוָ ƒ̂ ל",  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י נ≈ ל ּב¿ ∆‡

זר‰.  מעבו„‰  פרי˘‰  לל‡  ב‰'  ל‰„ב˜  ‡פ˘ר  ‡י 
‰י‰  מ„וע  מסבירים  ‰‡לו  ‰‰סברים  כל  ‡ך 
ˆריך לפרו˘ „ו˜‡ מעבו„‰ זר‰, ול‡ ‰ספי˜ו ˘‡ר 
‰מˆוו˙ ˘‰וזכרו ˜ו„ם. ‡ך ע„יין ל‡ ‰וסבר מ„וע 
˘חיט˙  ˜ו„ם  ימים  ב‡רבע‰  „ו˜‡  ˆורך  ‰י‰ 
‰פסח, ו‡"כ ‰‰סבר ˘ל רבי מ˙י‡ בן חר˘ ˘ע˘ו 
ל˘˙י  ‰טעם  ור˜  בעינו,  עומ„  מיל‰  ברי˙  ‚ם 

‰מˆוו˙ נ„ח‰ על י„י רבי ‡לעזר ‰˜פר.

ל‰˘למ˙  כ˙נ‡י  ‡לו  מˆוו˙  ˘˙י  מˆ‡נו  ˘וב 
י˘ר‡ל   ıל‡ר ‰כניס‰  לפני  וז‡˙  ‰‚‡ול‰, 
˜יום  ז‰ו  כי  למ„ים,  נמˆ‡נו  כך  ו‡ם  י‰ו˘ע.  ע"י 
ל‡ל˜ים".  לך  "ל‰יו˙  בברי˙  עמ"י  ˘ל  חל˜ם 
ממיל‡ יוˆ‡, ˘˜רבן ‰פסח ‰י‡ ‰מˆו‰ ‰˘ור˘י˙ 

לכל ‰מˆוו˙ ב˜יום ‰ברי˙. 

‰ו‡  פסח  זבח  "ו‡מר˙ם  ‰חכם  לבן  ב˙˘וב‰  ‚ם 
יוסי  "רבי   - י"ב)  (פר˘˙‡  ‰מכיל˙‡  מבי‡‰  ל‰'" 
‰‚לילי ‡ומר: ר‡ויין ‰יו י˘ר‡ל כלי‰ במˆרים, ע„ 
‡מיר‰  זו‰י  פסחו".   ˙‡ ˘ב‰ם  ‰‡חרון  ˘‚מר 
מ„‰ימ‰ בעוˆמ˙‰ על ח˘יבו˙ ˜רבן ‰פסח, ˘ע„ 
עם  ‡ין  ‰ברי˙,  יי˘ום   ˙‡ מ˜יימים  כולם  ˘ל‡ 

י˘ר‡ל זכ‡י לˆ‡˙ ממˆרים! 

ועו„ על ‰פסו˜ "וכי י‚ור ‡˙ך ‚ר וע˘‰ פסח ל‰' 
ו‰י‰  לע˘ו˙ו  י˜רב  ו‡ז  זכר  כל  לו  ‰מול 
מ"ח)  י"ב,  (˘מו˙  לע˘ו˙ו"  י˜רב  ‡ז   ıר‡‰ כ‡זרח 
נ˙‚ייר יע˘‰  ‡ומר˙ ‰מכיל˙‡ - "˘ומע ‡ני כיון̆ 
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פסח מי„, ˙למו„ לומר 'ו‰י‰ כ‡זרח ‰‡רı' - מ‰ 
‡זרח ב‡רבע‰ ע˘ר ‡ף ‚ר ב‡רבע‰ ע˘ר".

ל‰יו˙  ‡פ˘ר  ˘‡י  ‡מינ‡,  ‰ו‰  ˘י˘נ‰  רו‡ים 
ב‚רו˙  ˙נ‡י  וז‰ו  פסח,  ˜רבן  לל‡  י‰ו„י 
כמו מיל‰. ו‡מנם ‰מס˜נ‰ ‰י‡ ˘ל‡ נחמיר עליו 
יו˙ר מי‰ו„י ר‚יל ˘עו˘‰ פסח ר˜ פעם ב˘נ‰, ‡ך 
בכל ‡ופן ‰‰בנ‰ ‰פ˘וט‰ ‰י‡ ˘ז‰ו ˙נ‡י בסיסי 

ב‰˙‚יירו˙, וז‰ו חיובו מי„ ל‡חר ˘נ˙‚ייר.

ור‡וי עו„ ל‰בחין כ‡ן, כי ‰י‰ו„י ˘חייב במˆוו˙ 
‡ומר˙  ז‡˙   ,"ıר‡‰ "‡זרח  ב˘ם  מכונ‰ 
˘מ‰ ˘מחייב ‡ו˙ו ז‰ ˜יומו ב‡רı. ז‰ו ‚„ר חיוב 
 ıר‡‰ .ıמˆוו˙ ˘לו - עˆם ז‰ ˘‰ו‡ ‡זרח ‰‡ר‰
'בני  כ‡ן  כ˙וב  ל‡  פסח.  ב˜רבן  ‡ו˙ו  מחייב˙ 
˘‡ר  כ˙ובים  ל‡  'י‰ו„י',  כ˙וב  ל‡  י˘ר‡ל', 

.'ıכינויים ˘ל עם ‰', ‡ל‡ „וו˜‡ '‡זרח ‰‡ר‰

כי ˙ב‡ו ‡ל ‰‡רı ‡˘ר  "ו‰י‰  על ‰פסו˜  ר˘"י 
י˙ן ‰' לכם כ‡˘ר „בר ו˘מר˙ם ‡˙ ‰עב„‰ 
ז‡˙  מˆו‰  ‰כ˙וב  ˘˙ל‰  מבי‡  יב,כ‰)  (˘מו˙  ‰ז‡˙" 
בי‡˙ם ל‡רı. ולכן ברור מ„וע ל‡ ע˘ו במ„בר ‡˙ 
˜רבן ‰פסח ‡ך י˘ ל˘‡ול מ„וע כן ע˘ו ‡˙ ‰פסח 
במ„בר ב˘נ‰ ‰˘ני‰? ר˘"י ו‰‡בן עזר‡ מ˙רˆים 
‡ך  עליונ‰  ו‚זיר‰  ‰„יבור  פי  על  ‰י‰  ז‰  ˘פסח 
‰יו  ˘‰ם  ˘כיון  לב‡ר,  ‡פ˘ר  „רכנו  פי  על  ‡ולי 
"כי  ˘ל  ‰˙נ‡י  מ˙˜יים  ו‡ז  י˘ר‡ל,   ıל‡ר ב„רך 

‰˙נ‡י  וז‰  בי‡˙ם,  ב„רך   -  "ıר‡‰ ‡ל  ˙בו‡ו 
ל˜בל˙ ‰‡רı וירו˘˙‰ ול‡ ר˜ מˆו‰ ‰˙לוי‰ ב‰. 
ל‰˜ריב  ˘ייך  ‰י‰  ל‡  ‰מר‚לים  חט‡  ל‡חר  ‡ך 
‰˘נ‰  ע„   ıל‡ר נכנסים  ‡ינם  כך  ‚ם  כי  פסח, 

‰‡רבעים.

ב˙חיל‰,  ˘‡ל˙נו   ˙‡ לב‡ר  ‡פ˘ר  ז‰  פי  ועל 
מ„וע ל‡ חויבו למול במ„בר, כיון ˘ל‡ ˜יימו 

‡˙ ˜רבן ‰פסח ול‡ יכלו ל‰כנס ל‡"י!

נזופין) כו˙בים ˘נזופים  ‰˙וספו˙ ביבמו˙ (ע"ב. „"‰ 
˘‰ו‡  ו‡פ˘ר  ‰מר‚לים,  חט‡  על  ‰יו 
כעין ˘ב‡רנו, ˘„ור ˘‰י‰ ברור ל‰ם ˘‰ם ל‡ יזכו 
לירו˘˙ ‰‡רı - ל‚ביו ‚ם ‰ברי˙ ל‡ ‰יי˙‰ נˆרכ˙ 
כיון ˘ל‡ ני˙ן ל˜יימ‰ על י„י „ור ז‰ ולכן ‚ם ‡ינם 
חל˜  בפר˜  י‰ו˘ע  רבי  כ„ברי  ‰ב‡  עולם  נוחלים 
וסובר  עליו  ‰חול˜  ‡ליעזר  רבי  ו„ברי  י,‚)  (סנ‰„רין 

˘י˘ ל‰ם חל˜ לעו‰"ב מבי‡ ‡˙ ‰ר‡י‰ מ‰פסו˜ 
"‡ספו לי חסי„י כר˙י ברי˙י עליŒזבח" ולפי „רכנו 
˜יום  ˘ל  ‰נו˘‡  לעˆם  מ˙ייחס  ממ˘  ז‰  פסו˜ 

‰ברי˙ על מנ˙ ל‰בי‡ ‡˙ ‰פסח.

וי‰"ר ˘נזכ‰ בזכו˙ „ם מיל‰ ל„ם ‰פסח ול˜יים 
לך  "ל‰יו˙   - ‡בינו  ל‡בר‰ם   '‰ ˆיווי   ˙‡

■ ל‡ל˜ים". 

Dear Jews! This unique pamphlet is being distributed all over the Charedi cities and 

neighborhoods in Israel. We have no governmental aid, as is obvious, and we depend 

solely on members of the public whom understand the importance of spreading our 

ideas. Due to the fact that many people all over the country and the Jewish world 

are waiting to read our message each month, and due to the fact that some noisy 

haters of us would do anything to prevent us from spreading our ideas, it is of utmost 

importance that our supporters all over the land help distributing the pamphlet in a 

professional manner and as much as possible. Car owners are specially called upon 

to help us with distributing. A professional distributer can work for us in Lakewood, 

New Jersey, but the costs are already very high. We also want to start distributing 

a pamphlet in English. We would be very grateful for any contribution and, as said 

above, for any help in distributing. You can be in touch with us in order to contribute, 

to take part in distributing or for any questions you may have. Just leave a message at 

052-7195368 or better still, send an e-mail to yyy7@neto.bezeqint.net 
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אשר בחר בנו
הרב בנימין הלוי

י„יע˙ ‰' 
úפרע‰ ומˆרים 

ע"י ‰מכו˙
מˆ‡נו כמ‰ „ר‚ו˙ 

˘נו„עו   '‰ בי„יע˙ 
ע"י  ולמˆרים  לפרע‰ 

ס„רי ‰מכו˙ ו‰מס˙עף מ‰ם.

‰וי"‰  ˘ם  פרע‰  י„ע  ל‡  ב˙חיל‰ 
י˙"˘  ‡מר  ו‡ח"כ  ‰כל.  ‰מ‰ו‰  ˘ם  כלומר  ב"‰, 
י ַעל  ƒ„ָי ˙ י ‡∆ ƒ̇ ט… נ¿ ƒּב י ‰'  ƒי ֲ‡נ ƒּכ ם  ƒַרי ¿̂ ƒעּו מ ָי„¿ למ˘‰ "ו¿
םֈ" (˘מו˙ ז', ‰'), וב‰˙ר‡˙ מכ˙ „ם "ּכ…‰ ָ‡ַמר  ƒָרי ¿̂ ƒמ

י ‰'ֈ " (ז', י"ז).  ƒי ֲ‡נ ƒע ּכ„ַ ≈ּ̇ ז…‡˙  ‰' ּב¿

נע˘‰  ל‡  י˙',  ייחו„ו  ‚ילויי  ב˘‡ר  ‡מנם 
‡ו  בסילו˜‰  ‡ל‡  עˆמ‰,  ‰מכ‰  ע"י  ‰‚ילוי 
‰וזכר‰  מ‰ם  ‡ח„  ובכל  ממנ‰,  י˘ר‡ל  ב‰פל‡˙ 

נ˜ו„‰ מסוימ˙ בי„יע˙ ‰'.

זו ˘‡ין כמו˙ו,  במכ˙ ˆפר„ע ‰וזכר‰ בחינ‰ 
ול‡ ‰וזכר‰ ‡ל‡ בסילו˜ ‰ˆפר„עים, כמו ˘נ‡מר 
ין  ≈‡ י  ƒּכ ַ„ע  ≈ּ̇ ַמַען  ל¿ ָך  ָבר¿ ¿„ ƒּכ ר  ַוּי…‡מ∆ ָמָחר  ל¿ ר  "ַוּי…‡מ∆
ו'). ‚ם ל‡ ‰וזכר „בר ז‰ במטר˙ו  (ח',  ל˜ינו"  ¡‡ '‰ ּכַ
מ˘‰  ˘ל  בטעמו  ‡ל‡  ‰מכ‰,  בז‡˙  ‰˘י"˙  ˘ל 

ל‰˙פלל לסילו˜‰.

ב˜רב   '‰ ‡ני  "כי  בחינ˙  ‰וזכר‰  ערוב  במכ˙ 
 ıוז‰ נ˙ברר ר˜ ע"י ‰פל‡˙ י˘ר‡ל ב‡ר  ,"ıר‡‰
ר  ∆ ׁ̆ ן ֲ‡ ∆3˘…‚ּ ı ר∆ ∆‡ ˙ ם ַ‰‰ּו‡ ‡∆ י ַבּיו… ƒ̇ י ל≈ פ¿ ƒ‰ ‚ו˘ן, כמ"˘ "ו¿
י   ƒע ּכ„ַ ≈ּ̇ ַמַען  ם ָער…ב ל¿ ָ ׁ̆  ˙ יו… י ‰¡ ƒּ̇ ל¿ ƒב יָ‰ ל¿ „ ָעל∆ י ע…מ≈ ƒַעּמ
ı" (ח', י"ח), ול‡ ‰˙ברר „בר ז‰ ע"י  ב ָ‰ָ‡ר∆ ר∆ ∆̃ י ‰' ּב¿ ƒנ‡ֲ
במ˜ום ‡ח„  ליט˙ו,̆  ר‡ו̆  עˆם ‰מכ‰, ‡ל‡ ע"י̆ 

מבי‡ ‡˙ ‰ערוב ובמ˜ום ‡חר ‡ינו מבי‡ו.

‰ב„ל˙  עניין  ‰וזכר  נוספו˙  במכו˙  ˘‚ם  ו‡ף 
ול˜מן  ˘ב‰ם,  ר‡˘ונ‰  ‰י˙‰  ערוב  מכ˙  י˘ר‡ל, 
‚ם  זו  ‰פל‡‰  ‰וזכר‰  ל‡  מ‰  מפני  ‰טעם  יבו‡ר 
במכו˙ ר‡˘ונו˙, ובז‰ י˘ לפר˘ ‚ם מפני מ‰ ל‡ ‰יו 

."ıלמ„ים מז‰ ‚ם ‡˙ עניין "כי ‡ני ‰' ב˜רב ‰‡ר

„ע כי ‡ין כמני בכל  ר ‰י‰ עניינו "בעבור̇  ב∆ ∆„‰
ביו˙ר  ניכר  מ˜ום  ˘ל  ˘כוחו  מ˘ום  ‡ולי   ,"ıר‡‰
˘‰י‰  חזינן,  ומ"מ  ‰חיים.  בעˆם  נו‚ע  כ˘‰ו‡ 
ו‰יינו  בי˘ר‡ל,  ‚ם  מ˙ו  ‡ם  לברר  לפרע‰  ח˘וב 
מ‡חר ˘˘ליט˙ו ב‡רı ‡ינ‰ נכר˙ ‡ל‡ ‡ם רו‡ים 

‰בחנ‰ ב‡רı בין „ם ל„ם. 

‰וˆרך עו„ עניין 
מיוח„ úי„יע˙ 

 ú‡י˘ר ˙‡úפ‰
‰י„יעו˙  ריבוי  ‡חר 
‰נ"ל ‰וˆרכו עו„ י„יע‰ 
י„יע˙ ‰פל‡˙  ו‰י‡  ‡ח˙, 
למˆרים  מ˘‰  ו‡מר  י˘ר‡ל, 
 ֈ …נו…  ׁ̆ ל¿ ב  ל∆ ּכ∆  ıַר ח¡ י∆ ל…‡  ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י  נ≈ ּב¿ כ…ל  "ּול¿
ל"  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒין י ם ּוב≈ ƒַרי ¿̂ ƒין מ ‰ ‰' ּב≈ ל∆ ר ַיפ¿ ∆ ׁ̆ עּון ֲ‡ ¿„ ≈ּ̇ ַמַען  ל¿
כמ"˘  ‡„וננו  מ˘‰  נ˙‡וו‰  זו  ול‰פל‡‰  ז'),  (י"‡, 

ָך  ַעּמ∆ ו¿ י  ƒנ‡ֲ יָך  ינ∆ ע≈ ּב¿ ן  י ח≈ ƒ̇ ‡ ָ̂ ָמ י  ƒּכ  ‡ פו… ַ„ע ‡≈ ּוָ ƒי  ‰ "ּוַבּמ∆
ָ‰ָעם  ל  ּכָ ƒמ ָך  ַעּמ¿ ו¿ י  ƒנ‡ֲ ינּו  ƒל פ¿ ƒנ ו¿ נּו  ּמָ ƒע ָך  ¿ּ̇ כ¿ ל∆ ּב¿  ‡ ֲ‰לו…

י ָ‰ֲ‡ָ„ָמ‰" (ל"‚, ט"ז). נ≈ ר ַעל ּפ¿ ∆ ׁ̆ ‡ֲ

‡מנם ‰„בר ˆ"ב, „ב˘למ‡ בב˜˘˙ מ˘‰ מובן 
ייחו„ם  ˘רˆ‰ ˘˙‰י‰ כ‡ן ‰פל‡‰ מ˙מ˘כ˙ ˘ל 
‰‰פל‡‰  ל‚בי  ‡ך  ‰‡ומו˙,  ˘‡ר  על  י˘ר‡ל  ˘ל 
‰נו„ע˙ מחריˆ˙ ל˘ון ‰כלבים, ‰רי כבר י„עו „בר 
ובערוב,  י˘ר‡ל,  ב‰ם  ‰וכו  ˘ל‡  ‰מכו˙  ע"י  ז‰ 
‰יו  ˘ל‡  ‡פ˘"ל  ח˘ך  (במכ˙  בפירו˘.  כן  ‰וזכר  ובר„  „בר 
‰מˆרים יו„עים ˘לבני י˘ר‡ל ‰י‰ ‡ור במו˘בו˙ם, ובבכורו˙ ‡פ˘ר ˘‡ין זו 

‰פל‡‰ בין מˆרים לי˘ר‡ל, ‡ל‡ בין מי ˘ע˘‰ פסח ו‰י‰ ‰„ם על ‰מ˘˜וף 

למי ˘ל‡ ע˘‡ו). 

‰זכר˙ ‰פú‡˙ י˘ר‡ú במכו˙ 
מˆרים

בפירו˘  ‰וזכר  ˘ל‡  מ‰מכו˙  י˘  ו‰נ‰ 
ר‡ב"ע  בז‰  ו‰פלי‚  לי˘ר‡ל,  ‰יו  ˘ל‡  בפסו˜ים 
‰מˆרי  בי„  ‰יו  ‰מים  כי  ‡ומרים,  "רבים   - כ"„)  (ז', 

למ‰  ‡"כ  ‰י˘ר‡לי.  בי„  ונ˙לבנו  כ„ם,  ‡„ומים 
מכ˙  כי  „ע˙י,  ולפי  ב˙ור‰.  ז‰  ‡ו˙  נכ˙ב  ל‡ 
‰מˆרים  כולל˙  ‰י˙‰  ו‰כנים  ו‰ˆפר„עים  ‰„ם 
‰˘ל˘  ו‡ל‰  נר„וף.  ‰כ˙וב  ‡חר  כי  ו‰עברים, 
‰˘ם   ,‰˘˜ ˘‰י˙‰  ‰ערב  מכ˙  ר˜  ‰זי˜ו,  מעט 
‰פרי˘ בין ‰מˆריים ובין י˘ר‡ל. וככ‰ מכ˙ ‰„בר 
ו‰בר„ בעבור מ˜ני‰ם, ול‡ כן ב˘חין, ול‡ ב‡רב‰, 
כן  ‰מˆרים  חפרו  וכ‡˘ר  ממˆרים,  יוˆ‡ים  ‰ם  כי 

חפרו ‰עברים".

„') כ˙ב על   ,'‰) יונ‰ בפירו˘ו ל‡בו˙  ‡ך רבינו 
ע˘ר  "כל   - ל‡בו˙ינו  ˘נע˘ו  נסים  ע˘ר‰  מ˘נ˙ 
מכו˙ ˘‰בי‡ ‰˜ב"‰ על ‰מˆרים במˆרים ל‡ נז˜ו 
‡בו˙ינו ב‰ם. ובכלם ‰ו‡ מפור˘ ל‰ם. לב„ במכ˙ 
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‰פרי˘‰  ול‡  ב‡„ם'  ‰כנים  'ו˙‰י  ˘כ˙וב  ‰כנים 
‰˙ור‰ בין מˆרים ובין י˘ר‡ל, ‡ל‡ ˜בל‰ ‰י‡ בי„ 

חכמים ˘‡ף ‚ם בז‡˙ ל‡ ל˜ו ב‰".

ו˙מו‰, ˘י˘ לפנינו מחלו˜˙ ‡ם פיר˘‰ ˙ור‰ 
„‡ף  ‰ו‡,  ‰ענין  ‡ך  לי˘ר‡ל.  ‰מכ‰  ‰י˙‰  ˘ל‡ 
˘ל‡ ‰„‚י˘‰ ‰˙ור‰ ˘ל‡ ‰י˙‰ ‰מכ‰ בי˘ר‡ל, 
‰רי בפירוט ‰עונ˘ ˘במכ‰ ‰וזכרו מˆרים בלב„, 

ומז‰ נ˘מע ˘ל‡ ני„ונו י˘ר‡ל עמ‰ם. 

ם  ■ ƒַרי ¿̂ ƒמ לּו  ָיכ¿ ל…‡  "ו¿ נ‡מר  „ם  במכ˙ 
 ˙ˆ˜ מ˘מע  כ"‡),  (ז',  ‡…ר"  ַ‰י¿ ן  ƒמ ם  ƒַמי  ˙ ו… ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒל
˘י˘ר‡ל יכלו ל˘˙ו˙ מים מן ‰י‡ור [‡ולי ז‰ ‰מ˜ור 

למ„ר˘ (˘מו˙ רב‰ ט', י') ˘‰י‰ ‰„ם ‰ופך למים בי„ י˘ר‡ל]. 

ָך  ■ ∆̇ י ב≈ ּב¿ ּוָב‡ּו  ָעלּו  "ו¿ ‰וזכר  בˆפר„ע  וכן 
ַיֲעלּו  יָך  ֲעָב„∆ ָכל  ּוב¿ ָך  ַעּמ¿ ּוב¿ ָכ‰  ּוב¿  ֈָך ב¿ ּכָ ¿ ׁ̆ ƒמ ּוַבֲחַ„ר 

ים" (ז', כ"ח - כ"ט). ƒע ¿„ּ ַפר¿ ¿̂ ‰ַ

ם  ■ ƒֻטּמ ַחר¿ ין ּבַ ƒח ¿ ׁ ּ̆ י ָ‰ָי‰ ַ‰ ƒב˘חין נ‡מר "ּכ
ם" (ט', י"‡).  ƒָרי ¿̂ ƒָכל מ ּוב¿

ָכל  ■ י  ≈ּ̇ ּוָב יָך  ∆ּ̇ ָב ‡ּו  "ּוָמל¿ ‰וזכר  ב‡רב‰ 
ם (י', ו'). ƒַרי ¿̂ ƒי ָכל מ ≈ּ̇ יָך ּוָב ֲעָב„∆

בערוב, „בר, בר„, חו˘ך ומכ˙ בכורו˙  ■
‰וזכר בפירו˘.

‰ˆל˙  ‰˙פר˘‰  ל‡  כנים  במכ˙  ˘ר˜  נמˆ‡ 
י˘ר‡ל.

˘‰ו„‚˘  מכו˙  י˘  מ‰  מפני  טעם,  וˆריך 
‡ל‡  ‰וזכר  ˘ל‡  וי˘  בנ"י,  ‰פל‡˙  ענין  בפירו˘ 

נרמז מכלל‡.

˘ינוי  ‡ל‡  ‰˙ור‰  ‰זכיר‰  „ל‡  ו‡פ˘ר, 
טבע, ‡ך מכו˙ „ˆ"ך, וכן מכ˙ ˘חין - ˘ל‡ ‰י˙‰ 
‰כב˘ן  פיח  ע"י  ‡ל‡  מ„ב˜˙,  מ‚יפ‰  ˘ל  ב„רך 
מי„י מ˘‰ - ‡ין מופ˙ במניע˙ם מ‡רı ‚ו˘ן יו˙ר 
ממניע˙ם מ‡רı כנען, ‡„רב‰, כל מ˜ום ˘מוסיפ‰ 

‰מכ‰ ב‡רı מˆרים ‰ו‡ ˘ינוי טבע. 

מיוח„˙  ‰˘‚ח‰  ‰וˆרכ‰  ערוב,  במכ˙  ‡ך 
וכן  ‚ו˘ן,   ıל‡ר י˙פרˆו  ˘ל‡  ‰טבע  כנ‚„ 
וי˙כן ˘‰י‰ מ˜נ‰ י˘ר‡ל מעורב  במ‚פ˙ ‰„בר. 
מופ˙  ו‰ו‡  מ˙ו,  ל‡  ו‡עפ"כ  מˆרים,  במ˜נ‰ 
‡ור  ‰י‰  י˘ר‡ל  בני  "ולכל  „ר˘ו   ובחו˘ך  ‚„ול. 
במו˘ב˙םֈ ˘כל מ˜ום ˘‰י‰ ‰י‰ו„י נכנס ‰י‰ 
ו˘ב˙יבו˙  ˘בחביו˙  מ‰  ל‰ם  ומ‡יר  נכנס  ‰‡ור 
ל‰ם  ˘‰י‰  ‰רי  י"„),  ב‡  רב‰  (˘מו˙  ובמטמוניו˙" 
‰פ˘וט‰,  כמ˘מעו˙  ול‡  מˆרים,  ב˙וך  ‚ם  ‡ור 

ומו˘בם. מ‚ורי‰ם  במ˜ומו˙  „וו˜‡  ˘‰י‰ 

‚ו˘ן   ıב‡ר "ר˜  לומר  ר‡ו  מ‰  ˆ"ב  ולפי"ז 
˘‚˘מי  ו‡פ˘ר,  בר„".  ‰י‰  ל‡  בנ"י  ˘ם  ‡˘ר 
פ˘ט  כמ˘מעו˙  טבעי,  במ‰לך  ‰יו  עˆמם  ‰בר„ 
‰מ˜ר‡ו˙, ˘‰י‰ ז‰ ‚˘ם נור‡ עם בר˜ים ורעמים 
 ıב‡ר ‡ך  ‡חרים,  במ˜ומו˙  כמו˙ו  עו„  ˘נמˆ‡ 
˘נ‡מר  וכמו  ‰טבע,  מ‚בולו˙  חור‚  ‰ו‡  מˆרים 
‰יום  למן  במˆרים  כמ‰ו  ‰י‰  ל‡  ‡˘ר  מ‡„  "כב„ 
‰וס„‰ וע„ ע˙‰". וכן ˘ם: "כב„ מ‡„ ‡˘ר ל‡ ‰י‰ 
כמ‰ו בכל ‡רı מˆרים מ‡ז ‰י˙‰ ל‚וי" [ור˜ ל‚בי ‰‡˘ 
כ˙בו ‰ר‡˘ונים ˘‰י‰ ב„רך נס]. וכיון ˘‰י‰ מ‰לך טבעי 

˘ל ירי„˙ בר„, ‡"כ ‰י‰ בז‰ ‰פל‡‰ מיוח„˙ במ‰ 
ו‰י‡ מוˆ‡˙  ‚ו˘ן ‰י‰ בר„   ıכל ‰‰י˜ף ˘ל ‡ר˘
מכללם. ‡ך ˜ˆ˙ יל"ע, „לכ‡ור‰ במכ˙ ‡רב‰ י˘ 
ייכ‡ בי˘ר‡ל  ‚"כ מענין ז‰, ויל"ע ‡ם מכ˙ ‡רב‰̆ 
כלל, „˘מ‡ ל‡ ‰יו ל‰ם ˘„ו˙ מ˘ל‰ם [וי˘ ל„˜„˜ 

ממ‰ ˘‡מרו י' ניסים נע˘ו ל‡בו˙ינו במˆרים].

ל‰ם  „‰י‰  „לעיל,  ‰˜ו˘י‰  מ˙חז˜˙  ולפי"ז 
למˆרים ללמו„ ‡˙ ‰פל‡˙ י˘ר‡ל מ‡ו˙ן ‰מכו˙ 

˘נˆלו מ‰ן ב„רך נס ופל‡.

 ú‡י˘ר ˙‡úמו„ ‡˙ ‰פúú ‡"‡
ע"י ‰ˆú˙ם מן ‰מכו˙

בס„ר  ˘ל‡  ˘‰יו  ‰מכו˙  כי  לב‡ר,  וי˙כן 
על  כעונ˘  ‡ל‡  ˘˙‰יינ‰  ר‡ויו˙  ‡ינן  ‰עולם, 
‰מכו˙  ניסי  ˘ב‡ו  „‡חר  ו‡ף  ‰˘עבו„,  ‡כזריו˙ 
 ˙‡ ל‰זי˜  ר‡וי  ‰י‰  ‰טבעי  ‰מ˘כן  למˆרים, 
י˘ר‡ל, מ"מ ‡ין למ„ין מכ‡ן ‡ל‡ ‡˙ ‰˘‚ח˙ ‰' 
בעולם, ˘‡ינו מעני˘ ˆ„י˜ עם ר˘ע. ‡ך ל‡ נוכל 
לטוב‰  ˘מופלים  י˘ר‡ל,  ˘ל  חיב˙ם   ˙‡ ללמו„ 
עונ˘,  ˘‡ינם  ‰ר‚יל  ‰עולם  ˘בס„ר  בעניינים  ‚ם 

כנביח˙ ‰כלבים.

‚‡ול˙ם  בטרם  לעמו„  זו  י„יע‰  ו‰וˆרכ‰ 
סופ‰   ıונעו ‰‚‡ול‰.  ˘ור˘  ‰י‡  כי  י˘ר‡ל,  ˘ל 
בני   '‰ ‡מר  ב"כ‰  ‚‡ול˙נו  ˘נפ˙ח‰  ב˙חיל˙‰, 
בכרי י˘ר‡ל" (˘מו˙ „', כ"ב), ו‰ס˙יימ‰ ב"‡˘ר יפל‰ 

‰' בין מˆרים ובין י˘ר‡ל". 

‰פú‡˙ י˘ר‡ú מן ‰‡ומו˙ – 
‰úיסו„ ‰‚‡ו

וכן ‡˙‰ מוˆ‡ ˘עניין ז‰ ˘ל ‰עמ„˙ י˘ר‡ל 
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‚ם במ˜ר‰ ˘‰ללו עוב„י ע"ז   - ומיוח„ים  נב„לים 
בנס  ‚ם  ‰‚‡ול‰,  ˘ור˘  ‰ו‡   - ע"ז  עוב„י  ו‰ללו 
ר˘ע  ‡ו˙ו  ˘ל  מסעו„˙ו  כ˘נ‰נו   ‡‰„ פורים. 
נ˙חייבו ˘ונ‡י‰ן ˘ל י˘ר‡ל ˘ב‡ו˙ו ‰„ור כלי‰ 
עוונו˙י‰ם  ‰יו  ˜„מונים  ˘ב„ורו˙  ‡ף  י"ב.),  (מ‚יל‰ 

נב„לים  ‰יו  עו„  כל  ‡ך  יו˙ר,  ‰רב‰  חמורים 
חוסים  ע„יין  י˘כון,  לב„„  כעם  לעˆמם  ועומ„ים 

‰ם בˆילו ˘ל מ˜ום.

‡ל‡  ל‰ם  ב‡‰  ל‡  י˘ר‡ל  ˘ל  ו‚‡ול˙ם 
‚ם  ו‡ז  ‰עמים,  מן  נפר„  לעם  ונע˘ו  כ˘חזרו 
בין   '‰ יפל‰  "‡˘ר  ב‰ם  מ˜וים  חוט‡ים  כ˘‰ם 

מˆרים ובין י˘ר‡ל".

י˘ר‡ל  ר˘עי  רע˙  עלינו  ˘˙˜פו  בע˙  ו‰נ‰ 
‰‡רור‰  ‰‰סכל‰  ברוח  ‰‰˙בוללו˙  בנ‚ע 
‰ז‰  ‰חור  ‰חור,  מן  י„ו  „ו„י  ˘לח  וסעיפי‰, 
רוח   '‰ ויולך   ,('‡  ,'‰ ˘‰˘"ר  (ר‡‰  ˘רˆים  ‰מ‚„ל 
כל  בלב  ‰ל‡ומיו˙  רוח  ר  וָיע≈ ‰עולם,  בכל  עז‰ 
ל˘ונם  מנ‰‚י‰ם,  ל˘מר  ל‰עירם  ול˘ון,  ‡ומ‰ 
מ‡˘ר   ˙ˆ˜ ל˘מר  לנו  ‰יי˙‰  ז‡˙  ולבו˘י‰ם, 
ול˘ונם  ˘מם  ˘ינו  ˘ל‡  ‰יינו  נ‚‡לו,  בזכו˙ם 
לב„ו,  כעם  ייחו„ם  ע"י  ו‰יינו  ל"ב).  ‡מור,  (וי˜"ר, 

ל˜"ט  (פס˜"ז  ˘ם"  מˆוינים  י˘ר‡ל  "‰יו  ז‰  ˘ע"י 
נ„חי   ıל˜ב  '‰ מ‡˙  סיב‰  ‰י˙‰  כי  מ"ו.),  „ברים 

ל‰˘יב  מח˘בו˙  חי˘ב  עו„  ל‡„מ˙ם.  י˘ר‡ל 
‰רוח  סובב  בז‰  ו‚ם  ל˙פ‡ר˙‰,  י˘ר‡ל  ל˘ון 

ני„חים ˘בעמו. ב˜רב  ל‰ח„יר‰ ‡ף  ‰נזכר˙ 

כי מע˙ ‡˘ר פעל‰  ור‡‰ ‰˙בונן ˜מע‡,   ‡ˆ
‰רוח,  ˘ב  סביבו˙יו  על  פעול˙‰,  ‰ז‡˙  ‰רוח 
ו˘וב ל‡ פ˘˙‰ בעולם רוח ‰ל‡ומיו˙ בין ‰‚ויים. 
וביטול  ‰סובלנו˙  רוח  ‰רוח  ‰י˙‰  מע˙‰  כי 
פועל˙  ‡˘ר  ˘‰י‡  בלע"ז,  ליברליזם  ‰מחיˆו˙, 
עמים  ב˜רב  ליע˜ב  ע˘יו  ˘נ‡˙  ל‰רבו˙  בימינו 
נ‡  בינו  לב„„".  כ"עם  חז˜‰  בי„  ל‰חזי˜נו  רבים, 

ז‡˙ ל‰לל ול‰ו„ו˙! 

˘פ„‡נו  עלינו  למ˜ום  טובו˙  מעלו˙  כמ‰ 
ו‰בי‡נו  יח„יו,  ו˜בˆנו  נפ˘ינו,  ומב˜˘י  מˆרינו 
ל‡"י, ו‚‡לנו מ˘עבו„ מלכויו˙ לבטל ‚זיר˙ מ„רסן 
ו‰˘יבנו  י"„),  ח',  „ני‡ל  (ער˘"י  י˘ר‡ל  ˘ל  ומרפסן 
ונחל˙ו  ‡רˆו  וכונן  ו˘כלל  ובנ‰  ˜„˘ו,  לל˘ון 
בכל מיני ˙י˜ון, ו‚‡ל נפ˘נו פ„יון ‡חר פ„יון מי„ 

‰עומ„ים לכלו˙ינו.

ו‰ו‡ י˘וב וי‚‡לנו ˘ני˙ ברחמיו לעיני כל חי, 
ו‰יכול˙   ıו‰חפ ו‰כח  ויר‡˙ו  ‡‰ב˙ו  בלבנו  וי˙ן 
ˆיון  ב‰ר  מלכו˙ו  ול‰עמי„  ל˘מו,  בי˙  לו  לבנו˙ 

■ מ˘כן כבו„ו. 

 ú‡רב רפ‰ ú˘ יעורו ‰˜בוע˘
ספייער בספרי ‰נבי‡ים

מ˙˜יים מדי יום חמי˘י א˘עה 20:00 
במאנה ˘ú י˘יאת ú˘"ם א˜ומה א' 
ב˘כונ˙ נחú‡ו˙ ברחוב ˙˜וע 7, ירו˘úים. 

˘מעו ו˙חי נפ˘כם!
כמו-כן, כú ‰מעוניין ב˜יום ˘יעור ב‡זור מ‚וריו ב‡חד 
‰נו˘‡ים ‰ני„ונים ב"˜„ו˘˙ ˆיון" מ˙ב˜˘ úיˆור ˜˘ר 
וúית  במייyyy7@neto.bezeqint.net ú  ‡ו אהודע‰̃ 
בטúפון 052-7195368 ו‡נו נ˘˙„ú úמú‡ ‡˙ מבו˜˘ו.

˘יעורי ˙ור‰



טז

הציפיה האמיתית
הרב שמחה לרנר

ניסן  י"‚  ˘ני,  יום 
 4:00 ‰˘ע‰  ˙˘ע"ז. 

‡ח‰"ˆ.

 ˙‡ ל˙‡ר  נרˆ‰  ‡ם 
ב˙י  בכל  כע˙  ‰מˆב 

ל˙‡ר  נוכל  ל‡  י˘ר‡ל, 
מב˘˙י  יו˙ר  טוב  ז‡˙ 
מילים ‡לו: ספונז'‰ ‚„ול‰.

ני˜וי  חומרי  ו˘‡ר  וסבון  מים  ˘ל  ˜י˙ונו˙ 
‰יל„ים  ‡ב˜.  ו˘רי„י   ıחמ פירור  כל  ˘וטפים 
‰ז‡טוטים  ‡חי‰ם  על  ל˘מור  מנסים  ‰‚„ולים 
ז˜נים עם נערים, ˙"ח  מחוı לבי˙, לל‡ ‰ˆלח‰. 
ו˘‡ר עמך, מ˘וטטים ברחוב‰ ˘ל עיר לסיים ‡˙ 
˘יירי ‰˜ניו˙ לח‚, ‰‚על˙ וטביל˙ כלים בכל ˜רן 
זווי˙ ובלחı ˘ל ˜יטור, ‡ˆים רˆים כולם ל‰ספי˜ 
ע˘ר  ל‡רבע‰  ‡ור   .7:28 ע„  ‰מטלו˙  כל   ˙‡

ֈבו„˜ין

ֈופ˙‡ום טו ווו, ב˜ול ˘ל‡ נ˘מע מעולם

'ˆבע ‡„ום'?  'כיפ˙ ברזל' ‡ו  מ‰ ז‰? ‡זע˜‰? 
מלחמ‰ בˆפון ‡ו ב„רום, ‡ו ב˘ני‰ם? ז‰ נ˘מע ‚ו‚ 
ומ‚ו‚! ‰רי זו ל‡ ‡זע˜˙ ‡מ˙ עול‰ ויור„˙, ‡ז מ‰ 

ז‰ כן???

עו„  כ˘‰רˆפו˙  ‰בי˙‰,  פורˆים  ‰יל„ים  כל 
לחו˙ מ‰פולי˘ ‰‡חרון (!!!). "‡מ‰ל'‰? מ‰ ז‰?". 
‡ך מ˘ום מ‰, ‰לחı נר‚ע מי„. ˜ול ˙˜יע˙ ˘ופר 
ו‰י‰  בר‡˘י˙.  ימי  מ˘˘˙  נ˘מע‰  ˘ל‡  מ˙ו˜ 
˙˜יע‰  ‡יזו   ֈול„‚ ב˘ופר  י˙˜ע  ‰‰ו‡  ביום 

‚„ול‰ֈ ב„יו˜ עכ˘יו?

מ˘יח  ˘נים.   5777 כבר  ל‰  ˘מחכים  ˙˜יע‰ 
‰‡מי˙י ב‡, ז‰ו! ‡יך ל‡ ח˘בנו על כזו ‡פ˘רו˙? 
‰יינו מ˙כוננים יו˙רֈ ‡יך מסיחין „ע˙ מ‰מ˘יח, 
יו˙ר  מ˙‡ים  יום  לך  ו‡ין  ‰„ע˙???  ב‰יסח  ˘ב‡ 

ֈל‰יסח ‰„ע˙ מערב פסח

‡ך ‡ב‡, ‡מ‡, מ‰ עו˘ים עכ˘יו? רˆים למ˜ו‰? 
בˆורים  "במחילו˙  מ˙חב‡ים  ‰בי˙?  ל‰ר  רˆים 
רˆים  ‚‡ונו" [‡]?  ומ‰„ר   '‰ מפח„  ובמערו˙ 

לפינ‰ ‡ו לכו˙ל לחזור ב˙˘וב‰? ˜טסטרופ‰!

לע˙  "ו‰י‰  בעולם.  מב‰י˜  ו‡ˆיל  ט‰ור  ‡ור 

 [א]  ישעיהו ב', י"ט.

ו‰י‰   ֈי‰י‰ ‡ור ערב 
‡ור ‰חמ‰ כ‡ור ˘בע˙ 
 ֈ˙בר‡˘י ימי 
ומרפ‡   ‰˜„ˆ ˘מ˘ 
וב‰נ˙ן  בכנפי‰" [ב]. 
לעם לב ח„˘ ל˘ורר 
ח„˘  ˘יר  בפי‰ם 
 - ‰חו„˘)  ל˘ב˙  (יוˆרו˙ 
˜ול מוסי˜לי ענו‚, ט‰ור ו‡ˆיל נ˘מע בכל 
‰י˜ום ומ˘יב ב˙˘וב‰ ‡˙ כולם בן ר‚ע. "ומ˘˙י 
‡˙ עוון ‰‡רı ‰‰י‡ ביום ‡ח„" [‚]. „מעו˙ ˘ל 
˘וטפים  וטו‰ר,  ‡ˆיליים  ‚ע‚ועים  ו‰כנע‰,  בכי 
„מע‰  ‡לו˜ים   '‰ "ומח‰  ‡ך  כל.  פני  ומט‰רים 
מעל פנים" [„]. ˆריך ל‰יו˙ ˘כליים ומˆי‡ו˙יים, 
‰ו‡  בלוח  ‰˙‡ריך  בלב„!  לר‚˘ו˙  כ"כ  זמן  ‡ין 
‰ז‰  ‰עם  כל  ˘עו˙,   24 ˙וך  ˘בט!  כ"‚  ל‡ 
 '‰ ב‰ר  פסח  ˜רבן  ‡חרי ‰˜רב˙  ל‰יו˙  ˆריך 

בירו˘לים!

טומ‡‰  ‰רי   – מ˙ים  טמ‡י  ע„יין  ˘‡נו  ‡פילו 
(מ‚יל‰  בי˙  ˘‡ין  ‡ע"פ  ומ˜ריבין  בˆיבור,  ‰ו˙ר‰ 
וי˘ ‰פוס˜ים ˘י˘  כולו מ˘וכלל מ˘מים.  יר„  [י"‡ ˘‰בי˙  י.). 
‡לו  ‰˙ור‰,  בכל  וכמו  ‰בחיר‰.  בי˙  בנין  ˘ל  „‡וריי˙‡  מˆוו‰ 

˜ו„ם יבנ‰ מלמט‰ ו‡ח"כ  לוי ‡ם זכו ‡ו ל‡ זכו. ‡ו̆  ו‡לו „‡"ח.̇ 

יכנס ל˙וכו מ˜„˘ ˘ל מעל‰ וכ„‡י˙‡ בזו‰"˜, וכמו ‰‡˘ ˘ב‡‰ 

מן ‰˘מים, ו‡עפ"כ מˆוו‰ ל‰בי‡ מן ‰‰„יוט].

ע˘רו˙ ‡לפי י‰ו„ים מכל רחבי ‰‡רı פו˜˜ים 
‡˙ ‰כבי˘ים לכיוון ירו˘לים. "˘מח˙י ב‡ומרים 
לי בי˙ ‰' נלך" [‰]. ‰רכב˙ ‰˜ל‰ מופעל˙ בכיוון 
‡ח„. י‰ו„ים מכל רחבי ‰‡רı מכל ‰ע„ו˙ ו‰חו‚ים 
חייבים  כולם  ו‰ם.  ‡נחנו  ‡ין  נפל‡‰.  ב‡ח„ו˙ 
כזי˙  ול‡כול  מ˜ום  ˘ל  ˘ולחנו  על  לסעו„  לבו‡ 
מ˜רבן פסח מ˘ולחן ‚בו‰. ל˘‡ול ‡˙ ‡ב‡, ‡בינו 
 ֈ˙לילו‰ מכל  ‰ז‰  ‰ליל‰  נ˘˙נ‰  מ‰  ˘ב˘מים 

‰ליל‰ ‰ז‰ כולו ˆלי! מ‰ זכינו „וו˜‡ ‡נחנו?

בני˜יון   ıרח‡" מזבח.  לבנו˙  ‰‰ר‰  עולים 

 [ב]  ראה זכריה י"ד, ז'; ישעיהו ל', כ"ו; מלאכי ג', כ'.

 [ג]  זכריה ג', ט'.

 [ד]  ישעיהו כ"ה, ח'.

 [ה]  תהלים קכ"ב, א'.
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כפי ו‡סובב‰ ‡˙ מזבחך ‰'" [ו]. עולים ומטפסים 
עליו  ‰ס˙כלנו  ˘˙מי„  ב‚˘ר  ‰מו‚רבים,  ב˘ער 
ועו„  מˆוו‰,  זו  ‰יום  כר˙.  ‡יסור  ˘ל  בעיניים 

‰‰יפך. כר˙ למי ˘ל‡ יבו‡ וי˜ריב!

‰˙כני˙ ‰מ˜ורי˙ ‰יי˙‰ לערוך ‡˙ ליל ‰ס„ר 
‡ˆל ‰„ו„ ב„יר˙ו ‰ח„˘‰ ו‰מ‡ובזר˙ בברכפל„, 
מח˘בו˙  רבו˙  ˘לו.  ‰ענ˜י˙  ‰ספ‰  על  ול‰סב 
בלב ‡י˘, עכ˘יו נ‡לı ל‡כול על ‡יז‰ ˘טיח ע"‚ 
˜ר˜ע בירו˘לים [עליו˙ ל‡ נ˙˜„˘ו] ול‡כול עם 
‰כב˘  בˆליי˙  עזר‰  ב˜˘˙  ‡חרי  ˘חורו˙  י„יים 
מנ‚ל  ל‡  [ז‰   ֈ'˘‡‰ ב'על  מבינים  ממומחים 
פעמיים  ח„  בכלים  ˜„ו˘!]  פסח  ˜רבן  ז‰  רח"ל, 

 .[ֈכ„י ˘ל‡ יבלעו בליע˙ ˜„˘ים וי‰יו נו˙ר]

ומ˙חב‡   ıר ‰יי˙י  ‡ו˙י,  ˘ו‡ל  ‰יי˙  ‡ם 
בו  ˘נ‡מר  מ˘יח  פני  לר‡ו˙  וכלימ‰  מבו˘‰ 
"ו‰ריחו ביר‡˙ ‰'" [ז]. ‰יי˙י יוˆ‡ ב„רך רחו˜‰ 
על  ‚ובר  ‰˘כל  ‡ך  ‰עס˜.  בכל  ל‰˙חייב  ˘ל‡ 
ורוח ח„˘‰ ‡˙ן  "ונ˙˙י לכם לב ח„˘  ‰ר‚˘. 
ב˜רבכם וע˘י˙י ‡˙ ‡˘ר במ˘פטי ˙לכו" [ח]. 
חיוב  ‰ינו  פסח  ˜רבן  ו‡וזל,  ‰ולך  ‰חול  ˘עון 
‰יל„ים  ‚ם  רח"ל.  ובכר˙  וטף,  נ˘ים  ‡נ˘ים  על 
בנין  ˘ל  ‰נ„יר  במחז‰  לר‡ו˙  וב‡ים  עולים 
 - ˜ומו˙   2 ב‚וב‰  מ˘‰ו  ‰מימ„ים,  ‚„ול  ‰מזבח 
‡ך ‰ס„רנים מטעם מ˘יח ˆ„˜נו ל‡ מר˘ים. ‡ין 
לבנין  ‡פילו  רבן  בי˙  ˘ל  ˙ינו˜ו˙  מבטלים 
˘ועטים   !ֈזמנים‰ בבין  ו‚ם  ‰מ˜„˘ [ט].  בי˙ 
לכל.  חינם  ‰נפ˙חים  ‰ט‰ר‰,  מ˜וו‡ו˙  לכיוון 
ו‚ם  מי ˆריך עכ˘יו כסף? טובלים ‚ם ‡˙ ‰ב‚„ים 
(מ˜ו‡ו˙  ‰˙פילין!!!   ˙‡ ו‚ם  ‰˘טריימלים,   ˙‡
ˆעיר  ˆורב  ˘מ‚יע  ע„  בריר‰.  ‡ין   .('„ מ˘נ‰  י'  פר˜ 

ל‡זור ו‡ומר – "חבל לכם על כל ‰טרח‰, טומ‡‰ 
 – בפ‰  נ˘‡ר  ומ˙ו˜  מר  טעם  בˆיבור!".  ‰ו˙ר‰ 
˘ני  מˆ„  פסח,  ˜רבן  לנו  י˘  סוף  סוף  ‡ח„,  מˆ„ 
‰ו‡ ב‡ בטומ‡‰. ב˘נ‰ ‰ב‡‰ בעזר ‰' נ˘וב ‡ל 
‰מ˜ו‡ו˙ עם ‰˘טריימלים ו‰˙פילין וכל ‰כלים, 

ו‰פעם כ„י לע˘ו˙ פסח בט‰ר‰.

 [ו]  תהלים כ"ו, ו'.

 [ז]  ישעיהו י"א, ג'.

 [ח]  יחזקאל ל"ו, כ"ו.

 [ט]  שבת קי"ט:.

‰נ‰ ‰‡˘ ו‰עˆים ו‡י‰ ‰˘‰? ב"‰ י˘ כמ‰ 
בחˆרם.  כ˘ר  טל‰  ˘נ‰  מ„י  ‰מ‚„לים  'טיפוסים' 
מנ‰‚ ו˙י˜ין ל˜נו˙ כב˘ בע˘ירי לחו„˘ ‡ף בפסח 
‰מˆוו‰,  חיבוב  מפני  מˆרים  לפסח  זכר   - „ורו˙ 
ו˜ו˘רו בכרעי ‰מיט‰ וכ„‡י˙‡ בכלים פר˜ י"ט מ˘נ‰ 
˘ם). ר˜ ‰ו˙י˜ין מסו‚לים לי˘ון עם עז  (ובמפר˘ים   '‚
בח„ר ˘ינ‰ֈ ‰עז ˙˙עט˘ כמ‰ פעמים בליל‰. 
עם  ‰ס˙„רו  ‰ם  ‡יך   ֈיו˙ר מו˜„ם  י˜ומו  וכך 

‰ריחו˙ ו‰לכלוךֈ לו˙י˜ין פ˙רונים.

לפסח]  וˆ‡ן  לח‚י‚‰  [ב˜ר  וˆ‡ן  ב˜ר  מ˘‡יו˙ 
כולם  ‡ך   ,ıר‡‰ ו˜יבוˆי  מו˘בי  מכל  מ‚יעו˙ 
ב‡וזן  לסימון  ‰נע˘‰  וטרינרי  מום  ע˜ב  נפסלים 
כמ‰  בע„ינו˙  ל‰ם  מעירים  לכך,  פרט  ‰ב‰מ‰. 
מבי‡ים  ‡ין  בטומ‡‰  ‰ב‡  בפסח  כי  ‰לכ‰,  יו„עי 
ח‚י‚‰, כך ˘‡˙ ‰ב˜ר ‡פ˘ר ל˘מור ל˘נ‰ ‰ב‡‰, 
‡ם נזכ‰ ‡ז ל‰˜ריב בט‰ר‰. ביחס לˆ‡ן, ‡ין בריר‰ 
- ˆריך ל‰בי‡ מערביי ‰‡רı. "כל ˆ‡ן ˜„ר י˜בˆו 
לך" [י], ו‡ף ˘‡ין בו בי˜ור ‡רבע‰ ימים, ב„יעב„ 
‡ינו מעכב. כל עˆי ‰רימון ‰‚„לים ב‚ינו˙ ‰עיר, 
נ˜ˆˆים ל‰בי‡ ˘פו„ ˘ל רימון לˆליי˙ ‰˜רבן. ‚י‡ 
בן ‰נום נ‰פך בן ליל‰ ל˘„‰ ˙עופ‰ ענ˜, ומטוסי 
מכל  י‰ו„ים  ר‚ע  בכל  מנחי˙ים  ענ˜יים  ‚'מבו 
רחבי ‰עולם. "מי ‡ל‰ כעב ˙עופנ‰ וכיונים ‡ל 
‡רובו˙י‰םֈ ל‰בי‡ בניך מרחו˜" [י‡]. "כˆ‡ן 
˜„˘ים כˆ‡ן ירו˘לים במוע„י‰ ימל‡ו ‰ערים 

ˆ‡ן ‡„ם" [יב].

ור‡י כולם  "˘‡י סביב עיניך  ˘כינ‰ ˘כינ‰! 
מטוס  ‰‚יע  מ˜טמנ„ו  ‚ם  לך" [י‚].  ב‡ו  נ˜בˆו 
 ıמל‡ ב‚ויים, ‡ינ„י‡נים. מ‰ ‰ם מחפ˘ים כ‡ן חו
‡חיכם  כל   ˙‡ "ו‰בי‡ו   ֈ?וס˜ופים מ˙˜˘ור˙ 
מכל ‰‚ויים מנח‰ ל‰'" [י„], ע˘ר‰ ‚ויים מחזי˜ים 
בכנף ‡י˘ י‰ו„י [טו]. מˆ‡ו ˘ם ‡יז‰ י‰ו„י עם ˜ו˜ו 
יבי‡ו  "כ‡˘ר  ל‰'  מנח‰  ב‚'ונ‚ל.  מטייל  וע‚יל, 

 [י]  ישעיהו ס', ז'.

 [יא]  שם ח' - ט'

 [יב]  יחזקאל ל"ו, ל"ח.

 [יג]  ישעיהו ס', ד'.

 [יד]  ישעיהו ס"ו, כ'.

 [טו]  ראה זכריה ח', כ"ג.
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עו„  ט‰ור" [טז].  בכלי  ‰מנח‰   ˙‡ י˘ר‡ל  בני 
לבור‡  ‡ב„‰  ‰˘ב˙  ˆ„˜נו,  למ˘יח  מ˙נ‰  י‰ו„י 

עולם. מ˜טמנ„ו.

ע„  חיים   ıחפ‰ ‰נ‰  לעזר‰.  נכנסים  כולנו 
‡רכובו˙יו ב„ם, ‰מ‰ר˘"ם עם נכ„ו ר' ˘לום עם 
‰רב  ‰„ם,   ˙‡ זור˜ים  ‡‰רן  ˙ול„ו˙  ‡„מו"רי 
יחז˜‡ל  ורבי   ıמו‡לבי˘ חיים  רבי  מבריס˜, 
מ˘וררים  מ‡וזרוב  ‰‡„מו"ר  עם  לוינ˘טיין 
חי,  ‡י˘  ‰בן   ֈוחלילים בכנורו˙  ‰„וכן  על 
 ,ıויז'ני מ‚ור,  ‰‡„מורי"ם  יוסף,  עוב„י‰  ‰רב 
˜ורים  ‡ח˙  בחבור‰  ˘ך  ו‰רב  ס‡טמר  בעלז‡, 
‡˙ ‰‰לל. ˜˘‰ ל˙‡ר „ברים ˘ל‡ ‰יו. ‡ך נ˘‡יר 
ו‡ח„  ‡ח„  כל  ˘ל  ‰מפו˙ח  ‰„מיון  ב˘ביל   ˙ˆ˜
לפי טעמו. ˆריך ר˜ ל„מיין בכיוון ‰נכון, וכך י‚יעו 
לחˆרו˙  נפ˘י  כל˙‰  ו‚ם  נכספ‰  ‰כיסופים. 
‰' [יז], וכל˘ונו ˘ל ר' י‰ו„‰ ‰לוי בכוזרי: '‰‚‡ול‰ 
ב˙כלי˙  ‡לי‰  י˘ר‡ל  בני  יכספו  כ‡˘ר  ˙‚יע 
‰כוסף' [יח], וכמו ˘נ‡מר '‡˙‰ ˙˜ום ˙רחם ˆיון 
כי ע˙ לחננ‰ כי ב‡ מוע„' (˙‰לים ˜"ב, י"„). ו‡ימ˙י 
בפני  ‰עומ„  „בר  ו‡ין  ט"ו).  (˘ם  רˆו"  "כי  ‰מוע„? 

‰רˆון!

‰רˆון   ˙‡ ל‰מחי˘  ˜טן,  במע˘‰  נסיים 
ו‰‚ע‚ועים ˘ˆריכים ל‰יו˙ לנו. לפני 8 ˘נים זכינו 
 ˙‡ ‰פסח  בערב  לברך  י˘ר‡ל,  כל  ˘‡ר  ב˙וך 
פעם ב28Œ ˘נ‰,  ברכ˙ ‰חמ‰.   – ‰ברכ‰ ‰נ„יר‰ 
י˘ לנבר‡ זכו˙ ל‰ו„ו˙ ל‰' י˙ברך על ‰פרוז'˜טור 
לח˘בון  חיבור  לל‡  בו˜ר,  בכל  לנו  ˘נ„ל˜  ‰ענ˜ 
מ'ביוˆר   ıחו] מיוח„˙.  ב‰ו„‡‰  ˘לנו,  ‰ח˘מל 

‡ור' מ„י בו˜ר].

מיום  זכ‰  ל‡  ˘ע„יין   32 בן  ‡ברך  מיו„עינו, 
עם  יח„  בער‚‰  מל‡  ‰י‰  זו,  ברכ‰  לברך  ‰יוול„ו 
כל ˘בטי י˘ר‡ל ב˘נ˙ ˙˘ס"ט, בעי˙וי ‰מיוח„ 

˘ל ברכ˙ ‰חמ‰ בערב ‰פסח.

לעבור  ˘נ‰  ב‡ו˙‰  עליו  ˘נ‚זר  ע˜‡,   ‡„
טיפולים רפו‡יים בחו"ל ב˙˜ופ‰ זו, ובערב ‰פסח 

˘‰‰ בעייר‰ ‡ח˙ במ„ינ˙ ‡ר‰"ב.

 [טז]  ישעיהו שם.

 [יז]  תהלים פ"ד, ג'.

 [יח]  ראה ספר הכוזרי מאמר ה' אות כ"ז.

‰י‰  פסח  ערב  בעוכריו,  ‰י‰  ˘ם  ‰‡ויר  מז‚ 
 ‰˙‡ˆ וע„  ‰חמ‰   ıמ‰נ ביו˙ר.  ו‚˘ום  מעונן  יום 
 ıמˆי חמ‰   ıניˆו לר‡ו˙  מיו„ענו,  וחיכ‰  ‰מ˙ין 

מבין ‰עבים, לל‡ ‰ˆלח‰.

˙וך כ„י ‰כנ˙ ‰חריין למרור, ‰יי˙‰ עינו ‡ח˙ 
מ‰חלון,  מˆיˆ‰  ˘ני‰  ועין  מחריפו˙,  „ומע˙ 
ו‡ין,  פ˘וט‰.  ‡ביבי˙  ˘מ˘  פיס˙  לר‡ו˙  לזכו˙ 
‰כל מעונן ו‚˘ום. בˆ‰רי ‰יום ‰יי˙‰ סופ˙ בר˜ים 
ורעמים. מיו„ענו בירך סוף סוף ‡˙ ‰ברכ‰ 'עו˘‰ 

ֈמע˘‰ בר‡˘י˙' - על ‰בר˜ים

בלב,  ˘בר  ‡יז‰  עם  ‰ס„ר  לליל  ‰‚יע  ‰ו‡ 
˘ני!  פסח  יועיל  ל‡  ולז‰  נ‚רע'?  'למ‰  ב‰ר‚˘‰ 
למ‰ ל‡ זכ‰ למ‰ ˘כל י˘ר‡ל זכו? למ‰ נ‚זרו עליו 
לחכו˙  יˆטרך  ‰ו‡  זו?  ב˙˜ופ‰  ב„יו˜  ‰טיפולים 
עו„ 28 ˘נ‰, ע„ ‚יל 60 – ‡ם יזכ‰. בברכ˙ ‰מרור, 

כיוון ‚ם על ‰ר‚˘‰ מר‰ זו.

כ˘חזר ‡רˆ‰, נכנס למורו ורבו ˘ליט"‡, ונפ˘ו 
ב˘‡ל˙ו – מ‰ חט‡˙י ומ‰ עוי˙י, מ‰ עלי ל˙˜ן?

‰י˘יר ‰רב ‡˙ מבטו ל˙וך עיניו, ו‡מר לו: 'מ‰ 
28 ˘נ‰? ‡ך על ˜ו„˘‡  ‡˙‰ מ„בר? ‡˙‰ מחכ‰ 
ב"‰ ו˘כינ˙י‰ ‰מחכים 1940 ˘נ‰, ל‰˜רב˙ ˜רבן 
פסח, ח˘ב˙??? כל ˘נ‰ ‰ם מביטים ומס˙כלים על 
מ˜ום ‰מ˜„˘ ˘נ‡מר בו "ו‰יו עיני וליבי ˘ם כל 
לחזור  כבר  ‡פ˘ר  ‰‡ם  נו,  ובו„˜ים:  ‰ימים" [יט], 
‰בי˙‰? ‰‡ם ‰˘נ‰ י‰יו ‡ˆלנו ‰יל„ים בליל ‰ס„ר 
לבסוף   ‰˙‡ פרופורˆי‰.   ˙ˆ˜ בב˜˘‰  ‡ז  בפסח? 
על  לפחו˙  בר‡˘י˙,  מע˘‰  עו˘‰  לברך  זכי˙ 
לברך.  ˘וב  ˙זכ‰  ‡י"‰   60 בן  וכ˘˙‰י‰  ‰בר˜ים. 
ˆ„˜נו  מ˘יח  י‰י‰  כבר  ˘ז‰  ו˙כסוף  ˙˙‡ו‰  ר˜ 

בב"‡'.

ל˘נ‰ ‰ז‡˙ בירו˘לים!

‰˘נ‰,  ˙‰י‰  ל‡  עו„  ‰‚‡ול‰  ח"ו  ‡ם  נ.ב. 
בינ˙יים נזכור ל‰‚י„ ‡˙ ס„ר ‡מיר˙ ˜רבן ‰פסח 
בערב ‰ח‚ ‡חר חˆו˙, ‡בו˙ ובנים כ„‡י˙‡ במ˘נ‰ 
ברור‰, ל˜יים 'ונ˘למ‰ פרים ˘פ˙ינו', וכל ‰עוס˜ 
מז‰  ˘ע˘‰  מ‰‚ר"‡  [וי„וע  ‰˜ריב  כ‡ילו  פסח  ב˙ור˙ 

■ עס˜ ‚„ול, עי' במע˘‰ רב]. 

 [יט]  מלכים א' ט', ג'; דברי הימים ב' ז', ט"ז.
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אחר ישובו בני 
ישראל

הרב מנשה בן־יוסף

‰ו˘ע  נ˙נב‡  ‰נ‰ 
ימים רבים  "כי   –  '‰ ב˘ם 

‡ין  י˘ר‡ל  בני  י˘בו 
מלך ו‡ין ˘ר ו‡ין זבח 
‡פו„  ו‡ין  מˆב‰  ו‡ין 

ו˙רפים. ‡חר י˘בו בני 
 '‰Œ˙‡ וב˜˘ו  י˘ר‡ל 

‡ל˜י‰ם ו‡˙ „ו„ מלכם ופח„ו 
‡לŒ‰' ו‡לŒטובו ב‡חרי˙ ‰ימים" (‰ו˘ע ‚', „' – 

ימים רבים י‰יו י˘ר‡ל ב‚לו˙  ‰'). וב‡ור ‰„ברים,̆ 
בל‡ ˜˘ר עם ‰', ‡ך מ‡י„ך בל‡ עבו„˙ ‡לילים, 
ז‰,  במˆב  מס˙פ˜ים  י˘ר‡ל  י‰יו  ‰זמן  ‡ו˙ו  וכל 
ול‡ יב˜˘ו ע„יין ‡˙ ‰', ‡בל ב‡חרי˙ ‰ימים – ‡זי 
י˘ובו בני י˘ר‡ל וב˜˘ו ‡˙ ‰' ‡לו˜י‰ם, ו‡ז י˘וב 
י˘ר‡ל  ˘ל  ˘‚‡ול˙ם  מכ‡ן,  ולמ„נו  ‡לי‰ם.   '‰
ב‡חרי˙ ‰ימים ˙לוי‰ בכך ˘י˘ובו ‰ם ויב˜˘ו ‡˙ 
(מ„ר˘  ‰' ‡לו˜י‰ם ו‡˙ „ו„ מלכם. וכך ‡מרו חז"ל 
למ‡וס  ע˙י„ין  ‰ן  „ברים  "ב˘ל˘‰   -  ('„ י"‚,  ˘מו‡ל 

בי˙  ובבנין  „ו„  בי˙  ובמלכו˙  ˘מים  במלכו˙   -
‰מ˜„˘, ‡ימ˙י מ‡סו ב˘ל˘˙ן בימי רחבעם, ‰„‡ 
‰ו‡ „כ˙יב ויר‡ כל י˘ר‡ל ל‡מר מ‰ לנו חל˜ ב„ו„ 
(מלכים ‡' י"ב, ט"ז), זו מלכו˙ ˘מים, ול‡ נחל‰ בבן י˘י 

(˘ם), זו מלכו˙ בי˙ „ו„, ל‡‰ליך י˘ר‡ל ע˙‰ ר‡‰ 

מעון  בי˙ך „ו„ (˘ם), ז‰ בנין בי˙ ‰מ˜„˘. ‡מר רבי̆ 
בן מנסי‡ ‡ין י˘ר‡ל רו‡ין סימן ברכ‰ לעולם ע„ 
‡חר  „כ˙יב  ‰ו‡   ‡„‰ ˘ל˘˙ן,  ויב˜˘ו  ˘יחזרו 
י˘ובו בני י˘ר‡ל וב˜˘ו ‡˙ ‰' ‡ל˜י‰ם (‰ו˘ע ‚', ‰'), 
זו מלכו˙ ˘מים, ו‡˙ „ו„ מלכם (˘ם) זו מלכו˙ בי˙ 
„ו„, ופח„ו ‡ל ‰' ו‡ל טובו ב‡חרי˙ ‰ימים (˘ם), ז‰ 

בנין בי˙ ‰מ˜„˘".

 '‰ ˘י‰‡  ‰ו‡,  ברור  ˘מים  מלכו˙  ענין  ו‰נ‰ 
מ˙‚ל‰ בכבו„ו בעולמו ועלŒי„י ז‰ י˘˙עב„ו לו כל 
לז‡˙,  ב˙˘ו˜‰  ˙מי„  מל‡  י˘ר‡ל  כל  ולב  ב˘ר, 
וכל ˙פילו˙ ‰ימים ‰נור‡ים נוס„ו על ז‰ – "מלוך 
 '‰ לך  נ˜ו‰  כן  על   ֈבכבו„ך כולו  ‰עולם  כל  על 
וי˜בלו   ֈעוזך ב˙פ‡ר˙  מ‰ר‰  לר‡ו˙  ‡לו˜ינו 
מ‰ר‰  עלי‰ם  ו˙מלוך  מלכו˙ך  עול   ˙‡ כולם 

לעולם וע„" ועו„ ‰רב‰ כיוˆ‡ בכך. 

ענין בי˙ ‰מ˜„˘ ‚ם ‰ו‡ ברור, ˘י‰‡ ‰' ˘וכן 
ב˙וך עמו ו‰ם „ב˜ים בו, ‰ו‡ ינ‰י‚ם וינ‰לם ו‰ם 
כבו„ו.  זיו  על  וי˙ענ‚ו  י˘י‚ו‰ו  ‡ליו,  ˜רובים  י‰יו 
ורוח  ‰נבו‡‰   ,'‰  ˙‚˘‰ ענייני  כל  בז‰  ונכלל 

 '‰ ‡ין  ˘כ‡˘ר  ‰˜ו„˘, 
"‚ם  נ‡מר  בעמו,  ˘וכן 
חזון  מˆ‡ו  ל‡  נבי‡י‰ 

מ‰'" (‡יכ‰ ב', ט').

מלכו˙  ענין  ‡מנם 
‰ו‡  ˆריך  „ו„  בי˙ 
‡נו  מ‰  מפני  ˙למו„, 
לנו  „י  ל‡  ומ„וע  לו,  ˆריכים 
ינ‰י‚נו  ב˙וכנו,  וי˘כון  בעולמו   '‰ ˘ימלוך 
חיוני  ו‡ף  ˆריכים,  ‡נו  מ„וע  לב‡ר  וי˘  וינ‰לנו. 
עו„  כל  ˘‰רי  ז‰,  ענין  לברר  מ‡„  ע„  ‰„בר  לנו 
וב‡מ˙,  ‰‚‡ול‰.  ˙בו‡  ל‡  ˘לו˘˙ן  נב˜˘  ל‡ 
ˆריכים ‡נו ל„ע˙ מפני מ‰ נˆטוו י˘ר‡ל ל‰עמי„ 
ל‰ם מלך, ‰ל‡ לכ‡ור‰ טוב יו˙ר ˘‰' לב„ו ימלוך 
מו‡ל בעם ‰˘ו‡לים ממנו מלך  נזף̆  עלינו, וכמו̆ 
‡ל˜יכם  ו‰'  עלינו,  ימלך  מלך  כי  ל‡  "ו‡מר˙ם   –

מלככם" (מלכים ‡' י"ב, י"ב).

ריך ל‰בין, ‡ם ‡כן נˆטוו י˘ר‡ל ל‰עמי„  עו„̂ 
ל‰ם מלך, מ„וע כ‡˘ר ˘‡לו מלך, ‡מר ‰' "כי ‡…˙י 
ו˘מו‡ל ‡מר  ז'),  ח',   '‡ (˘מו‡ל  מ‡סו ממלך עלי‰ם" 
ל‰ם "ו„עו ור‡ו כיŒרע˙כם רב‰ ‡˘ר ע˘י˙ם בעיני 

‰' ל˘‡ול לכם מלך" (˘ם י"ב, י"ז).

בפר˘‰  ל‰˙בונן  י˘  ז‰,  ענין  ל‰בין  ובכ„י 
‡ח˙ בספר יחז˜‡ל.

 ˙‡ ‰פו˙ח˙  בפר˘‰  יחז˜‡ל  בספר  ‰נ‰ 
וכ‰  י˘ר‡ל,  רועי  על  נבו‡‰  י˘נ‰  ‰‚‡ול‰  פר˜י 
‰נב‡  י˘ר‡ל  עלŒרועי  ‰נב‡  –"בןŒ‡„ם  ב‰  נ‡מר 
Œמר ‡„-ני ‰' ‰וי רעי‡Œ‰ו‡מר˙ ‡לי‰ם לרעים כ

 ֈמר ˙לב˘וˆ‰Œ˙‡חלב ˙‡כלו ו‰Œ˙‡ ֈי˘ר‡ל
ל‡Œרפ‡˙ם  ו‡˙Œ‰חול‰  חז˜˙ם  ל‡  ‡˙Œ‰נחלו˙ 
 ֈנ„ח˙ ל‡ ‰˘ב˙ם‰Œ˙‡ולנ˘בר˙ ל‡ חב˘˙ם ו
לכלŒחי˙  ל‡כל‰  ו˙‰יינ‰  רע‰  מבלי  ו˙פוˆינ‰ 
‰˘„‰ֈ ועל כלŒפני ‰‡רı נפˆו ˆ‡ני ו‡ין „ור˘ 
ו‡ין מב˜˘" (יחז˜‡ל ל"„, ב' – ו'). וממ˘יך ‰נבי‡ ו‡ומר 
- "כי כ‰ ‡מר ‡„-ני ‰' ‰נניŒ‡ני ו„ר˘˙י ‡˙Œˆ‡ני 
‡˘ר  מכלŒ‰מ˜ומ˙  ‡˙‰ם  ו‰ˆל˙י   ֈוב˜ר˙ים
מןŒ‰עמים  ו‰וˆ‡˙ים  וערפל.  ענן  ביום  ˘ם  נפˆו 
‡לŒ‡„מ˙ם  ו‰בי‡˙ים  מןŒ‰‡רˆו˙  ו˜בˆ˙ים 
מו˘בי  ובכל  ב‡פי˜ים  י˘ר‡ל  ‡לŒ‰רי  ורעי˙ים 
נ‡ם  ‡רביˆם  ו‡ני  ˆ‡ני  ‡רע‰  ‡ני   ֈıר‡‰
‡˘יב  ו‡˙Œ‰נ„ח˙  ‡ב˜˘  ‡˙Œ‰‡ב„˙   .'‰ ‡„-ני 
ולנ˘בר˙ ‡חב˘ ו‡˙Œ‰חול‰ ‡חז˜ ו‡˙Œ ‰˘מנ‰ 
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ו‡˙Œ‰חז˜‰ ‡˘מי„ ‡רענ‰ במ˘פט" (˘ם י"‡ – ט"ז).

ירע‰  ‰ו‡  בעˆמו   '‰ כי  מפור˘,  כ‰  ע„  ו‰נ‰ 
‡˙ ˆ‡נו, ‡˙ י˘ר‡ל.

כ‰  ˆ‡ני  "ו‡˙נ‰   – ו‡ומר  ממ˘יך  ו‰נבי‡ 
ל‡ילים  ל˘‰   ‰˘Œבין ˘פט  ‰נני   '‰ ‡„-ני  ‡מר 
וי˙ר  ˙רעו  ‰טוב  ‰מרע‰  מכם  ‰מעט  ולע˙ו„ים. 
מרעיכם ˙רמסו בר‚ליכם ומ˘˜עŒמים ˙˘˙ו ו‡˙ 
ר‚ליכם  מרמס  וˆ‡ני  ˙רפ˘ון.  בר‚ליכם  ‰נו˙רים 
˙רעינ‰ ומרפ˘ ר‚ליכם ˙˘˙ינ‰. לכן כ‰ ‡מר ‡„-

ובין  ברי‰   ‰˘Œבין ו˘פט˙י  ‰נניŒ‡ני  ‰' ‡לי‰ם  ני 
˘‰ רז‰. יען בˆ„ ובכ˙ף ˙‰„פו וב˜רניכם ˙נ‚חו 
כלŒ‰נחלו˙ ע„ ‡˘ר ‰פיˆו˙ם ‡ו˙נ‰ ‡לŒ‰חוˆ‰. 
ו‰ו˘ע˙י לˆ‡ני ול‡Œ˙‰יינ‰ עו„ לבז ו˘פט˙י בין 
‡˙‰ן  ורע‰  ‡ח„  רע‰  עלי‰ם  ו‰˜מ˙י  ל˘‰.   ‰˘
ל‰ן  ו‰ו‡Œי‰י‰  ‡˙ם  ירע‰  ‰ו‡  „וי„  עב„י   ˙‡
לרע‰. ו‡ני ‰' ‡‰י‰ ל‰ם ל‡ל‰ים ועב„י „ו„ נ˘י‡ 

ב˙וכם ‡ני ‰' „בר˙י" (˘ם י"ז – כ"„).

ו‰נ‰ כ‡ן מפור˘ בכ˙וב, ˘„ו„ ‰ו‡ י‰י‰ ל‰ם 
לי˘ר‡ל לרוע‰, ו‰' י‰י‰ ל‰ם ל‡ל˜ים, וז‰ סו˙ר 
‰ו‡   '‰˘ ˜ו„ם,  בכ˙וב  ˘נ˙ב‡ר  מ‰   ˙‡ לכ‡ור‰ 

י‰י‰ לרוע‰ לי˘ר‡ל.

ז‡˙,  מפר˘  עˆמו  ‰כ˙וב  כי  נר‡‰,  ‡מנם 
בˆר˙ם  עוס˜  ‰כ˙וב  ב‰יו˙  ‰„ברים,  ˘ב˙חיל˙ 
ל‰ם  ‰ו‡   '‰ ‡זי  ובחול˘˙ן,  בפיזורם  ‰ˆ‡ן,  ˘ל 
לרוע‰, ‰ו‡ י˜בı ‡ו˙ם מכל ‰‡רˆו˙ וירע‰ ‡ו˙ם 
י‰י‰  ו‡ילו בסוף ‰„ברים, כ‡˘ר  ‡ל ‰רי י˘ר‡ל, 
‰פנימיים  בעיוו˙ים  ‰כ˙וב  עוס˜  לרוע‰,  ל‰ם 
‰חז˜ים „וחים ‡˙ ‰חל˘ים,  ˘ב˙וך ‰ˆ‡ן עˆמו,̆ 

ובז‰ ‡ומר ‰כ˙וב ˘„ו„ ‰ו‡ י‰י‰ ל‰ם לרוע‰. 

‰˜ב"‰  ˘‰נ‰  ‰ו‡,  ‰„בר  מ˘מעו˙  ובי‡ור 
בר‡ ‡˙ ‰‡„ם ונ˙נו בעולם ˘ל טוב ורע, בעולם 
בטוב  לבחור  ‰‡„ם  ועל  ונסיון,  ‰˙מו„„ו˙  ˘ל 
 '‰ „בר  עלŒפי  בעולם  ול‰˙נ‰‚  ברע,  ולמ‡וס 

ב˙ור˙ו.

בעולם  ל‰יו˙  ˘נˆרך  ‰רע  ‡ו˙ו   ˙‡ ו‰נ‰ 
‡ין ‰˜ב"‰ מבטל, ‡ל‡  ב˘ביל ‰˙מו„„ו˙ ‰‡„ם 
יו˙ר  ‰י‰  ˘לכ‡ור‰  ו‡ף  ‰‡„ם,  על  ז‡˙  ‰טיל 
טוב ˘‰˜ב"‰ יבטל ‡˙ ‰רע ל‚מרי, ל‡ רˆ‰ בז‰ 
‰', מפני ˘טוב˙ו ˘ל ‰‡„ם ‰י‡ ˘‰ו‡ יזכ‰ לטוב 
‰י˘ר  ב„רך  ילך  ˘‰ו‡  ועלŒי„י  עבו„˙ו,  עלŒי„י 
וי˙˜ן ‡˙ עˆמו – בז‰ יזכ‰ לטוב ‰˘לם ול„ב˜ו˙ 
בו י˙ברך, וכמו ˘‰‡ריך בז‰ רבנו ‰רמח"ל ברי˘ 

'„ע˙ ˙בונו˙' וברי˘ '„רך ‰''. ו‰נ‰ כ„ין ‰פרט כך 
„ין ‰כלל, ˘‡ף ˘לכ‡ור‰ יו˙ר טוב ‰י‰ ˘‰˜ב"‰ 
יבנ‰  ˘לם,  ˙י˜ון  י˘ר‡ל  כנס˙   ˙‡ י˙˜ן  ‰ו‡ 
וי˘כלל ‡ו˙‰ ויסיר ממנ‰ כל סי‚ וכל פ‚ם, וב‡מ˙ 
‡ין ‰„בר כן, ˘ב˘ביל ˘˙‰‡ ‰‡ומ‰ ר‡וי‰ ל‡ור 
ב‡ור פני ‰', י˘ ל‡ומ‰ ל˙˜ן ‡˙ עˆמ‰, ול‰עמי„ 

‡˙ עˆמ‰ מ˙ו˜נ˙ ל‡ור ב‡ור פניו.

עˆמ‰   ˙‡ ל˙˜ן  בכ„י  ו‡ומ‰  ‡ומ‰  כל  ו‰נ‰ 
בכל ‰˙י˜ונים ‰ר‡ויים ל‡ומ‰ ‰רי ‰י‡ מעמי„‰ 
על עˆמ‰ מלך, ו‰מלך ‰ו‡ מעמי„ ‡˙ ‰עם על 
וכל ˆרכי ‰עם  וב‡ לפני‰ם,  יוˆ‡ לפני‰ם  עמ„ו, 

עליו.

ו‰נ‰ בז‡˙ ר‡וי ל‰ לכנס˙ י˘ר‡ל לסמוך על 
˘וכן  ˘‰ו‡  ‡ל˜י‰,   '‰  ˙‡ עלי‰ם  ול‰מליך   ,'‰
לי˘ר‡ל  מנˆח  למלחמ‰,  לפני‰  יוˆ‡  ב˙וכ‰, 

במלחמ‰, ו‰ו‡ רוע‰ י˘ר‡ל ‡˘ר ˆרכי‰ם עליו.

 '‰ לפני  לעמו„  י˘ר‡ל  ˙י˜ון  בענין  ‡מנם 
ל‰יו˙ לכלי ל‡ורו, בז‰ ‡ין ר‡וי ˘י‰י‰ ‰' למלך 
לי˘ר‡ל, ˘‰רי ז‰ו ענין ‰מוטל על י˘ר‡ל ל˙˜ן 
˘ענינ‰  „ו„,  בי˙  מלכו˙  סו„  וז‰ו  עˆמם.   ˙‡
‡ל  ל‰˘יבם  י˘ר‡ל,   ˙‡ ל˙˜ן  ˘מטר˙‰  מלכו˙ 
˘י‰יו  כר‡וי,  לפניו  ל‰עמי„ם  ˘ב˘מים,  ‡בי‰ם 

ר‡ויים ל‰˘ר‡˙ ˘כינ˙ו ב˙וכם.

‰ˆל˙ם  ˘לענין  ביחז˜‡ל,  ‰כ˙וב  בי‡ור  וז‰ו 
‰‡וב„˙  ‰נחב˘˙,  ו˙י˜ון  ‰‚לו˙  מן  י˘ר‡ל  ˘ל 
מוטלים  עליו  י˘ר‡ל,  רוע‰  ‰ו‡   '‰ ו‰נ„ח˙, 
לענין  ‡מנם  וˆורם.  מו˘יעם  ו‰ו‡  ˆרכי‰ם,  כל 
„ו„  בז‰   – ל˘‰   ‰˘ ˘בין  ו‰מ˘פט   ˜„ˆ‰ חוסר 
ל‰ם  ‰נו‚ע  ענין  ˘ז‰ו  לי˘ר‡ל,  ל‰ם  לרוע‰  ‰ו‡ 
ומ˘פט,   ‰˜„ˆ ב„רך  עˆמם   ˙‡ ל˙˜ן  לי˘ר‡ל 
ולז‰ עומ„ „ו„ כ˘ליח ‰עם ומ˙˜ן ‡˙ ‰עם, ˘ז‰ 
 ˙‡ מ˙˜נ˙  ˘‰י‡  כמו  י˘ר‡ל  לכנס˙  ל‰  נח˘ב 

עˆמ‰, ובז‰ ‰י‡ ב‡‰ לר‡ו˙ ‡˙ פני ‰'.

וז‰ ‰בי‡ור בכך ˘נˆטוו י˘ר‡ל ל‰עמי„ ל‰ם 
Œמלך, ˘ענין ז‰ ‰ו‡ ל‰עמי„ ל‰ם מלך לי˘רם על

פי ‰˙ור‰ ו‰מˆו‰. ‡מנם חט‡ו י˘ר‡ל, וכ˘ב˜˘ו 
י‰י‰  ‡םŒמלך  כי  "ל‡  ‡מרו  מלך,  ל‰ם  ל‰עמי„ 
מלכנו  ו˘פטנו  ככלŒ‰‚וים  ‚םŒ‡נחנו  ו‰יינו  עלינו. 
י"ט  ח',   '‡ (˘מו‡ל  ‡˙Œמלחמ˙נו"  ונלחם  לפנינו  ויˆ‡ 
מלך ל˙י˜ונם ‰‚˘מי,  ב˜˘ו ל‰עמי„ ל‰ם   – כ')   –

ובז‰ מ‡סו ‡˙ ‰' ממלוך עלי‰ם, ˘˙י˜ונם ‰‚˘מי 
˘ל י˘ר‡ל על ‰' ‰ו‡ מוטל, ו‰ו‡ מלכם לענין ז‰.



כ‡

˜„ו˘˙ ˆיון
‚ליון כ', ניסן ‰'˙˘ע"ז

מלך,  ל‰ם  וב˜˘ו  י˘ר‡ל  ˘חט‡ו  מיום  ו‰נ‰ 
י‰י‰  ˘‰ו‡  מלכם,  בי„   '‰ נ˙נם  בחינ‰  ב‡יזו  ‡זי 
‰נלחם ל‰ם, וב‡יז‰ ˆ„ ‡ין ‰' למלכם ‡ף בעניני 
ו‚ו‡לו,  י˘ר‡ל  ו„‡י ˘‰' ‰ו‡ מלך  [‡מנם  טוב˙ם ‰‚˘מי˙ 

‡ל‡ ˘ז‰ בˆור‰ נס˙ר˙ יו˙ר].

‰עולם  יבו‡  ‡˘ר  בע˙  לבו‡,  לע˙י„  ‡בל 
ל˙י˜ונו, ‡זי בכל ‰נו‚ע לטוב˙ם ˘ל י˘ר‡ל י‰‡ 
ל˘למו˙ם  ˘נו‚ע  במ‰  ור˜  ורוע‰,  למלך  ל‰ם   '‰
י‰י‰ „ו„  ול‰עמ„˙ם ב˙י˜ון ‡ל מול פני ‰', בז‰ 

ל‰ם לרוע‰, כמבו‡ר בנבו‡˙ יחז˜‡ל.

ו‰נ‰ בימי רחבעם מ‡סו י˘ר‡ל במלכו˙ בי˙ 
„ו„, וב‡ו˙‰ מ‡יס‰ ‰יי˙‰ כלול‰ מ‡יס‰ במלכו˙ 
מ‡ו˙ו  חז"ל  ˘„ר˘ו  וכפי  ‰מ˜„˘,  ובבי˙  ˘מים 
מ‡יס˙ם   ˙‡ ‚ם  „ו„  בי˙  במלכו˙  ˘מ‡סו  מ˜ר‡ 
˘ם  ˘‡מרו  כמו  ‰מ˜„˘,  ובבי˙  ˘מים  במלכו˙ 

וכפי ˘‰וב‡ לעיל ממ„ר˘ ˘מו‡ל.

‰ו‡  „ו„  בי˙  מלכו˙  ˘ענין  ‰„בר,  ועומ˜ 
ל˙˜ן ‡˙ י˘ר‡ל ב˙י˜ון פנימי ל‰יו˙ ר‡ויים ל‡ור 
ב‡ור ‰', ובמ‡וס י˘ר‡ל ‡˙ מלכו˙ בי˙ „ו„ ‡מרו 
רˆונם  ‡ל‡  ˙י˜ון,  ב‡ו˙ו  רוˆים  ‰ם  ‡ין  כי  בז‰, 
ר˜ במלכו˙ ˘˙‰י‰ מטר˙‰ טוב˙ ‰עם ‰‚˘מי˙ 
ובבי˙  ˘מים  במלכו˙  מ‡יס‰  י˘  ובז‰  ‰פ˘וט‰, 

‰מ˜„˘, ˘‰ו‡ מ˜ום ‰˜˘ר עם ‰'.

ומˆפים  ‰ימים  ב‡חרי˙  עומ„ים  ‡נו  ו‰נ‰ 
"‡חר  כי   ,'‰ עלŒי„י  ‰ובטחנו  וכבר  ל‚‡ול˙נו, 
„ו„  ו‡˙  ‡ל˜י‰ם   '‰Œ˙‡ וב˜˘ו  י˘ר‡ל  בני  י˘בו 
מלכם". ונר‡‰, כי על „רך מ‰ ˘‡מרו חז"ל בבעל 
פר˜  ב‡ו˙ו  מ˜ום,  ב‡ו˙ו  ל‰יו˙  ˘ˆריך  ˙˘וב‰, 
ולב˜˘  ל˘וב  ‡נו  ˆריכים  כמוŒכן   ,‰˘‡ וב‡ו˙‰ 
‡ו˙ו  מ˙וך  „ו„  בי˙  ומלכו˙  ˘מים  מלכו˙   ˙‡

‰מˆב ˘בו מ‡סו ב‰ם י˘ר‡ל.

י˘ר‡ל  ‰יו˙  זמן  ˘כל  ‰„ברים,  מ˘מעו˙ 
ב‚לו˙, בל‡ מלך ובל‡ ˘ר, ר„ופים ורˆוˆים, „ווים 
על  לב˜˘  ‰‡פ˘רו˙  ל‰ם  ‰יי˙‰  ל‡  וסחופים, 
ול‡  ז‰,  במˆב  עמ„ו  ל‡  ˘כלל  „ו„,  בי˙  מלכו˙ 
כ‡˘ר  כיום,  ור˜  כלל.  וממ˘ל‰  מלכו˙  ל‰ם  ‰יו 
‰חזירנו ‰' ל‡רˆנו ונ˙ן לנו ‡יזו ממ˘ל‰ ב‡רˆנו, 
ל  לטון̆  ממ˘ל‰ זו̆  נוˆר‰ ‡ו˙‰ ‡פ˘רו˙. ‡ל‡̆ 
ר˘ע ‰ו‡, לטוב˙ם ‰‚˘מי˙ ˘ל י˘ר‡ל ‰ו‡ ‡כן 
עוזר, ‡ך ל˜רבם ל‡בי‰ם ˘ב˘מים כלל וכלל ל‡, 
ול‡ „י לו במ‰ ˘‡ינו מ˜רבם, ‡ל‡ ‰ו‡ ‡ף עוס˜ 
מ‰'.  חיים,  מים  ממ˜ור  ולנ˙˜ם  ל‰רחי˜ם  וטורח 
‰מנו˙˜˙  י˘ר‡ל  מלכו˙  ˙ח˙  ‡נו  נמˆ‡ים  כע˙ 
לב˜˘  ‰ז‰  כיום  ועלינו  „ו„,  בי˙  ממלכו˙  ל‚מרי 
˘י˘יב  ‡לו˜ינו  מ‰'  לב˜˘  „ו„,  בי˙  מלכו˙   ˙‡
מ˘פט  ויע˘‰  ‡ליו  ˘י˜רבנו  „ו„  מבי˙  מלך  לנו 
י˘ר‡ל  כנס˙  כ˘˙‰‡  ז‰  ועלŒי„י   ,ıב‡ר וˆ„˜‰ 
ל˘כון   '‰ י˘וב  ‡ל˜י‰,  לפני  מ˙ו˜נ˙  עומ„˙ 
ב˙וכנו, ˙˙‚ל‰ מלכו˙ ˘מים ויבנ‰ ‰מ˜„˘. וכ˘ם 
˘במ‡יס‰ במלכו˙ בי˙ „ו„ ‰יי˙‰ כלול‰ מ‡יס‰ 
במלכו˙ ˘מים ובבנין בי˙ ‰מ˜„˘, כך ‚ם בב˜˘˙ 
‰ב˜˘‰  כלול‰  ‰˙ור‰  ו˘לטון  „ו„  בי˙  מלכו˙ 
˙פיל‰  ו‰ננו  ‰מ˜„˘.  בי˙  ולבנין  ˘מים  למלכו˙ 
‰נבי‡  ב‡לי‰ו  ‡ל˜ינו   '‰ ˘מחנו   – ‡לו˜ינו  ל‰' 
י˘בו  מ˙י  ע„  מ˘יחך,  „ו„  בי˙  ובמלכו˙  עב„ך 
זרים על כס‡ו, וינחלו ‡חרים ‡˙ כבו„ו, ול‡ זרים 
יו˘בים על כס‡ו, ‡ל‡  ו‡חרים ˘ר˜ ‡ינם מזרעו 
‰י‡  פני‰ם  ˘מ‚מ˙  לעניינו,  ו‡חרים  לרוחו  זרים 
ומרבים  נפ˘ם,  ˙˙עב  ˜ו„˘  כל  מ‚מ˙ו,  כל  ‰פך 
וב˜רוב  ובירו˘לים,  בי‰ו„‰  בי˘ר‡ל,  טומ‡‰ 
 ıב‡ר ומ˘פט   ‰˜„ˆ ויע˘  וי˘כיל  מלך  ימלוך 

■ במ‰ר‰ בימינו. 

‰ודע‰ מ˘מחת עאור כú ‡והאי 
ˆיון ודור˘יה עú טהר˙ ‰˜וד˘

‡נו ˘מחים úא˘ר, כי ‰˜מנו מערך סיורים ר‚úיים עאור בחורי י˘יאו˙ ועאור 
מ˘פחות  ˙וך ‰úיכ‰ אנ˙יב בו „רכו ˙úמי„י ‰‚ר"‡ בוני ‰י˘וא úפני מ‡˙יים ˘נה 
ויו˙ר. מ„ריכים מוסמכים ומ˜ˆועיים יúוו ‡ת ‰˜בוˆו˙ úכú ‡ותם מ˜ומו˙ מעניינים 
ומרת˜ים ויותירו ב˜רבכם חוויה úימודי˙ ור‚˘ית בúתי נ˘כחת. מחירים נוחים

úפרטים ני˙ן ú‰˘‡יר פרטים בכ˙וב˙ 
‰מייtouroldcity@gmail.com ú ‡ו ú‰˘‡יר 

‰ו„ע‰ ˜וúי˙ במספר  052-7195368.

ˆ‡י לך בע˜בי ‰ˆ‡ן!
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הציבור הכללי בדרכו 
לרפורמה

הרב אלעד צדיקוב
והרב מיכאל זלבה

‰מ„ינ‰,  ‰˜מ˙  מ‡ז 
‰י‰„ו˙  לימו„י  ‡ל  ‰יחס 

‰י‰  ‰חינוך  במ˘ר„ 
מ‡ובנ˙  ˙רבו˙  כ‡ל 
כ„ברי‰ם.  ‰יסטורי˙, 

‰ו˜ˆו  לכך,  ב‰˙‡ם 
‰חינוך  במערכ˙ 

לימו„  ˘עו˙  ‰ממלכ˙י˙ 
‡פסיו˙ ללימו„י ˙נ"ך ומור˘˙. 

‰מוˆ„˜  ‰ח˘˘  ב˘ל  ‰‡חרונים,  בע˘ורים 
‰ˆימ‡ון  ב˘ל  ו‰חר„י˙,  ‰„˙י˙  מ‰„מו‚רפי‰ 
‰כללי  ‰ˆיבור  ב˜רב  לי‰„ו˙  ו‚ובר  ‰‰ולך 
מ‚מ˙  ‰˘˙נ˙‰  ב˙˘וב‰,  חזר‰  ˙‰ליכי  וב˘ל 
כיום  ‰חילוני.   במרחב  מ‰י‰„ו˙  ‰‰˙עלמו˙ 
‰‡ליט‰ ‰חילוני˙ ו‰˘מ‡ל ‰˜יˆוני מייˆר במל‡ 

‰כח ו‰˙˜ˆוב ז‰ו˙ ח„˘‰ ו‡חר˙ לי‰„ו˙.

ב˘נ˙ ‰˙˘נ"‡ ‰ו˜מ‰ על י„י מ˘ר„ ‰חינוך 
בחינוך  ‰י‰„ו˙  לימו„י  מˆב  לב„י˜˙  '‰ווע„‰ 

‰ממלכ˙י'.

˙כניו˙  לפ˙ח  י˘  כי  ˜בע,  ‰וע„‰  „ו"ח 
לימו„ים ביןŒ˙חומיו˙, ‡˘ר ˙˙מ˜„נ‰ בין ‰˘‡ר 
„ו"ח  ו‡וניברסליים.  י‰ו„יים  ערכים  ב‰˜ניי˙ 
‰˙˘נ"‰.  ב˘נ˙  ‰חינוך  מ˘ר„  עלŒי„י   ıומ‡ ז‰ 
עלŒמנ˙ ליי˘ם ‡˙ ‰„ו"ח, ‰ו˜ם במ˘ר„ ‰חינוך 
˘‰ופ˜„,  ˘נ‰ר–˜רמניˆר  מט‰  ‰˙˘נ"ט   ב˘נ˙ 
בין ‰י˙ר, על ‰ור‡˙ מור˘˙ ˙רבו˙ י˘ר‡ל ברוח 

וע„˙ ˘נ‰ר. 

בחינוך  ‰י‰„ו˙  לימו„י  כלל  ו‡ילך,  מכ‡ן 
‰ממלכ˙י נלמ„ו ברוח פלורליסטי˙ ‡וניברסלי˙, 
‰יטב  ‰בינו  ‰רפורמי˙.  ‰˘יט‰  ˘ל  במ‚מ‰ 
כו˙בי ‰„ו"ח, כי "‰ור‡˙ ˙ול„ו˙ י˘ר‡ל, יˆיר˙ו 
ו˙רבו˙ו ‰י‡ מכ˘יר מרכזי לסוˆי‡ליזˆי‰ ל‡ומי˙ 
ו˙רבו˙י˙ ˘ל ‰˙למי„ים". במילים פ˘וטו˙ יו˙ר, 
ח„˘‰.  י‰ו„י˙  ז‰ו˙  ליˆיר˙  ‰י˙וך  בכור  מ„ובר 
עליז‰  פרופ'   - ˘נ‰ר  ווע„˙  בר‡˘  ˘עמ„‰  מי 
˘נ‰ר, ‰י‡ חבר˙ ‰מועˆ‰ ‰בינל‡ומי˙ ˘ל ‰˜רן 
לי˘ר‡ל ח„˘‰. כמו כן ‰י‡ מכ‰נ˙ כ„ו˜טור ל˘ם 
˘‰ו‡  ב‡מרי˜‰,  לרבנים  ‰מ„ר˘  בי˙  ˘ל  כבו„ 
‰˙נוע‰  ˘ל  ‰עליון  ו‰רוחני  ‰‡˜„מי  ‰מרכז 

‰˜ונסרבטיבי˙.

˜יימים כיום למעל‰ מ60Œ ‡ר‚ונים ‰מלמ„ים 

Œחו חילוני˙.  "י‰„ו˙" 
Œ˙פ נמˆ‡  כי  ‰ם,  ˘בים 

‰חילוני  לˆימ‡ון  רון 
ול˘‡לו˙  ‰˜ו„˘  ‡ל 
‚„ול  חל˜  ˘ל  ‰ז‰ו˙ 
‰מסור˙י.  מ‰ˆיבור 
Œכ‰ י˘ר‡לי˙'.  'י‰„ו˙ 
Œכער כ˙רבו˙,  לי‰„ו˙  וונ‰ 

ליברליים,  „מו˜רטים,  ‰ומניסטיים,  כים 
פלורליסטים ולל‡ ˜„ו˘‰, מˆוו˙, יר‡˙ ˘מים. 
Œ„במרחב ‰ˆיבורי ‰חילוני נבנ‰ נרטיב, ז‰ו˙ מחו
Œור˙ו„ו‡‰ ‰מונופול  "ריסו˜  עפ"ל,  לי‰„ו˙.   ˙˘

ברוחו  לרפורמ‰  ע„כני˙  ‚רס‰  ‰י‡  זו  ‡כן  ˜סי". 
˘ל ‡ח„ ‰עם. ל‡ בכ„י, ‰˙˜ˆיב ‰˘נ˙י ˘ל כלל 
‰‡ר‚ונים ‰‡לו עול‰ על רבע מילי‡ר„ ₪ ל˘נ‰! 
Œ˘מ‡חורי ‰˙˜ˆיבים עומ„ים ‰˘מ‡ל ‰˜יˆוני, מ

ו‡ר‚ונים  ‰רפורמים  ח„˘‰,  לי˘ר‡ל  ‰˜רן  פח˙ 
˙למי„  כל  ‰לימו„ים,  ל˙כניו˙  ב‰˙‡ם  נוˆריים. 
‰ממלכ˙י˙  ‰חינוך  במערכ˙  ט'  ע„   '‡ מכי˙‰ 
יחל ללמו„ חמ˘ ˘עו˙ ב˘בוע ˘ל י‰„ו˙ בס‚נון 
'˙רבו˙  למ˜ˆוע  ‰מורים   ˙‡ ‰יום,  כבר  רפורמי. 
Œי‰ו„י˙ י˘ר‡לי˙' מכ˘ירים מכוני ‰כ˘ר‰ רפור

מיים למחˆ‰, ל˘לי˘ ולרביע.

‰יי˙‰  ‰מינו˙  ˘ל  ‰‰יסטורי˙  ‰ופע˙‰ 
ב‡חרי˙ ימי ‰בי˙ ‰˘ני. ב˘ל חורבן ‰בי˙ ˘נ‚רם 
ב˘ל חט‡י‰ם ˘ל י˘ר‡ל, ועו„ ˜ו„ם לכן – בע˙ 
‰‡ימפרי‰  מ‚ף  ˙ח˙  ו‰י‰ו„ים  ‰י‰„ו˙  „יכוי 
רבים  ‚„ול.  מ˘בר  י˘ר‡ל  בעם  ‰˙חולל  ‰רומי˙, 
י˘ר‡ל  בנˆח  מל‰‡מין  וח„לו  ‰˙י‡˘ו,  מי˘ר‡ל 
˘נ˘‡‰  ‰מינו˙   ˙‡ ‰ולי„  ז‰  י‡ו˘  וב˙ור˙ו. 
ר‡˘ ב‡ו˙‰ ˙˜ופ‰, ו‰˙פ˙ח‰ ˙פיס‰ מ˜ול˜ל˙ 
‰כוזרי  בספר  ˘מופיע  כפי  עי˜ר‰,  ‡˘ר  ˘למ‰, 
טוענ˙  ˘‰נˆרו˙   ,'‰  -  '„ סעיפים  ר‡˘ון  מ‡מר 
˘בחיר˙ י˘ר‡ל ‰י‡ מˆי‡ו˙ ˘חלפ‰ מן ‰עולם, 
וכל˘ונם – 'עזב ‰˘ם ‡˙ י˘ר‡ל', ח"ו. וכן מˆינו 
בר˘"י ברכו˙ י"ב: „"‰ מינו˙ – '‡ו˙ם [˙למי„י י˘"ו 
‰נוˆרי] ‰‰ופכים טעמי ˙ור‰ למ„ר˘ טעו˙ ו‡ליל'. 

כמובן, ˘‰מילים ˘בסו‚ריים ‰ו˘מטו מ„ף ‰‚מר‡ 
‰י„וע מכח ‰ˆנזור‰.

כ‡˘ר נפ‚˘ ‰רˆל עם ‰‡פיפיור ימ"˘ ברומ‡ 
לו  ‡מר  ל‡ומי,  בי˙  ל‰˜מ˙  עזר˙ו   ˙‡ ובי˜˘ 
‰‡פיפיור – "‡ם בכל ז‡˙ ˙ˆליחו ל‰˜ים מ„ינ‰, 
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‰˜יˆוני,  ‰˘מ‡ל  כולכם".   ˙‡ וננˆר  נ‚יע  ‡נחנו 
‡ו˙ן ˜רנו˙ רפורמיו˙ ומ˘ר„ ‰חינוך ‡ינם יו„עים 
כמ‰ ‰ם מ˘ח˜ים לי„יו. [ו˘מ‡ ‰ם ‡כן יו„עים, ו‡כמ"ל].

˘ל  חזר˙‰  ˘ל  ‡פ˘רו˙  על  ‡נחנו  ˜ובלים 
‰ופע˙ ‰מינו˙ בימינו, ימי ˘יב˙ ˆיון, בˆור‰ יו˙ר 
‰˜„ומ‰.  ‰ופע˙‰  מ‡˘ר  מסוכנ˙  ולכן  ע„ינ‰ 
‰פעם ‰י‡ מ‚יע‰ במלבו˘ ˘ל ערכים ‰ומניסטים 
ב˘לבים  ˙ועב‰.  כל  ‰מ‡פ˘רים  ופלורליסטיים 
‰ז‰ו˙  ט˘טו˘  ‰י‡  ‰„רך  כיום,  ‰ר‡˘ונים, 
„ני‡ל  „"ר  כו˙ב  ‰מ˜ובל˙.  ‰‡ור˙ו„ו˜סי˙ 
‰מ˙ו˜ˆב  ‰רטמן  מכון  בר‡˘  ‰עומ„  ‰רטמן, 
בי˙ר על 60 מליון ₪ ל˘נ‰, ועניינו ˜י„ום י‰„ו˙ 

בס‚נון רפורמי -

‰ˆיבור   ˙‡ ל‰וביל  ‰ו‡  ‰‡˙‚רים  "‡ח„ 
וˆימ‡ון  עניין  ‰מ‚ל‰  ‰ליברלי  ו‰„˙י  ‰מסור˙י 
ח„˘‰,  י‰ו„י˙  לז‰ו˙  מ˘מעו˙,  בעל˙  לי‰„ו˙ 
י‰ו„יי˙,  ערכים  על  ‰מבוסס˙  מו„רני˙  י‰„ו˙ 
נוסף  יע„   ֈ‰ל„מו˜רטי ומחויב˙  „˙י  פלורליזם 
‰ו‡ ˘ינוי ‰מרחב ‰ˆיבורי כך ˘י˙בסס על ערכים 
[רפורמים/  פלורליסטים  ‡ל‡  ‡ור˙ו„ו˜סים  ˘‡ינם 

."ֈ[ונסרבטיבים˜

‡ליו  ‰רטמן,  מכון  ˘ל  ‰לימו„  בספר  ‡‚ב, 
מופיעו˙  ˙ו˘ב"ע,  בלימו„י  ‰חינוך  מ˘ר„  מפנ‰ 
„מויו˙ מ‰נˆרו˙. בלימו„ על יום ‰כיפורים מופיע 
‰מ˙‡ר  ˆיור   – רמברנ„ט  ‰י„וע  ‰‡ומן  ˘ל  ˆיור 
‰י‡  ‰מינו˙  ‡ˆל  ‰כוונ‰  ‰‡וב„".  "‰בן   ˙‡
כביכול  בן  ו‡ו˙ו  רח"ל,  לנˆרו˙  חוזר˙  ˘‰י‰„ו˙ 
מ‚יע לב˜˘ מחיל‰ על 'חט‡ו' בכך ˘ל‡ ˜יבל ע„ 
כ‰ ‡˙ ‰נˆרו˙. ז‰ מ‰ ˘לומ„ים יל„ים י‰ו„ים על 

יום ‰כיפורים!

‚ם ‰„ר‚ ‰ממ˘ל˙י ‰בכיר ˘ו˙ף ל˙ופע‰. וכך 
כ˙וב בנייר עמ„‰ ˘ל ‰סוכנו˙ ‰י‰ו„י˙ לממ˘ל˙ 

י˘ר‡ל:

"‡נו ממליˆים ˘מ„ינ˙ י˘ר‡ל ˙חז˜ ‡˙ 
המעמ„, ה˙פ˜י„ ורמ˙ הה˘˙˙פו˙ הר˘מי˙ 
הל‡Œ‡ור˙ו„ו˜סיים,  היהו„יים  הזרמים  ˘ל 
˘ל  ה„˙יים  בחיים  חילוניים,  זרמים  לרבו˙ 
המ„ינה, במ‚מה לה‚ביר ולה„‚י˘ ‡˙ ‡ופיים 
המונופול  וה˘וויוני...  המכיל  הפלורליסטי, 
הן  ה‡ור˙ו„ו˜סי˙  לרבנו˙  בי˘ר‡ל  ˘י˘ 
Œעל ‡י˘י.  מעמ„  בענייני  והן  פולחן  בענייני 

י˘  מנ˙ לה‚ביר ‡˙ ההז„הו˙ מˆ„ ה˙פוˆו˙ 
להבי‡ מונופול זה לי„י סיום".

פיס‰ רוחני˙ זו, ‰י‡ לסלף ולזייף  ל̇  עניינ‰̆ 
כני ‰˜ו„˘, כביכול ב˘ם ‰˜ו„˘, ל‰ˆ„י˜ ‡˙   ̇˙‡
ל˙וכו.  בח„יר˙‰  ‰˜ו„˘   ˙‡ ול‰חריב  ‰˙ועבו˙ 
כל  עם  ‰‡„ם  יי˘‡ר  ˙פיס‰,  ‡ו˙‰  ˘ל  ל˘יט˙‰ 
לעולם  ˘יזכ‰  וי„מ‰  ור˘עו˙ו,  טומ‡˙ו  ניוולו, 
מלך"  ב‰יכלי  ו‰י‡  ˙˙פ˘  בי„ים  "˘ממי˙  ‰ב‡. 

(מ˘לי ל', כ"‡, ועיין במלבי"ם ˘ם). 

„ו‚מ‡ לזיוף וסילוף ‰ו‡ „בריו ˘ל יו"ר וע„˙ 
‰מ˜ˆוע ˙רבו˙ י‰ו„י˙ י˘ר‡לי˙ במ˘ר„ ‰חינוך, 
„לעיל.  ‰רטמן  במכון  עמי˙  מר‚ולין,  רון  פרופ' 
‚'י˜ובס,  רי˜  ‰רטמן,  במכון  ‰עמי˙ים  בין  ‡‚ב, 

ֈ˙נ˘י‡ ‰˙נוע‰ ‰רפורמי

 ˘‚„‰˘ ‰י‰„ו˙  מ˜ורו˙  בלימו„  רו‡‰  "‡ני 
מוכרח  ו‡ני  ‰ומניסטי,  ‰ערכי  ‰מימ„  ‰ו‡  ב‰ם 
 ˙‡ ‰עביר  ˘בנט  ז‰  בעיני,  ז‰  לכם,  ל‰‚י„ 
פל‡ים.  פל‡י  ‰י‰  ‡ו˙ו,  ו‡י˘ר  ‰ז‰,  ‰עניין 
˘ל  פי˙וח  ב‰ם  ˘י˘  ˘‰רעיונו˙  ‰ו‡,  ‰רעיון 
‰ממ„ים   ˙‡ י‡זנו  בעˆם  ‰ומניסטיים,  יסו„ו˙ 

."ֈפרובלמטיים ˘י˘נם ב˙נ"ך‰

‰בכיר  ‰‡˜„מי   ıיוע‰ ˘‰ו‡  מר‚ולין,  ‡ו˙ו 
למ˜ˆוע ‰‡חר‡י על ‰נחל˙ ערכי ‰י‰„ו˙ לכלל 
ב˘ם  מ‡מר  כ˙ב  ‰ממלכ˙י,  בחינוך  י˘ר‡ל  יל„י 

"„˙יו˙ י˘ר‡לי˙ בלי מחויבו˙ ‰לכ˙י˙". 

מעביר‰  ‰רפורמי˙  ‰˙נוע‰  ‰יום,  כבר 
ב˙יŒספר   100Œבכ י‰„ו˙  בנו˘‡י  ‰כ˘רו˙ 
כמ‰  ע„  ‰מזל‚   ‰ˆ˜ על  ל‰בין  כ„י  ממלכ˙יים. 
ני˙ן ללמ„ י‰„ו˙ ב‡ופן ע˜ום, ל‰לן ˜טע מ˙כני˙ 
ל‰ם על ‰ומניזם, ובו סילוף „ברי ‰כוזרי,  ‰לימו„̆ 
כך ˘בלימו„ ‰ח„˘, עם י˘ר‡ל ‡ינו עם נבחר ‡ל‡ 

‰ינו ח"ו עם רוˆח ככל ‰‚ויים -

‰„לו˙  ‡ילו  נכון  ‰י‰  "ז‰  ‰כוזרי:  "ֈ‡מר 
ו‰מסכנו˙ ˘לכם ‰יי˙‰ נובע˙ מבחיר‰, ‡בל ‰י‡ 
‰מˆי‡ו˙.  כורח  ‰כרח,  מ˙וך  ר˜  נובע˙  ‰י‡  ל‡. 
ולו ‰י‰ לכם כוח וחוז˜, ל‡ ‰יי˙ם „ו‚לים ב„לו˙  

וˆניעו˙ ‡ל‡ ‰יי˙ם ‰ור‚ים ככל יכול˙כם".

 ‡מר ‰חבר: "מˆ‡˙ ‡˙ נ˜ו„˙ ‰חול˘‰ ˘לי, 
‡˙‰ ˆו„˜!". עניין נ„יר ב„ינמי˜‰ בין ‰חבר ומלך 

כוזר".



כ„

˜„ו˘˙ ˆיון
‚ליון כ', ניסן ‰'˙˘ע"ז

ר‰ רוחני˙, ב‰ י˜ום „ור  עומ„ים ‡נו ח"ו לפני̂ 
‡˘ר במ˜ום ל‰יו˙ בור בענייני י‰„ו˙, יעמי„ בפני 
Œעˆמו „‚ם ˘ל י‰„ו˙ ‡חר˙. וזו ˆר‰ רוחני˙ כלל

י˘ר‡לי˙ ב„ר‚‰ חמור‰ ‡לפי מונים מ‰חילוניו˙. 
ˆר˙ ‰מינו˙ ‰ח„˘‰. נ˘י‡˙ ‰ר‡˘ ‰˘˜רי˙ ˘ל 
„ברי  ‰מזייפ˙  פלורליסטי˙,  י˘ר‡לי˙'  'י‰„ו˙ 
מופיעים  ו‰מוסר   ˜„ˆ‰˘ בטענ‰  חיים  ‡לו˜ים 
˘מביע  ומי  „ור.  מ„ור  ‰מסור‰  בי‰„ו˙  ול‡  ב‰ 
לעם  ר˜  ל‡  ‚„ול‰  ˆר‰  זו  מ˘ו˙˜.   - ‡חר˙  „ע‰ 
י˘ר‡ל, ‡ל‡ ‚ם לכל ‰‡נו˘ו˙ כול‰. ומז‰, מעיוו˙ 
ז‰, נובע˙ ונמ˘כ˙ בי˙ר ˘‡˙ ˘נ‡˙ י˘ר‡ל. זנח 

י˘ר‡ל טוב, ‡ויב יר„פו (‰ו˘ע ח', ‚').

‰חינוך  בווע„˙  „יון  ‰˙˜יים  ‰חולף  ב˘בוע 
˘ל ‰כנס˙ על כניס˙ ˙כנים רפורמיים ל˙וכניו˙ 
˘ל  נˆי‚ים  חמי˘‰  ‰‚יעו  ל„יון  ‰לימו„ים. 
מ‡ר‚וני  ברפורמ‰.  ‰נ‡ב˜ים  ‡זרחיים  ‡ר‚ונים 
יו˙ר  ‰‚יעו  ו„ומי‰ם,  ˜ונסרבטיבים  ‰רפורמים, 
‰˙נוע‰  יו"ר  ‡מר  מˆח  בעזו˙  נˆי‚ים.   30Œמ
 1000Œרפורמי˙, כי ˙וך חמ˘ ˘נים ‰ם יפעלו ב‰
‡ינם  ‰„ברים  ‰ממלכ˙י.  בחינוך  ב˙יŒספר 
במכוני  ‰כ˘ר‰  ˘עברו  מורים  ר˜  כיום,  רחו˜ים. 
‰כ˘ר˙ מורים על ט‰ר˙ ‰פלורליזם יוכלו ללמ„ 

י‰„ו˙ ליל„י י˘ר‡ל.

˙חיי˙  בעי˜ר‰  ‰ינ‰  י˘ר‡ל  ˘ל  ‚‡ול˙ם 
טועים  ‰מינו˙.  ˘ל  ‰˘˜ר  על  וניˆחון  ‰˜ו„˘ 
ל‡  ‰כפיר‰.  ‰ו‡  ‰˜ו„˘  ‡ויב  כי  בחו˘בם,  רבים 
כן. ‰כפיר‰ ‰י‡ ‰יע„ר ורי˜נו˙. ‰מינו˙ ‰‡רסי˙ 
מנ‰ל˙ נ‚„נו מבחוı מ‡ב˜ מ„יני, ומבפנים מלחמ‰ 
‰מערבי˙  ו‰˙רבו˙  ‰רוח  ˙רבו˙י˙.  רוחני˙ 
ו˙פיסו˙י‰,  מ‰מינו˙  יסו„ו˙י‰ן   ˙‡ ˘ו‡בו˙ 
‰˙רבו˙  ו˙˙  ‰רוח  ‡ל  מחלחלו˙  ו‰˘פע˙ן 
‰˜ו„˘  מו˘‚י  ‡חינו.  רוב   ˙‡ ˘˙פסו  ‰חילוני˙ 
‰ומניזם,  ˘ל  ˆלמים  ‰ועמ„ו  ובמ˜ומם  טו˘ט˘ו, 

˜בל˙ ‰‡חר, ‰כל‰, ‰יע„ר ‰‡מ˙ ועו„. 

'‰ומניזם'.  ‰ינו  סולפו  ‡˘ר  ‰מו˘‚ים  ‡ח„ 
י˙„ו˙י‰ על ערכי  כל  ‰„˙ ‰ח„˘‰ מעמי„‰ ‡˙ 
‰˜ו„˘.  ערכי  כלל  ‰‡יזון  עיוו˙  מ˙וך  ‰‰ומניזם 
חול˜ו  כ‰  ע„  פי‚'מ‰.  ספריי˙  ‰ינ‰  ל„בר  „ו‚מ‡ 
יו˙ר מ10Œ מיליון ספרונים מטעם ספרי‰ זו. מ˙וכם 
י˙ר על מיליון ספרונים בנו˘‡י י‰„ו˙ ל‚ני ‰יל„ים 
‰י‰„ו˙  מו˘‚י  כלל  ובחמ"„.  ‰ממלכ˙י  בחינוך 
סוננו, כך ˘כל ‰יחס לי‰„ו˙ ‰ינו ממבט ˘ל חול, 

ל‡חר  ˘נו˙רו  ‰ערכים  ˜„ו˘‰.  לל‡  מˆוו˙,  לל‡ 
חיים,  בעלי  ˆער  ‰ינם  ‰‰ומניסטי˙  ‰מסננ˙ 
˜‰יל˙יו˙, ‰˘ב˙ ‡ב„‰ וכיוˆ"ב. ‡ך ‰עי˜ר חסר 
מ‰ספר, וזו מטר˙‰ ˘ל ‰י‰„ו˙ ‰‡חר˙. ˘ריפ˙ 
נ˘מ‰ ו‚וף חי. י‰„ו˙ לל‡ י‰„ו˙. לˆערנו, ‰ˆיבור 
˘מˆי‚ים  ˘מ‰  לז‰ו˙  יו„ע  ‡ינו  ו‰„˙י  ‰חילוני 

ל‰ם - ‡ינ‰ י‰„ו˙.

עם  ˘בו  ממˆב  ל‚‡ול‰,  ‚לו˙  בין  במעבר 
ˆיון,  ˘יב˙  ‡ל  ‰‡ומו˙  בין  מפוזר  י˘ר‡ל 
מ˙עוררים כוחו˙ רבים. כוחו˙ ˘ל חול וכוחו˙ ˘ל 
˜ו„˘, ו˙‰ליך ‰‚‡ול‰ ‰ולך ומ˙פ˙ח. "‰נ‰Œ‡י˘ 
ˆמח ˘מו ומ˙ח˙יו יˆמח ובנ‰ ‡˙Œ‰יכל ‰'" (זכרי‰ 
‰‡י„י‡לים  ‡יבו„  עם  זו,  מורכבו˙  ב˙וך  י"ב).  ו', 

‰ל‡ומיים ב‰˙כוננו˙ מערכו˙ ‰חול ˘ל ‰מ„ינ‰, 
מ˘מעו˙  מחפ˘  ו‰חול  ˙פ˜י„ו,   ˙‡ ‰חול  מיˆ‰ 
‡ל  יובילו  חיפו˘יו  כי  יו„ע  ‡ינו  כ‡˘ר  וערכים, 
בכרמים  ‰מחבלים  עומ„ים  זו  בנ˜ו„‰  ‰י‰„ו˙. 

ו‡ורבים. ו‡ין מˆיל.

‰˘רי„ים  על  זו.  מלחמ‰  ˘ילחם  מי  ‡ין 
ול‰יר˙ם  ‡חריו˙  ל˜ח˙  ‰˘ם,  לפני  ‰עומ„ים 

למערכ‰.

˜רנו˙  מ‡ו˙  ועו„  ח„˘‰  לי˘ר‡ל  ‰˜רן 
פילנ˙רופיו˙ עומ„ו˙ מ‡חורי ‰מון רב ˘ל כוחו˙ 
ל כל ‡רחו˙ ‰‰ס˙‰  רוחניים, מוסריים ו˘כליים,̆ 
וכע˙  נפ˘ו˙,  וˆ„ו  מעולם  י˘ר‡ל  על  ˘עמ„ו 
‰פלורליזם  ˘ל  ‰˙י‡ורי‰  זו.  בע˙  יח„יו  נ˜בˆו 
ו‰‰ומניזם, ‰י‰„ו˙ ‰‡חר˙, ‰‡ומר˙ בחˆיפו˙‰ 
˘‰י‡ ˙חליט מ‰ ‰ו‡ ‰נכון ו‰˜„ו˘, מפני ˘‰י‡ 
כמ˜  "˘ר˘ם  ˙ˆליח.  ל‡  ‰י‡  בעי˜ר,  כופר˙ 
נר‡‰,  כ"„).   ,'‰ (י˘עי‰ו  יעל‰"  כ‡ב˜  ופרחם  י‰י‰ 
ומחומ˘˙  ברוח‰  ע˘יר‰  ‰י‡  ‰ז‡˙  ‰ר˘ע‰  כי 
בחינוך  ב˙˜˘ור˙,  ‰י‡  ˘ולט˙  רבים.  בכ˘רונו˙ 

ובמ˘פט. ו‰י‡ מטל˙ עלינו ‡ימ‰ ב‚ו„ל‰. 

כל ‡לו ימסו כ„ונ‚ מפני ‡˘ מ‡ור ‡לו˜י ‡מ˙, 
ˆור י˘ר‡ל. 

„רך  ‚ם  י˘ר‡ל,  ˘ל  ב‚‡ול˙ם  ‡נו  בטוחים 
 '‰ ‡˙Œ˘ם  ממערב  "וייר‡ו  ‡לו.  ˜˘ים  סיבוכים 
וממזרחŒ˘מ˘ ‡˙Œכבו„ו כיŒיבו‡ כנ‰ר ˆר רוח ‰' 

■ נסס‰ בו" (י˘עי‰ו נ"ט, י"ט). 



כ‰

בעקבי הצאן
מלחמת דת והשפלת 

אמונתם של אויבי ישראל

˘˙י  על  "ונ˙נו 
ועל  ‰מזוזו˙ 

 - מבפנים  ‰מ˘˜וף. 
‡˙‰ ‡ומר מבפנים ‡ו 
‡ינו ‡ל‡ מבחוı, ˙"ל 

‰„ם,   ˙‡ ור‡י˙י 
‰נר‡‰  ול‡  לי  ‰נר‡‰ 

ר'  י˘מע‡ל.  ר'  „ברי  ל‡חרים 
נ˙ן ‡ומר מבפנים. ‡˙‰ ‡ומר מבפנים ‡ו 

‡ינו ‡ל‡ מבחוı, ˙"ל ו‰י‰ ‰„ם לכם ל‡ו˙ - לכם 
לעולם  ‡ומר  יˆח˜  ר'  ל‡ו˙.  ל‡חרים  ול‡  ל‡ו˙ 
ומיעי‰ן  רו‡ין  ‰מˆריים  ˘י‰ו  כ„י   ıמבחו

מ˙ח˙כין". 

ב‡  י˘מע‡ל  „רבי  מכיל˙‡ 
- מסכ˙‡ „פסח‡ פר˘‰ ו

'יבו˘ו כל  ˆ"ז)  (˙‰לים  ו˜חו לכם ˆ‡ן ‰‰"„  "מ˘כו 
עוב„י פסל', ב˘ע‰ ˘‡מר ‰˜„ו˘ ברוך 
רבון   - מ˘‰  לו  ‡מר  ‰פסח,  ל˘חוט  למ˘‰  ‰ו‡ 
‰עולם! ‰„בר ‰ז‰ ‰י‡ך ‡ני יכול לע˘ו˙? ‡י ‡˙‰ 
(˘מו˙  יו„ע ˘‰ˆ‡ן ‡ל‰י‰ן ˘ל מˆרים ‰ן, ˘נ‡מר 
ול‡  לעיני‰ם  מˆרים  ˙ועב˙   ˙‡ נזבח  '‰ן  ח') 
‡ין  חייך,   – ‰ו‡  ברוך  ‰˜„ו˘  לו  ‡מר  יס˜לונו', 
י˘ר‡ל יוˆ‡ין מכ‡ן ע„ ˘י˘חטו ‡˙ ‡ל‰י מˆרים 
וכן  כלום,  ‡ל‰י‰ם  ˘‡ין  ל‰ם  ˘‡ו„יע  לעיני‰ם, 
˘ל  בכורי‰ם  ‰כ‰  ‰ליל‰  ˘ב‡ו˙ו  ˘ע˘‰,  מˆינו 
ו‡כלו  פסחי‰ן  י˘ר‡ל  ˘חטו  בליל‰  ובו  מˆרים, 
ו‡ל‰י‰ן  ‰רו‚ים  בכורי‰ם  רו‡ים  ‰מˆרים  ו‰יו 
˘נ‡מר  כלום,  לע˘ו˙  יכולין  ‰יו  ול‡  ˘חוטין, 
(במ„בר ל"‚) 'ומˆרים מ˜ברים ‡˙ ‡˘ר ‰כ‰ ‰' ב‰ם 

'יבו˘ו  ‰וי  ˘פטים',   '‰ ע˘‰  וב‡ל‰י‰ם  בכור  כל 
כל עוב„י פסל'". 

˘מו˙ רב‰ פר˘˙ ב‡ ט"ז, ‚'

בע˘ור  ל‡מר  י˘ר‡ל  בני  ע„˙  כל  ‡ל  "„ברו 
ו‰ל‡  יוחנן  רבי  - ‡מר   [‚ [י"ב,  ‰ז‰  לח„˘ 
מבע˘ור,  ‡מר˙  ו‡˙  מ„ירו  ‡ל‡  יפ‰  ‡ינו  ‰ו‡ 
˘ל  מטו˙י‰ן  בכרעי  ˜ו˘רין  ˘‰יו  מלמ„  ‡ל‡ 

ו‰יו  מבע˘ור  י˘ר‡ל 
ורו‡ין  נכנסין  ‰מˆריים 
פורח˙  ונפ˘ם  ‡ו˙ם 
מעלי‰ן. רבי חיי‡ ברי‰ 
ו˜חו  מ˘כו   ‡„‡ „רב 
[י"ב, כ"‡] ˘י‰‡  לכם ˆ‡ן 
מו˘ך  ו‡ח„  ‡ח„  כל 
‡ל‰ו˙ ˘ל מˆרי ו˘וחטו לפניו, 

ו„ר‚י˘ לו - ימלל". 

„ף  ‰חו„˘  פר˘˙  כ‰נ‡  „רב  פסי˜˙‡ 
נ"‰; יל˜וט ˘מעוני פר˘˙ ב‡ רמז ˜ˆ"‡

"‡ל ˙‡כלו ממנו נ‡. פי' ר‡ב"ע, „לפי ˘˙ועב˙ 
כל  נˆל‰ו  ל‡  ˙‡מרו  ˘מ‡  ˙זבחו,  מˆרים 
ˆרכו פן יר‚י˘ו בו ‰מˆרים, ˙"ל '‡ל ˙‡כלו ממנו 
˙"ל  ב˜„ר‰',  ונכסנו  'נב˘לנו  ˙‡מרו  ו˘מ‡  נ‡', 
‰ר‡˘  לח˙וך  ˙‡מרו  ו˘מ‡  מבו˘ל',  'וב˘ל 
ו‰כרעים ו‡ל יכירו מ‰ ז‡˙, ˙"ל 'ר‡˘ו על כרעיו 

ועל ˜רבו'".

„ע˙ ז˜נים מבעלי ‰˙וספו˙ ˘מו˙ י"ב, ט'

בי‰  ל‡חז‡‰  בו',  ˙˘ברו  ל‡  'ועˆם  כ˙יב  "מ‰ 
˜לנ‡, ובכל ‡ינון טעוון „מˆר‡י „‰‡ ‚רמין 
‰וו רמ‡ן ב˘ו˜‡, ו‡˙ו כלבי ו‰וו ‚ררי לון מ‡˙ר 
˜ונ‡  ˘י‡ לון מכל‡, „‰‡ ‚רמי ‡ינון̇  ל‡˙ר, ו„‡̃ 
לון  רמ‡ן  וי˘ר‡ל  ‡חר‡,  ל‚וונ‡  ו„מי  „‚ופ‡ 
˘ברו  לנ‡, ועל „‡ כ˙יב 'ועˆם ל‡̇  ב˘ו˜‡ ‡ורח̃ 
‡˙יין  ‰וו  כלבי  ‡בל  ˙˘ברון,  ל‡  ‡˙ון   - בו' 
ו‰וו  לב˙ר  ‡˙יין  ‰וו  מˆר‡י  ˙ו  לי‰,  ומ˙ברין 
ל‡˙ר  מ‡˙ר  כלבי  נטלי  „‰וו  ‚רמי  ‡ינון  חמ‡ן 
ומ„˜ן לון י˙יר מסטר‡ „ל‰ון, וב„‡ ˜ו„˘‡ בריך 
‰ו‡ ‡ס˙ל˜ בי˜רי‰ ו‡˙כפיין כל חילין ‡חרינין, 
„‰‡ כ„ין ‡˙כפיין י˙יר כ„ בטילו ‡˘˙כח מסטר‡ 
„ל‰ון, ועל „‡ י˘ר‡ל ל‡ מבטלי לון, „כ˙יב 'ועˆם 

ל‡ ˙˘ברו בו'. 

זו‰ר כרך ב [˘מו˙] פר˘˙ ב‡ 
רעי‡ מ‰ימנ‡ „ף מ"‡:

 ₪  10 בסך  מ˙רומ‰  ‰עלון.  ב‡חז˜˙  חל˜  ליטול  כך  ו˙וך  ˆיון"  "˜„ו˘˙  עלוני  על  מנוי  ל‰יו˙  ני˙ן  ח„˘! 
לחו„˘ ומעל‰, ני˙ן י‰י‰ ל˜בל ‡˙ ‰עלון ע„ לבי˙. ב‡ו˙‰ ‰ז„מנו˙ ני˙ן ל‰זמין ‚ם כמו˙ ˘ל עלונים לˆורך 

 yyy7@neto.bezeqint.net – חלו˜‰. לפרטים ני˙ן ל‰˙˜˘ר למספר 052-7137627, ‡ו במייל

מ„ברי רבו˙ינו 



כו

לפני ולפנים
הרב אברהם ישעיה 

ברוורמן
[פרק ב]

ז"ל  רבו˙ינו  ‡מרו 
 ('„ ט"ז,  רב‰  (בר‡˘י˙  במ„ר˘ 

‰‰י‡   ıר‡‰ "וז‰ב   –
˘‡ין  מלמ„  טוב, 
ול‡  ‡"י  כ˙ור˙  ˙ור‰ 

˘ם  ‡"י,  כחכמ˙  חכמ‰ 
ו‚ו',  ‰˘ו‰ם  ו‡בן  ‰ב„ולח 

ו˙וספ˙‡  ו˙למו„  מ˘נ‰  מ˜ר‡ 
 ıר‡„ "‡ויר‡  כי  נ‡מר,  וב‚מר‡  ו‡‚„‰", 

˘˙למו„  וי„וע,  ˜נ"ח:).  ב˙ר‡  (בב‡  מחכים"  י˘ר‡ל 
"במח˘כים   – ‚רסינן  ˘כן  לחו˘ך,  מ˘ול  בבלי 
‰ו˘יבני כמ˙י עולם ‡מר רבי ירמי‰: ז‰ ˙למו„‰ 
י˘ר‡ל,   ıר‡ ˘ל  ˙למו„‰  כ"„.).  (סנ‰„רין  בבל"  ˘ל 
לעומ˙ ז‡˙, נ˜ר‡ '‡ור', כפי ˘‡מרו – "ו‰‡ור ז‰ 
‰˙למו„ ירו˘למי „נ‰יר נ‰ור‡ „‡וריי˙‡ (זו‰ר ח„˘ 
כרך ב (מ‚ילו˙) מ‚יל˙ ‡יכ‰ „ף נ"ו:). וכן כ˙וב – "מלכ‰ 

ו˘רי‰ ב‚ויים ‡ין ˙ור‰" (‡יכ‰ ב', ט') – ‰רי מפור˘ 
בע˙  מ˙כונ˙‰  על  עומ„˙  ‰˙ור‰  ˘‡ין  ל‰„י‡ 

‚לו˙נו לבין ‰‡ומו˙.

ולכ‡ור‰ ‰„בר ‡ינו מובן, ˘‰רי ˘נו˙ ‰‚לו˙ 
יˆירו˙  ב‰ן  ונוˆרו  ל˙ור‰,  פוריו˙  מ‡ו„  ‰יו 
˘˙י  ‰עניין  בבי‡ור  ונר‡‰  ו‡„ירו˙.  כבירו˙ 

„רכים עי˜ריו˙ - 

בזמן  ˘‰‚יעו  ו‰חכמ‰  ‰ספרים  ריבוי   –  ‡
‰˙ור‰  ˆמˆום  על  ‰מעי„ים  ‰ם  „וו˜‡   - ‰‚לו˙ 
מ‡ו„ מ‡ו„, ˘‰רי עˆם ‰כ˙יב‰ ˘ל כל „בר ˘‡ינו 
מכ"„ ספרים ז‰ בעˆם ‡סור מ˘ום '„ברים ˘בע"פ 
מכל  נכ˙ב  ˘ז‰  ו‰סיב‰  לכו˙בם',  ר˘‡י   ‰˙‡ ‡י 
˙ור˙ך",  ‰פרו  ל‰'  לע˘ו˙  "ע˙  כי  ‰י‡  מ˜ום 
„‰יינו ˘‰˙ור‰ ‡ב„‰ ונ˘˙כח‰, וכל חי„ו˘ ˆריך 
בחול  ˙ור‰  חי„ו˘י  לכ˙וב  ˘מו˙ר  ˘‡מרו  [ע„  לכ˙בו  מי„ 
‰מוע„ כי ז‰ „בר ‰‡ב„], מ˘‡"כ בזמן ˘‰י‰ ‰מ˜„˘ 

מ‰  וכעין  ליבם,  לוח  על  ‰˙ור‰  כל  ‰יי˙‰  ˜יים 
טעמו  ˘ל‡  ˙ינו˜ו˙  „ו„  ˘בימי  חז"ל,  ˘‡מרו 
טעם חט‡ י„עו לפר˘ ‡˙ כל ‰˙ור‰ במ"ט פנים, 
וכמו ˘י‰י‰ לע˙י„ לבו‡, מ‰ ˘‡ין כן בזמן ‰‚לו˙ 

˘‰˙ור‰ במיעוט עˆום מ‡ו„.

וכמו  ‰˙ור‰,  סו„ו˙  ז‰  ‰˙ור‰  עי˜ר   – ב 
ו˘מח˙  ‰˙ור‰  כבו„  וכל  מ‰רמח"ל,  ˘‰ב‡נו 
‰˙ור‰ ‰כל ˙לוי בסו„, וז‰ ‰˘ור˘ ו‰עי˜ר ‰‚„ול 
ונ˘‡ר  בו, ומ˘ז‰ ‡ב„ מכלל י˘ר‡ל  ˘‰כל ˙לוי 
‡ך למ˙י מעט - זו‰י ‚לו˙ נור‡‰ ל˙ור‰ וˆמˆום 

רב, כ‡˘ר ל‡ רו‡ים ‡יך 
בו  י˘  ב˙ור‰  פרט  כל 
ונפל‡‰  נור‡‰  חכמ‰ 
פ˘וט‰  ו˘מח‰ 

ומ‡יר‰ ביו˙ר. 

˘˙י  וב‡מ˙ 
יוˆ‡ו˙  ‰נ"ל  ‰„רכים 
מ˘ר˘ ‡ח„. כ˘‰יו סו„ו˙ ‰˙ור‰ 
מפני  ‰˙ור‰,   ˙‡ כולם  י„עו  לכל,  נ‚לים 
˘‰סו„ ‰ו‡ כמו ˘ור˘, ממנו יוˆ‡ים ענפים רבים, 
וע"י י„יע˙ו בברור ‰ם זכו לי„יע˙ ‰˙ור‰ מ˘ר˘‰, 

וממיל‡ ז‰ כלל ‡˙ כל ‰פרטים.

ועכ˘יו ˘זיכנו ‰' ל˘וב ל‡רı ‡בו˙ינו, ˘‡ין 
מעל‰ כמעל˙‰, מן ‰ר‡וי ל‰˘יב עטר‰ ליו˘נ‰ 
ול˘וב ל˙ור˙ ‡רı י˘ר‡ל ˘נ˜ר‡˙ '‡ור' כי טוב, 
על  ˘˙כ˙ב  כ„י  סו„ו˙י‰   ˙‡ ול‰˘כיל  ללמו„ 

לוח ליבנו.

‰יי˙‰  מˆרים  יˆי‡˙  ˘˙כלי˙  י„וע,  ו‰רי 
ב‡רˆנו,  כבו„  ול˘כון  ‰זו   ıר‡‰ ‡ל  ל‰בי‡נו 
 ıר‡‰  ˙‡ רו‡ים  כ˘‡נו  ניסן,  ימי  עלינו  ובפרוס 
נעמו„ מעט על עניינ‰  פורח˙ מח„˘ - מן ‰ר‡וי̆ 
˘ל ‡רı י˘ר‡ל ועל ‰בנ‰ מעט יו˙ר פנימי˙, כ„י 
לבנו  בכל  ולכב„‰  ב‡מ˙  לחבב‰  ‡נו  ‚ם  ˘נזכ‰ 
ומע˘ינו, ול˘מוח בי˘יב˙נו ב‰, ועל י„נו ובזכו˙נו 

.'ıחפ ıר‡' ıר‡ ‰‡ר˜˙

‡„ם  בני  ב‰פרי„ו  ‚וים  עליון  "ב‰נחל  כ˙וב 
 '‰ חל˜  כי  י˘ר‡ל.  בני  למספר  עמים  ‚בל˙  יˆב 
ופיר˘ו,  ט'),   – ח'  ל"ב,  („ברים  עמו יע˜ב חבל נחל˙ו" 
ו‰˜ב"‰  נפ˘,  ˘בעים  כנ‚„  ‡ומו˙  ˘בעים  ˘י˘ 
נ˙ן לכל ‡ומ‰ חל˜ בעולם, ו‡ילו ‡˙ י˘ר‡ל ל˜ח 
‰' ל‰יו˙ לו חל˜, ו˘יכן ‡˙ י˘ר‡ל ב‡רı י˘ר‡ל, 
‡ו˙‰  „ור˘  ‡לו˜יך   '‰ ‡˘ר   ıר‡" נ‡מר  ˘עלי‰ 
˙מי„ עיני ‰' ‡לו˜יך ב‰" („ברים י"‡, י"ב), ו‰י‡ מבחר 
‰יי˘וב. ובזמן ˘י˘ר‡ל עלי‰ כר‡וי ועוב„ים ‡˙ 
ו˘מן  ורב  ‚„ול  ˘פע  עלי‰ם  מ˘פיע‰   ıר‡‰  ,'‰
‡רı זב˙ חלב ו„ב˘, ו‡ילו כ‡˘ר י˘ר‡ל ‡ינם על 
כ"ו,  (וי˜ר‡  ‡יביכם"  עלי‰  "ו˘ממו  כ˙וב  ‡„מ˙ם, 
ל"ב), זו‰י ‡רı ניסי˙, ˘˙כונו˙י‰ מר‡ו˙ כולן על 

‚ו„ל ‰‰˘‚ח‰ ˘ל ‰' על עמו ונחל˙ו.

מ‰  כעין  מכוונים  בעולם  ‰„ברים  כל  כי„וע, 
˘י˘ במרום, כמ‡מר חז"ל "מלכו˙‡ „‡רע‡ כעין 
מלכו˙‡ „ר˜יע" (זו‰ר מ˜ı ˜ˆ"ז. ועו„ מ˜ומו˙), וכן מ˜„˘ 

בענין פנימיו˙ ‰˙ור‰, ח˘יבו˙‰ ומ˘מעו˙‰



כז

˜„ו˘˙ ˆיון
‚ליון כ', ניסן ‰'˙˘ע"ז

˘ל מט‰ מכוון כנ‚„ מ˜„˘ ˘ל מעל‰, ועו„ ‰רב‰ 
בס‚נון ז‰.

‰˘כינ‰   ˙‡ מסמל˙  למט‰  י˘ר‡ל   ıר‡
מזעיר  מעט  ונב‡ר  ‰˘פל,  בעולם  פ‰  ‰˜„ו˘‰ 
ובכך נ˙˜רב ל‰בין ‡˙  מ‰י ‰˘כינ‰ ומ‰ עניינ‰, 

מעל˙‰ ו‚ו„ל ˜„ו˘˙‰ ˘ל ‡"י, ‰יכל ‰מלך.

˙כלי˙  '˘וכן'.  מ‰מיל‰  נ‚זר  '˘כינ‰'  ‰˘ם 
י˘כון   '‰˘ ב˘ביל  ‰ו‡  כולם  ‰עולמו˙  ברי‡˙ 
ב‡רı. 'נ˙‡ו‰ ‰˜ב"‰ ל‰יו˙ לו „יר‰ ב˙ח˙ונים', 
˙ור‰  מ˙ן  ל‡חר  ט"ז).  נ˘‡  (˙נחומ‡  חז"ל  ‡מרו  כך 
ובמ˘כן  מ˘כן,  ל˜ב"‰  לע˘ו˙  י˘ר‡ל  נˆטוו 
נמˆ‡ ‰˜˘ר בין ‰˜ב"‰ לי˘ר‡ל, "וי„עו כי ‡ני ‰' 
ל˘כני  מˆרים   ıמ‡ר ‡˙ם  ‰וˆ‡˙י  ‡˘ר  ‡ל˜י‰ם 

ב˙וכם ‡ני ‰' ‡ל˜י‰ם" (˘מו˙ כ"ט, מ"ו). 

מ‰‡ין  נ‡ˆל˙  עליונ‰  ‰‡ר‰  ‰י‡  ‰˘כינ‰ 
סוף ב"‰, ו˙כונ˙‰ ‰י‡ ל‰יו˙ מ˜ום בו מ˙˜˘רים 
˘ני˙נ˙  ‡לו˜י˙  ‰‡ר‰  ‰י‡  ‰נבר‡,  עם  ‰בור‡ 
ל‰˘‚‰ לבריו˙, ‰י‡ ‰‰‡ר‰ ‡ו˙‰ רו‡ים ‰נבי‡ים, 
ו‰‰נ‰‚ו˙  ‰„רכים  ‰‰˘פעו˙,  מˆטיירו˙  ב‰ 
‰נבי‡ים  ב‰  וע"כ  ‰עולם,   ˙‡ מנ‰י‚   '‰ ˘ב‰ן 
נ˜ר‡˙  ‰י‡  ל‰יו˙.  ˘ע˙י„   ˙‡ ויו„עים  רו‡ים 
מ‰  כל   ˙‡ רו‡ים  ˘ב‰  ב‚לל  ו"מר‡‰",  "˙מונ‰" 
‰˘פע  כל  [בעˆם,  לעולם.  ל‰‚יע  מ‰˜ב"‰  ˘מו˘פע 
מ‰  ולכן  ‚˘מי˙,  ˆור‰  ˘ום  לו  ו‡ין  ורוחני  ‡לו˜י  ‰ו‡  ˘מ‚יע 

˘רו‡ים ומ˘י‚ים ‡ינו ‰˘‚˙ עˆם ‰„בר, ‡ל‡ „מיון, כמו ˘נ‡מר 

"ובי„ ‰נבי‡ים ‡„מ‰" (‰ו˘ע י"ב, י"‡), ו‰˘כינ‰ ‰י‡ זו ˘מ„מ‰ 

ב‡מˆעו˙  ˙פיס‰  ב‰ן  ˘‡ין  ‰‡לו˜יו˙  ‰‰˘פעו˙   ˙‡ לנבי‡ים 

מובחר  ‰ו‡  ז‰  „מיון  ומ"מ  לנבר‡ים,  ומובנים  ‚˘מיים  ˆיורים 

ביו˙ר, ˘כן כך בחר ‰' ˘יר‡ו „ברים עליונים בˆורו˙ ‡לו]. וז‰ 

כעין מ‰ ˘כ˙וב במ˘‰ – "ו˙מונ˙ ‰' יביט" (במ„בר 
נבו‡˙ו ‰יי˙‰ ˘ונ‰  – „ר‚˙  ח'), ‡ל‡ ˘כמובן  י"ב, 

ועל  בז‰.  ו‡כמ"ל  ‰נבי‡ים,  ˘‡ר  מ˘ל  ב˙כלי˙ 
כל  ר‡י˙ם  ל‡  "כי  כ˙וב  סיני  ‰ר  במעמ„  י˘ר‡ל 
(˙רומ‰ „ף רכ"ז.),  („ברים „', ט"ו), ומבו‡ר בזו‰ר  ˙מונ‰" 
˘‰ם ר‡ו ר˜ חל˜ מ‰˘כינ‰ ‰נ˜ר‡˙ '˙מונ‰', ‡ך 

ל‡ ‡˙ כול‰. 

‰„בר  'י˘ר‡ל'.  נ˜ר‡  ‰˜ב"‰  ‰˜בל‰,  עלŒפי 
מבו‡ר בכ˙בי ‰‡ר"י, ורמזו לז‰ חז"ל במ‰ ˘‡מרו 
על ‰פסו˜ "וי˜ר‡ לו לא לא‰י י˘ר‡ל" (בר‡˘י˙ ל"‚, כ') 
י"ח.).  (מ‚יל‰  לא"  ליע˜ב  ‰˜ב"‰  ˘˜ר‡ו  "מלמ„,   –
˘עולים  ‰סולם,  במר‡‰  ‰מל‡כים  על  ‡מרו  וכן 
ורו‡ים ‡ו˙ו למט‰,  ויור„ים  ורו‡ים ‡ו˙ו למעל‰ 

וכבר ‰˙ב‡ר ˘‰˜ב"‰ ‰ו‡ מ˘פיע ל˘כינ‰ לˆורך 
‰ברי‡‰ כול‰, ‡ם כן ‰˘כינ‰ נ˜ר‡˙ '‡רı' בערך 
‰˜ב"‰ ‰נ˜ר‡ '˘מים'. ו‡ם ‰˜ב"‰ נ˜ר‡ 'י˘ר‡ל', 

‡ם כן ‰˘כינ‰ ‰י‡ '‡רı י˘ר‡ל'. 

מזעיר  מעט  ל‰בין  ע˙‰  לע˙  בז‰  לנו  ו„י 
‰˘כינ‰  „ו‚מ˙  ˘‰י‡  י˘ר‡ל,   ıר‡ ˘ל  בעניינ‰ 
נמˆ‡ ב‰ - י˘ „ו‚מ˙ו  בעולם, ‡˘ר כל פרט ופרט̆ 
˘‡מרו  מ‰  מעט  נבין  עכ˘יו  ‰˜„ו˘‰.  ב˘כינ‰ 
"לעולם   – ˜י"‡.)   - (˜"י:  כ˙ובו˙  מסכ˙  בסוף  חז"ל 
כוכבים,  עוב„י  ˘רוב‰  בעיר  ‡פי'  ב‡"י  ‡„ם  י„ור 
ו‡ל י„ור בחו"ל ו‡פילו בעיר ˘רוב‰ י˘ר‡ל, ˘כל 
‰„ר ב‡רı י˘ר‡ל - „ומ‰ כמי ˘י˘ לו ‡לו‰, וכל 
נ‡':  ‡ין לו ‡לו‰,̆  ‰„ר בחוˆ‰ ל‡רı - „ומ‰ כמי̆ 
ל˙˙ לכם ‡˙ ‡רı כנען ל‰יו˙ לכם ל‡ל‰ים, וכל 
כל  לך:  לומר  ‡ל‡  ‡לו‰?  לו  ‡ין   ıב‡ר „ר  ˘‡ינו 
וכל   ֈכוכבים עבו„˙  עוב„  כ‡ילו   - בחו"ל  ‰„ר 
‰נ˜בר ב‡"י כ‡ילו נ˜בר ˙ח˙ ‰מזבח, ˘נ‡' 'וכפר 
 ֈוכל ‰˘רוי ב‡"י ˘רוי בל‡ עוון ֈ'מ˙ו עמו„‡
ו‰‰ולך „"‡ ב‡"י י˘ לו חל˜ לעולם ‰ב‡ֈ ו‡פילו 
‰ב‡",  לעולם  חל˜  ל‰  י˘  ב‡"י  כנעני˙  ˘פח‰ 
˜„ו˘˙‰  ב‚ו„ל  ‰מפלי‚ים  רבים  מ‡מרים  ועו„ 
ב˘ום  מˆינו  ˘ל‡  מ‰  י˘ר‡ל,   ıר‡ ˘ל  ומעל˙‰ 

מˆוו‰ ‡חר˙.

וע"פ ‰‡מור נבין ‡˙ ‰יחס ‰מיוח„ ˘˜יבל‰ 
˘ם  ‰‚מר‡  ב‰מ˘ך  כמבו‡ר  מבני‰,  י˘ר‡ל   ıר‡
בסוף כ˙ובו˙ (˜י"ב. - :) – "ר' ‡ב‡ מנ˘˜ כיפי „עכו, 
ר' חנינ‡ מ˙˜ן מ˙˜ל‡ [מ˙˜ן ‰„רכים ב‡רı י˘ר‡ל כ„י 
יימי מ˘מ˘‡  ם רע], ר' ‡מי ורב ‡סי̃  ˘ל‡ יˆ‡ עלי‰ם̆ 

לטול‡ ומטול‡ ל˘מ˘‡ [כ„י ל‡ ל‰˙לונן על חום ו˜ור!], 
 ˙‡ עב„יך  רˆו  'כי  ˘נ‡'  בעפר‰,  מי‚נ„ר  חיי‡  ר' 

‡בני‰ ו‡˙ עפר‰ יחוננו'".

ופרח,   ıע כל  ו˘ביל,  ‡בן  כל  פרט,  כל  כי 
וב‰מ‰ ˘נמˆ‡ כ‡ן ב‡רˆנו ‰˜„ו˘‰  כל ‡„ם 
למעל‰  ‰נ˘ר˘ים  עליונים  ל„ברים  סימן  ‰ו‡ 

למעל‰, ומספר לנו מ‰ י˘ ב˘כינ‰.

ליבנו  ‡ל  ל˘ים  ˆריך  ‡זי  ‰„ברים,  כנים  ‡ם 
 ıכמ‰ ˆער י˘ בזמן ˘‡רˆכם ˘ממ‰, בזמן ˘‰‡ר
חרב‰, כמ‰ ˆער י˘ בזמן ˘‰‡ויבים מחללים ‡˙ 

˜„ו˘˙‰.

בזמן  י˘נ‰  עˆומ‰  ˘מח‰  כמ‰  ומ‡י„ך, 
˘‰‡רı נו˘‡˙ פירו˙ ובני‰ יו˘בים ב˜רב‰ - ‡ין 
מ˜ר‰ ב‡רı, ‰' „ור˘ ‡ו˙‰ ˙מי„, נוי ויופי ופ‡ר 
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ו‰„ר ˘ל ‡ר"י מסמלים ‰˘פעו˙ טובו˙ ומרובו˙ 
ונח˙ רוח ועילוי ‚„ול ל˘כינ˙ עוזנו.

מכ‡ן נבו‡ ל˘מח‰ עˆומ‰ ו‰ו„י‰ מופל‡‰ על 
מ‡רבע  פזורינו   ıב˜יבו עלינו  ‰בור‡  חס„י  ‚ו„ל 
כנפו˙ ‰‡רı ל˙וך ‰‡רı ‰נפל‡‰ ו‰˜„ו˘‰, ˘ל‡ 
ופי˙וח‰,   ıר‡‰ בנין  טוב‰,  כפויי  חליל‰  נ‰י‰ 
‡לו˜ינו,  ו‰„ר  כבו„  ‰מ‰  ‰ל‡  ופ‡ר‰  ˘כלול‰ 
ומˆטייר  ˘נע˘‰  מ‰  מסמל  ˘ז‰  ל‰בין  וˆריך 
˘ל  ופי˙וח  ‰˙˜„מו˙  וכל  ‰˜„ו˘‰,  ב˘כינ‰ 
‰‡רı ‰˜„ו˘‰ ‰טוב‰ ו‰רחב‰ ‰זו מר‡‰ לנו על 
כינ˙ עוזנו מעפר  ל ‰˜מ˙̆  עלי‰ ‚„ול‰ ונפל‡‰̆ 

‰‚לו˙ ועל ייפוי‰ ולבי˘˙ ב‚„י ˙פ‡ר˙‰.

 ıב‡ר ˘טח  ˘ל  כיבו˘ו  מסמל  מ‰  נבין  ‚ם 
מסיר‰  חליל‰  ‡ומר  ז‰  ומ‰  מ‰‚ויים,  י˘ר‡ל 
ל‚ויים ‡פילו ˘ל ס"מ ב‡רı י˘ר‡ל, ובפרט כמ‰ 
מס˙ובבים  ‰˘פח‰  בני  ˘‚ויים  ‰מˆב  חמור 
נור‡,  חילול  ˘ז‰  ‰מ˜„˘  במ˜ום  חופ˘י 
˘‰ל‡ ‡סור ל‰ם ל‰כנס כלל לכל ˘טח ‰‰ר 
˘‰רי ‰ם כזבים לכל „ברי‰ם וו„‡י ˘‡סורים 
עליו  כ˙וב  ˘‰י‰  ‰סור‚,  מן  לפנים  ל‰כנס 
˘נכנס  ‚וי  "כל   – ˜יים  ‰מ˜„˘  ˘‰י‰  בזמן 

לפנים מן ‰מחיˆ‰ „מו בר‡˘ו". 

˘‡נו  ובי„יע‰  ב‰בנ‰  ˘נעמי˜  ככל  כן  ו‡ם 
‡„מ˙  על  יו˘בים  ו‡נו  מלך  במ˜„˘  נמˆ‡ים 
‚ופו  ˘כל  ‰מˆוו˙  ‰ן  ו‡"י  ˘סוכ‰  מ‰‚ר"‡,  [כי„וע  ˜ו„˘ 
˘ל  וייפוי‰  ל˙י˜ונ‰  ל„‡ו‚  נזכ‰  כך  ב‰ם],  נמˆ‡ 

כ„י  ורוחניו˙  ˜„ו˘‰  ב˙וספ˙  ‰ן  ‰˜ו„˘,   ıר‡
בייפוי  ו‰ן  ‰˘כינ‰  ל‰˘ר‡˙  ר‡ויים  ˘נ‰י‰ 
‰ו‡  י˘ר‡ל   ıל‡ר ˙י˜ון  ˘כל  ו‚˘מי,  חומרי 
‰„רכים  פינוי  ועל  ‰˜„ו˘‰,  ל˘כינ‰  ˙י˜ון 
‡פ˘ר  י˘ר‡ל   ıב‡ר ˜וˆים  וכיסוח  עˆים  וזריע˙ 
יחו„". ‡מור‡ים ‰˜„י˘ו ‡˙ זמנם  לע˘ו˙ "ל˘ם 
 - ‡נו  ˘כן  וכל  י˘ר‡ל,   ıר‡  ˙‡ ול˘פר  ליפו˙ 
לפ‡ר‰  לבנו  ˙˘ומ˙   ˙‡ לכך  ˘נ˜„י˘  ‰ר‡וי  מן 
 ıר‡˘ במ‰ר‰  ונזכ‰  ‰בחינו˙,  בכל  ולרוממ‰ 
י˘ר‡ל ˙‚יע ל˘למו˙ ולמעל‰ ‰יו˙ר ‚„ול‰, ע„ 
˘˙‰י‰ ר‡וי‰ יח„ עמנו ל‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ ב‚לוי 
בבי˙ ‰' ˘יבנ‰ במ‰ר‰ בימנו, ונזכ‰ ˘˙˙˜בלנ‰ 
ול˘מוח ב˙י˜ונו,  ˙פילו˙ינו ברˆון לר‡ו˙ בבנינו 
וי˘ר‡ל  ל„וכנם  ולויים  לעבו„˙ם  כ‰נים  וי˘ובו 
‰˘כינ‰  ב‰חזר˙  עינינו  ו˙חזינ‰  למעמ„ם, 

■ לˆיון. 



כט

זאת חקת הפסח
הרב אליהו בן־צבי

‰ח‚  ˜ו„ם  יום  ˘ל˘ים 
‰ח‚.  ב‰לכו˙  עוס˜ים 

 ,(:‰) ע"ז  ב‚מ'  ומבו‡ר 
˜ו„ם  ‰עס˜  ˘עי˜ר 
˘מכיון  ‰ו‡  ‰ח‚ים 

 ˙‡ לב„ו˜  ˘ˆריך 
ו‰יינו  ‰˜רבנו˙ ממומין, 

˜רבנו˙ ‰ר‡י‰ ו‰ח‚י‚‰, ו‰"‰ 
במ˘נ‰  ‡י˙‡  וכן  פסח,  ˜רבן  לכ‡ור‰ 

‰מוˆ‡  י‰ו„‰  ˘לר'   ,('„ מ˘נ‰  ז'  (פר˜  ב˘˜לים 
חו˘˘  לח‚  ˜ו„ם  יום  מל'  לירו˘לים  סמוך  ב‰מ‰ 
בי˙  חרב  ˘ע˙‰  ‡ף  ˘כן,  וכיון  פסח.  ז‰  ˘מ‡ 
יכולים  ‡נו  ו‡ין  חיינו  מבי˙  כבו„  ונוטל  מ˜„˘נו 
לעלו˙ ול‰˜ריב ˜רבנו˙ חובו˙ינו ˙מי„ין כס„רן 
ומוספין כ‰לכ˙ן, מ"מ מוטל עלינו לעסו˜ בל' יום 
‡לו בעניין ˜רבנו˙ ‰ח‚. ‚ם ב˜רי‡˙ ‰˙ור‰ ל‚בי 
˜רי‡˙ פר˘˙ פר‰ ‡י˙‡ בירו˘למי (מ‚יל‰ פר˜ ‚' ‰לכ‰ 
ט‰ר˙ן  ˘‰י‡  פר‰  פר˘˙  ל˜רו‡  ˘מ˜„ימין   ,('‰
 ˙‡ "ל‰ז‰יר  בפירו˘ו  ר˘"י  וכ˙ב  י˘ר‡ל,  ˘ל 

י˘ר‡ל ˘יע˘ו פסחי‰ן בט‰ר‰".

ו‰נ‰ על פסח מˆרים ‡מרו חז"ל (˘מו˙ רב‰ ב‡ פר˘‰ 
י"ז) - "ובב' „מים ניˆולו י˘ר‡ל ממˆרים ב„ם 

פסח וב„ם מיל‰, ˘נ‡' (יחז˜‡ל ט"ז) 'ו‡ומר לך ב„מיך 
חיי ו‡ומר לך ב„מיך חיי', ב„ם פסח וב„ם מיל‰", 
וכן ‡ˆל י‰ו˘ע בכניס˙ן ל‡רı ‰י‰ „ם פסח ו„ם 
מ˘‡ר  פסח  ב˜רבן  חומר  י˘  וב‡מ˙  מיל‰, 
‡בל  ל‡כלן  ‡סור  ערל  ˜רבנו˙  ˘ב˘‡ר  ˜רבנו˙, 
יכול ל˘לח ˜רבנו˙יו, ומי ˘י˘ לו ערל ב˙וך בי˙ו 
יכול ‡פילו ל‡כול, ‡בל ב˜רבן פסח ‰„ין ‰ו‡ ˘מי 
ר‡וי  ‡ינו  ‡ו˙ו  מל  ול‡  בי˙ו  ב˙וך  ערל  לו  ˘י˘ 
ל˜רבן פסח כלל, ו‡י˙‡ בפר˜י „רבי ‡ליעזר (פר˜ 
כ"ח) - "וביום ˘יˆ‡ו י˘ר‡ל ממˆרים נמולו כל ‰עם 

י˘ר‡ל  ו‰יו  ‰יו,  מולים  כי  ˘נ'  ‚„ול,  וע„  מ˜טון 
לו˜חין „ם ברי˙ מיל‰ ונו˙נין על מ˘˜וף ב˙י‰ם 
על  רחמים  ונ˙מל‡  פסח  ו„ם  מיל‰  ברי˙  „ם 
מ˙בוסס˙  ו‡ר‡ך  עליך  ו‡עבור  ˘נ'  י˘ר‡ל, 
ב„מיך, ב„מך ל‡ כ˙יב ‡ל‡ ב„מיך, ב˘ני „מים „ם 
ר'  חיי,  ב„מיך  לך  ו‡ומר  פסח,  ו„ם  מיל‰  ברי˙ 
פעמים  ˘ני  ‰כ˙וב  ר‡‰  מ‰  וכי  ‡ומר  ‡ליעזר 
ב„מיך חיי, ‡ל‡ ‡מר ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ בזכו˙ „ם 
ברי˙ מיל‰ ובזכו˙ „ם פסח נ‚‡לו ממˆרים ובזכו˙ 
ע˙י„ים  ‡˙ם  פסח  „ם  ובזכו˙  מיל‰  ברי˙  „ם 

מלכו˙  בסוף  ל‰‚‡ל 
רביעי, לכך נ‡מר ו‡ומר לך 
וחזינן, ˘‚ם  ב„מיך חיי". 
‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰ ˙לוי‰ 
ו‡"כ  זו,  ברי˙  בכרי˙˙ 
ב‰כנו˙  ‚„ול  עניין  י˘ 
לˆורך  פסח  ל˜רבן 

‰‚‡ול‰ ‰˘למ‰.

ב˙וך  זכרים  ועזים  מכב˘ים  ˜רב  פסח  ˜רבן 
˘נ˙ם וˆריכים ל‰יו˙ נ˜יים מכל מום, 
ו‰נ‰ פסח מˆרים ‡י˙‡ במ˜ר‡ ˘י˘ לל˜חו כבר 
מע˘ור לח„˘, ‡בל נ‡מר במ˘נ‰ (פסחים פר˜ ט' מ˘נ‰ 
‰') ב‰ב„לים ˘בין פסח מˆרים לפסח „ורו˙, ˘‡ין 
ל‚בי  ‡מנם,  מבע˘ור'.  'מ˜חו  „ין  „ורו˙  בפסח 
בי˜ור ‡רבע‰ ימים ˜ו„ם, נר‡‰ לכ‡ור‰ ב‚מ' ˘ם 
(ˆ"ו.) ˘י˘ „ין בי˜ור, ˘כן ‡מרו ˘ם, ˘‡פילו ˙מי„ 

טעון בי˜ור „' ימים ˜ו„ם, ור˜ פסח ˘ני ‡ינו טעון 
בי˜ור - עיי"˘. וברמב"ם (פ"‡ מ˙מי„ין ומוספין ‰"ט) פס˜ 
ל‚בי ˙מי„ ˘טעון בי˜ור „' ימים ˜ו„ם, ול‚בי פסח 
˘ם  ל‰„י‡  ור˘"י  ‰ז‰,  ‰„ין  ברמב"ם  נ‡מר  ל‡ 

ב‚מ' נ˜ט ˘פסח ר‡˘ון טעון בי˜ור.

וב˙וס' סוכ‰ מ"ב. „"‰ ˘‡ינו מבו˜ר נר‡‰, „ס"ל 
וכן  לעיכוב‡,  ‰ו‡  ימים   '„ בי˜ור  ˘„ין 
(מ‚יל‰  ‡בן  בטורי  ו‰נ‰  ‰ר‡˘ונים.  מן  כמ‰  נ˜טו 
כ"ט:) רˆ‰ ל‰כריח מ„ע˙ ר˘"י ˘י˘ חיוב ל˜יח‰ 

ו‰˜„˘ לפני ‰בי˜ור „' ימים, ובי‡ר ˘˙מי„ין ˘ל 
ר"ח ניסן ע"פ ז‰ ‰יו נל˜חים מ˙רומ‰ ח„˘‰ עו„ 
˜ו„ם ˙רומ˙ ‰ל˘כ‰ ˘‰י˙‰ נע˘י˙ ב‡ח„ בניסן 
פסחים  ב‚מ'  ‡מנם  ב‡„ר.  ו˙˘ע‰  בע˘רים  ‡ו 
ל‰˜„י˘  ˘‡פ˘ר  בס˙מ‡,  ˘נ˜טו  מוכח  (ס"ו:) 

בניסן,  ע˘ר  ‡רבע‰  בו  ˘חל  ב˘ב˙  פסח  ˜רבן 
˘ב˘ב˙  ו‡ף  מ˜ו„ם.  ימים   '„ ‰˜„י˘ו  ל‡  וע"כ 
מ˜ום  מכל  ˘ם,  מ‰מ˘נ‰  ‰ר‡י‰  „חו  (˜מ"ח:) 

כן,  ו‡פילו ר‡וי לע˘ו˙  כך ל„ינ‡,  נ˜טו  בפסחים 
כ„י ˘ל‡ יבו‡ו לי„י מעיל‰, ו‡"כ ע"כ ליכ‡ מˆו‰ 

ל‰˜„י˘ מ˜ו„ם.

‡ם  מחלו˜˙  ‰בי‡   (‚"‰ (פ"ח  בפסחים  ובירו˘למי 
 - פסח  ˜רבן  ב˘ב˙  ל‰˜„י˘  מו˙ר 
ל‰  מ˘כח˙  ל‰˜„י˘  ˘‡סור  למ"„  ו‡"כ  עיי"˘, 
מכח  ס"ל  ‰רמב"ם  ו‡ולי  ‰˜„˘ו.  ‡חר  בי˜ור 
˘‡ינו  מוכח  פסח  ˘ב˜רבן  ˘כיון  ‰נ"ל,  ‰סו‚יו˙ 
בבי˜ור   ‰"‰„ ס"ל  ‡"כ  לכן,  ˜ו„ם  ל‰˜„י˘ו  יכול 

˘ערי ˆיון • ˘ערים ‰מˆוינים ב‰לכ‰
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˘‡ין טעון בי˜ור „' ימים ˜ו„ם, ר˜ ב˙מי„, ו˘ם ל‡ 
ח˘˘ו ˘ימעלו בו כיון ˘‰ו‡ ˘ל ˆיבור. ‚ם מל˘ון 
ני ‰ולך לו ‡ˆל מוכרי טל‡ים  ניי̇  ‰ירו˘למי "‡י˙̇ 
‡י˙ ˙ניי ˙ני ‰ולך לו ‡ˆל מוכרי פסחים" מ˘מע 
לכל ‰פחו˙  ו„ם לכן, וע"כ ‡ו̆  ˘ל‡ ב˜רו „' ימים̃ 

‡פילו מˆו‰ ליכ‡. ‡ינו לעיכוב‡, ‡ו̆ 

"‰חבל   - ב')  מ˘נ‰  י"ט  (פר˜  בכלים  במ˘נ‰  ˘נינו 
ט‰ור  טפחים   '‰ ע„  ‰מט‰  מן  ‰יוˆ‡ 
ט‰ור,   ıולחו מע˘ר‰  טמ‡  ע˘ר‰  וע„  מחמ˘‰ 
˘בו ˜ו˘רין ‡˙ ‰פסחים ומ˘ל˘לין ‡˙ ‰מטו˙" 
ועיי"˘ בפירו˘ ‰רמב"ם [לכ‡ור‰ ‰ו‡ ל˘יט˙ו ˘ל‡ פס˜ 
בי˜ור „' ימים ˜ו„ם וכנ"ל]. ‡בל ר˘"י (חולין נ"„:) כ˙ב, וז"ל 

מˆרים  לפסח  זכר  ‰פסחים   ˙‡ ˜ו˘רין  "˘בו   -
לכם  ו‰י‰  וכ˙יב  ו‚ו'  בעבו˙ים  ח‚  ‡סרו  „כ˙י' 
מ˜חו  חיוב  ˘‡ין  ‡ף  ולפירו˘ו  למ˘מר˙", 
ל‰פרי˘  פסח  ל˜רבן  זכר  נ‰‚ו  מ"מ  מבע˘ור, 

‰˜רבן „' ימים ˜ו„ם - עיי"˘.

ו‡ף  פסח,  ˜רבן  „יני  פרטי  לכל  יר„˙י  ˘ל‡  ‡ף 
טוב‡  ב‰ם  ל‰‡ריך  י˘  ימים   '„ בי˜ור  „יני 
‰לכ‰  ‰פסח  ב˜רבן  חזינן  מ"מ  ענייני‰ם,  בכל 
˜ו„ם  ‰כנ‰  ˘טעונ‰  בעניינ‰,  ומרכזי˙  ח˘וב‰ 
מ˘כו  ל‰ם  "‡מר   - במכיל˙‡  ע"ז  ו‡מרו  לכן, 
‚‡ול˙  ולˆורך  במˆו˙".  ו‰„ב˜ו  מע"ז  י„יכם 
י˘ר‡ל י˘ ל‰כין עˆמו כמ‰ ימים מ˜ו„ם, וכעין 
סי'  ‰˘נ‰  ר‡˘  ‰ל'  ברור‰  מ˘נ‰  (עיי'  ‰‡חרונים  ‰בי‡ו  ז‰ 
‡„ם,  בי˜ור  טעונו˙  לר"‰  ˘‰‰כנו˙  ס˜"ו),  ˙˜פ"‡ 

כעין  מ˜ו„ם  ימים   '„ עˆמו   ˙‡ ˘מב˜ר 
מˆפים  ˘כבר  ‡נו,  כ"˘  ו‡"כ  ‰˜רבנו˙, 
ל‰˜ב"‰  ל‰˙˜רב  ונוכל  ˘למ‰  ˙‰י‰  ˘‰‚‡ול‰ 
לנו  י˘   - ‰מ˜„˘  בבי˙  ˜רבנו˙  ול‰˜ריב 
ול‰כין  מ˜ו„ם  ימים  כמ‰  במע˘ינו  לפ˘פ˘ 
ב‰כנו˙  ו‰פרטים  ‰‰לכו˙  בי„יע˙  עˆמנו 
˜רבנו˙  ‰˜רב˙  לˆורך  ו‚˘מיו˙  רוחניו˙ 
ב‡ופן   '‰ ‡ל  לבו‡  ר‡ויים  ˘נ‰י‰  כ„י  חובו˙ינו, 

■ ביו˙ר.  ‰מ˙ו˜ן 

י‰ו„ים י˜רי1!
עלון ז‰ מופı בכל רחבי ‰ריכוזים ‰חר„יים ב‡רı וכן ב‡ר‰"ב. בע˜בו˙ ‰עניין ‰עˆום ˘י˘נו 
בעלון ו‰ˆמ‡ון ‰‡„יר ב˜רב ‰ˆיבור ל„ברי ‰‡מ˙ בל‡ מ˘ו‡ פנים ‰מו˘מעים בו, נ‡לˆנו ל‰רחיב 
‡˙ ‰עלון ˘וב ו˘וב, ב‡ופן ˘יכיל „י חומר עבור ‰˜ור‡ים ‰רבים ו‰מ‚וונים ‰מ˙עניינים ב„בר 
‰‡‚ו„‰. ‡ך „‡ ע˜‡, ˘‰וˆ‡ו˙ ‰„פוס ‰ן מרובו˙, ו‡ף ‰‰פˆ‰ ב‰י˜ף ‰נ„ר˘ „ור˘˙ מ˘‡בים. 
ל‡ור ‰עוב„‰ ˘עלון "˜„ו˘˙ ˆיון" ‰פך ל˘יח˙ ‰יום בריכוזים רבים ˘ל לומ„י ˙ור‰ ולנוכח 
וליים  ל ‚ורמים̆  כל ‰מעוניין בכך יוכל ל˜בל ‡˙ ‰עלון ב‡זור מ‚וריו, ול‡ור ‰˙נ‚„ו˙ם̆  ‰‰כרח̆ 
ומכינו ‰מוכנים ל‰˙מסר  ‡ך רע˘ניים ב˘ולי ‰מחנ‰, נוכחנו כי ‡ין מנוס מחלו˜˙ ‰עלון עלŒי„י̇ 
לעניין ‡י˘ ‡י˘ במ˜ומו. ‡נו ˘ו‡פים ‚ם ל‰‚ביר ‡˙ ˙כיפו˙ ‰וˆ‡˙ ‰עלון, ל‰וˆי‡ עלון יעו„י 
ב˘פ‰ ‰‡נ‚לי˙ ‰ן עבור ˙ו˘בי ‰˙פוˆו˙ ו‰ן ל‡לו ˘כבר זכו לעלו˙ ולפעול ב„רכים נוספו˙. 
יעורים ברחבי ‰‡רı, וכן מערך סיורים מיוח„ בירו˘לים,  בסייע˙‡ „˘מי‡ ‰˙חלנו ל‰˜ים מערך̆ 
יום ‰עלון  בע˜בו˙ בוני ‰י˘וב. ‡ם פעילו˙ ‰עלון ו‰‡‚ו„‰ ח˘וב‰ לכם ו‡ם רˆונכם ל‡פ˘ר ‡˙̃ 
ו‡˙ ‰רחב˙ו ו‡˙ ‰רחב˙ פעילו˙ ‰‡‚ו„‰ בכלל, ני˙ן לעזור במספר ‡ופנים – ‰‡ח„ ‰ו‡ ל‰רים 
˙˜בל בברכ‰ מיוח„˙. פרט לכך, כ‡מור, ‡נו  בורכו מ‰˘מים! ‰ו"˜̇  רומ˙כם לעניין ובכך̇   ̇˙‡
ז˜ו˜ים למ˙נ„בים בריכוזים ‰חר„יים ‰˘ונים ברחבי ‰‡רı לחלו˜˙ ‰עלון. בעלי רכבים מ˙ב˜˘ים 
ביכול˙ו לכסו˙ ‡זור חלו˜‰ ב‡מˆעו˙ רכבו.  במיוח„ ל‰ר˙ם לעניין, ו‡נו מוכנים ‡ף ל˘לם למי̆ 
יעורים  עלŒמנ˙ ל˙רום, עלŒמנ˙ ל‰פיı ב‡זור ‰מ‚ורים, עלŒמנ˙ לפרסם בעלון, עלŒמנ˙ ל˜יים̆ 
בנו˘‡ים ‰ני„ונים וכן לכל עניין ‡חר ‰˜˘ור ל‡‚ו„‰ ולעלון, ני˙ן ל‰˘‡יר ‰ו„ע‰ בטלפון -052

 yyy7@neto.bezeqint.net ר ב„ו‡"ל˘ 7195368 ‡ו ליˆור̃ 
כמוŒכן ני˙ן לכ˙וב ‡לינו ‡ו ל‰˙˜˘ר בכל ˘‡ל‰ ˘˙על‰ ו‡נו נ˘˙„ל ל‰˜˘יב ב˙˘ומ˙ לב 

ול‰˙יחס לכל פני‰.
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‰ú‡˘

לעורכי  רב  ˘לום 
ˆיון".  "˜„ו˘˙  ‰עלון 
‰ו‡  ˘לכם  ‰עלון 

ובמ˘ב  ב‡יכו˙ו  יחו„י 
בו, כ‡˘ר  ‰רוח ‰מרענן̆ 

ופו˙ח  ‰מח˘ב‰   ˙‡ מ‚ר‰  ‰ו‡ 
ונו˙ ‰נו‚עו˙ לנו  ‡˙ ‰„ע˙ ל‰בנ˙ סו‚יו˙̆ 

‰מוב‡ים  מ‰„ברים  נ‰נ‰  מ‡„  ‡ני  ככלל  כ‡ומ‰. 
עם  ל‰˘לים  מ˙˜˘‰  ‡ני  לעי˙ים  ‡ולם  בעלון, 
„ברים מסוימים ‰נ‡מרים בו, ו‡˘ר חונכנו ‡חר˙ 
כלפי  ו‰‡לימ‰  ‰לוחמני˙  לנימ‰  כוונ˙י  מ‰ם. 
‚ויים בכלל וכלפי ‰ערבים ב‡רı בפרט, ו‰‚„ל˙ם 
לע˘ו˙ כ‡˘ר לפני חו„˘יים בכו˙ר˙ ˘ל ‰מ„ור 
וח˘וב לכ˘עˆמו] כ˙ב˙ם  [מ„ור מעניין  "בע˜בי ‰ˆ‡ן" 
מי„˙  ‡כן  ‰‡ם  ‰‡ויב".  כלפי  ‰‡כזריו˙  "ב˘בח 
˘‰י‡  יל„ו˙נו  מ˘חר  למ„נו  ‡˘ר  ‰‡כזריו˙, 
מ‚ונ‰ – ר‡וי‰ בעיניכם ל˘בח כ‡˘ר ‰י‡ מופני˙ 
כלפי ‰‡ויב? ‰‡ם רבו˙ינו בעלי ‰מוסר, ‡˘ר ‡˙ 
‡„ם  ˆור˙  למ„ים  ‡נו  ומ‰ם  ˘ו˙ים  ‡נו  מימי‰ם 
מ‰י – ‰‡ם ‰ם ‰יו חו˙מים על נוסח כז‰, "ב˘בח 
‰‡כזריו˙"? ‡˘מח ל˜בל מענ‰ ל˙מי‰˙י, כי ‰י‡ 

מעי˜‰ עלי רבו˙.

חנן ברŒסלע,

‡לע„.

˙˘וב‰

‡ל˙ך במ˜ום, ו‡ין כל  לום רב. ‡כן,̆  ל˘ו‡ל̆ 
˘ל  ‰טבעי˙  ‰ר‚˘˙ם   ˙‡ מ˘˜פ˙  ‰י‡  כי  ספ˜, 
רבים מבני ‰˙ור‰, ‡˘ר ‚„לו בין כו˙לי ‰י˘יבו˙ 
טבעי  ב‡ופן  נפ˘ם  ו‡˘ר  ‰מוסר,  ‚„ולי  ברכי  על 
כלפי  ‡פילו  ˘‰י‡  סו‚  מכל  מ‡לימו˙  סול„˙ 
ו‰ביטוי  ‡נו˘,  בני  כלפי  ˘כן  כל  חיים,  בעלי 
‡זכר˙ו.  בעˆם  חלחל‰  ב‰ם  מעורר  "‡כזריו˙" 
י˘ר‡ל רחמנים, ביי˘נים ו‚ומלי חס„ים ‰ם, ו‡ילו 
‰ערלים,  ל‚ויים  ב„רךŒכלל  מיוחס˙  ‰‡כזריו˙ 
‡˘ר ל‡ טעמו מעולם טעמ‰ ˘ל ˙ור‰, ˘ל מˆו‰ 
‰מבט  רבים,  במ˜רים  כמו  ‡ך  טובו˙.  מי„ו˙  ו˘ל 
‰כללי  ‰‰˜˘ר  ו‰בנ˙  ל‰טעו˙,  ע˘וי  ‰ר‡˘וני 
סו‚י‰  ˘ל  לעומ˜‰  לר„˙  עלŒמנ˙  ‰כרחי˙  ‰י‡ 

מס˜נ‰  ממנ‰  ול„לו˙ 
˙ור˙  ˘ל  ל‡ור‰  י˘ר‰ 

‡מ˙.

‡נו  בו  ‰‰˜˘ר 
‰˜˘ר  ‰ו‡  עוס˜ים 
מ„ובר  ל‡  מלחמ‰.  ˘ל 
˘ם  ב‡ירופ‰,  פו‚רום  על 
ול‰נˆל,  לברוח  ‰יי˙‰  מ‚מ˙נו  כל 
‡נו  ב‰  ב‡רŒıי˘ר‡ל,  מלחמ‰  על  ‡ל‡ 
מˆי‡ו˙,  זו‰י  ‰‡ויב.  ול‰כרע˙  לנˆחון  ˘ו‡פים 
Œועל ‰‚לו˙,  ˘נו˙  בכל  ‡לי‰  ‰ור‚לנו  ל‡  ‡˘ר 

‰מוסר  מבעלי  ˘מענו  ל‡  מ„וע  ל‰˙פל‡  ‡ין  כן 
‰˘ייכים  ל‰ר‚˘ים  חיזו˜  ˘יחו˙  ˘ב‡ירופ‰ 
ל‡ו˙‰ מˆי‡ו˙. ‡ולם כ‡˘ר נפנ‰ למ˜ורו˙ ˘‰ם 
ו‡חריו  ל˙נ"ך,  ובר‡˘ונ‰  בר‡˘  ˜יומנו,  סלע 
ולכל  ב‡רŒıי˘ר‡ל  חיו  ‡˘ר  ז"ל  רבו˙ינו  ל„ברי 
‰פחו˙ ‰כירו ו‰˙יחסו למˆי‡ו˙ ˘ל עם ב‡רˆו – 
‡ז נ˜בל זוי˙ ר‡י‰ ח„˘‰ לכל ‰סו‚י‰ ˘ל מלחמ‰ 

ב‡ויב ‰ן ב˙חום ‰מע˘י ו‰ן ב˙חום ‰ר‚˘י. 

על  מבוסס˙  חז"ל  ˘ל  ‰מי„ו˙  ˙ור˙  כי„וע, 
‰רמב"ם  ˘‰בי‡‰  כפי   ,'‰ ב„רכי  ‰‰ליכ‰  מˆוו˙ 
ל‰לכ‰ ב‰לכו˙ „עו˙ (פר˜ ‡' כולו, ובעי˜ר ‰לכ‰ ו') – "מ‰ 
נ˜ר‡  ‰ו‡  מ‰  חנון,  ‰י‰   ‰˙‡ ‡ף  חנון  נ˜ר‡  ‰ו‡ 
˘ל  ב„רכיו  ‰‰ליכ‰  רחום".  ‰י‰   ‰˙‡ ‡ף  רחום 
‰בור‡ ‰י‡ „רך ‰יו˘ר, ˘ביל ‰ז‰ב בו „ורך ‰‡„ם 
‰נעל‰, ‰מ˙„מ‰ לבור‡ו ו‰ולך בנ˙יבו˙יו. ל‡ ר˜ 
‰ו‡  ˘‰בור‡  מפני  וחנון  רחום  ‰ו‡  ‰ז‰  ˘‰‡„ם 
בו ‰בור‡ רחום,  כז‰, ‡ל‡ ‰ו‡ רחום ב‡ו˙ו ‡ופן 
וכן  חנון,  ‰ו‡  ˘‰בור‡  ˆור‰  ב‡ו˙‰  חנון  ‰ו‡ 
כיˆ„  לבחון  בבו‡נו  עלŒכן,  ‰מי„ו˙.  ב˘‡ר  ‰ל‡‰ 
על ‰‡„ם לנ‰ו‚ במי„‰ מסוימ˙ ובמˆבים מסוימים, 
‰„רך ‰טוב‰ ו‰יעיל‰ ל„ע˙ ז‡˙ ‰י‡ לב„ו˜ כיˆ„ 

‰˜ב"‰ מ˙יחס ל‡ו˙‰ מˆי‡ו˙, ל‡ו˙ו מˆב. 

ל ‰' למלחמ‰ ב‡ויבי  כ‡˘ר בוחנים ‡˙ יחסו̆ 
י˘ר‡ל, מ˜בלים ˙מונ‰ ברור‰ למ„י. "‡˘כיר חˆי 
מר‡˘  ו˘בי‰  חלל  מ„ם  ב˘ר  ˙‡כל  וחרבי  מ„ם 
˘‡חרŒכן,  ובפסו˜  מ"ב).  ל"ב,  („ברים  ‡ויב"  פרעו˙ 
מ‰לך  כל   ˙‡ ‰מ˙‡ר˙  ‰‡זינו,  פר˘˙  בח˙ימ˙ 
Œם„ כי  עמו  ‚וים  "‰רנינו   – ‰‡נו˘י˙  ‰‰יסטורי‰ 

עמו".  ‡„מ˙ו  וכפר  לˆריו  י˘יב  ונ˜ם  י˜ום  עב„יו 
‰ר˘עים,  ˘ל  ל„מם  ˘ˆמ‡  כמי  מ˙ו‡ר  ‰˜ב"‰ 
ו‡ין  בב˘רם,  ‡וכל˙  וחרבו  מ„מם,  ˘יכורים  חˆיו 
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עמו.  נ˜מ˙   ˙‡ ˘ינ˜ום  ע„  מ˙כפר˙  ‰‡„מ‰ 
ל‡ור ‰כלל ‰‡מור בענין ‰‰ליכ‰ ב„רכי ‰', ני˙ן 
מי„‰.  ב‡ו˙‰  לנ‰ו‚  ˆריכים  י˘ר‡ל  ‚ם  כי  ל‰בין, 
ו‡כן, כ˘‰˙ור‰ מ˙‡ר˙ ‡˙ י˘ר‡ל מול ‡ויבי‰ם, 
‰˙מונ‰ ‰מ˙˜בל˙ ברור‰ למ„י – "‰ןŒעם כלבי‡ 
Œו„ם טרף  ע„Œי‡כל  י˘כב  ל‡  י˙נ˘‡  וכ‡רי  י˜ום 

כי  כן,  ‡ם  רו‡ים,  כ"„).  כ"‚,  (במ„בר  י˘˙‰"  חללים 
˘רˆונו  ע„  י˘ר‡ל,  ‡ויבי  ל„ם  ˆמ‡   '‰˘ ר˜  ל‡ 
‰ו‡  יוˆ‡  ˘כפועל  ‡ל‡  מ‰ם,  חרבו   ˙‡ ל‰˘כיר 
‚ם ‡ם עמו ב˘ומו  רˆון ל˘כרו˙  "מ„בי˜" ב‡ו˙ו 
ˆיורי  כ‰  ב‡ופן  ‰מ˙‡ר˙  ‰ברכ‰,   ˙‡ בלעם  בפי 

‡˙ ˘˙יי˙ „ם ‰‡ויב.

לˆור˙  ‰‚לו˙  ˘נו˙  במ˘ך  ‰ור‚לנו  ל‡  ‡כן, 
‰˘לם  ‰י‰ו„י  ˘ל  „מו˙ו  וממיל‡  כזו,  ח˘יב‰ 
ב‚לו˙ ל‡ ˙‡מ‰ ‡˙ ‰˙י‡ורים ‰ללו. ‚„לנו „ורו˙ 
ע„  בלב„,  ובפי‰ם  ברוחם  ˘כחם  למ„נים  ˘ל 
˘כמעט ונ˘כח‰ ‰עוב„‰, ˘‰˙ור‰ מברכ˙ ‡ו˙נו 
ז˜ו˜ים  ‡נו  ל‰ם  ‡˘ר  ובעוז,  ב‚בור‰  פיזי,  בכח 
עלŒמנ˙ ל˜יים ‡˙ חיי ‰רוח מבלי ˘נז„˜˜ לחס„י 
‰‚ויים ˆמ‡י „מנו. ו‡כן, כ˘פונים ל˙נ"ך עלŒמנ˙ 
ל˙‡ר ‡˙ ‰י‰ו„ים ‰˘למים ˘ל פעם, ני˙ן למˆו‡ 
˙‡ור ˘ונ‰ למ„י מז‰ ˘ל ‰י‰ו„י ‰˘פוף ו‰כנוע, 
„ו„  חיילי  כך, למ˘ל, מ˙ו‡רים  ‚וו למכים.  ‰נו˙ן 
 – בˆ˜ל‚  בעו„ו  ‡ליו  ‰ˆטרפו  ‡˘ר   ,„‚ מ˘בט 
ורמח  ˆנ‰  "‚ברי ‰חיל ‡נ˘י ˆב‡ למלחמ‰ ערכי 
ופני ‡רי‰ פני‰ם וכˆב‡ים עלŒ‰‰רים למ‰ר" („ברי 
כיום על בחור טוב  ט'). ‡כן כ˘מבררים  י"ב,   ‡ ‰ימים 

‡רי‰,  כפני  ˘פניו  ל˘מוע  מˆפים  ל‡  ל˘י„וך, 
ו‚ם ‰י˘‚יו בריˆ‰ ‡ינם ח˘ובים במיוח„, ‡ך ז‡˙ 
‡ב„נו ‡˙ מו˘‚י ‰‚בור‰ ו‰מלחמ‰ ברבו˙  מ˘ום̆ 

˘נו˙ ‰‚לו˙ ‰˜˘ו˙.

נמˆ‡נו למ„ים, כי מו˘‚ים רבים נ˘˙כחו מ‡ז 
ו‰˘נ‡‰  ‰מלחמ‰  וב˙וכם  מ‡„מ˙נו,  נ˙ל˘נו 
מי  ‰ברי‡‰,  ˙כלי˙   ˙‡ ˘מבין  מי  ‡ולם  לרע. 
˘ל  ˘מו   ˙‡ ל˜„˘  נוע„  י˘ר‡ל  ˘עם  ˘יו„ע 
‰מפריעים  ‰ם  י˘ר‡ל  ו˘‡ויבי  עולם,  בור‡ 
מבין   – בברי‡‰  ‰‡לו˜י˙  ‰˙כני˙  ˘ל  ליי˘ומ‰ 
‰מלחמ‰  ˘ל  ר˜  ל‡  ‰עליונ‰  ‰ח˘יבו˙   ˙‡
ב‡ו˙ם ‡ויבים, ‡ל‡ ‚ם ˘ל ‰יחס ‰ר‚˘י כלפי‰ם, 
מי  ‰בור‡.  ‡‰ב˙  ˘ל  יוˆ‡  פועל  מ‰וו‰  ‡˘ר 
בעולם,  מ‚מ˙ו  עם  ומז„‰‰  ‰בור‡   ˙‡ ˘‡ו‰ב 
Œıב‰כרח ˘ונ‡ ‡˙ ‡ויביו, בין ‡ם ‰ם ערבים ב‡ר

˘נלחם  ‡חר  עם  כל  ‡ו  ב‡ירופ‰  ‚רמנים  י˘ר‡ל, 
י˘רים  במסיל˙  ‰רמח"ל  „ברי  ו‡לו  בי˘ר‡ל. 
פר˜ י"ט בב‡ור חל˜י ‰חסי„ו˙ – "‰ענף ‰‚' ‰ו‡ 
˘ונ‡  ˜„˘ו,  ל˘ם  מ˜נ‡  ‰‡„ם  ˘י‰י‰  ‰˜נ‡‰, 
כ„י  ˘יוכל,  במ‰  ל‰כניעם  ומ˘˙„ל  מ˘נ‡יו   ˙‡
˘˙‰י‰ עבו„˙ו י˙' נע˘י˙ וכבו„ו מ˙רב‰". ספר 
‰˙‰לים רווי כולו ב˙‡ורי ˘נ‡‰ ונ˜מ‰ בר˘עים, 
‰נבי‡ים,  „ברי  ‚ם  ולכליונם.  ל‰˘מ„˙ם  ב˘‡יפ‰ 
‰מנב‡ים ‡˙ חורבן ‰‚ויים ב‡חרי˙ ‰ימים, ‡ינם 
חז"ל  מ‡מרי  מפל˙ם.  ב˘ל  י˙ר  ˆער  על  מורים 
˘‰וב‡ו במ„ור "בע˜בי ‰ˆ‡ן" ‰יו מעט מן ‰מעט 
ממ‰ ˘מˆינו בחז"ל ‡ו„ו˙ ‰יחס ‰ר‚˘י ל‡ויבי ‰' 
ועמו. ועל מי ˘מרחם על ‰‡ויב כבר ‡מרו רבו˙ינו 
רחמן  ˘נע˘‰  מי  כל  ‡ומר  "ר˘ב"ל   – במ„ר˘ 
רחמן"  במ˜ום  ‡כזרי  ˘נע˘‰  סוף  ‡כזרי  במ˜ום 

(˜‰ל˙ רב‰ ז', ט"ז; ר‡‰ ‚ם יומ‡ כ"ב:).

לנו  ˘‡ל  רבו˙ינו,  ב„ברי  מפור˘  ר‡ינו  ‰רי 
לח˘ו˘ מ‰מיל‰ '‡כזריו˙' ביחס ל‡ויב, ‡ל‡ „וו˜‡ 
‰‡כזריו˙  ‡ל‡  ˘‡ינ‰  ‰מטופ˘˙,  מ‰רחמנו˙ 
ל ‰רחמנו˙  מ‰̆  נו˘‡ ל˘וו‡ ‡˙̆  ‰‡מי˙י˙. ומי̆ 
ומרחם על ‡ויבי י˘ר‡ל, ל‡מי˙ו ˘ל „בר ‰ו‡ ‡ינו 
מ˜יים ‡˙ ‰ˆיווי "מ‰ ‰ו‡ נ˜ר‡ רחום ‡ף ‡˙‰ ‰י‰ 
רחום", כי ‡ם ל‰פך – ‰ו‡ מ˙‡כזר על ‰רחמנים. ומי 
˘‡כן ˘ו‡ף ל‰„ב˜ ב„רכי ‰', חוזר למ˜ורו˙ ולומ„ 
כיˆ„ ‰' מ˙יחס ל‡ויב – ב‡כזריו˙ מוחלט˙, ˘‰י‡ 

‰י‡ ‰רחמנו˙ ‰‡מי˙י˙!

‡˘רינו ˘זכינו ל˘וב ל‡רˆנו, ל‰עמי„ מח„˘ 
‡˙ ˙ור˙ ‰מי„ו˙ כפי ˘‰˙ור‰ רוˆ‰, ˘˙˜יף ‡˙ 
כל ˙חומי ‰חיים, ו˘במס‚ר˙‰ ‡כן נ„ע מ‰י ‰„רך 
נלך ב‰, מ‰ו ˘ביל ‰ז‰ב ‰‡מי˙י, ˘מי ˘„ורך בו 

■ ‡כן מ˜יים ‡˙ מˆוו˙ "ו‰לכ˙ ב„רכיו". 
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