


˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור
לעילוי נ˘מ˙ ‰‡י ‚בר‡ רב‡, רו„ף ˆ„˜‰ וחס„

זכ‰ לפזר מכספו ל‰„פס˙ ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע
ıרב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח‰ יˆח˜ ע"‰ ז‡י‡נ‰

ס. פ‡ולו ברזיל
נלב"ע ביום ‚' סיון ‰'˙˘פ"‡ 

˙נˆב"‰
•  •  •

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

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

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

ˆוו˙ העריכה והה‚הה: הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי', הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, 
הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם טייטלבוים,  הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב,

הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה



מקרא אני דורש. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב
בין הלימוד מנשיא ללימוד מהכהן גדול

מ„וע נ‡מר ל˘ון "‡˘רי" ‚בי ‰נ˘י‡ ול‡ ‚בי ‰כ‰ן ‚„ול? / מ‰ 
מוסיף ר˘"י כ˘כו˙ב ˘‰נ˘י‡ "נו˙ן לב ל‰בי‡ כפר‰"? / בי‡ור 

„ברי ר˘"י על "‡˘ר נ˘י‡ יחט‡"

(ע"פ לקוטי שיחות חי"ז עמ' 34 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
מיעט בסרחונו מפני חיבתו (ע"פ לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 17 ואילך)

לשלם להנגזל – מאי קמ"ל?  (ע"פ לקוטי שיחות ח"ז עמ' 9 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
קרבן עצים – יסוד כל הקרבנות

מ‰ו ‰˙וכן ב‰˜רב˙ עˆים על ‰מזבח? / מ„וע יום ˜רבן ‰עˆים ‰ו‡ 
"יום טוב" כ‰ ‚„ול ע„ ˘בכוחו לבטל ˙עני˙ ˘ל ˙˘ע‰ ב‡ב? / במ‰ 
רבן" ‚„ול יו˙ר מ˜רבן? / ומפני מ‰ י˘ ‰ב„לים ב‰˜טר‰ על  "‰כ˘ר̃ 

‚בי ‰מזבח בין ˜רבן ל˜רבן?

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 7 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"סחיטת" ההתלהבות מתאוות עולם הזה (ע"פ לקוטי שיחות חי"ז עמ' 19 ואילך)

העלאת הקרבן בכח המלח (עפ"י תורת מנחם ח"י עמ' 124 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
בדין הנודר קטן והביא גדול

כנ„רו  ˘‡ינו  ‡ף  בכ‰"‚  „יוˆ‡  ‰רמב"ם  ופס˜  רבנן  בסבר˙  י„ון 
ול˜יים  פיו  מוˆ‡  ל˘מור  נ„ר –  בחיוב  ˘י˘  ב' „ינים  ע"פ  יסי˜   /

˙וכן נ„רו

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 1 ואילך)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כפי' מרצון

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
לקחת את הילדים לבית הכנסת!

בעז‰י״˙.

‰ננו  וי˜ר‡,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר לקראת שבת יח

פסיעה אחר פסיעה מתוך התמסרות אמיתית
ב„בר ‰יל„ ˘י' ‡˘ר ‡מו ממ‡נ˙ ל˘מור ‡˙ ‰כ˘רו˙, ‡יני יו„ע ‡יך ‰ו‡ ‰מˆב ב‰ו‰, 
‡בל ‰נני ‡ומר לו ‡˘ר ‰ו‡ ˆריך ל‰ניח כל ‰כחו˙ - כמובן במועˆו˙ חכמ‰ וב„ברי ˜ירוב 
כ˘ר,  ˘י‡כל  ‰יל„   ˙‡ לס„ר  ‰˘˙„לו˙  מיני  בכל  ול‰˘˙„ל  ב‰י˘יב‰  י‰י׳  ‰יל„  ‡˘ר   -
עבור  ‰וˆ‡‰  ‡יז‰  „רו˘  ו‡ם  בז‰,  לע˘ו˙  ‡פ˘ר  ומ‰  בז‰  ע˘‰  מ‰  בפרטו˙  לי  ויכ˙וב 

‰יל„ ˘י׳ ˘י‡כל כ˘ר יו„יעני ו‡מˆ‡ מ˜ור על ז‰ ˘ל‡ מ˜ופ˙ ‰י˘יב‰.

ויר‡˙  ˙ור‰  על  ועכובים  כל ‰מניעו˙  י„ח‰  ˘מים  ביר‡˙  רוח ‰˙ור‰  ו„‡י ‰„בר ‡˘ר 
‡חר  פסיע‰  ללכ˙  ל‰˙עכב,  ל‡  נפ˘,  במסירו˙  ופועל  עבו„‰  „רו˘‰  לז‰  ‡בל  ˘מים 
 ˙‡ ב‰ם  ולעורר  ול‰„ריכם  לחנכם  ‰יל„ים,   ˙‡ ללמ„  ‡מי˙י˙,  ‰˙מסרו˙  מ˙וך  פסיע‰ 

‰‚‡ון יע˜ב, ˘י‰י‰ י˜ר ‡ˆלם ˙ור‰ ומˆוו˙.

‰נני חפı ל„ע˙ ‡יך ‰ו‡ ‰ס„ר ˘ל ˙פל‰ בכלל וב˘״˜ בפרט ˆריכים ל‰בי‡ם לבי‰כנ״ס 
ו‰עי˜ר  ˘‡פ˘ר  כמ‰  י˙פללו  ל‰˙פלל  ˘יכולים  ו‡לו  במ˜ום ‡ח„,  כלם  ˘יעמ„ו  ולס„רם 
י‰יו  ‰˙ור‰  ו˜רי‡˙  ‰˙פל‰  זמן  וכל  רב‡,  ˘מי׳  י‰‡  ‡מן  ויענו  ו˜„ו˘‰  ברכו  ˘י‡מרו 
בבי‰כנ״ס ויחנכום ב„רך ‡רı ל‡מר ˘ב˙‡ טב‡ ל‰רב - מורם ורבם - ול‰ורי‰ם ו˜רובי‰ם 

ומ˙פללי בי‰כנ״ס.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח עמ' ˆז)

אנא חוסו על נפש יוצאי חלציכם יחיו
זמני ‰˙וע„ו˙  ל˜בוע  ˘ליט"‡,  ורבכם ‰רב  מורכם  ˙למי„י ‰י˜ר,  עוז  לי„י„י  ...‰ורי˙י 
עם ‰ˆעירים, ל˘וחח עמ‰ם בעניני ˙ור‰ וסיפורי ‡‚„‰ במ˘בˆו˙ „ע˙ לב‡ר ל‰ם ול‰סביר 
ל‰ם מעניני ˘מיר˙ מˆו˙ מע˘יו˙ ועניני חנוך ו‰„רכ‰, ו‰נני פונ‰ ‡ליכם בב˜˘‰ נמרˆ‰ 
ל‰בי‡ם ‡ל  ו˜ירוב  מיני ‰˘˙„לו˙  בכל  ו‰˘˙„לו  יחיו  חלˆיכם  יוˆ‡י  נפ˘  על  חוסו  ‡נ‡ 

˜ביעו˙ ‰‰˙וע„ו˙ ‡˘ר בעז‰"י יסו„רו, מ˙‡ים לפי ˙נ‡י ‰מ˙ווע„ים.

ובנו˙יכם,  בניכם  טוב˙  ר˜  ל‡  ‡˘ר  ‰יטב  מבין  מכם  ו‡ח„  ‡ח„  כל  ‡˘ר  ‡פונ‰  ל‡ 
נכ„יכם ונכ„ו˙יכם בלב„ ‰נני „ור˘ כי ‡ם ‚ם ‡˙ טוב˙כם ‡˙ם, ו‡יננ‰ ר˜ טוב‰ ˘ל כבו„ 
ונח˙ רוח בלב„ כי ‡ם טוב‰ נפ˘י˙, טוב‰ ˘ל נ˘מ‰, ‡˘ר ב‰יום לע˘ו˙ם, כ„ר˘˙ רז"ל.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח עמ' ˜כ‚)



יזלקראת שבת שבת לללקראת

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

קקלקראת שבת

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

קחת את הידים
בית הכנסת!

הרב המגיד ממעזריטש נ׳׳ע התברך ("האט זיך געוואונשן") לחבב את הספר תורה 
ולנשקה מעומק הלב כמו שהבעש"ט נ"ע חבב תינוק של בית רבן ונשקו, אפשר ימצא 
מי שיעשה זאת - להוליך את הילדים לבהכנ"ס ולהשגיח עליהם שיעמדו במקום אחד 

בדרך ארץ ויענו אמן איש"ר ברכו וקדושה וינשקו את הס"ת ויוליכם לבתיהם

להשתדל שכל הילדים יבואו בשבת לבית הכנסת
˙״ל  ˘מˆליחים  ˘י׳  ‰˙למי„ים  עניני  ‡„ו˙  על  ל˘מוע  נ‰ני˙י  מכ˙בו,  על  במענ‰ 
בלימו„ם וב‰נ‰‚˙ם, ובו„‡י ˘מˆו‰ עלי‰ם בעניני „רך ‡רı ונ˜יו˙ ב‚„י‰ם ורחיˆ˙ פני‰ם 

˘יני‰ם וי„י‰ם נטיל˙ ˆפרנים וכיבו„ ‰ורים.

כל  ‡˘ר  ל‰˘˙„ל  וˆריך  לב‰כנ״ס  ב‡ו  ˘י׳  ˘‰˙למי„ים  מז‰  לי  ‰י˙‰  ‚„ול‰  ˘מח‰ 
מ˜ום  בריחו˜  ‰„רים  ל‡לו  עˆו˙  למˆ‡  וˆריך  לב‰כנ״ס  ˜ו„˘  ב˘ב˙  יב‡ו  ˘י'  ‰יל„ים 
למˆ‡ מי ˘ילך עמ‰ם ו‡ם ל‡ ימˆ‡ מי מחברי ‰וע„ ˘יחפוı ל˜בל על עˆמו טורח ז‰ - מ‰ 
˘מורנו ‰בע˘״ט נ״ע בחר בעבו„‰ זו ל‰יו˙ 'בע‰עלפער', ‰יינו עוזר למלמ„, ו‰רב ‰מ‚י„ 
מעומ˜  ולנ˘˜‰  ˙ור‰  ‰ספר   ˙‡ לחבב  ‚עוו‡ונ˘ן")  זיך  ("‰‡ט  ‰˙ברך  נ׳׳ע  ממעזריט˘ 
‰לב כמו ˘‰בע˘"ט נ"ע חבב ˙ינו˜ ˘ל בי˙ רבן ונ˘˜ו - ‰נ‰ ‡פ˘ר ימˆ‡ מי ˘יע˘‰ ז‡˙ 
- ל‰וליך ‡˙ ‰יל„ים לב‰כנ"ס ול‰˘‚יח עלי‰ם ˘יעמ„ו במ˜ום ‡ח„ ב„רך ‡רı ויענו ‡מן 

‡י˘"ר ברכו ו˜„ו˘‰ וינ˘˜ו ‡˙ ‰ס״˙ ויוליכם לב˙י‰ם.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח עמ' פח)

המדור מודפס
עיוי נשמת 

הרה"ת ר' שמה
בן ר' יעקב ע"ה

יאנג
נב"ע כ"ז תשרי ה'תשפ"א 

תנצב"ה

לקראת שבת „

בין הימוד מנשיא ימוד 
מהכהן גדו

מדוע נאמר לשון "אשרי" גבי הנשיא ולא גבי הכהן גדול? / מה מוסיף רש"י כשכותב שהנשיא "נותן לב להביא 
כפרה"? / ביאור דברי רש"י על "אשר נשיא יחטא"

כי  "נפ˘   – ב˘‚‚‰  חט‡  על  ‰ב‡  חט‡˙,  ˜רבן  ˘ל  פר˘יו˙  כמ‰  ב‡ו˙  ‰ס„ר‰  ב‡מˆע 
˙חט‡ ב˘‚‚‰ מכל מˆוו˙ ‰' ‡˘ר ל‡ ˙ע˘ינ‰ וע˘‰ מ‡ח˙ מ‰נ‰" („, ב). 

ב˙חיל‰ מ„בר ‰כ˙וב על מ˜ר‰ ˘‰כ‰ן ‰‚„ול חט‡ – "‡ם ‰כ‰ן ‰מ˘יח יחט‡ ל‡˘מ˙ 
‰עם ו‚ו'" („, ‚); ול‡חר מכן על מ˜ר‰ ˘בו חט‡ו ‰ˆיבור - "ו‡ם כל ע„˙ י˘ר‡ל י˘‚ו ונעלם 

„בר מעיני ‰˜‰ל ו‚ו'" („, י‚); 

ובפר˘‰ ˘ל‡חרי' מ„בר על מ˜ר‰ ˘בו חט‡ ‰נ˘י‡ – "‡˘ר נ˘י‡ יחט‡ וע˘‰ ‡ח˙ מכל 
מˆוו˙ ‰' ‡ל˜יו ‡˘ר ל‡ ˙ע˘ינ‰ ב˘‚‚‰ ו‚ו'" („, כב).

ו‰נ‰, י˘ ˘ינוי בולט בין ˘˙י ‰פר˘יו˙ ‰ר‡˘ונו˙ לפר˘‰ ‰˘לי˘י˙, ˘בר‡˘ונו˙ פו˙ח 
מ˘נ‰ ‰כ˙וב  ב˘לי˘י˙  ו‡ילו  י˘ר‡ל";  ע„˙  כל  בל˘ון "‡ם" – "‡ם ‰כ‰ן ‰מ˘יח", "ו‡ם 

ופו˙ח בל˘ון "‡˘ר" – "‡˘ר נ˘י‡ יחט‡".  

ומפר˘ ר˘"י „יו˜ ז‰, וז‰ ל˘ונו: "‡˘ר נ˘י‡ יחט‡ – ל˘ון '‡˘רי', ‡˘רי ‰„ור ˘‰נ˘י‡ 
˘לו נו˙ן לב ל‰בי‡ כפר‰ על ˘‚‚˙ו, ˜ל וחומר ˘מ˙חרט על ז„ונו˙יו". 

בלול‰),  ומנח‰  „ו„  „ברי  (ר‡‰  ‰„ור"  "‡˘רי  ב‡ומרו  ר˘"י  כוונ˙  פיר˘ו  מפר˘ים  ובכמ‰ 
˘‚ם ‰ם  מעורר ‡ו˙ם  ז‰  ˘‚‚˙ו – ‰רי  על  כפר‰  מבי‡  ˘‰נ˘י‡  רו‡ים  ˘כ‡˘ר ‡נ˘י ‰„ור 

יע˘ו ˙˘וב‰ ויבי‡ו ˜רבן לכפר‰ על חט‡י‰ם. 

‡ך י˘ ל„˜„˜:

לימו„ ז‰ ˘למ„ים ‡נ˘י ‰„ור ל‰בי‡ ˜רבן לכפר‰, יכולים ללמו„ כבר מ‰פר˘‰ ‰˜ו„מ˙ 
כמ‰  על ‡ח˙  לכפר‰,  ומבי‡ ˜רבן  בחט‡ו  מו„‰  ˘‡ם ‰כ‰ן ‰‚„ול   – "‰כ‰ן ‰מ˘יח"  ˘ל 

וכמ‰ ˘‰„יוטו˙ ˆריכים ל‰בי‡ ˜רבן על חט‡י‰ם; 

ביאורים בפשוטו של מקרא

שבת שבתלקראת שבתלקראת המדור מודפס קלקראת שבתלקראת
עיוי נשמת

האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ע"ה
בת יבחט"א ר' דוב 

ביסטריצקי
 וזכות משפחתה שיחיו



‰לקראת שבת

בפר˘˙  „ו˜‡   – כו'"  ‰„ור  "‡˘רי   – "‡˘ר"  ל˘ון  לומר  ‰כ˙וב  „יי˜  ‡יפו‡  טעם  ומ‰ 
‰נ˘י‡, ‰מ‡וחר˙ יו˙ר? 

כיון  יו˙ר,  ב˙ו˜ף  ‰ו‡  מ‰נ˘י‡  ‰„ור  ‡נ˘י  ˘למ„ים  ˘‰לימו„  לב‡ר,  י˘  לכ‡ור‰  ב. 
˘‰נ˘י‡ כ˘מו כן ‰ו‡ נמˆ‡ במˆב ˘ל ‰˙נ˘‡ו˙, ‰רמ‰ ו‰‚ב‰‰, ו"‡ין לבו כפוף" (פר˘"י 
‰וריו˙ י, ב) – וכ‡˘ר רו‡ים ˘ביח„ עם "נ˘י‡ו˙ו" ‰ו‡ מ˘פיל עˆמו ל‰ו„ו˙ בחט‡ו ול‰בי‡ 

˜רבן, י˘ לז‰ פעול‰ ו‰˘פע‰ חז˜‰ במיוח„ על כל ‰עם ˘‡ינם ב˙נוע˙ ‰˙נ˘‡ו˙ זו, ˘‰ם 
בוו„‡י ˆריכים לחזור ב˙˘וב‰ כו' (ר‡‰ מ˘כיל ל„ו„ כ‡ן. כלי י˜ר פר˘˙נו „, כ).    

‡מנם ‡ין מ‰לך ז‰ מוכרח, כי ‡פ˘ר לומר ‚ם ל‰יפך, ˘„ו˜‡ ‰לימו„ מ‰כ‰ן ‰‚„ול ‚„ול 
יו˙ר:

י‚)  כ‚.   ,‡  ‡ („‰"י  ‰כ˙וב  (ובל˘ון  ˜„ו˘˙ו  ‚ו„ל  מˆ„  מ‰עם  מוב„ל  ‰‚„ול  ‰כ‰ן  ב‰יו˙ 
על  ˜רבן  מבי‡  ‰ו‡  ˘‡עפ"כ  ‰עם  כ˘רו‡ים  ‰רי  ˜„˘ים"),   ˘„˜ ל‰˜„י˘ו  ‡‰רן  "ויב„ל 
˘‚‚˙ו, ומוˆי‡ים ‡˙ ‰פר ˘לו "‡ל מחוı למחנ‰", "חוı ל˘ל˘ מחנו˙" (פר˘˙נו „, יב ובר˘"י), 
ובמיל‡ כולם יכולים לר‡ו˙ כיˆ„ ‰כ‰ן ‰‚„ול מבי‡ ˜רבן על חט‡ו ב˘ו‚‚, ‰רי ממנו יר‡ו 

וכן יע˘ו, ˘ס˙ם י‰ו„ים בוו„‡י ‡ין ל‰ם ל‰˙ביי˘ ב‰ו„‡‰ בחט‡ם וב‰ב‡˙ ˜רבן. 

לחט‡˙  ב˘ייכו˙  לר‡˘ונ‰  נ‡מר‰  ‰„ור"  "‡˘רי  ˘‰ל˘ון  בי‡ור  ˆריך  ע„יין  ומע˙‰ 
‰נ˘י‡ „ו˜‡. 

‚. ונר‡‰ לומר, וב‰˜„ים „יו˜ ל˘ון ר˘"י ˘‰נ˘י‡ "נו˙ן לב ל‰בי‡ כפר‰ על ˘‚‚˙ו":

במ„ר˘י חז"ל ‰נוסח ‰ו‡ ˘‰נ˘י‡ "מבי‡ חט‡˙ על ˘‚‚˙ו" (˙ור˙ כ‰נים ע‰"פ. בבלי ‰וריו˙ 
יו"„, ב. ירו˘למי ˘ם פ"‚ ‰"ב. ˙וספ˙‡ ב"˜ פ"ז, ב) – ו‡ילו ר˘"י מ‡ריך בל˘ונו ומ„יי˜ ˘ל‡ מ„ובר 

ר˜ ב‰ב‡˙ ‰חט‡˙ בפועל, ‡ל‡ ב‰ר‚˘ ‰נ˘י‡ ˘"נו˙ן לב ל‰בי‡ כפר‰". 

ו‰בי‡ור בז‰:

‡ם כוונ˙ ‰כ˙וב ‰י˙‰ ל‰ב‡˙ ‰˜רבן, ‰י' ˆריך ל‰זכיר ל˘ון "‡˘ר" ("‡˘רי") ב‰מ˘ך 
‰ענין, כ‡˘ר מ„בר על ‰˜רב˙ ‰˜רבן ˘ל ‰נ˘י‡;

‡מנם ‰כ˙וב מ„‚י˘ ל˘ון זו מי„ ב˙חיל˙ ‰ענין, כ‡˘ר מ„ובר על ‰חט‡ – "‡˘ר נ˘י‡ 
יחט‡"! (ר‡‰ ‚ם ב‡ר ב˘„‰ על ר˘"י כ‡ן). 

ומז‰ ‰וכיח ר˘"י ˘‰"‡ו˘ר" כ‡ן ‡ינו (ר˜) בז‰ ˘‰נ˘י‡ מבי‡ בפועל ˜רבן על ˘‚‚˙ו, 
‡ל‡ בעˆם ז‰ ˘‰ו‡ "נו˙ן לב" לז‰ ˘חט‡:  

ל‡  ‰יינו:  ˘‚‚˙ו",  על  כפר‰  ל‰בי‡  לב  נו˙ן  ˘לו  "˘‰נ˘י‡  רו‡ים  ‰„ור  ‡נ˘י  כ‡˘ר 
כך  על  מˆטער  ב˘ו‚‚,  ˘ע˘‰  לחט‡  לב"  "נו˙ן  ˘‰ו‡  ‡ל‡  בפועל,  כפר‰  מבי‡  ˘‰ו‡  ר˜ 
ומר‚י˘ ‡˙ חומר˙ ‰ענין; למרו˙ ˘‰חט‡ נע˘‰ ב˘ו‚‚ ובלי כוונ‰, בכל ז‡˙ מר‚י˘ ‰נ˘י‡ 

עˆמו במˆב ˘ל "נ˘י‡ יחט‡" – 

˘ל  ענין  כל  מפני  ולח˘ו˘  ל‰יז‰ר  י˘  כמ‰  ע„  ‰חט‡,  חומר˙  על  ‡ו˙ם  מעורר  ז‰  ‰רי 
חט‡ ול‰ימנע ‡פילו מעביר‰ ב˘‚‚‰.

אין יהודי לא דתי!
אבוא  סליחתו,  בקשת  ולאחרי  למכתבו  במענה 

בהערות אחדות.

בנוגע  כלומר  בפועל,  דתי  שאינו  שכותב  במה 

תורת  תורתנו,  פי  על  הרי  מעשיות,  מצוות  לקיום 

אמת, שהיא אומרת את האמת בכל ענין, אין יהודי 

התניא  בעל  הזקן,  אדמו״ר  ובלשון  דתי,  שאינו 

(פוסק  ערוך  והשלחן  התורה)  בפנימיות  (פוסק 

רוצה  אינו  וגם  יכול  אינו  ״יהודי  דתורה):  בנגלה 

פסקי  שכמה  כך,  כדי  ועד  מהקב"ה״.  נפרד  להיות 

הלכה למעשה בכמה ענינים בנויים על יסוד זה.

אומר  שכשיהודי  היא,  בזה  ההלכה  ונקודת 

דורשת  שההלכה  מצוה  לקיים  רוצה  שאינו 

שיאמר  ״עד  אותו  כופין  ובית-דין  ברצון,  שתיעשה 

רוצה אני״, הרי לכאורה מה זה מועיל, אבל ההלכה 

שמה  הוא  בזה  והביאור  אמתי.  רצון  שזה  אומרת 

רצונו  זה  הי'  לא  רוצה,  שאינו  קודם  רגע  שאמר 

האמתי, כי אם רצון מדומה שבא לו בהשפעה זרה 

רצונו  על  המכסה  חיצונית  שכבה  המהווה  מהחוץ 

שהיא  נשמתו  מצד  עצמיותו  עם  הקשור  האמתי 

חלק אלו-ה ממעל ממש והיא תמיד באמנה אתו.

(אגרות קודש חל"ב עמ' רמה)

הרצון האמיתי של יהודי
במענה על מכתבו . . בו כותב אשר רוצה לנסוע 

אחיו  עם  בדווקא  להיות  שרוצה  כיון  אחר  למקום 

שי'.

ז״ל  הרמב״ם  הגדול  המורה  דין  פסק  ידוע  והנה 

הלכות גרושין סוף פרק ב׳ אשר רצונו האמיתי של 

אשר  הקב״ה  של  רצונו  לקיים  הוא  ואחת  אחד  כל 

גילה לנו בתורתו הק׳ תורת חיים ותורת עולם.

האפשריות  לו  יש  עתה  במקומו  אשר  וכיון 

הנקרא  התורה  חלק  היינו  שלימה,  תורה  ללמוד 

הנק'  התורה  וחלק  דאורייתא,  גופא  הק׳  בזהר 

בזהר הק׳ נשמתא דאורייתא (זהר הק׳ סדר בהעלותך 

אל"ף  עמוד  מחט),  של  כחודו  (עכ״פ  נקב  דף  הנרות  את 

שלא  לודאי  קרוב  משם  יסע  ואם  עולם)).  של  (אלופו 

תהי' לו אפשריות זו, הרי ברור מהו רצונו האמיתי, 

ללמוד  ית׳  הבורא  רצון  למלאות  להמשיך  והוא 

 - לפעמים  ואם  התורה,  ופנימיות  דתורה  נגלה 

בלשון הרמב״ם - אונסו יצרו הרע לעזוב לימוד זה 

אחד  לכל  הרי  ברמב"ם,  שם  עיין  שונים,  בתירוצים 

בעזרתו  יצרו  על  להתגבר  הכחות  ניתנו  מישראל 

של הקב״ה, ואין הדבר תלוי אלא ברצונו. 

היצר  את  עצמו  על  יגרה  שלא  יצליחו  והשי״ת 

ויחדול מלבלבלו בענין הנ"ל.

(אגרות קודש ח"י עמ' קיד)

הסרת ההעלם על נקודת הנפש
[של  מיסודותי׳  אחד  החסידות,  תורת  פי  על   ...

פנימה  בנפשו  יהודי  שכל  ההכרה   - הוא  התורה] 

חיים,  תורת  בתורה,  קיימא  של  קשר  הוא  קשור 

ובמצוותי׳, אף שבחיצוניותו עושה לפעמים דברים 

שאינם מתאימים לזה. 

איש  כל  את  לקרב  היא  החסידות  שיטת  שלכן 

לתורה  להחזירו  ישראל  אהבת  מתוך  הישראלי 

ורצונו  דעתו  על  כפי׳  משום  בזה  ואין  מסיני, 

והקליפה  ההעלם  הסרת  אלא  והאמתי,  הפנימי 

סוד  וזהו  הפנימית,  נפשו  נקודת  על  המכסים 

לאביהם  ישראל  בני  את  לקרב  בעבודה  ההצלחה 

אבל  האהבה,  ובשביל  נועם  בדרכי   .  . שבשמים 

מסיני  תורה  היא  מה  האמת  על  להעלים  מבלי 

צריכים  שבלב  ורגש  במח  ההבנה  אשר  ובהדגשה 

המעשה  לעולם  והרגש  המחשבה  מעולם  לרדת 

בפועל ממש, תכלית האדם.

וכבר הובטחנו לא ידח ממנו נדח, וסוף סוף כל 

גם  נמצא  אשר  לוקח,  ממנו  להמקור  יחזור  אחד 

בכל אחד ואחת בנקודה הפנימית של נפשו.

(אגרות קודש חי"ד עמ' תצו)

כפי' מרצון

זכות הרב איהו ישרא וזוגתו מרת נאוה תהה ומשפחתם שיחיו ממן, הצחה מופגה מתוך בריאות איתנה ועשירות גדוה

מכתבי עצה והדרכה בעבודת השי״ת בחיי היום יום



טולקראת שבת

‡ינו לעיכוב‡.

„לרבי  ˜טן,  נו„ר  ‚בי  ˘נחל˜ו  וז‰ו 
מוˆ‡ ˘פ˙יו לעיכוב‡ ול‡ יˆ‡ ב‚„ול כיון 
ב‡רוכ‰  (וכנ"ל  ‰נ„ר  ˙יבו˙  בכלל  ˘‡ינו 
˙יבו˙ ‰נ„ר),  בכלל  לומר „‰וי  נכון  „‡ין 
‰חיוב  ‰ו‡  בנ„רים  ‰עי˜ר  לרבנן  ‡מנם 
וכיון  נ„רו,  כללו˙  ˙וכן  ל˘מור  ‰ב', 
בז‰  („‡יכ‡  ל‰'  נ„ר  ‰ו‡  ‰˙וכן  ˘‰כ‡ 
‰חיוב „"כל חלב ל‰'" ו"מבחר נ„ריכם") 
‡ינו  נ„רו  ע"י  ‰‡„ם  על  ‰חל  ‰חיוב   –
מפיו),  ˘‰וˆי‡  (כפי  כב˘  „וו˜‡  ל‰בי‡ 
 ‡‰„ ‰ˆ‡ן,  ממין  ל‰בי‡  נ˙חייב  עי"ז  ר˜ 
(ול‡  כב˘  „וו˜‡  בפיו  לומר  ˘„יי˜  מ‰ 
˘ל‡  ˆ„„י  טעם  מחמ˙  ר˜  ‰ו‡  ‡יל) 
˘במין  מ‰מ˘ובח  ל‰בי‡  י„ו  ‰˘י‚‰ 
‰ˆ‡ן, ‡בל ‰מכוון ˘בז‰ ‰ו‡ למין ‰ˆ‡ן.

‡מנם ז‰ו ר˜ לענין עיכוב‡, „‡יפלי‚ו 
ז‰  ‡בל  עי˜ר,  ‰וי  ˘בנ„רים  חיוב  ‡יז‰ 
ו„‡י ˘‰˙ור‰ ˆיוו˙‰ ב' ‰„ברים כ„לעיל, 
ר‡וי  „לכ˙חיל‰  מו„ו  רבנן  ‡ף  ולז‰ 
(מחיובי נ„רים) ˘יבי‡ „וו˜‡ ‰˜טן, ובז‰ 
"מוˆ‡  ˘בנ„רים,  ‰‡חר  ‰חל˜  ‡ף  י˜יים 
‡מרינן  ˘ב„יעב„  ור˜  ˙˘מור".  ˘פ˙יך 
"וע˘י˙  בז‰  „מ˜יים  ‚„ול  ‰מבי‡  „‡ף 

כ‡˘ר נ„ר˙", יוˆ‡ י„י נ„רו.

‰רמב"ם  פס˜  ל‰מ˙י˜  נוכל  ובז‰ 
ב‰ל'  מ˘"כ  וב‰˜„ים  כרבנן.  ˘‰כריע 
נ„ר, „מ"ע  חיוב  בכללו˙   „"‰ פ"‡  נ„רים 
נ„רו,   .  . ‡„ם  "˘י˜יים  ‰י‡  ˙ור‰  ˘ל 
מנ„רי  ˘‰י'  בין  ‡יסור  מנ„רי  ˘‰י'  בין 
‰˜ו„˘", ומבי‡ ע"ז מב' כ˙ובים: "˘נ‡מר 

נ„ר˙,  כ‡˘ר  וע˘י˙  ˙˘מור  ˘פ˙יך  מוˆ‡ 
ו‰מעיין  יע˘‰",  מפיו  ‰יוˆ‡  ככל  ונ‡מר 
ב' ‰מ˜ר‡ו˙  בין  יר‡‰ „‰חילו˜  בכ˙ובים 
‰ו‡ „"מוˆ‡ ˘פ˙יך ˙˘מור וע˘י˙ כ‡˘ר 
‰יוˆ‡  ו"ככל   ˘„˜‰ בנ„רי  ˜‡י  נ„ר˙" 
(ו„ו"˜  ‡יסור  בנ„רי  ˜‡י  יע˘‰"  מפיו 
ספרו  „רי˘  ‰מˆוו˙  במנין  „‰רמב"ם 
ו‡כן  ˘פ˙יך ‚ו'"  ר˜ ‰כ˙וב "מוˆ‡  ‰בי‡ 
‡ו  „˜רבן   ˘„˜‰ נ„רי  חיובי  ר˜  ‰˙ם  פי' 
 ˘„˜‰ בנ„רי  „„ו˜‡  ונמˆ‡  כו').   ‰˜„ˆ
‡מר ‰כ˙וב ‰חיוב ‰ב' „˜יום ˙וכן ‰נ„ר, 
בנ„רי  מ˘‡"כ  נ„ר˙",  כ‡˘ר  "וע˘י˙ 
מפיו  ‰יוˆ‡  „"ככל  חיוב  ר˜  ‡יכ‡  ‡יסור 
˘חיל˜‰  מ‰  בסבר‡  ‡ף  ומובן  יע˘‰". 
סו‚  ‰ו‡  ‡יסור  נ„רי  ‚„ר   ‡‰„ כן,  ‰˙ור‰ 
‰‡„ם,  ע"י  ר˜  ‰מ˙ח„˘  ח„˘  ‡יסור 
ע"י  לכ‡ן  ב‡  ‰‡יסור  ˙וכן  ˘כל  פירו˘ 
‡יסור  „ין  ליכ‡  „יבורו  ולול‡  ‰‡„ם, 
„יבורו  ב˙יבו˙  ˙לוי  ‰כל  ולז‰  כלל,  כז‰ 
˙וכן  ˘ום  עו„  כ‡ן  ‡ין  ז‰  „מלב„  עˆמן, 
‡חר. מ˘‡"כ בנ„רי ‰˜„˘ ל‡ נ˙ח„˘ „ין 
„יני  לנו  י˘  „כבר  ‰נו„ר,  ע"י  ח„˘  ˙ורני 
˜„˘ים ב˙ור‰, "˜רבן ל‰'" (‡ו ˘ל ˆ„˜‰ 
‰חיל  נ„רו  ע"י  ז‰  ˘‡„ם  ור˜  וכיו"ב), 
לנו  ˘‰י'  „˜„˘ים  ‰„ין  זו  ב‰מ‰  על  ‡ף 
ל‰'".  זו „ין "˜רבן  בב‰מ‰  ל‰יו˙  מכבר, 
כרבנן,  ‰רמב"ם  ‰כריע  נמי  ‰כי  ומ˘ום 
„‰ו‡ ‰עי˜ר, ˘בנ„רים ‡לו ‡יכ‡ ‚ם חיוב 
„"וע˘י˙ כ‡˘ר נ„ר˙", כיון ˘בנ„רים ‡לו 
(‡ו  ל‰'"  "˜רבן  מ„יני  בנ„ר  ˙וכן  ‡יכ‡ 
ˆ„˜‰), ˘ז‰ו ‰מכוון ˘י˘נו ב‰נ„ר, וחיוב 
ז‰ ‰ו‡ עי˜ר, ולכך ‡ין ‰„יו˜ ‡חר "מוˆ‡ 

˘פ˙יך" לעיכוב‡.

לקראת שבת ו

יחט‡"  נ˘י‡  ˘ל "‡˘ר  מˆב  רו‡ים  כ‡˘ר ‰ם  ˘לומ„ים ‡נ˘י ‰„ור  ‰ווי ‡ומר: ‰לימו„ 
‰ו‡ (ל‡ בז‰ ˘י˘ ל‰בי‡ ˜רבן ‡ם נכ˘לו בחט‡, ‡ל‡) ˘ל‡ ל‰יכ˘ל בעביר‰ מלכ˙חיל‰. 

ובז‰ יומ˙˜ ‰ביטוי "‡˘רי ‰„ור" – ˘‰ו‡ מ˙‡ים בעי˜ר (ל‡ למי ˘חט‡ כבר וע˙‰ חוזר 
ב˙˘וב‰, ‡ל‡) למי ˘מלכ˙חיל‰ ‡ינו נכ˘ל בחט‡ כלל [ול‰עיר מל˘ון ‰‚מר‡ (סוכ‰ נ‚, ‡): 
"‡˘רי  (ב˙חיל˙ו):  ‰˙‰לים  ומל˘ון  לו".  וימחול  י˘וב   – ˘חט‡  ומי  חט‡,  ˘ל‡  מי  "‡˘רי 

‰‡י˘ ‡˘ר ל‡ ‰לך בעˆ˙ ר˘עים וב„רך חט‡ים ל‡ עמ„" ו‚ו'].  

ול‡  ‰נ˘י‡,  לחט‡˙  „ו˜‡  ‰„ור"  "‡˘רי  ˘ל  ז‰  לימו„  נסמך  למ‰  י˙ב‡ר  ומע˙‰   .„
לחט‡˙ ‰כ‰ן ‰מ˘יח ˘לפניו:

כיון  כי  ‰חט‡,  חומר˙  על   ‰˘‚„‰ בז‰  ‡ין  חט‡ו,  על  ˜רבן  מבי‡  ‰מ˘יח  ‰כ‰ן  כ‡˘ר 
˘˙פ˜י„ו ˘ל ‰כ‰ן ‰מ˘יח ‰ו‡ "לכפר על ‰עם ול‰˙פלל בע„ם" (כל˘ון ר˘"י „, ‚), ל‰˜ריב 

˜רבנו˙ ולכפר על כלל י˘ר‡ל, ‰רי ‡ין רבו˙‡ כ"כ בז‰ ˘‰ו‡ מבי‡ ˜רבן על חט‡ו; 

ולכל ‰יו˙ר ז‰ מעורר ‡˙ ‡נ˘י ‰„ור ˘ל‡חר ‰חט‡ ‡ין ל‰˙ביי˘ ל‰בי‡ ˜רבן לכפר‰ – 
‡בל ‡ין ז‰ מלמ„ „י ‰ˆורך על ‰חומר‰ ˘בעˆם ‰חט‡, ‰מעורר˙ ˘ל‡ לחטו‡ מלכ˙חיל‰!

בענינים  עסו˜  ‰ו‡  ‡ל‡  וכפר‰,  ˜רבן  ˘ל  בענינים  לעסו˜  ˙פ˜י„ו  ‡ין  ‰נ˘י‡  ‡מנם 
‡חרים: ‰נ‰‚˙ ‰מלכו˙ ו‰מ„ינ‰ – לכן, כ‡˘ר ‰עם רו‡ים ˘‰ו‡ מפסי˜ מעניניו כו' ו"נו˙ן 
˘ל‡  ‰ז‰ירו˙  על  ‰חט‡,  חומר˙  עˆם  על  ‡ו˙ם  מעורר  ז‰  ˘‚‚˙ו",  על  כפר‰  ל‰בי‡  לב 

ל‰יכ˘ל בחט‡ כלל ועי˜ר, ועל ז‰ מ˙‡ים ‰ביטוי "‡˘רי ‰„ור" (כנ"ל). 

‰. וי˘ ל‰וסיף – בפנימיו˙ ‰ענינים:

מבו‡ר בספרי חסי„ו˙, ˘י˘ ‰ב„ל כללי בין ‰‰˘פע‰ ‰רוחני˙ ˘ל ‰כ‰ן ‰‚„ול על כלל 
י˘ר‡ל לבין ‰‰˘פע‰ ‰רוחני˙ ˘ל ‰נ˘י‡ (מלך י˘ר‡ל) – 

‰כ‰ן ‰‚„ול ממ˘יך ‡‰ב˙ ‰', ˘לכן ‰ו‡ מ„לי˜ ‡˙ נרו˙ ‰מנור‰ – מ‡יר ‡˙ ‡ור ‰‡‰ב‰ 
˙ור‰  ל˜וטי  ו‡ילך).  ‡'˙˜פז  (ע'  ˘ם  ו‡ור ‰˙ור‰  ו‡ילך)   ‡ (פב,  ˙ˆו‰  פ'  ˙ור‰ ‡ור  (ר‡‰  י˘ר‡ל  בנ˘מו˙ 
˙חיל˙ פר˘˙ ב‰עלו˙ך. ועו„), ו‡ילו ‰מלך ממ˘יך לעם יר‡˙ ‰˘ם, ˘לכן יחסו ˘ל ‰עם למלך 

(„רך  ˘מים  יר‡˙  ‰עם  על  נמ˘כ˙  ‰מלך  מפני  ‰יר‡‰  י„י  ˘על  „ו˜‡,  ויר‡‰  ב‡ימ‰  ‰ו‡ 
מˆוו˙יך (ל‰ˆמח ˆ„˜) מˆו˙ מינוי מלך ב˙חיל˙‰). 

‰˘ור˘  ‰י‡  יר‡‰  ו‡ילו  ע˘‰,  למˆוו˙  ˘ור˘  ‰י‡  ˘‡‰ב‰  ובכ"מ),  פ"„.  (˙ני‡  י„וע  ו‰נ‰ 
למˆוו˙ ל‡ ˙ע˘‰.  

ומע˙‰ יומ˙˜ מ‡ו„ בעניננו: 

˘ל  ע˘‰  מˆו˙  על  – ‰ו‡ ‰מעורר ‡ו˙ם  י˘ר‡ל  לנ˘מו˙  ‡‰ב‰  ˘ממ˘יך  ‰כ‰ן ‰‚„ול, 
‰˜רב˙ ˜רבן לכפר‰ (‡ם ח"ו נכ˘לו כבר בחט‡); 

על ‰ז‰ירו˙  י˘ר‡ל – ‰ו‡ ‰מעורר ‡ו˙ם  לנ˘מו˙  יר‡‰  ˘ממ˘יך  ו‡ילו ‰נ˘י‡, ‰מלך, 
במˆוו˙ ל‡ ˙ע˘‰, ˘ל‡ ל‰יכ˘ל בעביר‰ מלכ˙חיל‰, כי "יר‡ למרו„ במלך מלכי ‰מלכים 

‰˜ב"‰" (˙ני‡ ˘ם).



וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

מיעט בסרחונו מפני חיבתו
ואת כל חלבו ירים ממנו והקטיר המזבחה. ועשה לפר 
כאשר עשה לפר החטאת כן יעשה לו

ואת כל חלבו ירים - ואע"פ שלא פירש כאן יותרת ושתי כליות, למדין 
הם מועשה לפר כאשר עשה וגו'. ומפני מה לא נתפרשו בו, תנא דבי 
ר' ישמעאל, משל למלך שזעם על אוהבו ומיעט בסרחונו מפני חיבתו
(ד, יט-כ. רש"י)

דוקא  לרש"י  לו  הוקשה  מדוע  ביאור  צריך 

את  הכתוב  פירש  שלא  מה  הקהל,  בחטאת  כאן, 

הקטרת היותרת ושתי הכליות - והרי מצינו בכמה 

של  שדינו  ולומר  לקצר  הכתוב  שדרך  מקומות 

(ראה  כן  לפני  שנזכר  קרבן  כדין  הוא  מסויים  קרבן 

לדוגמא שמות כט, מא)?

עצם  על  אינה  רש"י  ששאלת  לומר,  ויש 

בחלק  רק  הוא  שהקיצור  כך  על  אלא  הקיצור, 

במפורש,  נאמר   - החלב  הקטרת  דין  מהאימורים: 

לפר  "ועשה  שנאמר  במה  הכתוב  הסתפק  ולא 

היותרת  הקטרת  דין  ואילו  וגו'";  עשה  כאשר 

רצה  אם  נפשך:  ממה  ולכאורה  הושמט.  והכליות 

הכתוב לקצר ולסמוך על מה שנאמר "ועשה וגו'" 

הי' לו להשמיט את שני הדינים, ואם לאו - הי' לו 

לפרש שניהם?

על  שזעם  למלך  "משל  רש"י  מתרץ  זה  ועל 

אוהבו ומיעט בסרחונו מפני חיבתו":

"סרחון" כפשוטו אינו הדבר הרע בעצמו, אלא 

הריח הרע הנודף ממנו. וכן הוא בעניננו, ש"מיעט 

או  החטא  בעצם  מיעוט  פירושו  אין  בסרחונו" 

אוהבו  חטא  האמת  שלפי  שאע"פ  אלא  בעונשו, 

המלך  ממעט  מקום  מכל  חמור,  בחטא  המלך  של 

לא  חוץ  כלפי  שמשתדל  דהיינו  החטא,  ב"סרחון" 

הוא  כאילו  הרושם  ויהי'  החטא,  חומרת  תיראה 

חטא קל יותר.

ממעט  אינו  שהקב"ה  דידן,  בנידון  הוא  וכן 

כפרתו  ולכן  הקהל,  חטאת  של  החטא  בחומרת 

את  הן  בהן  להקטיר  שצריך  חטאות,  לשאר  שווה 

החלב והן את היותרת ושתי הכליות; ומכל מקום, 

הוא  ממעט  לישראל,  הקב"ה  של  חיבתו  מפני 

חומר  ייראה  לא  חוץ  שכלפי  היינו  ב"סרחונם", 

הקטרת  את  הכתוב  השמיט  ולכן  כ"כ,  החטא 

צריך  אין  שכאילו  שייראה  כדי  הכליות,  החלב 

להקטירם, ובזה ייראה כאילו החטא קל יותר.

להזכיר  הכתוב  הוצרך  למה  מובן  ומעתה 

הכתוב  הי'  לא  אם  כי  החלב,  הקטרת  את  בפירוש 

שווה  הקהל  חטאת  שדין  רק  וכותב  כלל,  מפרט 

שצריך  נתפרש  שבה  המשיח,  הכהן  חטאת  לדין 

בסרחון  המיעוט  ניכר  הי'  לא   - הכל  להקטיר 

הקטרת  את  בפירוש  שהזכיר  בזה  ורק  החטא; 

ניכר  השמיט –  והכליות  היותרת  את  ואילו  החלב, 

שבא למעט בסרחון החטא.

לשלם להנגזל – מאי קמ"ל?
וחמישיתיו יוסף עליו לאשר הוא לו יתננו ביום אשמתו
לאשר הוא לו – למי שהממון שלו
(ה, כד. רש"י)

אלו  בתיבות  לחדש  הכתוב  בא  מה  לתמוה  יש 

שתשלום  מעצמו  מובן  שהרי  לו"),  הוא  ("לאשר 

אם  ישלם  דלמי  שלו,  שהממון  לנגזל  הוא  החומש 

לא לו? 

ויש לומר הביאור בזה: 

להוסיף  צריך  שהגזלן  לכך  בפשטות  הטעם 

חמורות,  עבירות  על  שעבר  משום  הוא  חומש 

התורה  אותו  קנסה  ולכן  שקר,  ושבועת  גזילה 

וחייבה אותו בתוספת חומש (כי אם יצטרך להשיב 

את הקרן בלבד, נמצא שלא הפסיד מאומה). 

שאין  לסברא  מקום  יש  ששפיר  מובן,  ומעתה 

יכול  הגזלן  אלא  בדוקא,  לנגזל  שייכת  זו  תוספת 

שהגזלן  הוא  העיקר  כי  שירצה,  למי  אותה  לתת 

ייקנס על העבירות שעבר, וזה נעשה מכל מקום.

לתת  הגזלן  שיצטרך  לומר  מקום  הי'  ובפרט 

מזו:  ויתירה  לשקר.  נשבע  שבשמו  לגבוה,  הקנס 

"כשיכיר  דוקא  הוא  כאן  החומש  שחיוב  מזה 

כי  ולהתוודות  ולדעת  בתשובה,  לשוב  בעצמו 

קנסות  כבשאר  ודלא  כג),  ה,  כאן  רש"י  (לשון  חטא" 

שתשלום  להוכיח  מקום  הי'  פטור,  בהם  שהמודה 

החומש הוא ענין של כפרה, וכמו קרבן אשם, ולא 

חיוב ממון מצד דיני תשלומין, וא"כ יש לתת אותו 

לגבוה, ולא לנגזל. 

תשלום  שגם   – לו"  הוא  ב"לאשר  החידוש  וזהו 

או  לאחר  ולא  לנגזל,  דוקא  להיות  צריך  החומש 

לגבוה.

לקראת שבת י„

נו„ר ˜טן  ב„ין  ו‰יינו „˙לי‡  ˘˘ים",  וע„ 
ו‰בי‡ ‚„ול, „לרבנן ˘פיר יˆ‡ ול‰כי "‡י 
 '‰ ומיי˙י  ע˘רונו˙   '‚ ‡ל‡  נ„ר  ל‡  נמי 
כ˘יבי‡  ו‡"כ  ˘ם),  ר˘"י  (ל'  יˆ‡"  לנ„רו 
‰נו„ר  לרבי  ‡בל  נ„רו,  י˜יים  ו„‡י  ס' 
מנחו˙  ס'  יבי‡  ול‰כי  ב‚„ול  יˆ‡  ל‡  ˜טן 
ור˜  ס'  ע„  מ‡'  ‰˘יעורים  בכל  נפר„ו˙ 
י˙יר.  ול‡  פחו˙  ל‡  נ„רו  בו„‡י ˜יים  בז‰ 
ז‰  ב„ין  לחלו˜  ‰ˆריכו˙‡  ‰˘"ס  ומב‡ר 
מנח‰)  (‚בי  ב‰‡  ‡˙מר  "„‡י  מילי  ב˙רי 
ו‡י„י  „‡י„י  מ˘ום  רבנן  ‡מרי   ‡˜ ב‰‡ 
˜ומı ‰ו‡ (ור˜ ˘נ˘˙נ‰ כמו˙ ‰ע˘רונים, 
 ıמנח‰ ˜טנ‰ ˜ומ בין  ‚„ול‰  מנח‰  ו"בין 
 ‡˜„ ‰˙ם  ‡בל  ˘ם)),  (פר˘"י  מ˜ריב"  ח„ 
נפי˘י  „‚„ול  ("‡ימורין  ‡ימורין  נפי˘י 
מ„˜טן, ו‡יכ‡ למימר ל‡ ‰כי נ„ר, ב‰‰ו‡ 
„י„י'"  ‡ימורין  „נפי˘י  יˆ‡  ל‡  ˜‡מר 
ומ‰‡  לרבי",  לי'  מו„ו  ‡ימ‡  ˘ם))  (פר˘"י 

„פ˘יט‡  נר‡‰  ‡ימורין"  „"נפי˘י  „‰ו"‡ 
מועט"  מרוב‰  בז‰ "בכלל  ˘ייכ‡  לן „ל‡ 
לומר  כלל  מס˙בר‡  ל‡  ו‡"כ  כפ˘וטו, 
מוˆ‡  כ‡ן ˜יום  י˘  „‰‡ „מח„˘ינן „מ"מ 
פיו ‰יינו מטעם „‰וי ב‚„ר "בכלל מרוב‰ 
„י˘  ל‰‡  „מי‡  „ל‡  (ומובן  ממ˘  מועט" 
בכלל מ‡˙יים מנ‰, „‰ו‡ „בר ˘במˆי‡ו˙ 
„מנ‰,  ‰מˆי‡ו˙  נמˆ‡  מ‡˙יים  „ב˙וך 
ע‚ל,  מˆי‡ו˙  בו  ˘‡ין  ב˘ור  מ˘‡"כ 

ו˜"ל).

„לעיל  ‰בי‡ורים  „לפי  ל‰וסיף  וי˘ 
‡ו  ‰‚בר‡  כוונ˙  בכלל  „‰וי  מ˘ום  (‡ם 
לומר  נˆטרך  „‚„ול)  ‰חפˆ‡  בכלל  „‰וי 
‚„ול,  לכ˙חיל‰  ל‰בי‡  ר˘‡י  ‰„ין  „מן 
עלינו  ו˘וב  נ„רו,  ˘פיר  מ˜יים  ˘בז‰  כיון 
נ„רו  ל˜יים  מˆו‰  ˜טן  ‰נו„ר  „כל  לח„˘ 
מי"ב),  פי"„  נ‚עים  ‰ר"˘  מ˘"כ  (עיי'  ‚„ול  ע"י 

„‰‡ ˜יי"ל „ין כל חלב ל‰', ˘ˆריך ל‰בי‡ 
מ‰מובחר ‰נכלל במין ˘בנ„רו (רמב"ם סוף 
‰ל' ‡יסורי מזבח), ויבי‡ „ו˜‡ "מבחר נ„רו" 

(כמו ˘נˆטוינו – ר‡‰ ר˘"י „ברים יב, י‡, ובמ˙ני' 

כ‡ן "יˆ‡"  ול' ‰רמב"ם  ו˜"ל.  „ל‰לן ˜ח:), 

נ„ב‰  ‚בי  ל˜מן  כל˘ונו  נ˜ט  ל‡  (ו‡פילו 
נ„ר  ל‰לן ˜ח.) "‡ם  לי˘נ‡ „מ˙ני'  (ו‰ו‡ 
כו' ‡ם רˆ‰ יבי‡ כו'"), „מ˘מע „ב„יעב„ 

‰ו‡ „יוˆ‡ ולכ˙חיל‰ יבי‡ ˜טן.

ב‰˜„ים  ח„˘‰,  ב„רך  בכ"ז  ו‰נר‡‰ 
‰ך  ב‚„ר  נ„רים  ‰ל'  ברי˘  ‰רמב"ם  ל' 
ויע˘‰  ˘פ˙יו  מוˆ‡  "˘י˘מור  חיוב‡: 
כמו  "ויע˘‰  ‰˙יבו˙  ולכ‡ו'  ˘נ„ר",  כמו 
בז‰.  עˆמו  וכופל  ל˘ון  י˙ור  ‰ו‡  ˘נ„ר" 
˘פ˙יך  "מוˆ‡  „˜ר‡,  ל˘נ‡  „‰כי  ו‡ף 
˙˘מור וע˘י˙ כ‡˘ר נ„ר˙", ‰רי ‡ם ‡ינו 
יע˙י˜  „‰רמב"ם  לומר  „וח˜  ב„ין  מוסיף 
„‡˘מעינן  וי"ל  במלו‡ו.  ‰כ˙וב  לחינם 
"מוˆ‡  ˘י˘מור  ח„‡  חיובים,  ב'  ˜ר‡ 
נ„רו,  כפי  ˘יע˘‰  חיוב  ועו„  ˘פ˙יו", 
‰˙יבו˙   '‡ חל˜ים,  ב'  י˘  נ„ר  „בכל  פי' 
עˆמן (ובעניננו – לע˘ו˙ ‰פעול‰ ˘‰זכיר 
בנ„רו  ‰נמˆ‡  ‰˙וכן  ב'  ב„יבורו), 
ז‰ ‰˘ני  ובחל˜  ˘נ„ר ˜רבן).   – (ובעניננו 
‰˜ובע  ‰עי˜ר  „לרבי  ורבנן,  רבי  נחל˜ו 
בחיוב נ„ר ‰ו‡ "מוˆ‡ ˘פ˙יו", ל„יי˜ כפי 
מ˘מעו˙  ולכן ‚ם  בפיו,  ˘‰וˆי‡  ‰‡ו˙יו˙ 
ו‡"כ  ˙יבו˙יו,  פי  על  מו‚בל˙  נ„רו  ˙וכן 
כל ˘ל‡  חל˜ ‰ב' ˘בכ˙וב ל‡ י˙˜יים  ‚ם 
יע˘‰ ב„יו˜ כמוˆ‡ פיו; ‡בל לרבנן עי˜ר 
כ‡˘ר  ב"וע˘י˙  ‰ו‡  ב˜ר‡  ˘נ˙כוון  מ‰ 
˙יבו˙  ל„יו˜  מ˙‡ים  כ˘‡ינו  נ„ר˙", „‡ף 
˘יˆ‡ו מפיו, מ"מ עי˜ר חיוב נ„ר ‰חל על 
‰‡„ם ‰ו‡ ˘י˜יים ‰˙וכן ‰כלול בנ„רו ‚ם 
„ז‰  ב„יו˜,  ˘פ˙יו"  "מוˆ‡  ממ˘  כ˘‡ינו 



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

בדין הנודר קטן והביא גדו
ידון בסברת רבנן ופסק הרמב"ם דיוצא בכה"ג אף שאינו כנדרו / יסיק ע"פ ב' דינים שיש בחיוב נדר – לשמור 

מוצא פיו ולקיים תוכן נדרו

מע˘‰  מ‰ל'  רפט"ז  ‰רמב"ם  כ˙ב 
‰˜רבנו˙ "‰נו„ר ‚„ול ו‰בי‡ ˜טן ל‡ יˆ‡, 
˜טן ו‰בי‡ ‚„ול יˆ‡. כיˆ„, ‡מר ‰רי עלי 
עול‰ ‡ו ˘למים כב˘ ו‰בי‡ ‡יל, ‡ו ˘נ„ר 
ע‚ל ו‰בי‡ ˘ור, ‚„י ו‰בי‡ ˘עיר – יˆ‡". 
ובכס"מ ‰ר‡‰ מ˜ורו במ˙ני' „מנחו˙ ˜ז: 
ו‰בי‡  ˜טן  יˆ‡.  ל‡  ˜טן  ו‰בי‡  "‚„ול 
‚„ול יˆ‡, רבי ‡ומר ל‡ יˆ‡", ופס˜ כרבנן 
‡ל‡ „ס"ל ˘‡ף לרבנן יוˆ‡ ר˜ ב˘˘ני‰ם 
„בז‰  ˘‰וסיף,  כב„ו‚מ‡ו˙  ‡ח„,  ממין 
‡˘מעינן „„ו˜‡ בכ‰"‚ ‡בל ב' מינים ‡ינו 

יוˆ‡, וכמ"˘ ל‰לן בפר˜ין ‰"ט.

‰‡יך  ˙ימ‰  לכ‡ו'  י˘  ז‰  ב„ין  ו‰נ‰ 
˙˘מור  ˘פ˙יך  "מוˆ‡  חיוב  בז‰  מ˜יים 
ל˜יים   ,(„"‰ פ"‡  נ„רים  ‰ל'  (עיי'  וע˘י˙" 
לי  ומ‰  י˙ר,  ול‡  חסר  ל‡  מפיו  ‰יוˆ‡ 
˙י˙י ‰וי ˜יום  מ‰יכי  פיח˙,  לי  מ‰  ‰וסיף 
נ„רו. וליי˘ב ז‰ ‡פ"ל „„ין ז‰ מח„˘ לנו 
‡ין  ˘מלכ˙חיל‰  „‡מרי'  ‰נו„ר,  בכוונ˙ 
יבי‡  ˘ל‡  ר˜  ‡ל‡  בנ„רו  מ˙כוון  נו„ר 

‰יינו  כב˘  וכ˘נ„ר  ˘‡מר,  ממ‰  פחו˙ 
נ„רו  מ˜יים  ˘פיר  ול‰כי  מכב˘,  פחו˙  ל‡ 
ז‰ ˆע"˜,  מי‰ו  מכב˘.  פחו˙  ˘‡ינו  ב‡יל 
‡יך נוכל לח„˘ „ז‰ו מ‰ ˘נ„ר – כ˘‡י"ז 

כמו ˘‰וˆי‡ מפיו ב„יו˜. 

‡חר˙,  ב„רך  נמי  ‡פ"ל  ולכ‡ו' 
כי  ל‰‚בר‡,  ענין  ‡ינו  ז‰  ב„ין  „‰חי„ו˘ 
מח„˘ינן  ‡ל‡  לכב˘,  נ˙כוון  ‡כן  ‰ו‡ 
עˆמו  ב˙וך  כולל  ב‰חפˆ‡, „חפˆ‡ „‡יל 
ר˘"י  (ל'  מועט  מרוב‰  בכלל  וי˘  "כב˘", 
מ‡˙יים  „בכלל  וכ‰‡  ממנ"פ),   ‰"„ בסו‚יין 

˘פיר  ‡יל  ב‰ב‡˙  כן  ועל  ע„.),  (ב"˜  מנ‰ 
מ˜יים נ„רו ו‰וי מבי‡ כב˘ (ור˜ ˘מוסיף 

ומבי‡ ‚ם חל˜ י˙ר ˘‡ינו בכלל נ„רו). 

‡יבר‡ „נר‡‰ ל‰וכיח מן ‰˘"ס „ל‡ 
נח'  „˘וב  מפר˘ינן  ˜ו:)  (˘ם,  „לעיל  כן, 
 (:„˜) ‰˙ם  „˙נן  במ‰  ז‰,  ב„ין  ורבנן  רבי 
יו„ע  ו‡יני  ע˘רונים  ˘ל  מנח‰  "פיר˘˙י 
רבי  ע˘רון,  ˘˘ים  יבי‡  פיר˘˙י,  כמ‰ 
מ‡ח„  ע˘רונו˙  ˘ל  מנחו˙  יבי‡  ‡ומר 

המדור מודפס 
עיוי נשמת

הרב שמעון ב"ר מנחם 
שמוא דוד הוי ע"ה 

רייטשיק
נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב

לקראת שבת המדור מודפס ח
עיוי נשמת

הרה"ת ר' יהודה ייב ב"ר 
מרדכי אברהם ישעי' 

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

תנצב"ה

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

שבת שבתללקראת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

קרבן עצים – יסוד כ הקרבנות
מהו התוכן בהקרבת עצים על המזבח? / מדוע יום קרבן העצים הוא "יום טוב" כה גדול עד שבכוחו לבטל 
תענית של תשעה באב? / במה "הכשר קרבן" גדול יותר מקרבן? / ומפני מה יש הבדלים בהקטרה על גבי 

המזבח בין קרבן לקרבן?

כ‡˘ר חפı ‡„ם לנ„ב ˜רבן למזבח, ‰רי בנוסף ל˜רבנו˙ ממין ‰חי, יכול ‰ו‡ ל‰˜„י˘ 
ול‰עלו˙ על ‰מזבח יין בפני עˆמו, ‡ו לבונ‰ לב„‰, ו‡פילו עˆים ˘י‰יו ‰ם עˆמם ˜רבן. 
‰לכ‰ זו נלמ„˙ ממ‰ ˘נ‡מר בפר˘˙נו (ב, ‡) "ונפ˘ כי ˙˜ריב ˜רבן מנח‰", "˜רבן" לרבו˙ 
ונחל˜ו  ע‰"פ.  (˙ו"כ  ‰˜רבן  ˜„ו˘˙  עלי‰ם  וחל‰  לנ„בם  ‰יחי„  ˘יכול  עˆים,  ‡ו  לבונ‰  יין, 

˙נ‡ים ˘ם ‚בי ˜רבן ˘מן בפ"ע).

ו‰„בר ˙מו‰:

עם ˜רבנו˙  יח„  ב‡ים  עˆמם  ˘‰רי ‰ם  כ˜רבן,  ייח˘בו  לבונ‰  ˘מן ‡ו  ˘יין,  מ‰  ˙ינח 
כ˜רבנו˙.  עˆמם  בפני  ל‰˜„י˘ם  כן ‡פ˘ר ‚ם  ועל  על ‚בי ‰מזבח,  עמ‰ם  ו˜רבים  ‡חרים, 
כ˜רבן  ייח˘בו  ו‡יך  ‰˜רבנו˙,  ˘‡ר  ו˘רפ˙  ל‰˜רב˙  ‰כ˘ר  ר˜  לכ‡ור‰  ‰ם  ‰עˆים  ‡ך 

בעˆמם?

עלו  כ‡˘ר  עˆים  ˘ני„בו  מ˘פחו˙  ˘‰יו   (‡ כו,  (˙עני˙  ˘מˆינו  ממ‰  ‰˙מי‰‰  ו˙‚„ל 
בפעם  ˘ני„בו  יום  ב‡ו˙ו  ו˘נ‰  ˘נ‰  בכל  עˆים  מנ„בו˙  ˘י‰יו  זמנן  ונ˜בע  ‰‚ול‰,  מן 
בו  "ו‡סורין  ˘ל‰,  טוב  יום  עˆים ‰ו‡  מ˘פח‰  בו ‡ו˙‰  ˘מנ„ב˙  ו‡ו˙ו ‰יום  ‰ר‡˘ונ‰, 
˘‰יי˙‰  כך,  כ„י  וע„  ‰"ט).  פ"ו  ‰מ˜„˘  כלי  ‰ל'  (רמב"ם  מל‡כ‰"  ובע˘יי˙  וב˙עני˙  ב‰ספ„ 
מ˘פח‰ ˘חל יום ˜רבן ‰עˆים ˘ל‰ בר‡˘ון ב˘ב˙ בע˘ירי ב‡ב, ˘חל בו ˆום ˙˘ע‰ ב‡ב 

נ„ח‰, ומפני יום טוב ˜רבן ‰עˆים ל‡ ‰˘לימו ‡˙ ‰˙עני˙! (˙עני˙ יב, ‡).

וי˘ לעיין ‰יטב ב„בר, מניין ‰˘מח‰ ‰‚„ול‰ בע˙ נ„ב˙ ‰עˆים, ע„ ‡˘ר נ‰פך יום ז‰ 
ליום טוב ‰„וח‰ ‡˙ ˙עני˙ ˙˘ע‰ ב‡ב (נ„ח‰), ו‰ל‡ ˜רבן ‰עˆים ‰ו‡ ‰כ˘ר בלב„ ל˘‡ר 

‰˜רבנו˙, וב‰ם עˆמם ל‡ מˆינו ˘מח‰ כזו?



טלקראת שבת

וי˘ לב‡ר ‡˙ מ‰ו˙ עניין ‰˜רבנו˙ בכלל, ו‡˙ ‚ו„ל מעל˙ ‰˜רב˙ ‰עˆים ˘‰ו‡ ˘‰ו‡ 
עניין יסו„י בעבו„˙ ‰˜רבנו˙, וע„ ‡˘ר ‚„ל‰ מעל˙ עבו„‰ זו י˙ר על ˘‡ר ענייני עבו„˙ 

‰˜רבנו˙.

להקריב את עצמו כקרבן העצים
‡מנם  ל‰˘י"˙.  עˆמו   ˙‡ ˘"י˜ריב"  ‰י‡  ו‰˙כלי˙  ‰מטר‰  ˜רבן,  מ˜ריב  ‡„ם  כ‡˘ר 
ב‚˘מיו˙, ‰מיר  ‚ם  עˆמו  ל‰˜ריב ‡˙  ˘יˆטרך  ז‡˙  ו˙מור˙  עם ‰‡„ם  ע˘‰ ‰בור‡  חס„ 

‡˙ ‰‰˜רב‰ ‰‚˘מי˙ ב‰˜רב˙ ב‰מ‰.

‰מערכ‰,  ב‡˘  ו˘רפ˙ו  ‰˜רבן  ‰˜רב˙  בע˙  עיניו  לנ‚„  ˘י‰י'  ‰‡„ם  ˆריך  ז‡˙  ‡ך 
‡ל‡  ‚ופו",  וי˘רף  „מו  ˘י˘פך  לו  "ר‡וי  ‰רי  ובנפ˘ו",  ב‚ופו  ל‡ל˜יו  "˘חט‡  ˘מכיוון 
˙ח˙  נפ˘  „מו,  ˙ח˙  „מו  ˘י‰‡  ‰ז‰,  ‰˜רבן  וכפר  ˙מור‰  ממנו  "ל˜ח  בחס„ו  ˘‰˜ב"‰ 
ע„יין  ‰רי  ב‰מ‰,  ב‰˜רב˙  נ˙חלפ‰  ‰‚˘מי˙  ˘‰‰˜רב‰  ו‡ף  ט).   ,‡ פר˘˙נו  (רמב"ן  נפ˘" 

‰˜רב˙ ‰˜רבן ˆריכ‰ לעורר ‡˙ ‰‡„ם ל‰˜ריב ‡˙ נפ˘ו ברוחניו˙ ל‰˘י"˙.

˘‰ו‡  י˘ ˜רבן  עוון,  על  לכפר  י˘ ˜רבן ‰ב‡  ול„ו‚מ‡,  סו‚י ˜רבנו˙:  כמ‰  י˘נם  ו‰נ‰, 
רוחני˙  עבו„‰  ‰ו‡  ‰˜רבנו˙  מסו‚י  ‡ח„  כל  ל‰˘י"˙.  כ‰ו„י'  ‰ב‡  וי˘  נ„ב‰,  ב˙ור˙ 
ל‰˙˜רבו˙  ˘ב˙˘וב‰  ל‰˘י"˙  עבו„˙ ‰‰˙˜רבו˙  „ומ‰  בוו„‡י ‡ינ‰  ˘‰רי  עˆמ‰,  בפני 
ל‰˘י"˙ על י„י ‰ו„י' ו˘בח. ובכל ‡ח„ מסו‚י ‰˜רבנו˙ ˆריך ‰‡„ם ל‰˜ריב מעˆמו כוחו˙ 

ועניינים מסוימים לפי מ‰ו˙ ‡ו˙ו ‰˜רבן.

‚בי  על  ‡חרים  חל˜ים  ל‰˜ריב  ˙ור‰  ˆיוו˙‰  ˜רבן  ˘בכל  ˘מˆינו  לכך  ‰טעם  וז‰ו 
‰מערכ‰. כי ‰חל˜ים ‰‚˘מיים ˘מ˜ריבים מ‰˜רבן על ‰מזבח, ‰ם כנ‚„ ‰חל˜ים ‰רוחניים 
˘‰‡„ם מ˜ריב מנפ˘ו בע˙ עבו„˙ ‡ו˙ו ˜רבן, וחל˜ים ‡לו מ˘˙נים לפי מ‰ו˙ו וסו‚ו ˘ל 

‰˜רבן.

˘ל  כלל ‡˙ ‰פעולו˙  ב‰ם  ˘‡ין  ˘י˘ ˜רבנו˙  בין ‰˜רבנו˙,  מˆינו ‰פר˘  כך  כ„י  וע„ 
˘ייכ˙  ל‡  ‡לו  ב˜רבנו˙  ‰ˆומח.  ממין  ˘‰ו‡  מנח‰  ˜רבן  וכמו  ו‰זי',  „ם  ו˜בל˙  ˘חיט‰ 
ב‰ם ‰י‡  ו‰עבו„‰ ‰רוחני˙  נפ˘",  ˙ח˙  נפ˘  ˙ח˙ „מו  ו‰‰˙בוננו˙ "˘י‰‡ „מו  ‰עבו„‰ 

ב‡ופן ˘ונ‰ ל‚מרי מב˜רבנו˙ ב‰מ‰.

מדוע קרבן העצים דוחה את התענית?
ברם, י˘ „בר ‡ח„ ˘‰ו‡ ˘וו‰ בכל מיני ‰˜רבנו˙, ו‰ו‡ ‰עˆים ‰נ„ר˘ים בע˙ ‰‰˜רב‰. 
וכנ‚„ם ברוחניו˙, ‰י‡ עבו„‰ כללי˙ ˘˜יימ˙ ו˘וו‰ בכל מיני ‰˜רבנו˙ כולם. ˘‡ר פרטי 
‰‰˜רב‰ מ˘˙נים בין ˜רבן ל˜רבן, ‡בל עניין ‰עˆים ברוחניו˙ ‰י‡ עבו„‰ ˘וו‰ בכל סו‚י 

‰˜רבנו˙.

‰˜ב"‰,  ‡ל  ול‰˙˜רב  ל‰˙מסר  בנפ˘ו  מחליט  ˘‰‡„ם  מ‰  ‰י‡  ‰עˆים,  ˜רבן  עבו„˙ 

העלאת הקרבן בכח המלח
ולא תשבית מלך ברית אלקיך מעל מנחתך

אמרו במדרש מים התחתונים נקראו מים בוכים. ולמה נקראו 
מים בוכים, כי בשעה שחלק הקב"ה את המים נתן אלו 
למעלה ואלו למטה, התחילו מים התחתונים בוכים כו', אמרו 
אוי לנו שלא זכינו לעלות למעלה להיות קרובים ליוצרנו כו', 
אמר להם הקב"ה הואיל ולכבודי עשיתן כו', שעתידין אתם 
ליקרב על גבי המזבח במלח 
(ב, יג. רבינו בחיי)

לירידתם  שהתיקון  הטעם  לבאר  יש 

מליחת  ידי  על  הוא  התחתונים  המים  של 

הקרבנות דוקא:

על  הקרבנות  הקרבת  שתכלית  ידוע 

את  ולרומם  להעלות  כדי  היא  המזבח  גבי 

על  באלקות,  ולייחדם  הגשמיים  הקרבנות 

גבי  על  מלמעלה  שירדה  באש  שנכללים  ידי 

המזבח (יומא כא, ב).

הגשמיים  שהקרבנות  כדי  אמנם, 

זו,  נפלאה  בעלי'  להתעלות  יוכלו  והנחותים 

שני  כבר  בו  שיש  מדבר  לסיוע  הם  צריכים 

אחד,  מצד  ונחות  גשמי  שהוא   – אלו  צדדים 

מצד  מעלה  כלפי  העלי'  תכונת  בו  יש  אבל 

שני.

לקרבן  שמצרפים  ידי  על  נעשה  זה  וענין 

שבהם  התחתונים,  מהמים  הבא  המלח,  את 

הם  הרי  גיסא  מחד   - אלו  קצוות  שני  ישנם 

ומאידך  מהקב"ה  ונתרחקו  ונתגשמו  ירדו 

בהם  שיש  היינו  "בוכים",  הם  הרי  גיסא 

ולהידבק  לחזור  תמידיים  וצמאון  תשוקה 

אלו  צדדים  שני  ומצד  הראשון.  בשרשם 

המלח  של  בכחו  יש  התחתונים,  שבמים 

הגשמיים,  הקרבנות  על  לפעול  מהם  הבא 

ממציאותם  לצאת  הם,  גם  להתעלות 

הגשמית ולהתייחד עם האלקות. 

מסייעים  התחתונים  שהמים  ידי  ועל  

עם  ולהתאחדותם  הקרבנות  להעלאת 

ביחד  לעלות  עצמם  הם  גם  זוכים  הקב"ה, 

עמהם, ובכך זוכים אף הם לעילוי ולתיקון. 

"סחיטת" ההתלהבות 
מתאוות עולם הזה

ונמצה דמו על קיר המזבח
כובש בית השחיטה על קיר המזבח והדם מתמצה ויורד
(א, טו. רש"י)

יש לבאר ענין זה בדרך החסידות:

ט) שתוכן  א,  הרמב"ן (פרשתנו  דברי  ידועים 

"כי  האדם  שיחשוב  הוא  הקרבנות  עבודת 

חטא לאלקיו בגופו ובנפשו, וראוי לו שישפך 

שלקח  הבורא  חסד  לולא  גופו,  וישרף  דמו 

ממנו תמורה כו' דמו [של הקרבן] תחת דמו 

נפש תחת נפש כו'".

ויש לבאר התוכן הרוחני בהקרבת דמו של 

המקריב,  של  דמו"  המזבח "תחת  על  הקרבן 

וההתלהבות  החיות  על  מורה  שה"דם" 

על  והקרבתו  האדם,  של  הדמים")  ("רתיחת 

וההתלהבות  החיות  סילוק  על  מורה  המזבח 

מתאוות העולם הזה ומסירתן לו יתברך (ראה 

מאמר ד"ה טעמה כי טוב סחרה תש"ט פ"ב. ועוד).

רש"י  בלשון  מרומז  זה  שענין  לומר  ויש 

המזבח  קיר  על  השחיטה  בית  "כובש  כאן 

צריך  שהאדם  היינו  ויורד",  מתמצה  והדם 

ולהתבטל  ורצונותיו  תאוותיו  את  לכבוש 

שכל  ויורד",  מתמצה  "הדם  ואזי  להקב"ה, 

נסחטת  עוה"ז  בעניני  שלו  ההתלהבות 

ומתמצית ויוצאת ממנו לגמרי.



י‡לקראת שבת

‰מסומנים ˘ם].

אך ורק לעשות נח"ר לפניו ית'
‰˜רב˙ ‰עˆים ‡ינ‰ ˜רבן בפני עˆמו, ‡ל‡ מכינ‰ ומ‡פ˘ר˙ ‡˙ ‰˜רב˙ ˘‡ר ˜רבנו˙, 

ונמˆ‡, ˘עבו„‰ מרוממ˙ זו נח˘ב˙ כ‰כ˘ר מˆו‰ בלב„ ול‡ כ˜רבן ממ˘.

‡מנם, י˘ לומר ˘‰י‡ ‰נו˙נ˙, ˘„וו˜‡ מ˘ום עוˆם מעל˙ עבו„‰ זו, ˆריכ‰ ‰י‡ ל‰יו˙ 
"‰כ˘ר ˜רבן" ול‡ ˜רבן:

יו„ע  בעניין ‰˜רבנו˙, ‰רי  עˆמי˙  ו‰˙בטלו˙  נפ˘  במסיר˙  עבו„˙ו  עוב„ ‰‡„ם  כ‡˘ר 
י˙', "ריח  לפניו  רוח  נח˙  ל‚רום  בכך  זוכ‰ ‰ו‡  כלפי ‰˘י"˙,  מˆי‡ו˙ו  ˘מבטל  ˘‡ף  ‰ו‡ 

ניחוח ל‰'", "נח˙ רוח לפני ˘‡מר˙י ונע˘‰ רˆוני" (פר˘˙נו ‡, ט. ˙ו"כ ופר˘"י ע‰"פ).

וכ‡˘ר ˜יים ‰ר‚˘ ז‰, ‰רי ‰מסיר˙ נפ˘ ‡ינ‰ ב˘לימו˙. ‡מנם ‰‡„ם ‰‚יע ל‰˙בטלו˙ 
וממיל‡ ‡ין  י˙',  לפניו  רוח  נח˙  ‚רם  עבו„˙ו  י„י  על  ˘‰ו‡  מכך  לו ‰נ‡‰  י˘  עˆמי˙, ‡ך 

מˆי‡ו˙ו בטיל‰ ב˙כלי˙.

כליל  ומ˙מסר  ו˙כלי˙,  מטר‰  כל  לל‡  ‰בור‡  לפני  מ˙בטל  ‰‡„ם  ‰עˆים  ב˜רבן  ‡ך 
ל‰˘י"˙ ו‡ינו מ˘‡יר לעˆמו מˆי‡ו˙ כלל.

˘‰ו‡  נ‡מר  ל‡  על ˜רבן ‰עˆים  בעˆמו,  ˘ל ˜רבן  עניין  כ‡מור, ‡ינו  כי ˜רבן ‰עˆים, 
"ריח ניחוח" לפניו י˙', ו‰עˆים ‰מ‰ ר˜ מכ˘ירים לכך ˘˘רפ˙ ˘‡ר ‰˜רבנו˙ ˙‰י' לנח˙ 
˘‰ביטול  ‰„בר  מור‰  מˆו‰,  ‰כ˘ר  עבור  ר˜  מˆי‡ו˙ו  ‰‡„ם  מבטל  וכ‡˘ר  לפניו.  רוח 
ומסיר˙ ‰נפ˘ ˘לו ‰ם ב˘למו˙, ˘‡ינו מחפ˘ ‡פילו ˙ועל˙ בעˆם עבו„˙ו, כי ‡ם לע˘ו˙ 

ול‡פ˘ר ˜יום רˆונו י˙'.

לקראת שבת י

מ˙בט‡˙ ‰‰˜רב‰  זו,  כללי˙  ל‡חר ‰˜רב‰  ור˜  ל‰˜ב"‰.  ומ‰ו˙ו  נפ˘ו  עˆם  ולמסור ‡˙ 
בפרט מסוים ב‡„ם, לפי מ‰ו˙ ‡ו˙ו ‰˜רבן ומטר˙ו.

על  מרמז   "ıע"˘ מ˘ום  „וו˜‡,  ‰מערכ‰  בעˆי  נרמז˙  זו  כללי˙  ו‰˙מסרו˙  ‰˙˜רבו˙ 
כללו˙ עניין ‰‡„ם. וכפי ˘מˆינו ב„ברי חז"ל (˙עני˙ ז, ‡) על ‰פסו˜ (˙ˆ‡ כ, יט) "כי ‰‡„ם 
עı ‰˘„‰", ˘‰עı ‰ו‡ מ˘ל ו„ומ‰ למ‰ו˙ו ˘ל ‰‡„ם. ו‡ם כן, ˘רפ˙ עˆי ‰מערכ‰ רומז˙ 

על "‰˜רב˙" כללו˙ מ‰ו˙ ‰‡„ם.

טוב  יום  ˘בכוח  וע„  ˜רבן ‰עˆים,  בע˙ ‰ב‡˙  ‚„ול‰  ˘מח‰  ˘מˆינו  מ‰  יובן  ומע˙‰ 
כללו˙  על  מר‡‰  ˘עניין ˜רבן ‰עˆים  מ˘ום  (נ„חי˙),  ב‡ב  ˙˘ע‰  ˙עני˙  לבטל ‡פילו  ז‰ 
פועל  וממיל‡  ל‰˘י"˙,  מˆי‡ו˙ו  כל   ˙‡ ומוסר  "מ˜ריב"  ˘‰‡„ם  ‰˜רבנו˙,  עניין  ויסו„ 

‰„בר ˘מח‰ ‚„ול‰ ויום טוב.

מסירת נפש וביטול מוחלט להשי"ת
ו‰נ‰, נוסף על כך ˘ב˜רבן ‰עˆים מוסר ‰‡„ם ‡˙ כללו˙ מˆי‡ו˙ו ל‰˘י"˙, לעומ˙ מ‰ 
י˙יר‰  מעל‰  י˘נ‰  מנפ˘ו; ‰רי  מסוימים  פרטים  ר˜  ˘ב˜רבנו˙ ‰פרטיים "מ˜ריב" ‰‡„ם 
מ‰‰˙מסרו˙  ל‚מרי  ‡חר  ב‡ופן  ‰י‡  ל‰˘י"˙  ו‰‰˙מסרו˙  ˘‰"‰˜רב‰"  ‰עˆים,  ב˜רבן 

˘ב˘‡ר ˜רבנו˙ פרטיים.

מˆי‡ו˙ו   ˙‡ כלל  יר‚י˘  ל‡  ˘‰‡„ם  ‰י‡  ל‰˘י"˙,  ו‰‰˙מסרו˙  ‰‰˜רב‰  ˘ל  ˙כלי˙ן 
רˆון  למילוי  לחלוטין  י˙מסר  ו‰˙עלו˙ו, ‡ל‡  ˘לימו˙ו  בעבור  ˙‰י'  ל‡  ‰עˆמי˙. ‰עבו„‰ 

‰˘י"˙, ול‡ ל˙ועל˙ו ‰עˆמי˙ כלל.

יכול  ‰ו‡  ‡ין  ל‰˜ב"‰,  מנפ˘ו  ומסוים  פרטי  כח  ב‰˜רב˙  עסו˜  ‰‡„ם  כ‡˘ר  ו‰נ‰, 
י˙˜רב  ˘‰ו‡  פרטי,  בכוח  בעבו„‰  מ„ובר  ˘‰רי  לפני ‰˘י"˙,  מוחלט˙  ב‰˙בטלו˙  ל‰יו˙ 
ובמˆי‡ו˙ו  נפ˘ו  בכוחו˙  מסוימ˙  במי„‰  עסו˜  ע„יין  ‰‡„ם  וממיל‡  ל‰˘י"˙,  וי˙בטל 

‰עˆמי˙. ו‰˙עס˜ו˙ זו מעלימ‰ על ‰‰˙בטלו˙ ‰מוחלט˙ ל‰˘י"˙.

מ‰ ‚ם ˘בעבו„˙ ‰˜רבנו˙ ‰פרטיים, ר˜ כוחו˙ וחל˜ים מסוימים בנפ˘ מ˙בטלים לפני 
‰˘י"˙, כפי ˘נ˙ב‡ר למעל‰ ˘י˘ בז‰ חילו˜ים לפי סו‚ ‰˜רבן, ו‡ילו ˘‡ר כוחו˙ ‰נפ˘ 

‡ינם מ˙בטלים לפניו י˙'.

ובז‰ י˘ מעל‰ ‚„ול‰ בעבו„˙ ˜רבן ‰עˆים:

יסו„  ˘‰י‡  ל‰˘י"˙  ו‰‰˙בטלו˙  מ‰ו˙ ˜רבן ‰עˆים ‰י‡ ‰‰˙מסרו˙ ‰כללי˙  כ‡מור, 
מסוים  לחל˜  ‡ו  פרטי  לכוח  מו‚בל˙  ‡ינ‰  זו  ‰˙בטלו˙  ‰˜רבנו˙.  כל  לעבו„˙  ו‰˜„מ‰ 
בחל˜  ביטוי  זו  ל‰˙בטלו˙  ˘‡ין  מכיוון  ‰‡„ם.  מˆי‡ו˙  כל   ˙‡ מ˜יפ‰  ‰י‡  ‡ל‡  בנפ˘, 
ממˆי‡ו˙ו  לˆ‡˙  יכול  ו‰ו‡  ובמˆי‡ו˙ו,  בעˆמו  מ˙עס˜  ‰‡„ם  ‡ין  „וו˜‡,  בנפ˘  מסוים 
ל‚מרי [‰ער˙ ‰מו"ל: עניין ‰נ"ל נכ˙ב כ‡ן ב˜יˆור נמרı, ול‰בנ˙ עומ˜ ‰„ברים י˘ לעיין 
ובמ˜ומו˙  ו‡ילך.   176 עמ'  ח"כ  ˘יחו˙  ל˜וטי  ו‡ילך.  כ‚  עמ'  ˙רנ"ט  ‰מ‡מרים  בספר 


