


˜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
שעבודא דרבי נתן ונדבת הנשיאים

מ‰ ח˘בו ‰נ˘י‡ים ל‰˙נ„ב בסוף „ו˜‡? / מ„וע בנ„ב˙ ‰מ˘כן 
לבני  ˙חיל‰  ל„‡ו‚  ול‡  ˙חיל‰  ל‰˙נ„ב  ˆריכים  ‰נ˘י‡ים  ‰יו 
לז‰  ו‰סיב‰  י˘ר‡ל  נ˘י‡י  ˘ל  ‰מיוח„  ˙פ˜י„ם   / י˘ר‡ל? 

˘‰˙נ‰‚ו˙ם בנ„ב˙ ‰מ˘כן נח˘ב˙ ל"עˆלו˙"

(ע"פ לקוטי שיחות חט"ז עמ' 424 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
מדוע לא נרמז חורבן משכן שילה? (ע"פ לקוטי שיחות חי"א עמ' 175 ואילך)

קטורת שחרית וערבית – מאי קמ"ל? (יעויין בארוכה לקוטי שיחות ח"ו עמ' 225 
ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
עבודת המשכן - הצלה מ"עבודה זרה"

מ„וע ‰מ˘כן "מכפר על עוון ‰ע‚ל"? / מ‰י "עבו„‰ זר‰" ב„˜ו˙? 
וכיˆ„   / בע˘יי˙ ˆרכי ‰‡„ם ‰פרטיים?  לעבו„ ‡˙ ‰'  / ‡יך ‡פ˘ר 
במ‰ו˙  יסו„י  בי‡ור   / ב‰˘י"˙?  י‰ו„י ‡˙ ‡מונ˙ו ‰˘לימ‰  מבט‡ 

עבו„˙ ‰מ˘כן ˘בלב כל ‡ח„ מי˘ר‡ל

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ג עמ' 930 ואילך; עמ' 907)

פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
עשויים ליצר הרע – חביבין עלי? (ע"פ לקוטי שיחות ח"ו עמ' 196 ואילך)

איך הרהר ר' יוסי "במילי דעלמא"? (ע"פ לקוטי שיחות חכ"א עמ' 244 ואילך)

י חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
דין "לשמה" בנדבות המשכן

יסי˜ „‰י‰ „ין ל˘מ‰ ‚ם במל‡כו˙ ˘˜ו„ם ‰נ„ב‰ בפועל, ויח„˘ 
„י˘ בז‰ חילו˜ בין ר˘"י ו‰מ„ר˘ – ‡י ‰ך „ינ‡ „ל˘מ‰ ‰ו‡ „ין 
ב‚בר‡ ‡ו בחפˆ‡ / יב‡ר „ע"פ ˘י' ר˘"י עול‰ יפ‰ ‰חילו˜ בין 

‰‡נ˘ים לנ˘ים ˘‰י‰ ב‡ופן ‰‰˙נ„בו˙

(ע"פ לקוטי שיחות חל"א ויקהל עמ' 203 ואילך)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
למחלוקת צריך שניים

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
מעשים ואמרות מכ"ק הבעש"ט הק'

בעז‰י״˙.

ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ וי˜‰ל - פ˜ו„י, 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˙סט), 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

„בר ‡˘ר ‰י׳ למו ל˜ו ומור‰ „רך בחיי יום יום.

שרטוטים חדשים במהלך הנפש
יו„ע  בע˙ ‰‰י‡,  וו‡‰לין  פולין  רוסי‡  במ„ינ˙  חיי‰ם  ו‡רחו˙  י˘ר‡ל  ימי  „ברי  ‰יו„ע 
ענין  וכל  עוז‰,  ˙ו˜ף  בכל  י˘ר‡ל  בבי˙  ‡ו˙‰ ‰˙מימו˙ ‰„˙י˙ ‰ב‰יר‰, ‡˘ר ‰‡יר‰ ‡ז 
‰˙ור‰  וחיב˙  ‰׳  ‡מונ˙  כמו  „˙י  ענין  ‚ם  ומ‰  מע˘יו˙,  ‰מˆו˙  וב˜יום  ‰˙ור‰  ב˘מיר˙ 

ו‰מˆו˙ ‰י׳ נע˘‰ על י„ם בכל חום, במסיר˙ נפ˘ ממ˘.

ובכן ‡יפו‡ ל‡ יפל‡ ‡˘ר ב‰‚לו˙ נ‚לו˙ ˙ור˙ חסי„ו˙ חב"„, ולומ„י' ועוס˜י' ‰ן ‰מ‰ 
 ˙‡ ל‰בין  יפ‰  ˘כלם  ˘‡ין  ‡לו,  על  ‚ם  מרוב‰  ‰˘פע‰  ‰˘פיעו  עבו„‰  בעלי  ‰חסי„ים 
‰חסי„ו˙ ‰˘כלי˙, ויˆמ„ו ‡ל ‰חסי„ו˙ ‰מע˘י˙ ב״‰‚בר˙ ‰ˆור‰ על ‰חומר" בכל לבם, 

נפ˘ם ומ‡„ם במסיר˙ נפ˘ ממ˘.

‚ם  ‡ל‡  ו‰לב,  ‰מוח  בחסי„י  מיבעי  ל‡  ‰נ‰  ‰חסי„ו˙,  על  ‰חסי„ים  ˘ל  נפ˘  מסיר˙ 
‡ˆל חסי„י ‰מע˘‰ ו‰פועל ‚רמ‰ ל‚לו˙ כעין ˘רטוטים ח„˘ים במ‰לך נפ˘ם, ב‚ילוי ל‰ב 

פנימי וחיו˙ עˆמי, ‡˘ר ˘רטוטים ‰ללו, ‰נ‰ ‰חסי„ים מנחילים לבני‰ם ל„ורו˙ם.

יס„  מ‡ז  ˘נ‰  כ‡רבעים  וכעבור  ˘„רו˙ ‰עם,  בכל  ומ˘˙ר˘˙  מ˙רחב˙  ע„˙ ‰חסי„ים 
˜„ו˘˙  כבו„  ‰נ‰   - ˙˜ל״„-˙˜ע״„   – חב״„  ‰חסי„ו˙  ˙ור˙   ˙‡ ‰ז˜ן  רבינו  ˜„ו˘˙  כבו„ 
 – ‰מ„ובר˙  ב˘פ‰  חסי„ו˙  מ‡מרי  כו˙ב  ‰‡מˆעי  ‡„מו״ר  ורבינו  מורנו  ‡„וננו  ‡‡זמו״ר 

זר‚ון [=‡י„י˘].

*

ע„˙  ‰˙רחבו˙  לנו  מר‡ים  ‰ר‡˘ונים  „ורו˙  ˘ל˘‰  ˘ל  חב״„  ‰חסי„ו˙  ˙ור˙  ספרי 
מ‡ז  ˘נ‰  וחמ˘ים  במ˘ך ‰מ‡‰  כי  ו‰נ‰ ‡ם   .  . עמנו  ˘„רו˙  בכל  ו‰˘˙ר˘ו˙ם  ‰חסי„ים 
˙ור˙  ‰˙פ˘ט‰  ‰חסי„ים,  לכל  ‚לוי  בכ˙ב   - ‡מרים  ל˜וטי  ˙ני‡,   - ‰ר‡˘ון  ‰ספר  יˆ‡ 
‰חסי„ו˙ חב"„ במ‡מרים ˘ונים בכל מרחבי ˙בל, עם כל ז‰ ‰נ‰ לימו„ ז‰ „ור˘ ‰כ˘ר‰ 
ו‰כנ‰ ביר‡˙ ˘מים וב˜יום ‰מˆו˙ מע˘יו˙. ˘ז‰ו יסו„ ‰˙ור‰ ו˘ר˘ ˜יומו ˘ל עם י˘ר‡ל 

„׳ עלי‰ם יחיו.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‚ עמ' ˙˜לט ו‡ילך)



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

שרטוטים חדשים
במהך הנפש

מסירת נפש של החסידים על החסידות, הנה לא מיבעי בחסידי המוח והלב, אלא גם אצל חסידי המעשה 
והפועל גרמה לגלות כעין שרטוטים חדשים במהלך נפשם, בגילוי להב פנימי וחיות עצמי, אשר שרטוטים 

הללו, הנה החסידים מנחילים לבניהם לדורותם

פנס של אור חסידות חב״ד
˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ‰כללי˙ ו˙ור˙ חסי„ו˙ חב"„, ‡ינם ‡ל‡ פירו˘ ובי‡ור ו‰ור‡‰ ב‡ˆבע 
על ˙וכן ‰כ˙וב "מל‡ כל ‰‡רı כבו„ו", ‰ב‡ ב˘ני ‡ופני מ„ע וחכמ‰: ‡) ‰כל ‰ו‡ ‡ל˜ו˙ 

("‡לעס ‡יז ‚עטליכ˜ייט") ב) ‡ל˜ו˙ ‰ו‡ ‰כל ("‚‡ט ברוך ‰ו‡ ‡יז ‡לעס").

ו˙ור˙  בי',  ˙פיס‡  מח˘ב‰  ולי˙  מיני'  פנוי  ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ‰כללי˙ ‡ומר˙, „לי˙ ‡˙ר 
ו˘לילים,  חיובים  מ„עים  בריבוי „ו‚מ‡ו˙  ומסבר˙  בי‡ורים  בריבוי  מב‡ר˙  חב"„  חסי„ו˙ 
חוב˙ ‚בר‡ ‰י‡  ז‰  כל  עם  בי',  ˙פיס‡  מח˘ב‰  לי˙  כי  ו‡ם  מיני'.  פנוי  לי˙ ‡˙ר  ‡יך ‰ו‡ 
כ‡מור:  מ‚ע˙,  ˘כלו  ˘י„  כמ‰  ע„  לעˆמו  ול‰סביר‰  ול‰בינ‰  ‡ל˜י˙,  בחכמ‰  ל‰˘כיל 

וי„ע˙ ‰יום ו‰˘בו˙ ‡ל לבבך.

וכעבור ע˘ר ˘נים מע˙ ˆ‡˙ ‰˙למי„ים ‰ר‡˘ונים מ‡˙ בי˙ ‰מ„ר˘ ˘ל כבו„ ˜„ו˘˙ 
במרחבי ‰מ„ינ‰, ‰נ‰  ˘ונים  במחוזו˙  ו‰˙יי˘בו  חב"„,  חסי„ו˙  ˙ור˙  מייס„  רבינו ‰ז˜ן, 
לעם  ל‰ורו˙  חב״„,  חסי„ו˙  ‡ור  ˘ל  פנס  ‰עמי„  מ‚ורו  ומ˜ום  במ˜ומו  מ‰ם  ‡י˘  ‡י˘ 

י˘ר‡ל ‡˙ עבו„˙ ‰בור‡ י˙ברך מ˙וך ‰כר‰ ו‰˘‚‰ ˘כלי˙.

מל‡ו   - פי ‰חסי„ו˙  על   - חיי‰ם  ב‡רחו˙  עˆמם  וב‰נ‰‚˙  בפי‰ם „ברו  ‰חסי„ים ‰‰ם 

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 „

שעבודא דרבי נתן ונדבת 
הנשיאים

מה חשבו הנשיאים להתנדב בסוף דוקא? / מדוע בנדבת המשכן היו הנשיאים צריכים להתנדב תחילה ולא 
לדאוג תחילה לבני ישראל? / תפקידם המיוחד של נשיאי ישראל והסיבה לזה שהתנהגותם בנדבת המשכן 

נחשבת ל"עצלות"

ם ‰בי‡ו ‡˙ ‡בני ‰˘ו‰ם, ו‡˙ ‡בני ‰מילו‡ים ל‡פו„ ולחו˘ן. ו‡˙ ‰בו˘ם ו‡˙  ƒ‡ ƒ̆ "ו‰נ
‰˘מן, למ‡ור ול˘מן ‰מ˘ח‰ ול˜טור˙ ‰סמים" (ל‰, כז-כח). 

ב˙חל‰,  ‰מזבח  בחנוכ˙  ל‰˙נ„ב  נ˘י‡ים  ר‡ו  מ‰  נ˙ן:  רבי  "‡מר  ר˘"י:  ובפירו˘ 
ובמל‡כ˙ ‰מ˘כן ל‡ ‰˙נ„בו ב˙חל‰; ‡ל‡ כך ‡מרו נ˘י‡ים: י˙נ„בו ˆיבור מ‰ ˘מ˙נ„בין, 
ומ‰ ˘מחסרין ‡נו מ˘לימין ‡ו˙ו. כיון ˘‰˘לימו ˆיבור ‡˙ ‰כל, ˘נ‡מר 'ו‰מל‡כ‰ ‰י˙‰ 
‰˙נ„בו  לכך  ו‚ו''.  ‰˘ו‰ם  ‡בני   ˙‡ '‰בי‡ו   – לע˘ו˙  עלינו  מ‰  נ˘י‡ים:  ‡מרו  „יים', 

בחנוכ˙ ‰מזבח ˙חל‰. ולפי ˘נ˙עˆלו מ˙חיל‰ נחסר‰ ‡ו˙ מ˘מם, 'ו‰נ˘‡ם' כ˙יב". 

˘בפר˘˙  לפר˘˙ ˜רבנו˙ ‰נ˘י‡ים  בפירו˘ו  ˘וב  ר˘"י  עˆמם ‰בי‡  ו‰נ‰, „ברים ‡לו 
נ˘‡ (ז, ‚), ו‚ם ˘ם ‰בי‡ ‡˙ ‰„ברים ב˘ם רבי נ˙ן. 

[וז"ל ˘ם: "‡מר רבי נ˙ן: מ‰ ר‡ו נ˘י‡ים ל‰˙נ„ב כ‡ן ב˙חיל‰ ובמל‡כ˙ ‰מ˘כן ל‡ 
‰˙נ„בו ˙חיל‰? ‡ל‡ כך ‡מרו ‰נ˘י‡ים: י˙נ„בו ˆיבור מ‰ ˘י˙נ„בו, ומ‰ ˘מחסרים ‡נו 
‡מרו:  „יים',  ‰י˙‰  'ו‰מל‡כ‰  ˘נ‡מר  ‰כל,   ˙‡ ˆיבור  ˘‰˘לימו  ˘ר‡ו  כיון  מ˘לימים. 
לכך ‰˙נ„בו  ולחו˘ן';  ל‡פו„  ו‰מלו‡ים  '‰בי‡ו ‡˙ ‡בני ‰˘ו‰ם  לע˘ו˙,  לנו  מ‰  מע˙‰ 

כ‡ן ˙חיל‰".

(בפר˘˙נו)  ‰נ˘י‡ים  ˘‰בי‡ו  ˘מ‰  לכ‡ור‰  מ˘מע  נ˘‡  בפ'  ר˘"י  ˘מל˘ון  ול‰עיר, 
‰ו‡ ר˜ "‡˙ ‡בני ‰˘ו‰ם ו‰מלו‡ים ל‡פו„ ולחו˘ן" ˘בפסו˜ ‰ר‡˘ון – ול‡ ‡˙ ‰בו˘ם 
ו‰˘מן ‰מפורטים בפסו˜ ‰˘ני. ור‡‰ ב„ברי ‰רח"ו, בספר "עı ‰„ע˙ טוב" בפר˘˙נו (˜י„, 

„. ˜טו, ‚). ו‡כמ"ל].  

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

מובן  ב˘ם ‡ומרם,  חז"ל  ל‰בי‡ „ברי  ר˘"י  ˘ל  ˘ברוב‡ „רוב‡ ‡ין „רכו  וע"פ ‰י„וע 
˘ז‰ ˘בני„ון „י„ן ‰„‚י˘ ר˘"י ופיר˘ (פעמיים) ‡˙ ˘מו ˘ל בעל ‰מימר‡, רבי נ˙ן – י˘ 

בו טעם מיוח„, וכ„ל˜מן.   

ובני„ון   ;(‡ ˜כ‚,  (ב"ב  ‰כ˙וב"  „יבר  ל‡  טמ‡‰  ב‰מ‰  "ב‚נו˙  ‡פילו  כי  י„וע  ‰נ‰  ב. 
„י„ן, מס˙בר ˘ז‰ ˘‰כ˙וב מ„‚י˘ (בז‰ ˘פירט נ„ב˙ ‰נ˘י‡ים בפני עˆמ‰ ול‡חר ‰נ„בו˙ 
"˘‰˘לימו  ל‡חר  ר˜  נ„ב˙ם  ו‰בי‡ו  מ˙חיל‰",  "נ˙עˆלו  ˘‰נ˘י‡ים  י˘ר‡ל)  בני  כל  ˘ל 
 „ˆ ‚ם  בז‰  ˘י˘  ˘ל ‰נ˘י‡ים, ‡ל‡  ב‚נו˙ם  לספר  ל‚ריעו˙‡,  ר˜  – ‡ינו  ˆיבור ‡˙ ‰כל" 

למעליו˙‡. 

 ˙‡ מ˘‰  ˘מינ‰  עמל˜,  מלחמ˙  ל‚בי  ב˘לח  פ'  בסוף  ˘מˆינו  מ‰  כעין  ˘‰ו‡  וי"ל, 
‰ל˘ון:  בז‰  רבינו  מ˘‰  על  יב)  (יז,  ר˘"י  כ˙ב  ו˘ם  ב‚ופו,  ‰לך  ול‡  למלחמ‰  י‰ו˘ע 
מ˙וך  בעלמ‡  זו "‰זנח‰"  ˘ל‡ ‰י˙‰  פ˘יט‡  ו‰רי  ˙ח˙יו".  ומינ‰ ‡חר  במˆו‰  "˘נ˙עˆל 
˘לפי  ור˜  י‰ו˘ע,  ˘מינ‰ ‡˙  בטעם  נכון  למ˘‰ "ח˘בון"  ˘‰י'  י„ים, ‡ל‡  ורפיון  עייפו˙ 
‚ו„ל מעל˙ו ˘ל מ˘‰ נח˘ב לו ‰„בר ל"עˆלו˙" - ˘סוף סוף ל‡ ‰˘˙˙ף בפועל במלחמ‰ 

(ר‡‰ ב‡רוכ‰ מ˘נ"˙ במ„ור ז‰ בפ' ב˘לח ‰˘˙‡).  

‰ו‡  ˘"נ˙ר˘ל"   – "נ˙ר˘ל"  ל˘ון  לבין  "נ˙עˆל"  ל˘ון  בין  ‰‰ב„ל  ז‰ו  „יי˜˙,  [וכ„ 
ל˘ון ‰מור‰ על רפיון כללי, ˘„וח‰ ענין מסויים על ‰ˆ„ מ˙וך עייפו˙ ‡ו י‡ו˘ כו', ו‡ילו 
לו  לו ‡יז‰ "ח˘בון" ‰‚ורם  ˘י˘  ור˜  לב,  ˘ימ˙  מ˙וך  ב„בר  מ˙עס˜  ˘כן  מור‰  "נ˙עˆל" 

ל‰˙עכב בו. ור‡‰ ל˘ון ר˘"י בפ' ˘מו˙ „, כ„ ובפ' ˜רח טז, „, ו„ו"˜].  

ובי‡ור ‰ענין: 

כ„בעי,  ˘ל‡  ‰נ˘י‡ים  נ‰‚ו  ‰מ˘כן  ˘במל‡כ˙   – פ˘וט‰  נ˙ן  רבי  כוונ˙  רי‰ט‡  לפום 
ו"נ˙עˆלו" וב‡ו ‡חרונים, ולכן בחנוכ˙ ‰מזבח "˙י˜נו" ‰נ‰‚˙ם וב‡ו ר‡˘ונים ל‰˙נ„ב.   

פו˙ח  ˘ב‰  מ‰˜ו˘י‡  ו‡„רב‰,  יו˙ר.  עמו˜  ˙וכן  כ‡ן  ˘י˘  מ˘מע  מ‡ריכו˙ ‰ל˘ון  ‡ך 
רבי נ˙ן: "מ‰ ר‡ו נ˘י‡ים ל‰˙נ„ב בחנוכ˙ ‰מזבח ב˙חיל‰ ובמל‡כ˙ ‰מ˘כן ל‡ ‰˙נ„בו 
ולכן  ו‰מובן,  ‰נכון  ב‡ופן  ‰נ˘י‡ים  נ‰‚ו  ‰מ˘כן  ˘במל‡כ˙  ל‰יפך,  מ˘מע   – ב˙חיל‰" 
‰טוב"  מ"מנ‰‚ם  ל˘נו˙  ‰נ˘י‡ים"  ר‡ו  "מ‰  ‰מזבח:  חנוכ˙  על  ‰˜ו˘י‡  מ˙עורר˙ 

ול‰˙נ„ב ˙חיל‰?!...

ו‰‰סבר‰ בז‰: 

יע˘ו  ˘‰ם  מרעי˙ו,  ל‰ˆיבור, ˆ‡ן  לעˆמו, ‡ל‡)  (ל‡  ל„‡ו‚  לר‡˘  לכל  נ„ר˘  "נ˘י‡" 
‡˙ ‰מוטל עלי‰ם, ור˜ ל‡חר מכן יכול ‰נ˘י‡ לח˘וב על עניניו ‰פרטיים. 

ובני„ון „י„ן: ‰נ˘י‡ים „‡‚ו ˘"י˙נ„בו ˆיבור מ‰ ˘מ˙נ„בין" – ˘בני י˘ר‡ל יבי‡ו ‡˙ 
נ„בו˙י‰ם ‰ם. וז‰ו ‰טעם ˘ל‡ ‰ז„רזו ‰נ˘י‡ים ל‰בי‡ ‡˙ נ„ב˙ם, כי רˆו ל˙˙ בי„י בני 
י˘ר‡ל ‡˙ ‰‡פ˘רו˙ ו‰זכו˙ ˘‰ם יבי‡ו לנ„ב˙ ‰מ˘כן, ור˜ ל‡חר ˘בני י˘ר‡ל ‰בי‡ו ‡˙ 

כל נ„בו˙י‰ם – ‡ז ח˘בו ‰נ˘י‡ים על ‰‰˘˙˙פו˙ ˘ל‰ם ‰פרטי˙.  

במחלוקת יש לכל צד אשמה מסוימת
צדדים,  שני  בין  דעות  חילוקי  ישנם  כאשר  בכלל, 

ובביטויים  בגלוי  מחלוקת,  של  אופי  נושאים  והם 

אם  גם  אשמים  הצדדים  שני  תמיד  כמעט  חריפים, 

במידה שונה, וגם לפעמים צד אחד במידה רבה מאוד, 

מובן  מהצדדים.  אחד  בכל  ישנה  מסוימת  אשמה  אבל 

שאין  כיון  רגילה,  תופעה  היא  דעות  שחילוקי  מאליו 

ובצורה  למחלוקת  יביא  שזה  לא  אבל  שוות,  דעותיהם 

חריפה.

כנסת,  בבית  קשור  זה  כאשר  וכמה,  כמה  אחת  על 

יהודים  באים  לשם  יתברך,  לו  תפילה  בית  שהוא 

להם  המצטרך  את  יתברך  ה'  אצל  ולפעול  להתפלל 

רוצה  הטוב,  עצם  שהוא  והקב"ה  וברוחניות,  בגשמיות 

הוא,  תנאי  אבל  התפילות,  ואת  הבקשות  את  למלא 

הכנסת,  בבית  הדיעות  בעלי  וכל  המתפללים  שכל 

מחזיק  כלי  הקב"ה  מצא  "לא  המשנה  פסק  את  זוכרים 

מבאר  זה  משנה  שפסק  השלום",  אלא  לישראל  ברכה 

כנסת,  בבית  שלום  לשרור  מוכרח  כמה  עד  יותר  עוד 

בהוספה על הכרח השלום בכלל.

על הצדדים להתדבר ולזכור 
שה' ניצב עליהם

קשה לשמוע טענות של צד אחד, ובכלל כשנמצאים 

בריחוק, להחליט החלטות בענינים כאלה, אבל בטוחני 

ממקום  להחלטות  להגיע  צורך  אין  הטוב  רצון  שעם 

רבינו  כביטוי  בכך,  ולזכור  ביניהם  שיתדברו  ודי  אחר, 

העליונים  מניח  שהקב"ה  מ"א,  פרק  ריש  בתניא  הזקן 

ולב,  כליות  ובוחן  עליו  ומביט  עליו  ונצב  ותחתונים 

כאשר  גם  מהנאספים,  אחד  כל  כפשוטו  בזה  שהכוונה 

הם ידונו בענין אודותו כותבים במכתב.

ולקחת  שבדבר  באמת  להתבונן  צריכים  כולם 

קדוש,  מקום  שזהו  ביותר,  המלאה  במידה  בחשבון, 

ובמידה  שם,  כשנמצאים  קדושה  להמשיך  שצריך 

ימצאו  ובטח  זו  מקדושה  הביתה  לקחת  גם  מסוימת 

דרכים שיהי' שלום בין כולם לאורך ימים ושנים טובות.

(תרגום מאגרות קודש חי"א עמ' קלט – אגרות קודש המתורגמות ח"ב עמ' 202-102)

לא יתכן שהאחד צודק במאה 
אחוז והשני אשם במאה אחוז 

מה שכותב אודות פירוד הלבבות, הנה כמה פעמים 

כתבתי, שיעיינו בדרושי רבנו הזקן והנשיאים שלאחריו, 

ובמילא ידעו מאין בא פירוד הלבבות, וכן יראו עד כמה 

נוגעים הדברים, ואם נוגע זה בשעת שלום בתכלית, על 

בעולם  הרי  צדדים  שני  וכשישנם  וכו'  וכמה  כמה  אחת 

אחוז  מאה  צודק  אחד  שיהי'  אפשר  אי  כמעט  הזה 

והשני אשם מאה אחוז, אלא כל אחד ואחד אשם עכ"פ 

במקצת, 

ובפרט ע"פ המבואר בחסידות פירוש הכתוב דכמים 

הפנים לפנים וכו', וברור הדבר אשר עד עתה השחיתו 

ענינים  בשביל  הלבבות  דקירוב  העדר  ע"י  טוב  כמה 

מפני  שזהו  עצמם  את  יטעו  ואל  וכו'  המדומה  דכבוד 

יראת שמים...

יש להפנות ההתעוררות כלפי 
עצמו ולא להוכחת הזולת

ישנם  הנה  שמתעוררים,  למרות  אשר  עקא  ודא 

ההתעוררות  לאחרי  אפילו  לפעמים  אשר  אחדים 

על  תשובה  לעשות  שצריכים  ומה  הקוים,  מחליפים 

כך,  כדי  עד  זכות  לכף  חבירו  את  ולדון  שלו,  ענינים 

רבנו  וכלשון  האדם",  כל  בפני  רוח  שפל  "והוי  שיקוים 

שהביא  אחר  במקום  (וכמבואר  לאמיתו"  באמת  הזקן "והוי 

עושים  והם  ה"א),  בתוספת  "האדם"  הגירסא  רבנו  בזה 

ההיפך, שמצוים על אחרים בהתלהבות שיעשו תשובה, 

עצמם  על  זכות  מלמדים  מזה  פחותה  לא  ובהתלהבות 

ובהידור על-דרך הכתוב "על כל פשעים תכסה אהבה", 

ותובעים בהסביבה שיהיו שפל רוח נגדם. 

וכבר ידוע דבר משנה שבענינים שבין אדם לחבירו, 

שמורה  מצה  דוקא  בפסח  לאכול  שמהדרים  מועיל  לא 

שירצה  "עד  וכו',  שבועות  בליל  ערים  ונשארים  עגולה 

את חבירו", אשר אז מועילים ענינים אלו.

(אגרות קודש חי"ג עמ' יט)

למחלוקת צריך שניים

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

לספ˜  כלל  מ˜ום  נ˙ינ˙  ובמיל‡ ‡ין  ועו„), 
י„ן,  על  ל˘מ‰  ופעול‰  לע˘י‰  בנו‚ע 
ביו˙ר  לב  נ„יבו˙  י˘נ‰  ˘‡ˆלן  ו„‡י  ו‰י‰ 
‰מפר˘ים  ˘‰‡ריכו  (כמו  ‰מ˘כן  לעניני 
מנעו  ˘ל‡  בפועל  ˘‰י‰  וכפי  ‡˙ר),  על 

˙‰י‰  ˘נ„ב˙ן  כ„י  טרח‡  מכל  עˆמן   ˙‡
כך  ˘ב˘ביל  ˘מˆינו  ע„  יו˙ר,  מ‰ו„ר˙ 
ב‡ומנו˙  ˘ע˘ו  ‰יינו  ‰עזים",   ˙‡ "טוו 
בטרם ‰‚זיז‰  על ‚בי ‰עזים  לטוו˙  י˙יר‰ 

(˘ב˙ ע„: ˆט.). 

לקראת שבת ו

‚. וז‰ו ‡יפו‡ ˙וכן ‰˜ו˘י‡ - "מ‰ ר‡ו נ˘י‡ים ל‰˙נ„ב בחנוכ˙ ‰מזבח ב˙חיל‰": כיון 
˘במל‡כ˙ ‰מ˘כן „‡‚ו ‰נ˘י‡ים ˜ו„ם כל לזכו˙ ˘ל ‰ˆיבור, ˘ל בני י˘ר‡ל, ור˜ ‡חר כך 
ח˘בו על נ„ב˙ם ‰פרטי˙ – ˘כך ˆריך ל‰˙נ‰‚ נ˘י‡ בי˘ר‡ל, לח˘וב ˜ו„ם כל על טוב˙ 

‰ˆיבור – מ„וע בחנוכ˙ ‰מזבח ˘ינו ‡˙ ‰ס„ר ו"˜פˆו בר‡˘" ל‰˙נ„ב ר‡˘ונים?!

˘"‰˘לימו ˆיבור ‡˙ ‰כל"  ר‡ו ‰נ˘י‡ים  ˘במל‡כ˙ ‰מ˘כן  ˘כיון   ,ıב‡ ‰˙ירו וע"ז 
ו‰י˙‰  רˆוי,  כך  כל  ‰י'  ל‡  י˘ר‡ל,  בני  נ„בו˙  סוף  ע„  ‰מ˙ינו  ˘‰ם  ˘ז‰  ‰בינו   – וכו' 
מעורב˙ בז‰ ‚ם ˙נוע‰ ˘ל "עˆלו˙", וכ„י ל˙˜ן ז‡˙ "‰˙נ„בו בחנוכ˙ ‰מזבח ב˙חיל‰". 

ל„‡ו‚  ועליו  ‰פרטי˙  זכו˙ו  בענין  ל‰ז„רז  לנ˘י‡  ˘‡ין  ‰„בר  נכון  ˘‡מנם  ‡ף  כי, 
לזכויו˙ ˘ל ‰ˆיבור, ‰רי כיון ˘כ‡ן עוס˜ים בענין ‰מ˘כן, ˘ב‡ לכפר על חט‡ ‰ע‚ל וכו', 

‰רי בז‰ נ„ר˘˙ זריזו˙, כ„י ˘‰מ˘כן יבנ‰ וי˙חנך ב‰˜„ם ‰כי ‡פ˘רי. 

„. ובעומ˜ יו˙ר:

סבר˙ ‰נ˘י‡ים ‰י˙‰, ˘‰מוטל עלי‰ם ‰ו‡ לעורר ולזרז ‡˙ בני י˘ר‡ל ˘יבי‡ו לנ„ב˙ 
‰מ˘כן, וכיון ˘בני י˘ר‡ל יבי‡ו ‡˙ ‰נ„בו˙ מכח ‰‰˙עוררו˙ ˘ל‰ם וב‰˘פע˙ם, ˙ח˘ב 
ל‰ם ‰˙עוררו˙ זו ˘עוררו ‡˙ בני י˘ר‡ל ב˙ור ‰‰˘˙˙פו˙ ˘ל‰ם בנ„ב˙ ‰מ˘כן, ו˙פטור 

‡ו˙ם מחוב˙ ‰‰˘˙˙פו˙ בעˆמם.  

‡מנם למע˘‰, כ‡˘ר ר‡ו ˘‰˘לימו ‰ˆיבור ‡˙ ‰כל – חל˘‰ „ע˙ם, ˘ר‡ו ˘בפועל ל‡ 
‰˘˙˙פו, ו‰בינו ˘בז‰ ˘ל‡ מי‰רו ל‰˙נ„ב ‰י˙‰ מעורב˙ ˙נוע‰ ˘ל "עˆלו˙". 

ומע˙‰ יומ˙˜ ז‰ ˘‰„‚י˘ ר˘"י ‡˙ ˘מו ˘ל רבי נ˙ן, לרמוז ˘‡זיל רבי נ˙ן ל˘יט˙י': 

י„וע מ‡מרו ˘ל רבי נ˙ן, ˘נ˜ר‡ על ˘מו – "˘עבו„‡ „רבי נ˙ן" (˜י„ו˘ין טו, ‡), ו˙וכנו 
‰ו‡, ˘כ‡˘ר ר‡ובן חייב חוב ל˘מעון, ו˘מעון חייב חוב ‡חר ללוי – ‰רי מוˆי‡ים מר‡ובן 

ונו˙נים ללוי ב‡ופן י˘ר, בלי ˘˘מעון יכול לעכב. 

‰˘ייכו˙  ‡ף̆  ולחן ערוך חו˘ן מ˘פט סי' פו ס"‰ וב˜ˆו˙ ‰חו˘ן ס˜"‡),̆  ו‰חי„ו˘ בז‰ ‰ו‡ (ר‡‰̆ 
ו‰‰˙חייבו˙ ˘ל ר‡ובן ללוי ב‡‰ ב‡מˆעו˙ ˘מעון, ‰רי ל‡חר ˘נפעל‰ ‰‰˙חייבו˙, נע˘‰ 

˘עבו„ י˘ר מר‡ובן ללוי, כ‡ילו מלכ˙חיל‰ ל‡ ‰י' ‰„בר „רך ˘מעון.  

י„י  על  נוˆר‰  ‰מ˘כן,  לנ„ב˙  י˘ר‡ל  בני  ˘ל  ˘‰˘ייכו˙  ‡ף  בעניננו:  ז‰  „רך  ועל 
זירוזם ו‰˙עוררו˙ם ˘ל ‰נ˘י‡ים, ‰רי בע˙ ˘בני י˘ר‡ל בפועל כבר ‰בי‡ו ‡˙ נ„בו˙י‰ם, 
בכך  ל‡ ‰˘˙˙פו  כ‡ילו ‰נ˘י‡ים  י˘ר‡ל ‡ל ‰˜ב"‰,  מבני  י˘יר  ב‡ופן  זו  נח˘ב˙ ‰ב‡‰ 

מלכ˙חיל‰!… 

˘"˙יווכו"  – ‡ף  ל"עˆלו˙"  ל‰ם  נח˘ב  ˘ל ‰נ˘י‡ים  ˘‡י ‰˘˙˙פו˙ם  ז‰  ‰ווי ‡ומר: 
נ˙ן",  „רבי  "˘עבו„‡  ˘ל  ל‰חי„ו˘  ˘ייך   – ‰מ˘כן  נ„ב˙  ובין  י˘ר‡ל  בני  בין  לכ‡ור‰ 
˘ייכים  ˘‰„ברים  במי  ב‡מˆע, ‡ל‡  ˘נמˆ‡  במי  ב‰"מ˙ווך",  ˘‰ח˘יבו˙ ‰מכרע˙ ‡ינ‰ 

‡ליו בפועל. 



וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

מדוע לא נרמז חורבן 
משכן שילה?

אלה פקודי המשכן משכן העדות גו'
המשכן משכן – שני פעמים, רמז למקדש שנתמשכן בשני חורבנין 
על עונותיהן של ישראל
(ריש פ' פקודי. רש"י)

הוא  שהרמז  רש"י  למד  מנין  להקשות,  יש 

הוה  עדיפא  לכאורה,  המקדש,  בתי  שני  לחורבן 

לי' לפרש שקאי על חורבן הקודם בזמן – חורבן 

בכיית  רש"י  פירש  שכבר  וכפי  שילה,  משכן 

ליחרב",  וסופו  כו'  שילה  משכן  "על  בנימין 

ובית  שילה  משכן  על  יתפרש  ד"משכן"  והכפל 

ראשון?

שהחורבנות  שמזה  בפשטות,  לפרש  ונראה 

שתי  היינו  משכן",  "המשכן  שנאמר  בזה  נרמזו 

על  מלמדנו  זה  הרי   – לזו  זו  הדומות  תיבות 

זה  שוים  הם  שגם  ידן,  על  המרומזים  הדברים 

לזה. והביאור:

"בית  היותו   - המקדש  בית  ענין  עיקר  דהנה, 

"בית  א),  ג,  (דהי"ב  ה'"  "בית  יז),  כח,  (ויצא  אלקים" 

בשני  בשווה  הוא   – ט)  כה,  תרומה  (רש"י  עולמים" 

שנקרא  המשכן  הוא  שונה  לאידך  המקדש.  בתי 

 – מועד  אוהל  ובפרש"י),  ו  ז,  ש"ב  (ראה  "אוהל" 

כלל  דומה  אינה  והרי  להשכינה;  עראי  דירת 

בתי  שאין  אף  ולכן,  קבע.  לדירת  עראי  דירת 

בכל  פרטים,  בכמה  לזה  זה  דומים  המקדשות 

הרי  היא  אחת  העיקרית  שנקודתם  מכיון  זאת, 

משכן",  "המשכן  להדיוק  מתאימים  הם  דוקא 

משכן  משא"כ  פעמיים.  נאמר  הענין  שאותו 

בו  היו  אם  גם  הרי  אוהל,  שנקרא  מכיון  שילה, 

כמה פרטים דומים לבית המקדש, מ"מ בנקודתו 

העיקרית הי' שונה, דירת עראי, ולא דירת קבע. 

לא  בחר  כאן  שהכתוב  הטעם  להבין  וכדי 

"על  רש"י  מוסיף  שילה,  לחורבן  גם  לרמוז 

שהתורה  מבאר  שבזה  ישראל",  של  עונותיהן 

מבני  ש"נתמשכן"  לדבר  דוקא  מרמזת  כאן 

כלל  של  עוונותיהן  בעד  שנלקח  והיינו  ישראל, 

של  בחטאם  נחרב  שילה  משכן  משא"כ  ישראל; 

שמואל  בספר  כמסופר  עלי,  בני  ופנחס  חפני 

(ש"א ב–ג. רש"י זבחים קיב, ב ד"ה באו), ולכן אינו שייך 

לכאן. 

קטורת שחרית וערבית 
– מאי קמ"ל?

ויקטר עליו קטורת
שחרית וערבית, כמו שנאמר 'בבוקר בבוקר בהיטיבו את הנרות וגו'
(מ, כז. רש"י)

זה  הרי  רש"י,  בכוונת  ביאור  צריך  לכאורה 

שעבודת הקטורת היא פעמיים ביום הוא מקרא 

שמציין  וכפי  ז-ח)  (ל,  תצוה  בפרשת  כבר  מלא 

רש"י כאן, ומאי קא משמע לן רש"י בפירושו?

ויש לבאר בפשטות:

המשכן  הקמת  על  מדובר  אלו  בכתובים 

השלחן  כעריכת  ביום,  בו  שנעשו  ועבודות 

והעלאת הנרות. והנה, לפי סדר העבודה הרגיל, 

דוקא  נעשית  הפנים  בלחם  השולחן  עריכת 

בשבת (אמור כד, ח); אמנם יום זה שבו הקימו את 

יב.  ז,  נשא  (פרש"י  בשבוע  ראשון  יום  הי'  המשכן 

המנורה,  בהדלקת  ועד"ז  שמיני)!  ר"פ  רש"י  גם  וראה 

(ראה  הערבים  בין  בערב  נעשתה  כלל  שבדרך 

תצוה כז, כא ובפרש"י שם), אך כאן נעשתה בבוקר!

והעלאת  הלחם  שעריכת  לבאר  כרחנו  ועל 

הנרות ביום המיוחד של הקמת המשכן הי' בהם 

אלו  עבודות  נעשו  שלכן  מיוחד,  וחידוש  ענין 

באופן שונה מדרך עבודתם הרגילה. 

הקטרת  שגם  לחשוב  יכולים  היינו  ומעתה 

ולא  מיוחד,  באופן  היתה  ההוא  ביום  הקטורת 

רש"י  שבא  מה  וזהו  יום.  שבכל  הרגיל  באופן 

הקטורת  הקטרת  אלא  הי',  כן  שלא  ללמדנו 

המדוברת כאן אינה חידוש מיוחד, אלא היא היא 

"שחרית  יום  בכל  שמקטירים  הרגילה  הקטורת 

הקטורת:  על  הכללי  להציווי  ומציין  וערבית", 

"בבוקר בבוקר בהיטיבו את הנרות וגו'". וק"ל.

לקראת שבת י„

נמˆ‡ ‡˙ו  וכל ‡י˘ ‡˘ר  ז‰ב ‚ו'.  כלי  כל 
ועזים  ו˘˘  ˘ני  ו˙ולע˙  ו‡ר‚מן  ˙כל˙ 
˙ח˘ים  ועורו˙  מ‡„מים  ‡ילים  ועורו˙ 
ל˘ינוי, „‚בי  וטעם  בי‡ור  ו„רו˘  ‰בי‡ו". 
ו‚בי  לב",  נ„יב  "כל  כ˙יב  כו'  ונזם  חח 
נמˆ‡  "כל ‡י˘ ‡˘ר  כ˙יב  ו‡ר‚מן  ˙כל˙ 
˘נ„ב˙  „כיון  י"ל  רי‰ט‡  ולפום  ‡י˙ו". 
מן  ‰˜ב"‰  ˘נ˙רˆ‰  ל‡חרי  ב‡‰  ‰מ˘כן 
ח,  ˙רומ‰  (˙נחומ‡  בחז"ל  כמבו‡ר  ‰ע‚ל, 
˙˘‡ ל‡, ועו„) ו‰בי‡ו ר˘"י בפירו˘ו כמ"פ, 

 – "מ˘כן ‰ע„ו˙"  נ˜'  כולו  ˘‰מ˘כן  וע„ 
על  ‰˜ב"‰  ל‰ם  ˘וי˙ר  לי˘ר‡ל  "ע„ו˙ 
˘ם  ועיי'  פ˜ו„י,  ר"פ  (ר˘"י  כו'"  ‰ע‚ל  מע˘‰ 
˘מ‰ם  „ברים  „ב‰נך  י"ל  ‡"כ  ב),  ˙נחומ‡ 

‚ופיי‰ו נע˘‰ ‰ע‚ל (ז‰ב, ובפרט ˙כ˘יטי 
ז‰ב), ‰„‚י˘ ‰כ˙וב "כל נ„יב לב ‰בי‡ו", 
על  לכפר  ביחו„  וכוונ˙ ‰לב  ר‚˘  ל‰„‚י˘ 
˙רומ‰  ˙נחומ‡  (עיי'  ‰ע‚ל  עבור  ‡לו  נ˙ינ˙ 
˘ם, וכמוב‡ בפר˘"י ע‰"˙ בכ"מ מענין ז‰ב ˘ני˙ן 

ב˘‡ר  מ˘‡"כ  ‰ע‚ל);  ז‰ב  על  לכפר  למ˘כן 

„נ„יב˙  זו  מיוח„˙   ‰˘‚„‰ „לי˙‡  נ„בו˙ 
נמˆ‡  ‡˘ר  ‡י˘  "כל  בס˙ם  ˜‡מר  ‰לב 
˘כללו˙  „כיון  י"ל  ˘ב‡מ˙  ‡ל‡  ‡˙ו". 
˘נ˙כפר  ל‡חר  ב‡‰  ‰מ˘כן  נ„בו˙  כל 
˘ל‡  ב„ברים  ˘‚ם  מס˙בר‡  ‰ע‚ל  עוון 
לב  ונ„יבו˙  טוב  רˆון  ˆ"ל  ‰י‰  בע‚ל  ‰יו 
ב‰ם  ל‰˘רו˙  למ˘כן  ˙˙ם  בע˙  מיוח„˙ 
˙רומ‰  בפ'  (ו‰רי  ‰ע‚ל  ‰יפך  ‰˘כינ‰, 
לבו",  י„בנו  "‡˘ר  ‰נ„בו˙  מיני  בכל  נ‡' 
לכל ‰נ„בו˙  כ‰˜„מ‰  לעיל  נ‡'  ו‡ף ‰כ‡ 
נ„ב‰  ‚ו'  לבו  נ˘‡ו  ‡˘ר  כל ‡י˘  "ויבו‡ו 
˘‰יו  ב„ברים  ˘בפועל  ור˜  ‚ו'"),  רוחו 
בע‚ל כבר נ˙˜יים „בר ז‰ (ל‰יו˙ בר‚˘ לב 
מיוח„) מעˆמו ומ‡ליו, ‡חר ˘‰יו בעˆמם 
ב˙י‡ור  ‰כ˙וב  ˘‰„‚י˘  וז‰ו  כו',  בע‚ל 
ב‰˘‡ר,  מ˘‡"כ  לב";  נ„יב  "כל  נ˙ינ˙ם 

כ„י  ב‰  ‡ין  עˆמם  מˆ„  ‰ב‡˙ם  ‰רי 
‰ר‚˘  על  (יו˙ר  מיוח„  ר‚˘  ביטוי  ל‚רום 
‰כללי ˘בנ˙ינ˙ „בר למ˘כן ‚ם לול‡ ענין 
˘כנ"ל  „מ‡חר  י"ל  ובכן  וכפר˙ו).  ‰ע‚ל 
ב‡לו  ˘‚ם  ‰י‰  „מעי˜ר‡  ‰ˆיווי  ‰רי 
עˆמ‰  בפני  מיוח„˙  פעול‰  ‡יזו  ˙‰י‰ 
ל‰ר‡ו˙ נ„יבו˙ לב י˙יר‰ – ‰˙בט‡ ‰„בר 
ב‰פעול‰ ו‰טרח‡ ‰מיוח„˙ (מלב„ נ˙ינ‰ 
לחו„  ˆמר  ˘ל‡ ‰בי‡ו  בז‰  ס˙ם)  ו‰ב‡‰ 
וˆבע לחו„ ‡ל‡ טרחו וˆבעו בעˆמם כו'. 
˘‰בי‡ו „ברים ‡לו  בלב„  זו  ˘ל‡  ומכיון 
לˆבוע  ‚ם  ˘טרחו  ‡ל‡  ‰מ˘כן,  למל‡כ˙ 
‰רי   – וכו'  ‰מ˙‡ים  בˆבעו  ‰ˆמר   ˙‡
"רˆונם  (‰יינו  לבם  נ„ב˙  על  ‰וכח‰  זו 
בנ˙ינ˙ם  ˙רומ‰)  ר"פ  ר˘"י  ‰טוב", 

לע˘יי˙ ‰מ˘כן. 

ב‚„ר  ר˘"י  ˘י'  לב‡ר  י˘  ומע˙‰ 
בז‰  ˘‰י‰   – ‡לו  ˘במע˘ים  ל˘מ‰  „ין 
„ין  ˘‡י"ז  ‰יינו  ‰‚בר‡,  על  מיוח„  „ין 
כללי,  ב‡ופן  ס˙ם  מ˘כן  בחפˆ‡ „˜„ו˘˙ 
‚„ר  ‰י‰  במ„בר  י˘ר‡ל  ‡ˆל  „ו˜‡  ‡ל‡ 
ע"י  ‰מ˘כן  ˘ע˘יי˙  „כיון  ז‰,  מיוח„ 
‰˜ב"‰  וי˙ור  עם  ˜˘ור‰  ‰י˙‰  י˘ר‡ל 
‰וˆרכו  לכן  ‰ע‚ל,  מע˘‰  על  ל‰ם 
נ˙ינ‰  (‰יפך   '‰ ל˘ם  ˙‰י‰  ל‰'  ˘נ„ב˙ם 
‰לכ˙‡  ‰ך  „מ˘ום  ‡פ"ל  ומע˙‰  לע‚ל). 
‰‡נ˘ים  בין  ‰נ"ל  ‰חילו˜  ‰י‰  ‚ופ‡ 
יכולים  ‰יו  ל‡  „ל‡נ˘ים  בז‰,  לנ˘ים 
˘חט‡ו  ל‡חרי  כי  מטוו‰,  ˘יבי‡ו  ל‰˙יר 
מל‡כ˙ם  ˘יע˘ו  ו„‡י˙  נ‡מנו˙  בע‚ל ‡ין 
ו‰‰כנ‰  ‰נ„ב‰  פעול˙  ‡ם  (‡ף  ל˘מ‰ 
˘‰˜ב"‰  לב  חכמי  ור˜  ל˘מ‰),  ‰יו  לכך 
בכ˙ובים;  כמבו‡ר  לז‰,  נ‡מנים  מינ‰ ‰יו 
בחט‡  ‰˘˙˙פו  ל‡  ‰רי  ‰נ˘ים  מ˘‡"כ 
‰ע‚ל (פר„ר"‡ פמ"‰. ˙נחומ‡ ˙˘‡ יט. פינחס ז. 



י‚לקראת שבת

בפועל  ‰נ„ב‰  ומסיר˙  נ˙ינ˙  לפני  ˘‡ף 
‰ממון  ‰פר˘˙  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ל‰‚זברים 
‰‡ור‰  לבו˘  (עיי'   '‰ ל˘ם  ‰בעלים)  (‡ˆל 
‡ף  ˆ"ל  ל˘מ‰  „כוונ˙  ר˘"י  חי„ו˘  ˘עי˜ר  ˘ם 

˘‚ם  מס˙בר‡  ועפ"ז  בפועל),  ‰נ˙ינ‰  לפני 

ל‰יו˙  ‰„בר  (‰מכ˘ירים  ‰‰כנ‰  מע˘י 
[ועיי'  ל˘מ‰  ˆ"ל  למ˘כן)  ל‰ימסר  ר‡וי 
בל˜ו"˘ חל"‡ וי˜‰ל ב סמך ל„בר, ˘עפ"ז 
„ו˜‡ י˙יי˘בו ‰יטב כמ‰ ˜ו˘יו˙ ו„יו˜ים 

בפר˘"י בענין ˙רומו˙ ‡לו, ו‡כ"מ]. 

כ‡ן  „י˘  ‡פ"ל  ‰„ברים  כנים  ו‡ם 
ב˘מו"ר  „‡י'  למ„ר˘,  ר˘"י  בין  חילו˜ 
בניו  בי„י  ‰כין  כבר  ‡בינו  ˘יע˜ב  ספל"‚ 
עˆמן  ˘‰˙˜ינו  מ‰ם  "וי˘  ‰מ˘כן,  ˆרכי 
מ˘‰  וכ˘ב‡  ˘˘כחו  מ‰ן  וי˘  ל„ברים 
וע˘ו ‰מ˘כן י˘ מ‰ם ˘‰בי‡ו מעˆמן וי˘ 
מונח  ˘‰י‰  ממ‰  ‡ל‡  ‰בי‡ו  ˘ל‡  מ‰ם 
כל  כ‚)  ל‰,  (פר˘˙נו  ‡ומר  ‰ו‡  ˘כן  בי„ו 
‡י˘ ‡˘ר נמˆ‡ ‡˙ו ˙כל˙ ו‡ר‚מן ו‡ומר 
˘טים".  עˆי  ‡˙ו  נמˆ‡  ‡˘ר  כל  כ„)  (˘ם, 

פסו˜ים ‡לו  מפר˘י ‰מ„ר˘ „בב'  ובי‡רו 
‰י‰  ˘כבר  ‰יינו  ‡˙ו",  נמˆ‡  "‡˘ר  נ‡' 
מ˘‡"כ  מ‡בו˙ם,  מוכן  למ˘מר˙  ‡ˆלם 
בנו‚ע לחח ונזם וכל כלי ז‰ב וכיו"ב ˘˘ם 
נ‡מר ˘‰י‰ בנ„ב˙ ‰לב ו˘ל ‰מבי‡ (ול‡ 
פי'  ‰˘מיענו  ˘ל‡  ור˘"י  מ˜ו„ם).  מוכן 
ח„˘ ז‰ על "‡˘ר נמˆ‡ ‡˙ו", ˘‰י‰ מוכן 
„נ˜יט  י"ל  ˜„ם,  מימי  מ‡בו˙י‰ם  עו„ 
ו‰פרי˘ו  ˘‰כינו  לעˆמם,  ‰מˆי‡ו  ˘‰ם 

לב„ מינים ‡לו ל‰'. 

ר˘"י  נ˜ט  ל‡  „ב„ו˜‡  בז‰  ו‰נר‡‰ 
כ„ברי ‰מ„ר˘, כי ‰ם ב' ˘יטו˙ ב‰ך „ינ‡ 
לח˜ור  „י˘  ‰מ˘כן,  במל‡כ˙  „ל˘מ‰ 
„י˘  ל„ינ‡  ‡˘כחן  כבר  (ו‰רי  ב‚„רו 
כל  ול‡  ל˘מ‰,  בחיובי  ˘ונו˙  כמ‰ „ר‚ו˙ 

בס˙"ם  ל˘מ‰  ‚בי  עיי'  ˘ווים,  ‰מ˜ומו˙ 
עיי'  ז‰  ולעומ˙  מב:,  ומנחו˙  מח:  סנ‰„' 
‚בי ל˘מ‰ בˆיˆי˙ סוכ‰ י‡: ומנחו˙ ˘ם, 
סוכ‰   '‰ ומלחמו˙  ‰מ‡ור  בעל  ועיי"ע 
˘ˆריך  ‰‚בר‡  חוב˙  ‰ו‡  ‡י  ו‡כ"מ),  ט. 
(עיי'  ל˘מ‰  ‰נ„ב‰   ˙‡ ול‰פרי˘  ל‰כין 
‡ו  ‰נ"ל)   '‰ ובמלחמו˙  ˘ם  סנ‰„'  ר"ן  ‰יטב 

ב‰חפˆ‡, „מˆ„  ונ˙פס  ˘‰ו‡ „בר ‰˘ייך 
„ין ‰חפˆ‡ וחלו˙ זו ˘ל ‰˜„ו˘‰ ˘נע˘י˙ 
נחל˜ו  ובז‰  ל˘מ‰.  ˘˙ע˘‰  ˆריכ‰  ב‰ 
„כ„י  בחפˆ‡  „ין  ‰ו‡  „ל‰מ„ר˘  כ‡ן, 
ב„ברים  ו˙˙˜יים  מ˘כן  חלו˙  ע"ז  ˘י‰י‰ 
ב˙וכם"  „"ו˘כנ˙י  ‰˜„ו˘‰  ‚„ר  ˘נמסרו 
ל˜„ו˘˙ם,  מוכנים  ל‰יו˙  ˆריכים ‰„ברים 
פנים  (עיי'  למל‡כ˙ ‰מ˘כן  ˘מזומנים  עי"ז 
„מ˘"נ  מפר˘ינן  ול‰כי  ˘ם),  וˆפע"נ  יפו˙ 

"‡˘ר נמˆ‡ ‡˙ו ו‚ו'" ‰יינו ˘‰יו מוכנים 
בי„ם מכבר ב˘ביל ‰מ˘כן, כי „ברים ‡ל‰ 
מיוח„  ˆיווי  ע"ז  ‰י‰  ל‰כנ‰  ˘‰וˆרכו 
מ˘כן  עבור  מוכנים  ˘י‰יו  ‡בי‰ם  מיע˜ב 
˘‰„ברים  יו˙ר  מובטח  ובכך  ‰ע˙י„, 
‰‰כנ‰)  בפעול˙  (‚ם  מ˙חל˙ם  נע˘ו 
ר˘"י  ל˘י'  ‡בל  ל˘מ‰.  מיוח„˙  בכוונ‰ 
‰‚בר‡,  במע˘‰  „ין  ‰ו‡  „ל˘מ‰  ‰חיוב 
כבר  מוכנים  „‰יו  פי'  ל‡  ול‰כי  כמ˘י"˙, 
כוונ‰  כ‡ן  ‡ין  ‡ז  כי  מ‡בו˙ם,  למ˘מר˙ 
ל˘מ‰ „‰‚בר‡ ‰מנ„ב, ‡ל‡ נ˜ט „˜‡י על 

‰מנ„בים ˘‰ם ‰כינו ו‰פרי˘ו ל˘מ‰. 

ל˘מ‰  („„ין  ר˘"י  ˘י'  ובי‡ור 
‚„רי  כ˘‡ר  ‰וי  ל‡  ‰מ˘כן  במל‡כ˙ 
ב‰ם  ˘‰ˆורך  ˜„ו˘‰,  בחפˆי  ל˘מ‰ 
‰˜„ו˘‰  חלו˙  מˆ„  נ„ר˘  ל˘מ‰  בכוונ˙ 
˘מˆינו  ‰חילו˜  ב‰˜„ים  ‰חפˆ‡),  ˘על 
בין סו‚י ‰˙רומו˙, „ז"ל ‰כ˙וב בפר˘˙נו 
"כל נ„יב לב ‰בי‡ו חח ונזם וטבע˙ וכומז 

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

עבודת המשכן - הצה מ"עבודה זרה"
מדוע המשכן "מכפר על עוון העגל"? / מהי "עבודה זרה" בדקות? / איך אפשר לעבוד את ה' בעשיית צרכי האדם 

הפרטיים? / וכיצד מבטא יהודי את אמונתו השלימה בהשי"ת? / ביאור יסודי במהות עבודת המשכן שבלב כל 
אחד מישראל

כ˙ב ‰˘ל"‰ ‰˜' (חל˜ ˙ו˘ב"כ ˘ל„, ב), ˘‰מ˘כן ˘בנו בני י˘ר‡ל מ˙רומו˙י‰ם ‡˘ר ‰רימו 
כפי נ„ב˙ לבם, "‰י' מכפר על עוון ‰ע‚ל".

˘נו˙ר  רבב  כל  לע˜ור  ו˙˘וב˙ ‰מ˘˜ל  יסו„י  ˙י˜ון  ˘ל ‰מ˘כן  במ‰ו˙ו  ˘י˘  מכך,  ומובן 
מחט‡ ‰ע‚ל.

למ˘כן  מו‚בל  ˘‡ינו  פנימיו˙ ‰עניינים,  פי  על  ע˘יי˙ ‰מ˘כן  עבו„˙  עניין  לב‡ר ‡˙  וי˘ 
טמון  זו  בעבו„‰  כיˆ„  יובן  ו‡זי  ‰˘י"˙.  בעבו„˙  ויסו„י  כללי  עניין  ‰ו‡  ‡ל‡  בלב„  ‰‚˘מי 

˙י˜ון רב˙י לחט‡ ‰ע‚ל, וכפי ‡˘ר י˙ב‡ר.

אין עוד מציאות מלבדו ית' כלל
מ‰ו˙ חט‡ ‰ע‚ל, ‰י‡ עבו„‰ זר‰ וכפיר‰ בבור‡ רח"ל. ו‰נ‰, ל‡ ר˜ ‰מכחי˘ ‡˙ מˆי‡ו˙ 
‰בור‡ ‰ו‡ עוב„ עבו„‰ זר‰; ‡ל‡ ‚ם ‰מח˘ב בכסילו˙ו ˘י˘ ‡יז‰ ˘‰ו‡ בעל כח ˘ביכול˙ו 

לפעול „בר מבלע„י ‰בור‡, ‰רי ‰ו‡ עוב„ עבו„‰ זר‰ (ר‡‰ ‰ל' ע"ז ל‰רמב"ם ב˙חל˙ו).

כל ז‰ ‰ו‡ עבו„‰ זר‰ כפ˘וט‰. ‡ך על פי פנימיו˙ ‰עניינים (ר‡‰ ב‡רוכ‰ מˆו˙ ‡ח„ו˙ ‰' בספר 
‰י‡  ל‰˘י"˙  נוסף  כח  בעל  ˘י˘נו  ‰מח˘ב‰  ר˜  ל‡  יו˙ר,  ובעומ˜  ב„˜ו˙  ‰נ‰  מˆוו˙יך),  „רך 

עבו„‰ זר‰, ‡ל‡ ‚ם ‰מח˘ב‰ ˘י˘נ‰ מˆי‡ו˙ נוספ˙, חוı ממˆי‡ו˙ו י˙', ‰י‡ עבו„‰ זר‰!

בי‡ור ‰עניין:

י„י  על  נבר‡ו  ו‰‚˘מיים,  ‰רוחניים  ו‰נבר‡ים  ו‰˙ח˙ונים,  ‰עליונים  כולם,  ‰עולמו˙  כל 
מˆי‡ו˙  ‡ינם  ע„יין  לעˆמם,  מˆי‡ו˙  כבר  ‰ם  ולכ‡ור‰  ˘נבר‡ו,  ל‡חר  ו‚ם  י˙"˘.  ‰בור‡ 

נפר„˙ ממנו י˙'.



טלקראת שבת

ל‰וו˙ם  מפסי˜  ‰י'  ו‡ילו  ור‚ע,  ר‚ע  בכל  ‰ללו  ‰נבר‡ים  כל   ˙‡ ומחי'  מ‰וו‰  ‰˜ב"‰ 
ול˜יימם, ‰יו ‰ופכים מי„ ל‡ין ו‡פס ממ˘. וממיל‡, ‡י ‡פ˘ר לר‡ו˙ם כמˆי‡ו˙ ˜יימ˙ בזכו˙ 

עˆמם, ‡ל‡ כל מˆי‡ו˙ם ‰י‡ ר˜ כוחו ˘ל ‰˘י"˙ ˘מ‰וו‰ ‡ו˙ם ומ˜יימם כל ‰ע˙.

עו„  ˘‡ין  ר˜  בז‰  ‰פירו˘  ‡ין  ל‰).   ,„ (ו‡˙חנן  מלב„ו"  עו„  "‡ין  ‰כ˙וב  ˘‡מר  מ‰  וז‰ו 
‡לו˜‰ מלב„ו י˙', ‡ל‡ ˘‡ין עו„ ˘ום „בר ומˆי‡ו˙ מלב„ו. וז‡˙, מ˘ום ˘כל ‰נמˆ‡ים כולם 
מ˙‰ווים בכל ר‚ע מכוחו ˘ל ‰בור‡ י˙' ומ‰‡ר˙ו. וממיל‡, ‡ין ל‰ם מˆי‡ו˙ עˆמי˙ כלל (ענין 
ו‰‡מונ‰. „רך  ˘ער ‰יחו„  חל˜  ˙ני‡  כ-כ‡.  פר˜ים  ˙ני‡  ר‡‰  ב‡ורך  ז‰  ענין  ול‰בנ˙  ב˜יˆור ‚„ול,  כ‡ן  ז‰ ‰וב‡ 

מˆוו˙יך מˆו˙ ‡ח„ו˙ ‰'. ועו„).

התשובה לחטא העגל – האמונה ש"אין עוד מלבדו"
על פי ‰מבו‡ר למעל‰, נמˆ‡ ˘‰˙י˜ון ‰‡מי˙י לחט‡ עבו„‰ זר‰, ‰ו‡, כ‡˘ר ‰‡„ם נו˜ט 
כפ˘וט‰, ‡ל‡ ‰ו‡  זר‰  ˘זונח ‡˙ ‰עבו„‰  במ‰  מס˙פ˜  ל‚מרי. ‰ו‡ ‡ינו  ‡˙ ‰˜ˆ‰ ‰‰פכי 
מ‡מין בו י˙' ב‡מונ‰ ˘למ‰ ומו˘למ˙, ע„ ˘ברור ‡ˆלו ˘"‡ין עו„ מלב„ו", ו‡ין עו„ מˆי‡ו˙ 

כלל זול˙ו י˙', כמבו‡ר למעל‰.

וכמו כן ‰ו‡ בנו‚ע לכפר˙ חט‡ ‰ע‚ל, ˘‰˙˘וב‰ ‰‡מי˙י˙ לכך ‰י‡ ‰‰נח‰ ‰פ˘וט‰ ˘‡ין 
עו„ מˆי‡ו˙ זול˙ו י˙'. וע„ ˘‰„בר מ˙בט‡ ב‰נ‰‚˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל, וכל מע˘י‰ם מוכיחים 

‡˙ ‡מונ˙ם ‰˘למ‰ ˘‰ו‡ י˙' ‰נמˆ‡ ‰יחי„י ו‡ין זול˙ו.

ומע˙‰ י˘ לב‡ר, כיˆ„ מ˙בט‡˙ ‰‡מונ‰ ˘"‡ין עו„ מלב„ו" ב‰נ‰‚˙ ‰‡„ם ובמע˘יו. ו‡זי 
יובן ‚ם כן מ„וע ‰מ˘כן ‰ו‡ כפר‰ על חט‡ ‰ע‚ל.

גם מעשי האדם הגשמיים צריכים להיות "לשם שמים"
בי‡ור ‰עניין:

ב˘‡ר  י˙'  לעוב„ו  כן  נˆטוו‰ ‚ם  מˆוו˙י',  ו˜יום  בלימו„ ‰˙ור‰  ˘ל ‰י‰ו„י  עבו„˙ו  מלב„ 
מע˘י ‰"חולין" ˘לו, כ‡כיל‰ ו˘˙י' וכ‰‡י ‚וונ‡.

ל‡  מע˘י ‰‡„ם,  ˘כל  ו‰יינו  ˘מים",  ל˘ם  י‰יו  מע˘יך  מי"ב) "כל  פ"ב  חז"ל (‡בו˙  כך ‰ורו 
ר˜ ענייני ‰מˆוו˙, י‰יו ל˘ם עבו„˙ ‰˘י"˙. וכן נ‡מר בכ˙וב (מ˘לי ‚, ו) "בכל „רכיך „ע‰ו".

עו˘‰  ‰ו‡  ‡ין  ‚ופו,  ˆרכי   ˙‡ וממל‡  ו˘ו˙‰  ‡וכל  ‡ו  לפרנס˙ו,  עוס˜  ‰‡„ם  כ‡˘ר  ‚ם 
 ˙‡ לעבו„  ˘יוכל  ‰י‡  מטר˙ו  ‡ל‡  ‰פרטיים;  ורˆונו˙יו  ˆרכיו  למל‡ו˙  ‰‡רˆו˙  כ‚ויי  ז‡˙ 
ז‰ ‰ו‡  ועל „רך  ˘מים".  מע˘יו" ‰ם "ל˘ם  וכך, "כל  מˆוו˙י'.  ו˜יום  בלימו„ ‰˙ור‰  ‰˘י"˙ 
פירו˘ "בכל „רכיך „ע‰ו", ˘‚ם "„רכיך", ‰יינו ‰ליכו˙יו וˆרכיו ‰פרטיים, ‰ם חל˜ מ"„ע‰ו", 
ו‡מי˙י˙  ˘ני ˆיוויים ‡לו,  בין  יו˙ר ‰‰פר˘  בעומ˜  ˘נ˙ב‡ר  במ˜ור ‰„ברים  [ור‡‰  ועבו„˙ו  מי„יע˙ ‰בור‡ 

‰מעל‰ ‰י‡ בעבו„‰ ˘ל "בכל „רכיך „ע‰ו". עיי"˘].

מכך  נובע  ז‰  ‰רי  ˘מים,  ל˘ם  ר˜  ‰ם  מע˘יו  ˘כל  ז‰,  ב‡ופן  מ˙נ‰‚  ˘‰‡„ם  מ‰  ו‰נ‰, 
˘מוחו ולבו ח„ורים ב‰כר‰ ˘"‡ין עו„ מלב„ו":

לקראת שבת שבתיב לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

דין "שמה" בנדבות המשכן
יסיק דהיה דין לשמה גם במלאכות שקודם הנדבה בפועל, ויחדש דיש בזה חילוק בין רש"י והמדרש – אי הך 
דינא דלשמה הוא דין בגברא או בחפצא / יבאר דע"פ שי' רש"י עולה יפה החילוק בין האנשים לנשים שהיה 

באופן ההתנדבות

„פר˘˙נו  למ˘כן  ‰נ„בו˙  ‰ב‡˙  ‚בי 
ו‰נ˘ים,  ‰‡נ˘ים  בין  חילו˜  מˆינו 
מ‰  ‰ב‡˙  ר˜  ‰י˙‰  ‰‡נ˘ים  לב  „נ„יבו˙ 
„˙כל˙  ‰„ברים  עˆם  ‰יינו  מ‰ם,  ˘נ„ר˘ 
‰נ˘ים  מ˘‡"כ  וכו',  ˘ני  ו˙ולע˙  ו‡ר‚מן 
(מלב„ ˘‰˙נ„בו בכללו˙ י˙ר על ‰‡נ˘ים, 
כ„כ˙יב "ויבו‡ו ‰‡נ˘ים על ‰נ˘ים", עיי' 
במפר˘י ‰פסו˜; עו„ ז‡˙ – ) ל‡ ‰ס˙פ˜ו 
‰בי‡ו  ‡ל‡  כ˘לעˆמם  ‰„ברים  ב‰ב‡˙ 
בעˆמן  וטוו  ˙חיל‰  ˘טרחו  ‰יינו  מטו‰, 
‰עזים   ˙‡ טוו  ו‡ף  וכו'  ו‰‡ר‚מן  ‰˙כל˙ 
חי„ו˘  ב„רך  ונ"ל  ב˜ר‡.  כמ˙ו‡ר  כו', 
„בחילו˜ ז‰ טמון יסו„ ב„יני ‰נ„ב‰ „‡ז. 

„‰נ‰ ‚בי ‰ב‡˙ ‰נ„בו˙ מˆינו „חייב 
כפר˘"י  ל˘מ‰,  ‰נ˙ינ‰   ‡‰˙˘ רחמנ‡ 
ו˙נחומ‡  ירו˘'  ˙ר‚ום  (ועיי'  ˙רומ‰  ר"פ 

ל˘מי".  לי   – ˙רומ‰  לי  "וי˜חו  ˘ם) 
עˆם  מלב„  ˘ב‰ן  בנ„בו˙  יל"ע  ומע˙‰ 
פעולו˙  „רו˘ו˙  ‰יו  ו‰‰ב‡‰  ‰נ˙ינ‰ 
כ‚ון  ˘נמסר,  לפני  ‰„בר  ב‚וף  ו‰כנו˙ 
˘‰בי‡ו  פירו˘ו  ˘‡ין  ו‡ר‚מן  ב˙כל˙ 
‰בי‡ו  ‡ל‡  לחו„  וˆבע  לחו„  ˆמר 
 .  . ירו˜  וˆבעו  חלזון  ב„ם  ˆבוע  "ˆמר 
‡ר‚מן"  ˘˘מו  ˆבע  ממין  ˆבוע  [ו]ˆמר 
פעול˙  ‡י  לח˜ור  וי˘   ,(„ כ‰,  ˙רומ‰  (ר˘"י 

נמי  ˆ"ל  לנ„ב‰  כ‰כנ‰  ˘ב‡‰  ‰ˆביע‰ 
יפו˙  בפנים  בז‰  ˘„ן  מ‰  עיי'  ל˘מ‰, 
פר˘˙נו  ˆפע"נ  ועיי"ע  כ‚.  ל‰,  פר˘˙נו 

ל‰, ו. 

(˘עלי‰  „"˙רומ‰"  פי'  בר˘"י  ו‰נ‰ 
פירו˘‰  "ל˘מי")  ˘ˆ"ל  "לי"  נ‡מר 
נ„ב‰", ‰רי  מממונם  לי  יפרי˘ו  "‰פר˘‰, 

המדור מודפס 
עיוי נשמת

הרב שמעון ב"ר מנחם 
שמוא דוד הוי ע"ה 

רייטשיק
נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב



עשויים ליצר הרע 
– חביבין עלי?

ויעש את הכיור נחושת גו' במראות הצובאות
בנות ישראל היו בידן מראות שרואות בהן כשהן מתקשטות  . .  
והי' מואס משה בהן מפני שעשויים ליצר הרע, א"ל הקב"ה קבל 
כי אלו חביבין עלי מן הכל שעל ידיהם העמידו הנשים צבאות 
רבות במצרים
(לח, ח. רש"י)

שהדברים  יתכן  איך  ביאור,  צריך  לכאורה 

"שעשוים ליצר הרע" יהיו "חביבין עלי מן הכל"?

תכלית  אשר  הידוע  פי  על  זה  לבאר  ויש 

הכוונה מה שברא השי"ת את עולם הזה הגשמי, 

דירה  ית'  לו  להיות  הקב"ה  ש"נתאווה  היא 

ובכ"מ),  פל"ו.  תניא  טז.  נשא  תנחומא  (ראה  בתחתונים" 

שיוכל לשכון בגלוי גם בדברים גשמיים ונחותים 

ביותר.

מקדש  לי  "ועשו  השי"ת  שציוה  מה  וזהו 

ישראל  שיקחו  הקב"ה  שרצה  בתוכם",  ושכנתי 

וכיו"ב,  ונחושת  זהב  כסף  כמו  גשמיים,  דברים 

ומהם יבנו משכן לו יתברך, אשר במקום זה יהי' 

"ושכנתי   – בשר  כל  לעיני  במוחש  אלוקות  גילוי 

לעשות  הבריאה,  כוונת  מילוי  יש  ובזה  בתוכם", 

לו ית' "דירה בתחתונים".

ועשיית  העולם  בריאת  כוונת  אם  והנה, 

בדברים  לשכון  הקב"ה  שיוכל  היא  המשכן 

נמוך  שהדבר  שככל  מובן  הרי  דוקא,  הגשמיים 

ונחות יותר, הנה כאשר עושים גם מזה דירה בה 

בריאת  כוונת  בזה  ממלאים  הרי  ית'  אורו  שוכן 

העולם באופן נעלה יותר.

למשה  הקב"ה  שהודיע  מה  יובן  ובזה 

מן  עלי  ש"חביבין  אלו  הן  הצובאות"  ש"מראות 

הכל":

דברים  שהם  אלו  מראות  לוקחים  כאשר 

הרע",  ליצר  ו"עשויים  ביותר,  הנחותים  גשמיים 

ואדרבא,  הרע,  היצר  את  ומכניעים  ומכופפים 

להעמיד   – לקדושה  עצמו  זה  בענין  משתמשים 

"צבאות רבות במצרים", אזי דוקא דברים נחותים 

אלו נעשים "חביבין עלי ביותר". והוא הוא ענינו 

הנחותים  גשמיים  דברים  שדוקא  המשכן,  של 

את  ממלאים  ובזה  השי"ת,  ישכון  בהם  ביותר, 

ישראל  שיקדשו  השי"ת,  לה  שנתאווה  התכלית 

(תניא  ממנו"  למטה  תחתון  ש"אין  התחתון  את 

שם), וימשיכו גם שם שכינתו ית'.

איך הרהר ר' יוסי 
"במילי דעלמא"?

חמא  "אדהכי  ב)  (ריז,  פרשתנו  בזהר  איתא 

דעלמא,  במילי  מהרהר  דהוה  יוסי  לר'  (רשב"י) 

אמר ליה יוסי קום אשלים דיוקנך דאת חד חסר 

יוסי  שר'  יתכן  איך  ביאור,  צריך  ולכאורה  בך". 

רשב"י  במסיבת  ובהיותו  התנאים,  מגדולי  שהי' 

בשעה  הרהר  תורה,  ברזי  בעסקם  דילי'  וחברייא 

ההיא "במילי דעלמא"?

ויש לומר הביאור בזה:

אף שר' יוסי הי' מ"חברייא" דרשב"י, שהנהגתם 

לא  מ"מ  אומנותן",  ד"תורתן  באופן  היתה  בכלל 

מצינו  שהרי  בלבד,  בתורה  שעסקו  מאלו  הי' 

הא  ולדוגמא,  ציבור,  בצרכי  עסק  יוסי  שר'  בגמ' 

ועוד).  א.  יט,  (סנהדרין  בציפורי"  יוסי  ר'  ד"התקין 

הרהר  שבהם  דעלמא"  שה"מילי  לומר  יש  ועפ"ז 

ר' יוסי היו דברים הקשורים עם צרכי ציבור. ולכן 

בצרכי  לעסוק  כדי  תורה  רזי  משמיעת  הפסיק 

תורה  תלמוד  דוחה  בהם  העסק  שהרי  ציבור, 

(או"ח  לק"ש  מפסיק  אומנותו  שתורתו  מי  (שהרי 

סק"ו) ועוסק בצ"צ לא מפסיק (או"ח ס"ע)).

מדוע  גיסא,  לאידך  ביאור  צריך  זה  לפי  אך 

לו לעסוק בצרכי  מותר  הי'  אם  משמו,  אות  נחסרה 

ציבור?

ויש לומר הביאור בזה:

תורה  תלמוד  דוחה  ציבור  בצרכי  שהעסק  זה 

חשובה  הרבים  וטובת  שתועלת  מפני  רק  הוא 

לפעול  יכול  ציבור  בצרכי  העסק  אכן  כי  ביותר. 

"הטל  חז"ל  שאמרו  עד  העוסק,  במדריגת  ירידה 

יז,  (סנהדרין  מאיליהן"  כלין  והן  צבור  צרכי  עליהן 

א. ועוד). אלא שאעפ"כ גם אם תחסר אות משמו 

מפני שאינו עוסק בתלמוד תורה עדיין חייב אדם 

האישית  ירידתו  למרות  כי  ציבור,  בצרכי  לעסוק 

– הרי טובת ותועלת הציבור חשובה יותר.

ואגדהדרוש ואגדה ואגדהדרוש ואגדהדרוש דרוש
לקראת שבת י

˘כל  ברור ‡ˆלו  ˘‰˘י"˙ ‰ו‡ ‰מˆי‡ו˙ ‰יחי„‰, ‰רי  לבו  ומ˘יב ‡ל  מפנים  כ‡˘ר ‰‡„ם 
וממיל‡, ‡ין  עˆמם.  בפני  מˆי‡ו˙ ‡מי˙י˙  ל‰ם  ו‡ין  י˙',  ממנו  ר˜ ‰‡ר‰  ומלו‡ו ‰ם  ‰עולם 
˘ייך כלל ˘י˘˙מ˘ ב‰ם ל˙‡וו˙ו ול‰נ‡˙ו, ו‡פילו ב„ברי ‰י˙ר. כי מכיוון ˘כל מˆי‡ו˙ם ‰י‡ 
ב‰ם  ל‰˘˙מ˘  ‰„בר  ומופרך  י˙'.  לעבו„˙ו  ר˜  ב‰ם  ל‰˘˙מ˘  ˘י˘  ברור  ‰בור‡,  ממˆי‡ו˙ 

לעניינים ˘‡ינם עבו„˙ ‰'!

על  ו˘ולט  מו˘ל  ר˜  ו‰˜ב"‰  ח"ו,  עˆמו  בפני  מˆי‡ו˙  ˘‰עולם ‰ו‡  סובר  ‡ילו ‰י' ‰‡„ם 
בכך  עבר  ל‡  ˘‰רי  ˘מים.  ל˘ם  ˘ל‡  ‰עולם  מענייני  ˘נ‰נ‰  במ‰  פסול  ‰י'  ל‡  ‰רי  ‰עולם, 
על ˆיווי ‰˘י"˙ ל‡ במˆוו˙ ע˘‰ ול‡ במˆוו˙ ל‡ ˙ע˘‰. ומ‰ בכך ˘‰˘˙מ˘ בענייני ‰עולם 

לˆורך עˆמו, ל˘ם מילוי ˆרכי ‰‚וף?

עו„  ו"‡ין  י˙"˘,  ‰בור‡  ‰‡ר˙  ‰י‡  וענייניו  חפˆיו  ˘מˆי‡ו˙  ב‡מ˙,  ˘מכיר  מכיוון  ‡ך 
מלב„ו", ‰רי רˆונו˙ ו˙‡וו˙ ˘‡ינם "ל˘ם ˘מים" מופרכים ‡ˆלו ב˙כלי˙, וכל ענייניו וˆרכיו 

מו˜„˘ים למל‡ו˙ כוונ˙ ‰˘י"˙.

המשכן שבכל אחד מישראל
וממוˆ‡ „בר ‡˙‰ למ„ כיˆ„ בניין ‰מ˘כן ‰ו‡ כפר‰ על חט‡ ‰ע‚ל:

ו‰רוחני  ‚ם ‰מ˘כן ‰פנימי  בלב„, ‡ל‡  ל‡ ‰מ˘כן ‰‚˘מי  ˘ל ‰מ˘כן ‰ו‡  עניינו ‰פנימי 
˘נבנ‰ ‡ˆל כל י‰ו„י וי‰ו„י.

נ‡מר,  ל‡  "ב˙וכו  חז"ל  ב˙וכם", „ר˘ו  ו˘כנ˙י  מ˜„˘  לי  "וע˘ו  ח)  כ‰,  (˙רומ‰  על ‰פסו˜ 
מוב‡  (כך  בנפ˘ו"  מ˘כן  בחינ˙  לע˘ו˙  מי˘ר‡ל ˆריך  ו‡ח„  "˘כל ‡ח„  ו‰יינו  ב˙וכם",  ‡ל‡ 
ב˘ם רז"ל בל˜וטי ˙ור‰ נ˘‡ כ, ב. ור‡‰ ר‡˘י˙ חכמ‰ (˘ער ‰‡‰ב‰ פ"ו ˜רוב ל˙חל˙ו). ‡ל˘יך על ‰פסו˜. ˘ל"‰ 

סט, ‡. ר‡, ‡. חל˜ ˙ו˘ב"כ ˙רומ‰ ˘כ‰, ב. ˘כו, ב. ור‡‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו עמ' 173 ‰ע' 45).

בונ‰  ˘‰ו‡  י„י  על  וז‡˙  מי˘ר‡ל,  ו‡ח„  בכל ‡ח„  ˘ור‰  ˘‰˜ב"‰  ז‰ ‰י‡,  מ˘מעו˙ ˆיווי 
ו‡˙ „ברי ‰ר˘ו˙  ענייניו ‰‚˘מיים  מנˆל ‡˙  י‰ו„י  כ‡˘ר  בענייניו ‰פרטיים.  מ˜„˘  ל‰˜ב"‰ 

˘לו ל˘ם ˘מים, ‡זי ‰ו‡ נ‰פך למ˜„˘ ומ˘כן ו‰˘י"˙ ˘ור‰ בכל ענייניו.

ל˘ם  י‰יו  מע˘יך  "כל  ˘ל  ‰עבו„‰  ‰י‡  ‰י‡  ‰רוחני˙,  ‰מ˜„˘  ˘עבו„˙  כן,  ‡ם  ונמˆ‡ 
˘מים", ו"בכל „רכיך „ע‰ו". בעבו„ו˙ ‡לו מ˙˜יים ‰ˆיווי "וע˘ו לי מ˜„˘ ו˘כנ˙י ב˙וכם – 

ב˙וך כל ‡ח„ ו‡ח„".

ומע˙‰ יובן מ‰ ˘‰י' ‰מ˘כן כפר‰ על חט‡ ‰ע‚ל. כי חט‡ ‰ע‚ל ‰ו‡ עניין ˘ל עבו„‰ זר‰, 
ו‰˙י˜ון לעבו„‰ זר‰ ‰י‡ ‰‡מונ‰ ‰˙מימ‰ ו‰˘למ‰ ˘"‡ין עו„ מלב„ו". וביטוי' ˘ל ‡מונ‰ זו 
‰ו‡ במ‰ ˘‰‡„ם עו˘‰ ל‰˘י"˙ מ˘כן רוחני, ומ˜„י˘ ‡˙ כל ענייני ‰חולין ˘לו לעבו„˙ו י˙'.


