


˜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
ופשט את בגדיו: בבגדים שבשל בהם אל ימזוג כוס

לכלוך  מ˘ום  ר˜  ל‡  „‰ו‡  ב‚„יו'   ˙‡ „'ופ˘ט  ‰„ין  ‚„ר  יב‡ר 
‰ב‚„ים, „‡"כ ‰י' לו לפ˘וט ‡˙ ‰ב‚„ים ‚ם לˆורך ‰רמ˙ ‰„˘ן, 
ר˜ ‰כ˘ר  ו‰י‡  רבו'  'לפני  ˘‰וˆ‡˙ ‰„˘ן ‡ינ‰  מטעם  ‡ל‡ ‰ו‡ 
„‰כ˘ר, מ˘‡"כ ‰רמ˙ ‰„˘ן ‰י‡ לפני רבו ו‚ם ‚מר מל‡כ˙ ‰˜רבן

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ז עמ' 1 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
דין הדלקת המנורה כשאין איש במזבח (ע"פ לקוטי שיחות חי"ז עמ' 53 ואילך)

להגיד שבחן שלא הטו, מאי קמ"ל?  (ע"פ תורת מנחם חמ"ג עמ' 107 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
גדולתה של שבת הגדול

ימי ‰˘בוע – ‰נ‰‚˙ ‰טבע, ימי ‰חו„˘ – ‰נ‰‚‰ נסי˙ / ‰נס ‰"טבעי" 
י˘כון  מ‰טבע  ˘למעל‰   – ‰‰פכים  מחבר  ‰˘י"˙   / ‰‚„ול  „˘ב˙ 

בטבע ‚ופ‡

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 44 ואילך)

פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
קיום נצחי לעבודת אדם מוגבל? (ע"פ לקוטי שיחות ח"א עמ' 218 ואילך)

התלהבות בכל מצב (ע"פ לקוטי שיחות ח"א עמ' 217)

י חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בגדר מנחת חביתי כה"ג

מ˙ וע„יין ל‡ נ˙מנ‰ ‡חר – מ˘ל מי  יב‡ר עומ˜ ‰פלו‚˙‡ בכ‰"‚̆ 
מ˜ריבין ‡ו˙‰, ויסי˜ „˙לוי בח˜יר‰ ב‚„ר מנח‰ זו בכלל ‡ם ‰י‡ 
ב˙ור˙ ˜רבן יחי„ ‡ו ב‚„ר „ומ‰ ל˜רבן ˆיבור / עפ"ז י˙רı כו"כ 

˜ו˘יו˙ בעניני מנח‰ זו

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 21 ואילך)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
לימוד בחברותא

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
הכוסף לשינוי המצב ברוחניות 

בעז‰י״˙.

‰ננו  ˆו,  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

˜רעכı"), כי ‰ע˘ירו˙ ˘י˘ לו מ˘כיח˙ו ‡˙ „‡‚˙ו על מ‰ ˘חסר לו עו„, ו‰בינוני ‡ף כי 
 ıין חסר לו ל‡ מזונו˙ ול‡ לבו˘ ול‡ בי˙ ‡בל עם ז‰ ‰נ‰ ‰˙בוננו˙ו במ‰ ˘חסר לו ˙כוו‡
‡˙ לבבו ועיניו יזלו „מעו˙, ו‰עני ‡ינו ˆריך ˘ום ‰˙בוננו˙ כלל במˆבו ‡ל‡ ˙יכף כ˘נזכר 
ב˜רן  ומ˙‚ורר  ובלויים  וב‚„יו ˜רועים  ח˜ו  לחם  חסר  ˘‰ו‡  ומרו„ו  עניו  מˆבו ‰˜˘‰  על 
ב‡ופן  נפ˘ו  במר  יבכ‰  ובכ‰  ב˜רבו  לבו  י˘בר  מי„  ‰נ‰  סרוח‰,  ב„יר‰  ‡ו  ב‰˜„˘  זוי˙ 

‡˘ר ל‡ יוכל ל‰˘˜ט כלל.

ור‰ ועבו„‰, כ˘נזכרים  מפרטי עניני ‰מ˘ל מובן ‰נמ˘ל, „ˆ„י˜ים בינונים ועניים ב„ע˙̇ 
ע„ כמ‰ עניים ‰ם ב˙ור‰, ו‡˘ר במ˘ך ˘נים ‡רוכו˙ ר˙מו ‡˙ ‰נ˘מ‰ בע‚ל‰, כ˘ור לעול 
וכחמור למ˘‡, ל‚מרי ל‡ ל˘ם ענינים ˘ל˘מם יר„‰ ‰נ˘מ‰ לעולם ‰ז‰ – נע˘‰ מז‰ לב 

נ˘בר ונ„כ‰ ועולים על ‰„רך ‰י˘ר‰ בעבו„‰ בפועל ממ˘.

המס ימס הקרח הנורא של קליפת עמלק אשר בקרבו 
נע˘‰  "מ‰  ל‡מר:  עˆמו   ˙‡ ל‰זכיר  ‡יך  „רך  ‰ור‡˙  ‰ם  ‰ללו  ‰˜„˘ים   ˘„˜ „ברי 
עמי?" ("ווָ‡ס טוט זיך מיט מיר"), "‰יכן ‡ני בעולם?" ("וו‡ו בין ‡יך ‡ין „ער וועלט"?), 
וב‰ו  עליו, ‰˙‰ו  ˘עבר  מ‰  בכל  ו˘ל˘  ˘˙ים  פעם  עˆמו  לבין  בינו  ‰נ‰ ‡חר ‰‰˙בוננו˙ 
‰טר„ו˙  עניני  כל  ˘‚רמו  ו‰רי˜ו˙  ‰„ע˙  טר„˙  ו‡ו˙‰  ˘נים  במ˘ך  ˘לו  ועבו„‰  ב˙ור‰ 
ימס ‰˜רח  ו‰מס  ל˘מˆ‰  מˆבו ‰פרוע  על  ב‰˙עוררו˙ ‚„ול‰  לבבו  יחם  בעס˜יו, ‰נ‰ ‡ז 
‰נור‡ ˘ל ˜ליפ˙ עמל˜ ‡˘ר ב˜רבו ובר˘פי ‡˘ י˘˙ו˜˜ ל˘נו˙ ‡רחו˙ חייו ל˜בוע ע˙ים 

ל˙ור‰ ועבו„‰ ˘בלב, ו˘ב ורפ‡ לו.

על ‡‰ובי י„י„יי ‡נ״˘, ‰׳ עלי‰ם יחיו, לזכור ימי ˜„ם בעמ„ם ב‰יכלי ‡ור זיו ˘כינ˙ו 
˘ר˘  כפי  ‡נ״˘  מי„י„י  ‡י˘  ‡י˘  זי״ע  ‰˜׳  רבו˙ינו  ‡בו˙ינו  כ״˜  ‰ו„   ˘„˜ בח„רי  י˙׳ 
˜„ו˘˙  בכנפי  לחסו˙   ˘„˜ בחˆרו˙  ל‰ס˙ופף  זכ‰  ‚זיר˙ ‰‰˘‚ח‰ ‰עליונ‰  וכפי  נ˘מ˙ו 
מורו ורבו ‡˘ר ‡ליו נ˘‡ ‡˙ נפ˘ו ל‰˙ברך בכל מכל כל ב‚˘ם וברוח ועל כל ‡ח„ ו‡ח„ 

מי„י„י ‡נ״˘ ˘י' ל„ע˙ נ‡מנ‰ ‡˘ר „ברי ˆ„י˜ים וברכו˙י‰ם חיים ו˜יימים לע„.

 ,˘„˜ ב‰יכלי  בעמ„ם  י˙׳  עוזו  מ˘כינ˙  לי‰נו˙  זכו  ‡˘ר  ‰ימים   ˙‡ ˘י'  ‡נ״˘  זכרון 
ומ‚בי‰ים  ‚„ול  ל‡ור  חומר  ב˙י  ˘ל  מ‰‡פל‰  ‰מוˆי‡ים  ‰ם  וברכו˙י‰ם  ˙ור˙ם  וזכרון 

מביˆ˙ טיט ‰יון ‡ל רום זך וט‰ור, ומעוררים כוסף ˙˘ו˜‰ ‡ל ‰טוב ‰מעול‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח עמ' ˜לב 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

הכוסף שינוי המצב ברוחניות 
הנה אז יחם לבבו בהתעוררות גדולה על מצבו הפרוע לשמצה והמס ימס הקרח הנורא של קליפת עמלק אשר 

בקרבו וברשפי אש ישתוקק לשנות ארחות חייו לקבוע עתים לתורה ועבודה שבלב, ושב ורפא לו

צדיקים בינונים ועניים בדעת תורה ועבודה
...ו‡וסיף לב˜˘ו לעורר ‡˙ י„י„ינו ‡נ״˘ ˘י' ל˜בוע ˘יעור לימו„ „‡״ח [=„ברי ‡ל˜ים 
חיים – כינוי לספרי חסי„ו˙] חסי„ו˙ ב˘ב˙ ˜„˘ בזמן ‰מ˙‡ים לרבים ב‡ח„ מספרי ‰ו„ 

כ״˜ ‡בו˙ינו רבו˙ינו ‰˜„ו˘ים זˆו˜לל‰״‰ נב‚"ם זי״ע ‰נ„פסים.

י„ענו כלנו י„ענו כי על כל „בר טוב ומועיל בכלל ועל „בר ˜ביעו˙ לימו„ ברבים בנ‚ל‰ 
וב„‡״ח בפרט י˘נם כמ‰ וכמ‰ מניעו˙ ועיכובים ˘‰ם ˘לוחי ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ ‰מ˙לב˘ים 
בלבו˘י נסיון ל‰מˆי‡ כל מיני ‰מˆ‡ו˙ לבלבל ול‰טרי„, ו‰חפı ב‡מ˙ בטוב˙ נפ˘ו עליו 
ל‰˙‡זר בכחו˙ ˘ל נפ˘ ‰‡ל˜י˙ ל„חו˙ ‡˙ כל ‰מניעו˙ ו‰עיכובים ולזכו˙ ב‡ור כי טוב, 
ו‡מרו רז"ל ‡ין טוב ‡ל‡ ˙ור‰, ו˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ‰י‡ ‰י‡ ‰˙ור‰ ‡ור ‰יינו ‰‡ור ˘ל ‰טוב.

‰ו„ כ״˜ ‡‡זמו"ר מו‰״ר ˘מו‡ל זˆו˜לל‰"‰ נב‚״ם זי״ע ‡מר ל‡ח„ על יחי„ו˙:

‰˜ב״‰ ‰טביע ב‰‡„ם ל‰יו˙ ˙‡ב למˆב יו˙ר נעל‰, ‰יינו מכמו ˘‰ו‡ נמˆ‡, וטבע זו 
י˘נ‰ ב‰‡„ם בין בענינים ‰‚˘מיים ובין בענינים ‰רוחניים ‡ל‡ ˘‰כוסף לענינים ‰‚˘מיים 
 - ("פַ‡רזָ‡ר‚ט")  מו„‡‚  ‚ם ‰ע˘יר ‰ו‡  ולכן ‰נ‰  לענינים ‰רוחניים,  מ‰כוסף  יו˙ר  נר‚˘ 

כמ‡מר מי ˘י˘ לו מנ‰ רוˆ‰ מ‡˙ים.

י˘  ז‰  בכל  ובינוני,  ע˘יר  בין  עני  בין  ‰ב„ל  מבלי  ‡„ם  בכל  ‰י‡   ‰‚‡„‰ „טבע  ו‰‚ם 
ע„  ‰רב‰  ל‰˙בונן  ˆריך  ˘‰ע˘יר  ועני,  לבינוני  ע˘יר  בין  ‰„‡‚ו˙  פעול˙  ב‡ופן  חילו˜ 
 ‡ מיט  יוˆ‡  ‡יז  ("ער  בלב„  ‡נח‰  ‡ל‡  ‡ינ‰   ‰‚‡„‰ ופעול˙  לו  ˘חסר  מ‰  מוˆ‡  ˘‰ו‡ 

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 „

 ופשט את בגדיו: בבגדים שבש
בהם א ימזוג כוס

יבאר גדר הדין ד'ופשט את בגדיו' דהוא לא רק משום לכלוך הבגדים, דא"כ הי' לו לפשוט את הבגדים גם לצורך 
הרמת הדשן, אלא הוא מטעם שהוצאת הדשן אינה 'לפני רבו' והיא רק הכשר דהכשר, משא"כ הרמת הדשן היא 

לפני רבו וגם גמר מלאכת הקרבן

ו˘ם ‡ו˙ו  מעל ‰מזבח  מרים ‡˙ ‰„˘ן  ˘‰כ‰ן  ˙רומ˙ ‰„˘ן,  על  מ„ובר  פר˘˙נו  ב˙חיל˙ 
"‡ˆל ‰מזבח"; וב‰מ˘ך לז‰ מ„ובר על ‰וˆ‡˙ ‰„˘ן ע"י ‰כ‰ן (ו, „): "ופ˘ט ‡˙ ב‚„יו ולב˘ 

ב‚„ים ‡חרים, ו‰וˆי‡ ‡˙ ‰„˘ן ‡ל מחוı למחנ‰ ‡ל מ˜ום ט‰ור". ובפירו˘ ר˘"י:

˘‰ו‡  ב‚„ים  ב‰וˆ‡˙ ‰„˘ן  ילכלך  ˘ל‡   .ıחוב‰ ‡ל‡ „רך ‡ר זו  ב‚„יו – ‡ין  "ופ˘ט ‡˙ 
מ˘מ˘ ב‰ן ˙מי„; ב‚„ים ˘בי˘ל ב‰ן ˜„יר‰ לרבו, ‡ל ימזו‚ ב‰ן כוס לרבו. לכך 'ולב˘ ב‚„ים 

‡חרים' – פחו˙ין מ‰ן".

מובן ‰ו‡   – ב‚„יו"  ל‰ˆיווי "ופ˘ט ‡˙  (בכלל)  טעם  לי˙ן  נ„ר˘  ˘ר˘"י  לז‰  ו‰נ‰, ‰טעם 
(ור‡‰ כעין ז‰ במ˘כיל ל„ו„):

ו‰י'  ב‚„ים ‡חרים",  "ולב˘  לומר  „י  – ‰י'  „לכ‡ור‰  בי‡ור,  „ור˘˙  ל˘ון ‰כ˙וב  ‡ריכו˙ 
במפור˘  ולומר  ל‰‡ריך  ‰וˆרך  ומ„וע  מ˜ו„ם;  ˘לב˘  ב‚„יו   ˙‡ לפ˘וט  ˘ˆריך  מ‡ליו  מובן 

"ופ˘ט ‡˙ ב‚„יו (ולב˘ ב‚„ים ‡חרים)"?

‰˜ו„מים,  ‰ב‚„ים   ˙‡ ללכלך  ˘ל‡  כ„י  ‰ו‡  ‡חרים  ב‚„ים  לבי˘˙  ˘טעם  מוכח,  ומז‰ 
‰ב‚„ים  פ˘יט˙  על)  ‡ל‡  ‰‡חרים,  ‰ב‚„ים  לבי˘˙  על  (ל‡  ‰י‡  בכ˙וב   ‰˘‚„‰‰ עי˜ר  ולכן 

‰˜ו„מים.

˘‰ו‡  ב‚„ים  ‰„˘ן  ב‰וˆ‡˙  ילכלך  "˘ל‡  ר˜  כו˙ב  ‰י'  ר˘"י  ב‡ם  „י  ‰י'  ז‰  לפי  ‡מנם, 
מ˘מ˘ ב‰ן ˙מי„" – ˘בז‰ מוסבר˙ ˘פיר ‰‰„‚˘‰ "ופ˘ט ‡˙ ב‚„יו";

ימזו‚  לרבו ‡ל  ב‰ן ˜„יר‰  ˘בי˘ל  "ב‚„ים  עו„:  ול‰וסיף  ל‰מ˘יך  ר˘"י  מ„וע ‰וˆרך  ‡ך 
ב‰ן כוס לרבו"?! וכי מ‰ ‰י' חסר ב‰בנ˙ ‰כ˙וב לולי ‰וספ‰ זו?

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

ב. וי˘ לב‡ר, ˘ב‰וספ‰ זו נ˙כוון ר˘"י ל˙רı ˜ו˘י‡ בפ˘טי ‰כ˙ובים:

ב„  מ„ו  "ולב˘ ‰כ‰ן  ‰„˘ן:  ˙רומ˙  ל„ין  ב‰מ˘ך  ב‡  ‰„˘ן,  על ‰וˆ‡˙  ז‰ ‰מ„בר  פסו˜ 
ומכנסי ב„ ילב˘ על ב˘רו, ו‰רים ‡˙ ‰„˘ן ‡˘ר ˙‡כל ‰‡˘ ‡˙ ‰עול‰ על ‰מזבח, ו˘מו ‡ˆל 
ב‚לל ‰ב‚„ים  ב˘ביל ‰וˆ‡˙ ‰„˘ן ‰ו‡  בפ˘יט˙ ‰ב‚„ים  ˘עי˜ר ‰ז‰ירו˙  ומ˘מע,  ‰מזבח". 

("מ„ו ב„ ומכנסי ב„") ˘‰י' לבו˘ ב‰ם בע˙ ‰רמ˙ ‰„˘ן.

נ˜יים  ˘י‰יו  כ„י  ‰ו‡  ‰„˘ן  ‰וˆ‡˙  לפני  ב‚„יו  פ˘יט˙  ˘טעם  לומר  ‡פ˘ר  ‡יך  ו˙מו‰: 
לכלוך  ˘ל  בעבו„˙ ‰רמ˙ ‰„˘ן – ˜יים ‰ח˘˘  ˘מ˘מ˘  בע˙  ו‰רי ‚ם  ב‰ן?!  ˘מ˘מ˘  בע˙ 

‰ב‚„ים מן ‰„˘ן!

וכמו   – ‰„˘ן  ב‰וˆ‡˙  ‰ב‚„ים  ללכלוך  ‰„˘ן  ב‰רמ˙  ‰לכלוך  ח˘˘  „ומ‰  ˘‡ינו  [ו‡ף 
˘כ˙ב ר˘"י בפירו˘ו על ‰˘"ס (יומ‡ יב, ‡): "‚בי ‰וˆ‡˙ ‰„˘ן . . ‰ב‚„ים מ˙בזים ומ˙לכלכין 
מובן  מ˜ום  מכל  ב‚„ים" –  לכלוך  ˘ם  . ‡ין   . ליום  מח˙‰  ˘‡ינו ‡ל‡  ˙רומ˙ ‰„˘ן  ב‰ן ‡בל 
˘בערך ל˘‡ר עבו„ו˙ ‰מ˜„˘, ‡ין ‰רמ˙ ‰„˘ן מל‡כ‰ "נ˜י'" כל כך, ו‡ם כן, למ‰ ל‡ יפ˘וט 

‡˙ ב‚„יו (˘עו˘‰ ב‰ם ˘‡ר עבו„ו˙) ‚ם ב˘ביל ‰רמ˙ ‰„˘ן?!]

‚. וכ„י ל˙רı ˜ו˘י‡ זו, ‰וסיף ר˘"י ל‰בי‡ ‰מ˘ל – "ב‚„ים ˘בי˘ל ב‰ן ˜„יר‰ לרבו ‡ל 
ימזו‚ ב‰ן כוס לרבו". ו‰יינו:

‡כן, מˆ„ ˙חיל˙ „ברי ר˘"י: "˘ל‡ ילכלך ב‰וˆ‡˙ ‰„˘ן ב‚„ים ˘‰ו‡ מ˘מ˘ ב‰ן ˙מי„", 
[וכ„יו˜  ‰„˘ן.   ˙‡ מוˆי‡  ˘ב‰ם  ‰ב‚„ים  ב‡ו˙ם  ˙יע˘‰  ‰„˘ן  ‰רמ˙  ˘‚ם  לומר  מ˜ום  ‰י' 
‡ין  ˘כ‡ן  ‰יינו,   – ˙מי„"  ב‰ן  מ˘מ˘  ˘‰ו‡  "ב‚„ים  לכלוך  מפני  ‰ו‡  ˘‰ח˘˘  ר˘"י  ל˘ון 
עבו„ו˙  ˘‡ר  על  כן (‰רמ˙ ‰„˘ן), ‡ל‡ ˜‡י  לפני  זו  בפר˘‰  מ„ובר  ˘בו  על ‰˘ימו˘  ‰„יו˜ 

‰מ˜„˘ "˘מ˘מ˘ ב‰ן ˙מי„"].

ו‰טעם ˘‚ם ‰רמ˙ ‰„˘ן נכלל˙ ב˘‡ר עבו„ו˙ ‰מ˜„˘ בענין ז‰, ˘‡ינ‰ נע˘י˙ ב‰ב‚„ים 
˘מוˆי‡ ב‰ן ‡˙ ‰„˘ן – ‡ל‡ ‰כ‰ן נ„ר˘ ל‰חליף ‡˙ ב‚„יו בין ‰רמ˙ ‰„˘ן ל‰וˆ‡˙ ‰„˘ן, 

מובן על פי ‰מ˘ל מ"ב‚„ים ˘בי˘ל ב‰ן ˜„יר‰ לרבו ‡ל ימזו‚ ב‰ן כוס לרבו":

‡ל‡  רבו  בפני  ‡ינו  ˜„יר‰  ˘בי˘ול  ‰ו‡,  כוס  ומזי‚˙  ˜„יר‰  בי˘ול  בין  ‰‰ב„לים  ‡ח„ 
במ˜ום ‡חר, ו‡ילו מזי‚˙ כוס לרבו ‰י‡ בפניו.

וז‰ו ‰‰ב„ל בין ‰רמ˙ ‰„˘ן ל‰וˆ‡˙ ‰„˘ן, ˘‡ף ˘ב˘ני‰ם נוטלים ‡˙ ‰„˘ן מעל ‰מזבח, 
‰רי ב‰רמ˙ ‰„˘ן נ‡מר "ו˘מו ‡ˆל ‰מזבח", ו‡ילו ‰וˆ‡˙ ‰„˘ן ‰י‡ "‡ל מחוı למחנ‰ ‡ל 

מ˜ום ט‰ור".

ולכן, כיון ˘‰רמ˙ ‰„˘ן ‰י‡ "בפני רבו", ˆריכ‰ ל‰יו˙ בב‚„ים ח˘ובים, כמו מזי‚˙ כוס; 
מעל  „˘ן  נטיל˙  רבו",  "בפני  ‰י‡  ˘‰˙חל˙‰  ‡ף  למחנ‰,   ıמחו ‡ל  ‰„˘ן  ‰וˆ‡˙  ו‡ילו 
‰מזבח, ‰רי עי˜ר‰ ‰ו‡ כמו בי˘ול ˜„יר‰, „בר ‰נע˘‰ ˘ל‡ בפני רבו, ולכן נע˘י˙ בב‚„ים 

פחו˙ים יו˙ר.

ז‰ ‚וף ‰˘ימו˘.  כוס ‰רי  מזי‚˙  בעו„  רבו,  ל˘ימו˘  ‰כנ‰  בי˘ול ˜„יר‰ ‰ו‡  ז‡˙:  ועו„ 
עˆמו  מ‰˘ימו˘  עי˜רי  חל˜  ‰י‡  ‡ל‡  ‰˘ימו˘,  ו‚מר  סיום  ר˜  ‡ינ‰  כוס  מזי‚˙  כלומר: 

עצה לחלישות בלימוד - חברותא
חלישות  אודות  כותב  בו   .  . למכתבו  במענה 

הלימוד ואשר הזמן מתבזבז.

אחת העצות היא ללמוד בחברותא לכל הפחות 

בדבוק  נקנית  שתורה  לכך  שמעבר  אחד,  עוד  עם 

עוד  עם  להפגש  שמתדברים  עצמו  זה  הרי  חברים, 

זה  ומטעם  חוזק.  ובתוספת  יותר  מחייב  זה  מישהו, 

ועל  אחד,  באותו  מדובר  תמיד  לא  אם  שגם  מובן 

הם  אם  גם  אבל  כמה,  אותם  לא  וכמה  כמה  אחת 

ללא  לבד,  מאשר  עדיף  זה  פנים,  כל  על  מתחלפים 

זה. ואין לך דבר העומד בפני הרצון...

(תרגום מאגרות קודש ח"י עמ' קיט ואילך)

נחוץ לבזבז כחות ובלבד לרכוש חבר
תורת  ללמוד  ונכון  שנחוץ  כמה  עד  ...הנה 

יותר  ועוד  נחוץ  הנה  רב,  בתור  אחד  עם  החסידות 

עמדו  להסתדר  שיוכל  אחד  ועכ"פ  אחדים  למצוא 

חבר,  תלמיד  פנים  כל  ועל  חבר,  בתור  בלימוד 

לך  וקנה  רב  לך  עשה  במשנה,  ז"ל  חכמנו  וכדיוק 

קני'  דרך  על  להיות  צריך  חבר  שלרכוש  היינו  חבר, 

כחות  לבזבז  נחוץ  וכן  ממון,  בזבוז  ידי  על  שבא 

ובלבד לרכוש חבר.

ואז  הנ"ל,  ע"ד  חבר  שימצא  מאד  במאד  ...נכון 

תתרבה ההצלחה בלימודו.

(אגרות קודש חי"ג עמ' טז ואילך)

אפילו אחד שיושב ועוסק בתורה 
עליו נאמר אבוא אליך וברכתיך

בישיבה  שלומד  כותב  בו   .  . מכתבו  על  במענה 

אופן,  באיזה  ושואל  מורה,  עזרת  מבלי  ובשיעור 

דרך ושיטה, יאחז בלימוד תורתנו הק' . . אם ללמוד 

בחברותא או לעצמו...

ושמונה  שמהארבעים  משנה  דבר  ידוע  ...כבר 

דברים שהתורה נקנית בהם הוא דבוק חברים, ולכן 

שפשוט  אף  בחברותא  לימוד  לו  שיהי'  לסדר  נכון 

חבר,  אין  אם  גם  תורה,  מתלמוד  ח"ו  להבטל  שאין 

וכבר אמרו רז"ל שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה 

ראה  ו'),  ג'  (אבות  וברכתיך  אליך  אבוא  נאמר  עליו 

פוסק   - התניא  בעל  הזקן  לרבנו  הקדש  אגרת  ג"כ 

בנגלה  פוסק   - ערוך  והשולחן   - דתורה  בנסתר 

דתורה, סימן כ"ג. 

בברכה לת"ת ביראת שמים ולבשו"ט בכל הנ"ל.

(אגרות קודש חי"א עמ' קעב)

איך ירוצו אחריך להיות אתך בחברותא
לזה  נוסף  שלך,  במקרה  גם  לפועל,  ..ובנוגע 

שבגילך העיקר אינו החבר אלא ההתמדה והשקידה 

החברים  אלא  חבר,  לחפש  תצטרך  לא  ואז  שלך, 

זה  אם  וגם  בחברותא,  אתך  להיות  אחריך  ירוצו 

צריך לקחת זמן עד שתגיע למצב זה, וזה [אכן] לא 

נוח וקשה ללמוד ללא חבר, אבל מוכרחים לעשות 

זאת במרץ ובבטחון שזה לזמן קצר יחסית...

(תרגום מאגרות קודש חי"ג עמ' רח)

עצה לחוסר סבלנות 
בלימוד - חברותא

בלימוד  להמשיך  הפנימי  רצונו  אשר  כותב 

בתורה אבל לעת עתה אין מוצא בעצמו די סבלנות 

והתמדה למלאות רצונו זה.

ככל  להשתדל   .  . היא  בזה  היעוצה  העצה  והנה 

כי  מי,  עוד  עם  בצוותא  הלימוד  שיהי'  האפשרי 

בהם  המעלות  אחת  היא  חברים  שדיבוק  מלבד 

הקביעות  שעי"ז  במוחש  רואים  נקנית,  התורה 

החברים  בפני  שמתביישים  כיון  יותר  מתקיימת 

לשיעור וגם אין מקום לאמתלא כל כך...

(אגרות קודש חי"ד עמ' רמג ואילך)

לימוד בחברותא

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

לומר ˘חיוב ‰‰˜רב‰ "˙מי„" ‰יינו ˘בכל 
(בפני  ח„˘  חיוב  ‰כ‰"‚  על  חל  ויום  יום 

עˆמו).

עו„ ˜ו˘י‡, „‡י˙‡   ıל˙ר י˘  ומע˙‰ 
ב˙ור˙ כ‰נים "ז‰ ˜רבן ‡‰רן ביום ‰מ˘ח 
מבי‡  ˘נמ˘ח  מיום  ˙מי„,  מנח‰  ‡ו˙ו ‚ו' 
‡ומר  ‡ינו  ‡ו  עולם,  ע„  ‰‡יפ‰  ע˘ירי˙ 
˘נמ˘ח  ביום  [‡ל‡]  ‡ו˙ו  ‰מ˘ח  ביום 
˙למו„  ומפסי˜,  ‰‡יפ‰  ע˘ירי˙  מבי‡ 
לומר מנח‰ ˙מי„. ‰‡ מ‰ ‡ני מ˜יים ביום 
ע˘ירי˙  מבי‡  ‰מ˘ח  ביום  ‡ו˙ו  ‰מ˘ח 
˘‡מר  מ‰ו  ו˜˘‰  עולם".  ע„  ‰‡יפ‰ 
˘"ביום  מ˘מיענו  ‡ו˙ו"  ‰מ˘ח  „"ביום 
‡ף  ו‰רי  עולם",  ע„  כו'  מבי‡  ‰מ˘ח 
י„עינן  ל‡  ו˙ו  ˙מי„"  "מנח‰  נ‡מר  ‡ילו 
מיום  לעולם,  ז‰  ˜רבן  ל‰בי‡  ˘עליו  כבר 
‰˙ו"כ).  מפר˘י  בז‰  ˘נ„ח˜ו  מ‰  (עיי'  ˘נמ˘ח 
עמו˜  ˘חי„ו˘  לומר  י˘  ‰נ"ל  ע"פ  ‡מנם 
"ע„  יום  ˘כל  ו‰ו‡  כ‡ן,  ‰˘מיענו ‰˙ו"כ 
כלומר,  ‡ו˙ו",  ‰מ˘ח  "יום  נ˜ר‡  עולם" 
ז‰  ויסו„  נמ˘ך;  עˆמו  "יום ‰מ˘ח ‡ו˙ו" 
מוסיף לנו ‰סבר ב‚„ר "מנח‰ ˙מי„" זו – 
עליו  חל  יום  ˘בכל  ˘˙וכן ‰˙מי„יו˙ ‰ו‡ 
‰חיוב ל‰בי‡ ˜רבן מנח‰ ז‰ כ‡ילו ‰י' ז‰ 

"יום ‰מ˘ח ‡ו˙ו".

לן  נפ˜‡  „טוב‡  לח„˘  י˘  ומע˙‰ 
נמˆ‡  ז‰  ‰סבר  לפי  כי  ל‰לכ˙‡.  מינ‰ 
‰ם  יום  בכל  ‰˜רבים  כ‰"‚  ˘חבי˙י 
‡ו˙ו",  ‰מ˘ח  „"ביום  חינוך  מנח˙  ב‚„ר 
וממיל‡ מ˜ום לומר ˘כ˘ם ˘‡סור לכ‰"‚ 
לכ˙חיל‰ לע˘ו˙ ˘ום עבו„‰ ˜ו„ם ˘יבי‡ 
כ"‰  בסו‚יין),  (כמבו‡ר  חינוכו  מנח˙   ˙‡
לכ˙חיל‰)  (עכ"פ  לו  ˘‡סור  יום,  בכל  ‚ם 

לע˘ו˙ ˘ום עבו„‰ ˜ו„ם לכן.

סבר˙  ‚ם  לכ‡ור‰  לב‡ר  י˘  ועפ"ז 
„בו  „‰יכ‡   ‚"‰ פ"ז  ˘˜לים  ‰ירו˘למי 
‚ם  נ˙מנ‰  לעבו„‰  ˙חיל‰  ˘נ˙˜רב  ביום 
ל‰יו˙ כ‰"‚ מבי‡ ר˜ ˘˙ים, ‡ח˙ לחינוכו 
מנחו˙   '‚ בעי  ול‡  ‰יום,  לחוב˙  ו‡ח˙ 
(‡ח˙ מ„ין חינוך ‰„יוט ו‡ח˙ מ„ין חינוך 
„חבי˙י  ‰יום  מעבו„˙  ו‡ח˙  ‚„ול  כ‰ן 
בז‰  ˘‰טעם  לומר  י˘  ול„ברנו  כ‰"‚), 
‰ו‡ לפי ˘מנח˙ חבי˙ין „חוב˙ ‰יום ‰י‡ 
י˘  ומע˙‰  כ‰"‚.  לחינוך  לו  עול‰  ‚ופ‡ 
מנחו˙  וס"ל „בעי ‚'  לומר „‰בבלי „פלי‚ 
כ‡י„ך  „‡זיל  לפי  ‰ו‡  ע"‡)  עח  מנחו˙  (עיי' 

מ"„.

לקראת שבת ו

[וכמובן ‚ם מ˘ימו˘ יע˜ב ליˆח˜, ˘"וי‚˘ לו וי‡כל (ו‡חר כך) ויב‡ לו יין וי˘˙" (˙ול„ו˙ כז, 
כ‰)], ו‡ילו בי˘ול ˜„יר‰ ˙וכנו ר˜ ‰כנ‰ „‰כנ‰ לכללו˙ ‰˘ימו˘.

וז‰ו ‰‰ב„ל בין ‰רמ˙ ‰„˘ן ל‰וˆ‡˙ ‰„˘ן:

˘ב‰˘ימו˘ „עבו„˙  ו‰יינו  מˆו˙ ‰˜רבן,  ו‚מר  סיום  עˆמ‰,  בפני  מˆו‰  ‰רמ˙ ‰„˘ן ‰י‡ 
מכ˘יר „מכ˘יר,  ו‡ילו ‰וˆ‡˙ ‰„˘ן ‡ינ‰ ‡ל‡  ˘לו;  ו‰˘לימו˙  ז‰ ‰‚מר  ‚ופ‡ ‰רי  ‰˜רבן 

ב˘ביל ˘י‰י' מ˜ום פנוי למערכ‰ על ‰מזבח.

כוס  ב‰ן  ימזו‚  ‡ל  לרבו  ˜„יר‰  ב‰ן  ˘בי˘ל  "ב‚„ים  מוסיף  ˘ר˘"י  ˘בז‰  מובן,  ז‰  ולפי 
עבו„ו˙,  בכמ‰  ˘‰רי   – כ‰ונ‰  ב‚„י  לכלוך  ב˘ביל  ר˜  ל‡  ‰ו‡  ˘‰טעם  ל‰וסיף,  ב‡  לרבו" 
˘י˙לכלכו  ו‡פ˘ר  מ˜ום  י˘  וכו',  ו‰˜טר‰  ‰„ם  זרי˜˙  ‰„ם,  ˜בל˙  ‰˜רבן,  מ˘חיט˙  ‰חל 
ב‚„יו, וכל ˘כן ו˜ל וחומר ב˙רומ˙ ‰„˘ן – ‡ל‡, ˘בעבו„‰ ˘‰י‡ לפני רבו ו˙וכנ‰ ‰ו‡ ‚„ר 
‰˘ירו˙ לרבו, ל‡ נח˘ב ללכלוך ול‡ חל על ז‰ ˘ם לכלוך, „‡„רב‰, ז‰ו ˙וכן ‰˘ירו˙ לרבו;

ם "לכלוך",  ‡ינ‰ בפני רבו ו˙וכנ‰ ‰ו‡ ר˜ ‰כ˘ר „‰כ˘ר, חל על ז‰̆  ‡ין כן בעבו„‰̆  מ‰̆ 
ולכן לˆורך עבו„‰ זו פו˘ט ‰כ‰ן ‡˙ ב‚„יו ‰ר‚ילים ולוב˘ "ב‚„ים ‡חרים פחו˙ים".

„. וי˘ ל‰וסיף – בעבו„˙ ‰':

לכ‡ור‰, מכיון ˘‰וˆ‡˙ ‰„˘ן ‰י‡ ב„ו‚מ˙ בי˘ול ˜„יר‰, מ‡י טעמ‡ נע˘י˙ ‰י‡ על י„י 
‡ו˙ו ‰כ‰ן "‰מוז‚ כוס לרבו" – ˘‰ו‡ עˆמו פו˘ט ‡˙ ‰ב‚„ים ˘לב˘ ˜ו„ם ולוב˘ "ב‚„ים 
 – עב„ים  סו‚י  ˘ני  י„י  על  ‡לו  פעולו˙  ˘˙י  נע˘ו˙  ובפ˘טו˙  ‰ר‚יל  „רך  על  ‰רי  ‡חרים"? 

‰מב˘ל ˜„יר‰ ‡ינו ‰עב„ ו‰מ˘ר˙ ‰מוז‚ כוס לרבו!

‰ווי ‡ומר: ל‡ ר˜ ˘‰י' ˆריך ל‰יו˙ ב"ב‚„ים ‡חרים", ‡ל‡ ‰י' ר‡וי ˘ייע˘‰ על י„י כ‰ן 
‡חר; ועכ"פ חזינן מ‰‡, „‰‚ם ˘‰ן ˘˙י עבו„ו˙ ˘ונו˙, מכל מ˜ום ר‡וי ל‡ו˙ו ‰כ‰ן לע˘ו˙ 

‡˙ ˘˙י‰ן.

ומכ‡ן למ„נו ‰ור‡‰: יכול ‡„ם לע˘ו˙ "ח˘בון" ˘‰ו‡ יעסו˜ ר˜ ב‰˘פע‰ על י‰ו„י כז‰ 
˘‰ו‡ "במ˜ום רבו", ב„' ‡מו˙ ˘ל בי˙ ‰כנס˙ ובי˙ ‰מ„ר˘, ‡בל ל‰˘פיע על י‰ו„י ‰נמˆ‡ 

"מחוı למחנ‰" ‡ין ז‰ ˙פ˜י„ו.

למחנ‰"   ıללכ˙ "חו עˆמו ˆריך  לרבו – ‰ו‡  כוס  ˘‡ו˙ו ‰עב„ ‰מוז‚  כ‡ן,  למ„נו  כך  על 
ולע˘ו˙ עבו„˙ו ˘ם.

ול‡  מ‰ן",  פחו˙ים   – ‡חרים  ב"ב‚„ים  עˆמו   ˙‡ ל‰לבי˘  ˘ˆריך  ‰ו‡,  עבו„˙ו  ו‡ופן 
בב‚„ים ˘ב‰ם עוב„ עבו„˙ו בפנים, ו‰יינו ˘ˆריך ל‰˙לב˘ בלבו˘י ‰מ˙ברר ולעסו˜ ול„בר 
עמו כפי ערכו ו„ר‚˙ו (כמובן ופ˘וט, ˘כ‡˘ר מ„ברים עם ז‰ ˘נמˆ‡ מ"חוı למחנ‰", ˆריך 

ל„בר עמו ב"˘פ‰ ‡חר˙" כ„י ˘יבין וכו').

לפעול  ˘יכול  מ‰  כל  ע˙‰  ˘לע˙  ז‰  עם  ˘עוס˜  עבורו,  ביו˙ר  ‚„ול‰  ירי„‰  ˘זו‰י  ו‡ף 
מרע  סור  ˘ל  בלב„ (ענין  ו‰כ˘ר  ר˜ ‰כנ‰  בפועל ‡ל‡  ומˆוו˙  ˙ור‰  ˘ל  בענין  ל‡  עליו ‰ו‡ 
כ‰נים  ממלכ˙  לי  ˙‰יו  ב˘לימו˙, "ו‡˙ם  ב˘ם "כ‰ן"  נ˜ר‡  ז‰  מˆ„  בז‰), ‰רי „ו˜‡  וכיוˆ‡ 

ו‚וי ˜„ו˘", ˘מ˘ר˙ ‡˙ ‰˜ב"‰ כ„בעי.



וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

דין הדלקת המנורה 
כשאין איש במזבח

אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה
אש שנאמר בה תמיד הוא שמדליקין בה את הנרות, שנאמר 
בה להעלות נר תמיד, אף היא מעל המזבח החיצון תוקד
(ו, ו. רש"י)

שינה כאן רש"י מלשון הגמ', דביומא (מה, 

תהא  לא  לך  שאמרתי  תמיד  "אש  איתא:  ב) 

וכתב  שינה  ורש"י  מזבח",  של  בראשו  אלא 

מעל  היא  אף  כו'  תמיד  בה  שנאמר  "אש 

מזבח החיצון תוקד".

דיש  בהא  תלוי  זה  ששינוי  לומר  ויש 

מאש  המנורה  הדלקת  חיוב  בגדר  לחקור 

חיוב  א.  אופנים:   בשני  לפרשו  דיש  המזבח, 

שהדלקת  המנורה,  בהדלקת  דין  הוא  זה 

דוקא.  המזבח  מאש  להיות  צריכה  המנורה 

חיוב  שיש  המזבח,  באש  דין  הוא  זה  חיוב  ב. 

להשתמש בה גם כדי להדליק את המנורה.

ונפק"מ - אם מאיזה טעם אין אש במזבח, 

אי מעכב הדלקת המנורה: אי נימא שהוא דין 

אי  מזבח  אש  אין  אם  הרי  המנורה,  בהדלקת 

אפשר להדליקה; אך אי נימא שהוא דין באש 

חיוב  בטל  במזבח  אש  אין  אם  הרי  המזבח, 

זה, ויש להדליק את המנורה מאש אחרת.

ללשון  הגמרא  לשון  בין  החילוק  וזהו 

רש"י:

מלשון הגמרא "אש תמיד שאמרתי לך לא 

שהוא  משמע  מזבח",  של  בראשו  אלא  תהא 

להדליקה  שיש  דהמנורה,  תמיד"  ב"נר  דין 

מ"ראשו של מזבח" דוקא.

המזבח  מעל  היא  "אף  רש"י  מלשון  אבל 

המשך  הוא  זה  שדין  משמע  תוקד"  החיצון 

בה  שנאמרו  וה"יקידות"  המזבח  אש  לדיני 

(ראה רש"י לעיל ו, ה), היינו שיש עוד דין יקידה 

באש המזבח החיצון, שגם אש המנורה "מעל 

שהוא  זה  לפי  ונמצא  תוקד".  החיצון  המזבח 

דין באש המזבח.

להגיד שבחן שלא 
הטו, מאי קמ"ל?

ויעש אהרן ובניו את כל הדברים אשר צוה ה' 
ביד משה
להגיד שבחן שלא הטו ימין ושמאל
(ח, לו. רש"י)

בכך  השבח  גודל  מהו  מובן:  אינו  לכאורה 

שלא שינו אהרן ובניו מציווי הקב"ה?!

ויש לומר הביאור בזה:

פי  על  המילואים,  ימי  שבעת  של  ענינם 

ולהרגיל  לחנך  כדי  הוא  דברים,  של  פשוטם 

בה  שיש  הכהונה,  לעבודת  ובניו  אהרן  את 

עבודות קשות וריבוי פרטים, ולכן צריך משך 

לעשותה  להתרגל  כדי  ימים  כמה  של  זמן 

כראוי.

ובענין זה מחדש הכתוב ומפליא במעלתם 

עבודתם  מתחילת  שכבר  ובניו,  אהרן  של 

להתרגל   שהספיקו  לפני  עוד  הראשון,  ביום 

לעבודת המשכן במשך ימי המילואים,  עלה 

פרטי'  לפרטי  העבודה  את  לעשות  בידם 

בדיוק, בלא שיטעו וישנו מאומה מציווי ה'. 

ימין  הטו  "שלא  בלשונו  רש"י  ומדייק 

אחר  במקום  (כלשונו  שינו"  ולא "שלא  ושמאל", 

שלא  בלבד  זו  שלא  ללמדנו  ג')  ח',  במדבר   -

העבודה,  את  הפוסל  ממש,  של  שינוי  שינו 

אלא "שלא הטו" אפילו בהטי' קלה, בענינים 

כל  עשו  אלא  העבודה,  את  מעכבים  שאינם 

פרט ממש בדיוק כפי ציווי ה'. 

לקראת שבת י„

ב˙ור˙  עˆמם,  מˆ„  ‰יור˘ים  מ˘ל  (ל‡ 
„מ‰  כפר˙ו",  "עבור  ‡ל‡)  ˘ל‰ם,  ˜רבן 
˘‰יור˘ים מבי‡ים ‡˙ ‰˜רבן ‰ו‡ לכפר˙ 
˘ל  ענין  כ‰ן ‚„ול ‰ם  חבי˙י  (כי  ‰מורי˘ 

כפר‰ עבור ‰כ‰"‚ ב˙ור˙ יחי„).

‰רמב"ם   ıיר˙ „בכך  בז‰,  נוסף  וענין 
מל˘ון  ˘ינ‰  י‰ו„‰  ˘ר'  ממ‰  כי  ˜ו˘י‡, 
ו‡מר  ‡ו˙‰"  יע˘‰  "מבניו  ‰כ˙וב 
לבנים  „ו˜‡  כוונ˙ו  ˘‡ין  מובן  "יור˘ין", 
(וכ"כ  נ˜בו˙  יור˘ים  ‡פילו  ‡ל‡  זכרים, 
כי  רב˙י,  חי„ו˘  וז‰  ˜לו).  מˆו‰  במנ"ח 
‰ב‡˙  ב‚„ר  עˆמם  ‰ם  ‰זכרים  ב˘למ‡ 
למל‡  בן ‰ר‡וי  מיבעי  ל‡  חבי˙ין,  מנח˙ 
‚„ול‰  לכ‰ונ‰  ‡ח"כ  וי˙מנ‰  מ˜ומו 
בניו  ‡פילו  ‡ל‡  בכח),  ‚„ול  כ‰ן  (ו‰"‰ 
מבי‡  כ‰ן  כל  כי  חבי˙ין ‰ם,  ב˙ור˙  ס˙ם 
ˆ"ע  ‡בל  ˘נ˙חנך;  ביום  חבי˙ין  מנח˙ 
מחוייבין,  נ˜בו˙  יור˘ים  ˘‡ף  מנ"ל 
ובמ˘"כ  "בניו".  ‡ל‡  נ‡מר  ל‡  ובכ˙וב 
כי  מ˙ורı ‰„בר,  כפר˙ו"  ‰רמב"ם "עבור 
‡י"ז ב‚„ר ˜רבן ˘ל "בניו", ‡ל‡ ז‰ו ˜רבן 
עבור  ר˜ ‰מבי‡ים ‡ו˙ו  ו‰ם  ‡בי‰ם,  ˘ל 
‡בי‰ם מ˙ור˙ ‰יו˙ם "יור˘ים", ו˘וב ל‡ 
˘י‰יו  ובלב„  נ˜בו˙  ˘נ‡  ול‡  זכרים  ˘נ‡ 

יור˘יו.

‰י‡  ור"˘  ר"י  ˘מחלו˜˙  ועפ‰נ"ל, 
‰יכ‡  (‚ם  חבי˙ין  מנח˙  ‚„ר  בכללו˙ 
עו„  י˙ב‡ר   – מ˜ריב‰)  עˆמו  ˘‰כ‰"‚ 
"ור'  פריך ‰˘"ס   ‡˜ בסו‚יין  „ל‰לן  ענין, 
י‰ו„‰ ‰‡י ח˜ עולם מ‡י עבי„ לי'", ומ˘ני 
"חו˜‰ לעולם ˙‰‡", ובי‡רו ‰˙וס' "„‰ו‰ 
‡מינ‡ ‡‰רן מ˜ריב חבי˙ין בכל יום ובניו 
˘כבר  כ‰נים ‚„ולים ‡ע"פ  ˘נע˘ו  ב˘ע‰ 
‡יˆטריך  ול‰כי  ‰„יוט",  בכ‰ונ˙  נ˙חנכו 
˘בכל   ‡‰˙ לעולם  "חו˜‰  ללמ„נו  ˜ר‡ 

יום י˜ריבנ‰" (ל˘ון רבינו ‚ר˘ום), ו‰סי˜ו 
‰˙וס' ˘ם "ור' ˘מעון לי˙ לי' ‰‡י סבר‡". 
‡ם  מיפל‚י   ‡˜ סבר‡  במ‡י  טוב‡  ויל"ע 
לימו„  „‡יˆטריך  ‡ו  מ‡ליו  מובן  ז‰  „בר 
כי  ‰יטב,  מ˙חוור  ל„ברינו  ‡מנם  ע"ז. 
˘ל  ‰ן  ˘במ˜„˘  ‰˙מי„יו˙  ‰עבו„ו˙ 
לכמ‰ „ינים  ˘‰וב‡  וי„וע ‰יסו„  ‰ˆיבור, 
„‰ˆבור ‰ו‡ מˆי‡ו˙ ˙מי„י˙ ונˆחי˙ (עיי' 
˘ו"˙ ˆפע"נ וור˘‡ סי' ˜מ‚ ועו„), וכ‰‡ „˜יי"ל 

„ˆיבור ל‡ מ˙ (‰וריו˙ ו ע"‡), ול‰כי, לר"˘ 
לימו„  בעי  ל‡  ˆיבור  ˜רבן  ע"„  „‰וי 
(‚ם)  ˙מי„" ‰ו‡  ˘‰ˆיווי „"מנח‰  מיוח„ 
‰˜רב  ‰˙מי„  ל˜רבן  „מי   ‡‰„ ל„ורו˙, 
יחי„,  ˜רבן  „‰וי  לר"י  ו„ו˜‡  יום.  בכל 
בכל  ˙מי„  ‰ב‡  יחי„  ˜רבן  מˆינו  ול‡ 
˘מˆו˙  מיוח„˙  ילפו˙‡  ‡יˆטריך  יום, 
ו"חו˜‰  ˘‡ני  ז‰  יחי„  ˘ל ˜רבן  ‰‰˜רב‰ 

לעולם ˙‰‡, ˘בכל יום י˜ריבנ‰".

‡ינו  ביני‰ם  ‰חילו˜  יו˙ר,  ובעומ˜ 
‡ו  מיוח„  ללימו„  כ‡ן  ‡יˆטריך  ‡י  ר˜ 
‰˙מי„יו˙  ו‚„ר  ב‡ופן  פלי‚י  ‡ל‡  ל‡ו, 
יסו„  י"ל  כי  ז‰.  ב˜רבן  רחמנ‡  „‡מר 
‡ינם  ‰ˆיבור  ˘על  ‰˙מי„יים  „‰חיובים 
(ח„˘),  ‡חר  חיוב  חל  יום  ˘בכל  ב‡ופן 
נמ˘ך),  ˙מי„י (˘‰ו‡  ‡ח„  חיוב  ז‰ו  ‡ל‡ 
‡ח˙  מˆי‡ו˙  ‰ו‡  עˆמו  ˘‰ˆיבור  כ˘ם 
בנו‚ע  וע„"ז  כנ"ל.  ו˙מי„י˙),  (נמ˘כ˙ 
ע"„ ˜רבן  כ‰ן ‚„ול „למ"„ „‰ו‡  לחבי˙י 
חיוב  ‰ו‡  "˙מי„"  ‰˜רב˙ם  חיוב  ˆיבור 
ויום), ‰חל  יום  בכל  (ל‰˜ריב  ˙מי„י  ‡ח„ 
לעבו„‰,  ונ˙חנך  ˘נמ˘ך  ביום  על ‰כ‰"‚ 
‡בל  ‰ˆיבור.  ˘על  ˙מי„  ˜רבן  חיוב  ע"„ 
‡י ‰וי ˜רבן יחי„, ‰רי מ‡חר ˘ענין ז‰ ˘ל 
(ו„ו˜‡  ביחי„  כלל  מˆינו‰ו  ל‡  ˙מי„יו˙ 
ˆריך  מ˙"),  ˘"ל‡  ‚„ר  מˆינו  בˆיבור 



י‚לקראת שבת

ממ˘  יחי„  ˜רבן  ב‚„ר  ‰וו  ‡י  לח˜ור  י˘ 
במל"מ ‰ל'  כעין ˜רבן ˆבור (ויעויי'  ˘‰ם  ‡ו 
פי‰מ"˘  ב‰˜„מ˙  עיי'   .(‚"‰ פ"‡  פסח  ˜רבן 

˜רבנו˙,  סו‚י   '„ ‚בי  ל˜„˘ים  ל‰רמב"ם 
˘כ' "ו‰סו‚ ‰רביעי ˜רבן יחי„ כעין ˜רבן 
ו‡˙  ‰˘ב˙   ˙‡ „וח‰  ˘‰ו‡  לפי  ˆיבור 
˜יי"ל  ו‰ל‡  ˆיבור",  ˜רבן  כמו  ‰טומ‡‰ 
„חבי˙י כ‰"‚ „וחין ˘ב˙ וטומ‡‰ (כמבו‡ר 
בסו‚י‡ „מנחו˙ ˘ם), ו‡"כ י"ל „‰וי בסו‚ ז‰ 

ˆיבור,  ˜רבן  כעין  ר˜  ˘‰ו‡  יחי„  „˜רבן 
עˆמו  ˘‰רמב"ם  (ומ‰  ב„יניו  לו  ˘„ומ‰ 
‡ינו   – ז‰  בסו‚  כ‰"‚  חבי˙י  ˘ם  מנ‰  ל‡ 
בנו‚ע  ר˜  ‰˙ם  מיירי   ‡‰„ לס˙ור,  ר‡י' 
ל˜רבנו˙ מבעלי חיים ול‡ במנחו˙, עיי"˘ 
זבחים  ל˙וספ˙‡  „ו„  בחס„י  ‡בל  ‰יטב). 
ˆיבור  כ˜רבן  „„ינו  בפ˘טו˙  נ˜ט  פי"‚ 
מ„ברי  ר‡יי˙ו  עיי"˘  בבמ‰,  ‰˜רב  ממ˘ 

‰רמב"ם ‰נ"ל. 

בטעמי  „˙לי‡  זו,  בח˜יר‰  ו‰נר‡‰ 
"לפי  בי‡ר  ˜לו  מˆו‰  „‰חינוך  ˜רבן.  ‰ך 
ל‡בי‰ם  י˘ר‡ל  בין  ˘‰כ‰"‚ ‰ו‡ ‰˘ליח 
˙פל‰  ‰נו˘‡  ‰ו‡  כי  כלומר  ˘ב˘מים, 
‡ליו בע„ם וע"י ˙פלו˙יו ומע˘‰ ˜רבנו˙יו 
מ˙כפרים ‰ם, ולכן ר‡וי ל‡י˘ כז‰ ל‰יו˙ 
‰ˆיבור  ˙מי„י  כמו  ˙מי„  מיוח„  ˜רבן  לו 
ונמˆ‡,  ול‰ם".  לו  יועיל  ז‡˙  ולמען   .  .
ע"„  ‰ˆיבור,  לכפר˙  ‰י‡  זו  ˘מנח‰ 
‡חרים  מטעמים  ‡ולם  ‰ˆבור.  ˙מי„י 
ב˙ור˙  „‰ו‡  נר‡‰  זו  מנח‰  על  ˘נ‡מרו 
יחי„ (ובל‡‰"כ כן מ˘מע מל˘ונו˙ ‰רב‰ 
מפר˘ים), עיי' ב‡ברבנ‡ל פר˘˙נו ˘‰בי‡ 
לפני  ל‰כניס  "כ„י  ומ‰ם  טעמים,  כו"כ 
ו‡ביון  כעני  „לו˙  ובסימני  בענו‰  ‰˘ם 
"˘רˆ‰  וכן   ,"ıר‡‰ כל  ‡„ון  לפני  ‰נˆב 
˜רבן  לפניו  ˜רבים  י‰יו  יום  ˘בכל  ‰˘ם 

פרט  ו„רך  כלל  „רך  כו'  ו˜רבן ˆבור  יחי„ 
כו'".

מינו  ול‡  ˘מ˙  בכ‰"‚  ‰פלו‚˙‡  וזו‰י 
ˆבור  ˜רבן  ע"„  ‰וי  ‡י  כי  ˙ח˙יו,  ‡חר 
מס˙בר‡ מיל˙‡ „‰יכ‡ „ליכ‡ כ‰"‚ ˆריך 
‰ˆבור.  מממון  עˆמו,  מ‰ˆבור  ל‰˜ריבו 
נ  יומ‡  י˘נים  ב˙וס'  מ˘מע  ‰כי  וב‡מ˙ 
„מ˘ל  ר"˘  „ל„ע˙  ˘ם  ובריטב"‡  ע"‡ 
(‚ם ‰יכ‡  כ‰"‚  חבי˙י  מבי‡ין ‡כן  ˆיבור 
‡בל  ˆיבור.  ˜רבן  נ˜'  בעˆמו)  ˘מ˜ריבן 
לˆבור  ˘ייך  ‡ינו  ‰כ‰"‚  ˘˜רבן  ל‰סבר‡ 
ˆריך  „כ˘מ˙  מס˙בר‡  יחי„,  ב˙ור˙  ו‰וי 
‰יטב  יובנו  ומע˙‰  יור˘יו.  מ˘ל  ל‰בי‡ו 
„ברי ‰˙וס' במנחו˙ בסו‚יין, „מ˜˘י "ו‰‡ 
„בעי ל˜מן לר' י‰ו„‰ ‰‡י כליל ˙˜טר מ‡י 
עבי„ לי'" [פירו˘, „לכ‡ור‰ ‡י"מ ˜ו˘יי˙ 
כר"˘  למילף  מˆי  ר"י  ‚ם  ˘‰רי  ‰˘"ס, 
כול‰   ‡‰˙˘ ˙˜טר  "כליל  בבריי˙‡ ‰˙ם, 
ומ˘ני  ל‡כיל‰],  ˘יריים  בלי  ב‰˜טר‰" 
פ˘יט‡  כ‰נים  מנח˙  „‰‰ו‡  "כיון  ב˙וס' 
לר"˘  ‡ל‡  ‡יˆטריך  ול‡  כליל  „כול‰ 
כ„ברינו  ו‰יינו   ."‡‰˙ עולם  מ˘ל  „˜סבר 

„לר"י „ו˜‡ ‰וי ב˙ור˙ ˜רבן יחי„.

˘‰˜רבן  ‰ו‡  „ר"י  „טעמ‡  ועפ‰נ"ל 
על  ˜ו˘י‡   ıל˙ר י˘  עˆמו,  לכ‰"‚  ˘ייך 
‰רמב"ם ב‰בי‡ו ‡˙ ‰‰לכ‰ ‰נ"ל, בספ"‚ 
כ‰ן  "מ˙  וז"ל:  ומוספין,  ˙מי„ין  מ‰ל' 
חˆי ‰ע˘רון  ˘‰˜ריב  ב˘חרי˙ ‡חר  ‚„ול 
‰יור˘ים  מבי‡ים  ‡חר,  כ‰ן  מינו  ול‡ 
מ‰  מובן  ו‡ין  כפר˙ו",  עבור  ˘לם  ע˘רון 
כפר˙ו",  "עבור  „מבי‡ין  ל‰„‚י˘  רˆ‰ 
מבו‡ר  ול„ברינו  לי'.  מנ‡   ‡‰ יל"ע  ו‚ם 
מפני  ‰טעם,  לרמז  ˘כוונ˙ו  י"ל  כי  ‰יטב, 
מ‰ ‰„ין ‰ו‡ ˘מבי‡ין ‰יור˘ין ו‡יז‰ ‚„ר 
‰ו‡  ˘‰˜רבן  ו‡˘מעינן  כ‡ן,  ל˜רבן  י˘ 

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

שבת הגדו תה שגדו
ימי השבוע – הנהגת הטבע, ימי החודש – הנהגה נסית / הנס ה"טבעי" דשבת הגדול / השי"ת מחבר 

ההפכיים – שלמעלה מהטבע ישכון בטבע גופא

י˘ר‡ל  בני  יˆי‡˙  ˘˜ו„ם  ל˘ב˙  זכר  מיוח„  עניין  י˘נו  ח‚ ‰פסח,  ˘˜ו„ם  ב˘ב˙ ˜ו„˘ 
ממˆרים. „ב‡ו˙‰ ˘ב˙ ˘חל‰ "בע˘ור לחו„˘" – ביו"„ בניסן, "ל˜חו י˘ר‡ל פסחי‰ם", 
י˘ר‡ל  ו‰˘יבום  כך",  עו˘ין  ‰ם  ז‰  למ‰  ו˘‡לום  י˘ר‡ל  ‡ˆל  מˆרים  בכורי  ו"נ˙˜בˆו 

"זבח פסח ‰ו‡ ל‰' ˘י‰רו‚ בכורי מˆרים".

מ‰ם  "לב˜˘  ולפרע‰  ל‡בו˙י‰ם  ‰לכו  למו˙,  ‰ם  ˘ע˙י„ים  מˆרים  בכורי  מ˘˘מעו 
וז‰ו  מ‰ם",  ‰רב‰  ו‰ר‚ו  מלחמ‰  עמ‰ם  ‰בכורו˙  וע˘ו  רˆו,  ול‡  י˘ר‡ל,   ˙‡ ˘י˘לחו 
ו‰ר‚ו ‡˙  מˆרים ‰כו  ˘בכורי  י),  (˙‰לים ˜לו,  בבכורי‰ם"   – מˆרים  "למכ‰  בפסו˜  ‰מכוון 

‰מˆריים עˆמם.

"לפי   – ‰‚„ול"  "˘ב˙  ב˘ם  ‰פסח  ח‚  ˘לפני  ‰˘ב˙  ˘˙˜ר‡  ל„ורו˙  ˜בעו  לז‰  וזכר 
˘נע˘‰ בו נס ‚„ול" (˘ו"ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן ‡ו"ח ס˙"ל, ‡. ומ˜ורו ב˙וס' ˘ב˙ פז, ב „"‰ ו‡ו˙ו. ובטור ˘ם 

‰וב‡ נס ‡חר, ו‰בי‡ור „ל˜מן ‰ו‡ ע"פ ˘יט˙ ‰˙וס' ורבינו ‰ז˜ן ב˘ולחנו ‰ט‰ור).

‰˘בוע,  ימי  ב˜ביעו˙  זכרונו  ˘נ˜בע  ז‰  נס  נ˘˙נ‰  מ‰  רב˙י,  ˙מי‰‰  בז‰  ˙מ‰ו  וכבר 
ול‡ ככל ‰נסים ˘נ˜בעו ל„ורו˙ ביום בחו„˘ ˘‰י‰ בו ‰נס, ו‰י‰ ל˜בעו ביו"„ בניסן ול‡ 

ב˘ב˙ ˘לפני ‰פסח, ו˙ירˆו בז‰ ˙ירוˆים ב„רך ‰פ˘ט (ר‡‰ מ‚"‡ ובנו"כ ‰טו˘ו"ע ˘ם).

וי˘ לב‡ר פנימיו˙ ענין ימי ‰˘בוע ˘ב‰ם בר‡ ‰˜ב"‰ ‡˙ עולמו, ולעומ˙ם ימי ‰חו„˘, 
ויבו‡ר ‰יטב כיˆ„ ‰נס „"למכ‰ מˆרים בבכורי‰ם" ˘ייך „וו˜‡ ל˜ביעו˙ ימי ‰˘בוע.

ימי השבוע – הנהגת הטבע, ימי החודש – הנהגה נסית
‰˘מים   ˙‡  '‰ "ע˘‰  ימים  ב˘˘‰  וˆב‡י‰ם:   ıו‡ר ˘מים  ‰˘י"˙  בר‡  ימים  ב˘בע‰ 
ו‡˙ ‰‡רı" (˙˘‡ ל‡, יז), וע„יין "‰י‰ ‰עולם חסר מנוח‰", וביום ‰˘ביעי "ב‡˙ ˘ב˙ ב‡˙ 



טלקראת שבת

‰וסיף  בעולמו",  ‰˜ב"‰  ו"מ˘בחר  ˘למו˙ו.  על  ‰עולם  וב‡  ב)  ב,  לבר‡˘י˙  (ר˘"י  מנוח‰" 
ו"˜בע בו ר‡˘י ח„˘ים" (˘מו"ר פט"ו, י‡).

ופירו˘ ‰„בר: ‰עולם מˆ„ עˆמו יכול ל‰˙נ‰ל על פי ימי ‰˘בוע בלב„, וכ‡˘ר "בחר 
‰˜ב"‰ בעולמו" – ˘נוסף עילוי בעולם מכפי ˘‰י‰ בברי‡˙ו, ‡זי ב‡ ‚ם ‰ח˘בון ˘ל ימי 

‰חו„˘.

על  מורים  ‰חו„˘  וימי  עˆמו,  מˆ„  ‰עולם  ‰נ‰‚˙  ס„ר  על  מורים  ‰˘בוע  ימי  כן,  ו‡ם 
˙וספ˙ ˜„ו˘‰ ו‰‡ר˙ ‰˘י"˙, י˙ר על ‰נ‰‚˙ ‰עולם ‰ר‚יל‰.

למ‰לך  ˜˘ורים  ‰˘בוע  ˘ימי  בכך  ‚ם  מ˙בט‡  ו‰חו„˘  ‰˘בוע  ימי  בין  ז‰  ו‰פר˘ 
‰˘מ˘ – זריח˙‰ ו˘˜יע˙‰ ˘בע פעמים, ו‡ילו ימי ‰חו„˘ ˘ייכים למ‰לך ומחזור ‰לבנ‰:

‰˘מ˘ מ‡יר‰ ˙„יר בל‡ ˘ינויים – "ל‡ י˘בו˙ו", וכמו כן ‰נ‰‚˙ ‰עולם ‰˜˘ור‰ לימי 
‰˘בוע – ‰י‡ ‰נ‰‚‰ ˜בוע‰ כפי ס„רי ‰טבע בל‡ ˘ינויים ו‰וספו˙.

ולעומ˙ ז‡˙ ‰ירח, ‰רי ‰ו‡ מ˙ח„˘ בכל חו„˘ מח„˘, ומעין ז‰ ימי ‰חו„˘ ˜˘ורים 
בעולם,  ו˜„ו˘‰  חי„ו˘  ˘מוסיף  בעולמו,  ‰˜ב"‰  ˘ל  ומחו„˘˙  מיוח„˙  ‰˙‚לו˙  עם 
ו‰נ‰‚‰ מיוח„˙ זו מ˙בט‡˙ בעניין ‰נסים – ˘לפעמים מ˘„„ ‰˜ב"‰ ‡˙ מערכו˙ ‰טבע, 

ומ‡יר בעולם ‰˙‚לו˙ מחו„˘˙, ‰מ˘נ‰ ס„רי בר‡˘י˙.

מוע„  ˘ל  ˘עניינו  לפי  ‰חו„˘,  ימי  על  נ˜בעו  ‰מוע„ים  ˘כל  לכך  ‰פנימי  ‰טעם  וז‰ו 
ויום טוב ‰ו‡ ‰˙‚לו˙ מיוח„˙ ו˙וספ˙ ‰‡ר‰ בעולם ממ„רי‚˙ ‰˜„ו˘‰ ˘למעל‰ מ‰טבע, 
על  ‰וספ‰  ˘‰ם  ימי ‰חו„˘  על  נ˜בעו   – ˙וספ˙ ˜„ו˘‰  ˘ל ‰ח‚ים ‰ו‡  ˘עניינם  ומכיוון 

עי˜ר ‰נ‰‚˙ ‰טבע ˘ל ‰עולם.

הנס ה"טבעי" דשבת הגדול
לימי  ˘ייך  ˘‰ו‡  בבכורי‰ם",  מˆרים  „"למכ‰  ז‰  ‚„ול  נס  נ˘˙נ‰  ‰מוע„ים  ומכל 

‰˘בוע, ול‰נ‰‚˙ ‰טבע „וו˜‡:

‰מע˘‰  פרטי  ˘כל  רו‡ים  ‰‰ו‡,  בזמן  ˘˜ר‰  ‰מ‡ורע  בפרטי  מ˙בוננים  ‡ם  „‰נ‰, 
מובנים ב˘כל ‰‡נו˘י ו‰ם מ‰לכים טבעיים לכ‡ור‰.

פל‡  „בר  ז‰  ‡ין  ‰˘י"˙,  ‡ו˙ם  ˘י‰רו‚  י˘ר‡ל  בני  ל„ברי  ‰בכורו˙  ˘‰‡מינו  „מ‰ 
כלל, „‰ל‡ ‰וכו ב˙˘ע מכו˙ מ˜ו„ם לז‰, ונ˙˜יימ‰ פעם ‡חר פעם ‰˙ר‡˙ מ˘‰ בפרע‰, 
ו‡„רב‰, ענין ‰נס ‰ו‡ ‡ˆל פרע‰ „וו˜‡ ˘ל‡ ‰˜˘יב ל„ברי מ˘‰, ‡ף ˘ר‡‰ ב‰˙‚˘מו˙ 

˙˘ע מכו˙, ו‰י‰ ז‰ ר˜ מ˘ום ˘‰˜˘‰ ‰˘י"˙ ‡˙ לבבו לבל˙י ˘לח ‡˙ י˘ר‡ל.

וכ‡˘ר ל‡ ‡בו פרע‰ ו‡בו˙י‰ם ל˘לח ‡˙ י˘ר‡ל, ‰נ‰ כ˙וˆ‡‰ טבעי˙ "ע˘ו ‰בכורו˙ 
עמ‰ם מלחמ‰ ו‰ר‚ו ‰רב‰ מ‰ם", ‰יו˙ וי„עו ˘חיי‰ם בסכנ‰ ‡ם ל‡ י˘לחו ‡˙ י˘ר‡ל.

י˘  נס ‚„ול  בוו„‡י  ומובנ˙,  טבעי˙  במˆרים ‰יי˙‰  ˘מלחמ˙ ‰בכורו˙  מ‡י„ך, ‡ף  ‡ך 

לקראת שבת שבתיב לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

בגדר מנחת חביתי כה"ג
יבאר עומק הפלוגתא בכה"ג שמת ועדיין לא נתמנה אחר – משל מי מקריבין אותה, ויסיק דתלוי בחקירה 

בגדר מנחה זו בכלל אם היא בתורת קרבן יחיד או בגדר דומה לקרבן ציבור / עפ"ז יתרץ כו"כ קושיות בעניני 
מנחה זו

‰מבו‡ר  ‚„ול  כ‰ן  חבי˙י  ב„ין 
מבי˙ו  ל‰בי‡  כ‰"‚  ˘חייב  בפר˘˙נו, 

נ:),  מנחו˙  (עיי'  יום  בכל  מנח‰  ומממונו 

בערב",  ומחˆי˙‰  בבו˜ר  "מחˆי˙‰ 

„מ˙  ‰יכ‡  נ‡:  במנחו˙  ˙נ‡י  ‡יפלי‚ו 

מי  מ˘ל  ˙ח˙יו  כ‰ן ‡חר  מינו  כ‰"‚: "ל‡ 

ר'  ˆיבור,  מ˘ל  ‡ומר  ר"˘  ˜ריב‰,  ‰י˙‰ 

‰י˙‰  ו˘לימ‰  יור˘ין  מ˘ל  ‡ומר  י‰ו„‰ 

בריי˙‡  מיי˙י  בסו‚יין  ול‰לן  ˜ריב‰". 

ול‡  ˘מ˙  כ"‚  ˙"ר  ‰פלו‚˙‡:  בבי‡ור 

מנח˙ו   ‡‰˙˘ מנין  ˙ח˙יו  ‡חר  כ‰ן  מינו 

‰מ˘יח  ו‰כ‰ן  ˙"ל  יור˘ין  מ˘ל  ˜ריב‰ 

˙ח˙יו מבניו יע˘‰ ‡ו˙‰.. „ברי ר' י‰ו„‰, 

ר"˘ ‡ומר ח˜ עולם, מ˘ל עולם..". ‰יינו, 

‰כ‰ן  מ˘מע,  "‰כי  י‰ו„‰  „ר'  „˜ר‡ 

יע˘‰  מבניו  ‡ח„  ˙ח˙יו  כ˘מ˙,  ‰מ˘יח 

˘מעון  „ר'  ו˜ר‡  ˘ם),  (ר˘ב"‡  ‡ו˙‰" 

מ˘מעו "מ˘ל עולם, מ˘ל ˆיבור מ˙רומ˙ 

‰ל˘כ‰" (ר˘"י). 

ר˜  כ‡ן  „‡ין  בעומ˜,  לח„˘  ונר‡‰ 
‰מסוים  ז‰  „ין  לענין  ˆ„„י˙  פלו‚˙‡ 
נ˘נ˙‰  מחלו˜˙ ‚„ול‰  ˘מ˙, ‡ל‡  בכ‰"‚ 
וב‰˜„ים  מנח‰.  ‰ך  ‚„ר  בכללו˙  כ‡ן 
מי ‰י˙‰ ˜ריב‰",  „מל˘ון ‰מ˘נ‰ "מ˘ל 
מ˘מע,  מ‰˙נ‡ים,  כ"‡  מל˘ון  וע„"ז 
(כ„ל‰לן  ‰˙ור‰  ˘חייב‰  ‰‰˜רב‰  ˘חיוב 
˙ח˙יו  מינו ‡חר  כ˘ל‡  מ‰"˙)  ˘‰ו‡  בסו‚יין 

‡ינו חיוב בפני עˆמו, נפר„ מ‰חיוב ‰כללי 
(‰יינו  עˆמו  כ‰"‚  ע"י  ‰חבי˙ין  „‰˜רב˙ 
‰יכ‡  נוסף  ‰˜רב‰  חיוב  חי„˘‰  ˘‰˙ור‰ 
וסניף  ‰מ˘ך  ז‰ו  ‡ל‡  ‚„ול),  כ‰ן  ˘מ˙ 
ב‡ו˙ו  עˆמו,  ‰כ‰"‚  ˘ל  ‰‰˜רב‰  מחיוב 
ב„ר˘˙  „‰פלו‚˙‡  י"ל  ומע˙‰  חיוב.  סו‚ 
‰כ˙ובים כ‡ן ˙לוי' במחלו˜˙ כללי˙ יו˙ר 
כ‰"‚  חבי˙י  ˜רבן  ˘ל  ומ‰ו˙ו  ב˙וכנו 

בכללו, ‚ם ‰יכ‡ ˘‰כ‰"‚ עˆמו מ˜ריבו. 

„‰נ‰ ‡ף ˘חבי˙י כ‰"‚ ב‡ים מממונו 
ע„יין  כ‰"‚",  "חבי˙י  ˘לו,  ˜רבן  ונ˜ר‡ין 

המדור מודפס 
עיוי נשמת

הרב שמעון ב"ר מנחם 
שמוא דוד הוי ע"ה 

רייטשיק
נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב



קיום נצחי לעבודת 
אדם מוגבל?

אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה
אע"פ שאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט
(ו, ו. יומא כא, ב)

יש לבאר ענין זה בעבודת האדם לקונו:

כל יצור נברא הרי הוא מוגבל, וגם מעשיו 

רק  נצחיים;  ואינם  מוגבלים  הם  ופעולותיו 

נצחית.  פעולה  לפעול  בכחו  לבדו  הקב"ה 

עבודתו  האדם  שיעבוד  ככל  הרי  כן,  ואם 

בכל כחו - עדיין לא יהי' לה קיום נצחי, וכדי 

זקוק   - לעד  קיימת  תהא  עבודתו  שפעולת 

שיעניק  הבורא  מאת  והארה  להמשכה  הוא 

להם קיום נצחי.

אמנם, אף שהנצחיות תלוי' בהקב"ה לבד, 

תלוי'  תהי'  זו  שנצחיות  השי"ת  חפץ  מ"מ 

האדם  יגיע  כאשר  שרק  האדם,  בעבודת 

בכח  להגיע  שביכלתו  ככל  עבודתו  לתכלית 

ויפעל  בחסדו  הבורא  ימשיך  אז  רק  עצמו, 

יהיו  ופעולותי'  האדם  של  ה'  שעבודת 

נצחיות בקיום תמידי.

שאש  "אע"פ  חז"ל  מאמר  פירוש  וזהו 

יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט": 

מאת  המשכה  היא  שלמעלה  שה"אש"  אף 

ואין  הנצחיות,  בלבד  ממנו  אשר  הבורא 

מקום,  מכל   - לזה  להגיע  האדם  באפשרות 

ירידת האש מלמעלה תלוי' היא בזה שישלים 

האדם הבערת האש שלו, ורק אז תבוא האש 

מן השמים.

תמיד  "אש  הכתוב  לשון  לבאר  יש  ועפ"ז 

את  האדם  שכשעובד  תכבה",  לא  גו'  תוקד 

את  בעצמו  ומבעיר  המוגבל,  בכחו  עבודתו 

ש"לא  ומתייגע  ועובד  לה',  האהבה  "אש" 

תכבה" - הרי ממשיך לו הקב"ה אש מלמעלה 

נעשית  ואזי  לעבודתו,  הנצחיות  את  ומכניס 

ה"אש" שבו – "אש תמיד".

התלהבות בכל מצב
אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה
תמיד – אפילו בשבת. תמיד – אפילו בטומאה
(ו, ו. ירושלמי יומא פ"ד ה"ו)

יש לפרש לימוד זה בעבודת האדם לקונו:

הלב,  התלהבות  היא  תמיד"  "אש 

האדם  ועל  להקב"ה.  קודש  ברגשי  המתלהט 

בכל  לבו  את  ותבעיר  תוקד  זה  שאש  ליזהר 

עת, ולא תכבה ח"ו.

בשבת,  אפילו   – "תמיד  נאמר  זה  ועל 

תמיד – אפילו בטומאה":

עונג"  לשבת  "וקראת  נאמר  השבת  על 

(ישעי' נח, יג), היינו שבשבת מתענג האדם על 

לחשוב  האדם  עלול  הקב"ה.  גדלות  השגת 

הרי  ה',  גדלות  בהשגת  עוסק  שהוא  שמכיון 

הלב,  מהתרגשות  יותר  נעלית  בדרגה  הוא 

וזהו  לה'.  ההתלהבות  ל"אש"  זקוק  הוא  ואין 

יש  זה  במצב  שגם  בשבת",  אפי'   – "תמיד 

לעורר את רגשי התשוקה להקב"ה.

הבורא,  מעבודת  ח"ו  הרחוק  גם  ולאידך, 

לו  שאין  לחשוב  לו  אין   - הוא  ו"טמא" 

להתקרב  לו  וא"א  ה',  לעבודת  כלל  שייכות 

בטומאה",  אפי'   – "תמיד  אלא  הבורא,  אל 

דגם על הטמא לעורר עצמו ולעשות את כל 

תכבה"  "לא  שבו  תמיד"  שה"אש  בו  התלוי 

לבו  ולהלהיב  לבעור  תמשיך  אלא  ח"ו, 

לעבודת הבורא.

ואגדהדרוש ואגדה ואגדהדרוש ואגדהדרוש דרוש
לקראת שבת י

כ‡ן, „‰ל‡ טבע ‰מˆריים ‰י‰ לנ‚„ לענייני ˜„ו˘‰ וליˆי‡˙ י˘ר‡ל ממˆרים, וי˙ר על כן: 
‰‚„ול‰  ‰‰˙נ‚„ו˙  על  וממיל‡  מˆרים,  ˘ל  ו‰חוז˜  ‰˙˜יפו˙  על  מור‰  מˆרים"  "בכורי 
‡בו˙י‰ם  עם  ונלחמו  עˆמם  ‰ם  עמ„ו  ‰‚„ול  ב˘ב˙  מ˜ום  ומכל  י˘ר‡ל,  לבני  ביו˙ר 

˘י˘לחו ‡˙ י˘ר‡ל!

„‡ף  עˆמו,  ‡˙ ‰טבע  ‰˜ב"‰  ˘˘ינ‰  מ‰  ˘‰ו‡  נס,  ˘ל  מיוח„  סו‚  כ‡ן  ˘י˘  ונמˆ‡, 
ו‚יבורי  ˙˜יפי  רˆו  ‰טבע  „רכי  פי  על  מ˜ום  מכל  עולם,  ˘ל  ממנ‰‚ו  „בר  ‰˘˙נ‰  ˘ל‡ 

מˆרים ל˘חרר ‡˙ בני י˘ר‡ל ול‰וˆי‡ם לחירו˙.

מˆרים  „"למכ‰  ˘‰נס  לפי  ימי ‰˘בוע,  ב˜ביעו˙  ז‰  נס  ˘˜בעו  מ‰  י˙ורı ‰יטב  ובז‰ 
בבכורי‰ם" ‰י‰ ב˙וך ‰טבע ‚ופ‡, ו˜˘ור ל‰נ‰‚˙ ‰עולם ‰ר‚יל‰, ו‰נ‰‚‰ זו ˘ייכ˙ לימי 

‰˘בוע.

השי"ת מחבר ההפכים – שלמעלה מהטבע ישכון בטבע גופא
ו‰נ‰, ‰נס „"למכ‰ מˆרים בבכורי‰ם" נ˜ר‡ ב˘ם נס "‚„ול", ו‡ף יום זכרון ‰נס נ˜ר‡ 
"‚„ול"  ‰ו‡  ‰רי  בטבע,  ‰מלוב˘  ז‰  נס  ב‡מ˙  כי  ‰‚„ול",  "˘ב˙   – ‰נס  ‚„לו˙  ˘ם  על 

ונ˘‚ב יו˙ר מ˘‡ר ניסים ‰מ˘„„ים מערכו˙ ‰טבע:

מו‚בל  ˘‡ינו  ומכיוון  מ‰טבע,  למעל‰  ˘‰י‡  כזו  ממ„רי‚‰  עניינו ‚ילוי ‡לו˜י  ר‚יל,  נס 
מוח˘י  נס  ורו‡ים  נופלים ‚„רי ‰טבע  ז‰,  נעל‰  ‚ילוי  כ˘מ˙‚ל‰  במ‚בלו˙ ‰טבעיו˙, ‰רי 

˘ל‡ כ„רך ברי‡˙ו ˘ל עולם.

‡ינו  י˙"˘  ‰בור‡  כי  ‰˜ב"‰,  ˘ל  ‚„ול˙ו  כך  כל  ניכר˙  ‡ינ‰  נס  ˘ל  ז‰  ב‡ופן  ‡בל 
ז˜ו˜ ל˘„„ מערכו˙ ‰טבע בכ„י לפעול עניינים בעולם, וביכול˙ו ל‰נ‰י‚ ‡˙ ‰טבע ‚ופ‡ 
ומ˙לב˘  ˘נכנס  ב‡ופן  ‰נס  יחול  מ˜ום  ומכל  ממ˜ומם,  ‰טבע  ‚„רי  יזוזו  ˘ל‡   – כרˆונו 
‚„ול˙ו  כך  כל  מבט‡  מערכו˙ ‰טבע ‡ינו  ר‚יל ‰מ˘„„  ˘נס  ונמˆ‡  עˆמם,  בחו˜י ‰טבע 

י˙'.

מעל˙ו  כז‰  נס  כי „וו˜‡  ‚„ול",  ב˘ם "נס  נ˜ר‡  בבכורי‰ם"  מˆרים  ולכן ‰נס „"למכ‰ 
‚„ול‰ ע„ למ‡ו„, כי בז‰ ˘‡ינו ˘ובר ו„וח‰ ‰טבע ב˘ביל ‰נס, כי ‡ם פועל ‡˘ר ‰טבע 
ממחי˘  ז‰  ‰רי  ‰˜ב"‰,  ˘ל  כרˆונו  ויפעל  י˘˙נ‰  כלל  ˘ינוי  לל‡  ב‚„ריו ‰ר‚ילים  עˆמו 
יו˙ר ‡˙ ‚„ול˙ו ˘ל ‰˘י"˙, ˘ל‡ זו בלב„ ˘‡ינו מו‚בל ב‚„רי ‰טבע ויכול ל˘„„ מערכו˙ 
‰טבע, ‡ל‡ ˘מחבר ‡˙ ‰‰פכים, ומ˙לב˘ ב˙וך ‰טבע מבלי ˘יזוזו ‚„רי ‰טבע ממ˜ומם.

על "‚„ול˙ו"  מיוח„ ‰מר‡‰  נס  ל‰יו˙ו  ‰‚„ול",  ו"˘ב˙  ‚„ול",  ב˘ם "נס  נ˜ר‡  כן  ועל 
˘ל ‰˜ב"‰ ˘‡ינו מו‚„ר ב˘ום ‚„ר ומחבר ‰‰פכים ˘י˘כנו יח„יו – למעל‰ מ‰טבע, ב˙וך 

‰טבע עˆמו.


