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˜וב ıז ‰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

‰רב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח ‰יˆח˜ ע" ‰ז‡י‡נı
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,
ובˆ‰לח ‰רב ‰ומופל‚ ‰בכל ‡˘ר יפנו˙ ,מי„ כל ‰ימים

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

המדור מודפס זכות

הרה"ת משה וזוגתו
אה שיחיו בייטמאן

יח

חיים מאושרים בכ
בגשמיות וברוחניות

תוכן ענינים

פתח דבר

מקרא אני דורש  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ב

בעז‰י״˙.

היסוד למתנות כהונה  -דין כפל

ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ ˜רח‰ ,ננו

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

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

)‚ליון

˙˘פב( ,ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך

למ‡י נפ˜‡ מינ‡ מספר כ"„?  /ערעור ˜ורח – ‚ניב‡ ‰ו ‚זיל/ ?‰
בי‡ור מ˘ ‰מ„יי˜ ר˘"י לכ˙וב ˘"ב‡ ‰כ˙וב ונ˙ן לו כ"„ מ˙נו˙
כ‰ונ˘ ,"‰בז ‰מרמז „יסו„ כ"„ מ˙נו˙ כ‰ונ‰ ‰ו‡ מ„ין כפל
˘נ˙חייבו בו ˘בטי י˘ר‡ל ל‰כ‰נים

רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים ˘ב˙ור˙ נ˘י‡

אהבה ויראה ,יתומים
כאשר היתום אוכל הכל רואים .וכאשר היתום בוכה אין איש רואה ,ואין שם לבו .בימי הרחמים האלה ,ירחם ד׳ את
עמו ואת עדתו מנפש ועד בשר

ī

י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘
זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.
וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו
‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו ,ו‡ף עוב„ו מח„˘
ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙ ,ולפעמים בע˙
‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי
‰ענינים ו‰רחב˙ם עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם
מופיעים במ˜ורם ]ובפרט ,במ„ור "חי„ו˘י
סו‚יו˙"˘ ,מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי „‰ברים[,
וי˘ ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור

יתומים היו יהודי רוסיא!

וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר

עניני ]י‰ו„י[ רוסי‡ ]˘‰יו במˆו˜˙ ‰ח˙ ˘לטון ‰ר˘ע ב‡ו˙ ‰ע˙[ ˜רובים ‰ם ללב כל ‡ח„
ר˜ ל„בר ב‰ם ,וע„יין ל‡ מˆ‡˙י ‡˙ ‡˘ר י‚ע ‰ענין בנ˜ו„˙ לבבו ע״מ לע˘ו˙‡ ,בל מ˜ו‰
‰נני כי נסיע˙י זו ˙בי‡ ˙ועל˙ בעזר˙ו י˙׳ ,וב‰כרח ‚מור עלי ל‚‰י„ ,כי ‡חינו ‰יו˘בים ב„ו„
ˆ‰רו˙ וסיר ˙‰ל‡ו˙ ,י˙ומים ‰ם.
ו‡ין ˘ם לבו .בימי ‰רחמים ‡‰ל ,‰ירחם „׳ ‡˙ עמו ו‡˙ ע„˙ו מנפ˘ וע„ ב˘ר.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו עמ' מט(

˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן
˘ימˆ‡ו טעויו˙ וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙
‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙ ‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין
במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו ב˙וכן
‰ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו
על ‡מי˙˙ „‰ברים.

◇ ◇ ◇

אהבה ויראה

וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‰

בב˜˘ ‰לכ˙וב לע˙ים ˜רובו˙ מ˘לומו ומ˘לום י„י„ינו ‡נ"˘ ˘י' ˆמו„י לבבי ‡˘ר ˘לום
כל ‡ח„ ו‡ח„ ובני בי˙ו יחיו ביחו„ נו‚ע לי במ‡„ ,ומי ˘‰ו‡ בעל חו˘ יבין ז‡˙.
‰ו„ כ״˜ ‡‡מו״ר ‰ר‰״˜ ]‰ר˘"ב[ זˆו˜לל ‰"‰בלמ„ו עמ„י ב˜י˘] ıנ˙[ ˙רנ"ו ‡˙ סי„ור
רבינו נ״ע ב‡ח„ ‰מ‡מרים נזכר ‰ל˘ון ‰י„וע "י˘ מ˙פעל ב‡‰ב ‰וי˘ מ˙פעל ביר‡‰ "‰ו‡יל
ל‡מר:
‰חילו˜ בין ˙‰פעלו˙ ביר‡ ‰ו˙‰פעלו˙ ב‡‰ב‰ ‰י‡ ˘ל‡‰ב ‰נ„ר˘ חו˘] ,ו‡ילו[ ביר‡‰
‰רי ˘בכל ‡ופן ˘˙‰י' ‰רי ז ‰טוב‰‡ .ב ‰מוכרח˙ ל‰יו˙ עם חו˘‰‡ ,ב ‰לל‡ חו˘ ‰י‡ ‚‰למ.‰
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ב עמ' נ‡-ב(

פנינים

‡‰ר„ ıע ,"'‰ ˙‡ ‰ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור‰
ח„˘˙ ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡˙י ˙ˆ‡ ,במ‰ר‰
בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.
בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

עיונים וביאורים קצרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ד

למה הוצרך להדגיש "והקרבתם לפני ה'"?
בין מזוזה שבספר לתכלת שבטלית

)ע"פ לקו"ש חל"ג עמ'  107ואילך(

)ע"פ לקוטי שיחות ח"ח עמ'  112הע' (75

יינה של תורה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ה
מהותו של מנהיג בישראל
מ˘‰ ‰ו‡ י˘ר‡ל ‰ /כיˆ„ ‰סכים מ˘˘ ‰ימח˘ ‰מו מן ˙‰ור/ ?‰
˘˜˙‰רו˙ו עם י˘ר‡ל עמו˜‡ ‰ף מ‡˙‰ח„ו˙ו ב˙ור / ‰מסירו˙ נפ˘
‚ם בענייניו ‰עˆמיים ביו˙ר ˘ /בחו ˘ל מ˘˘ – ‰ביר˙ ‰לוחו˙ /
מעל˙ו ‡‰מ˙י˙ ˘ל נ˘י‡ בי˘ר‡ל ‚ /ם ב‰ס˙ל˜ו˙ו ל‡ יעזוב ‰רוע‰
ˆ‡ן מרעי˙ו
)ע"פ לקוטי שיחות חל"ד שיחה א' לפרשת ברכה; לקוטי שיחות חכ"א שיחה א' לפרשת תצוה;
תורת מנחם חי"א עמ'  28ואילך(

במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט

ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו

בטח ˘מע˙ ‡ומרים ,כ‡˘ר ‰י˙ום ‡וכל ‰כל רו‡ים ,וכ‡˘ר ‰י˙ום בוכ‡ ‰ין ‡י˘ רו‡,‰

)ע"פ לקוטי שיחות חכ"ג עמ'  134ואילך(

פנינים

דרוש ואגדה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י

מדוע שם הפרשה הוא ע"ש של קורח?

)ע"פ ספר השיחות תשמ"ח ח"ב עמ'

 500ואילך(

גם אדם "מלא ספרים" – חייב במזוזה

)ע"פ לקוטי שיחות ח"ב עמ' (329

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
בדין "שלוחו של אדם כמותו"
יפלפל בפלו‚˙˙ "˘‰ס ‰יכן ‡מר ˜ר‡ „‡ין ˘ליחו˙ לנכרי  /יב‡ר
‰סברו˙ בז ‰ע"פ ח˜ירו˙ יסו„יו˙ ב„ין ˘לוחו ˘ל ‡„ם כמו˙ו
)ע"פ לקוטי שיחות חל"ג ע'  113ואילך(

תורת חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו
אין לנטוש ההתעסקות בחינוך על טהרת הקודש!

דרכי החסידות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טז
אהבה ויראה ,חלומות ,יתומים

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ﬠ"ה
בת יבחט"א ר' דוב
ביסטריצקי
וזכות משפחתה שיחיו

כתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום ייויום
מכתבי

אין לנטוש ההתעסקות בחינוך על טהרת הקודש!
חובתו וזכות של בעל כשרון בשטח החינוך

ביאורים בפשוטו של מקרא

היסוד מתנות כהונה  -דין כפ
למאי נפקא מינא מספר כ"ד?  /ערעור קורח – גניבה או גזילה?  /ביאור מה שמדייק רש"י לכתוב ש"בא הכתוב ונתן
לו כ"ד מתנות כהונה" ,שבזה מרמז דיסוד כ"ד מתנות כהונה הוא מדין כפל שנתחייבו בו שבטי ישראל להכהנים

ī
‡ .ל‡חר ˘˙‰ור ‰מספר˙ על מחלו˜˙ ˜ורח וע„˙ו‰˘ ,י˙ ‰בעי˜ר כנ‚„ כ‰ונ˙ ‡‰רן ,ול‡חר
מכן מסופר ‡ו„ו˙ ‰בחינ˘ ‰נע˘˙ ‰על י„י ‰מטו˙ – כ‡˘ר "פרח מט‰‡ ‰רן לבי˙ לוי" )יז ,כ‚(,
˘ז‰ ‰י' ‡ו˙ על ז˜‰˘ ‰ב" ‰בחר בו וב˘בטו – ממ˘יך ‰כ˙וב בפר˘˙ מ˙נו˙ כ‰ונ" ,‰וי„בר

...ובמענה לתוכן מכתבו בהנוגע לעניני  . .מובן וגם
פשוט ,שכיון שחננו השי"ת בכשרון בשטח החינוך על
טהרת הקדש ,ולא עוד אלא שפועל בזה באופן דמוסיף
והולך ,הרי פשוט שעליו להמשיך בזה ,ואדרבה בתוספת
התאמצות ובתוספת השתדלות .ובמכל שכן וק"ו מאלו
שעד עתה לא התעסקו בזה ,או שהצלחתם מסופקת,
עליהם כולם החובה לנצל כחם להצלת נפשות בני
ישראל ,לעמוד בשורה ראשונה בכבוש נשמות בנ״י
לגלות בהם הצפון וטמון שלבם ער להקב״ה לתורתו
ולמצותיו ,בגלוי בחיי היום יומים במעשה בפועל.
...אף שענין קבלת עול יסוד ושרש העבודה היא,
ורישומה צריכה להיות ניכר במשך כל היום וכו' ולא
רק באמירת מודה אני והודו לה׳ ,הנה להצלחת העבודה
דרוש שיהי' לו בזה טעם ועונג וספוק נפשי גם בכלי
השכל ,ולכן הצעתי ]הנ"ל[ מקומה ,באם שניהם יקבלו
זה עליהם מתוך הסכמה מלאה ולא מפאת קבלת עול
גרידא.
)אגרות קודש חי"ח עמ' תסז-ח(

‡ '‰ל ‡‰רן ,ו‡ני ‰נ ‰נ˙˙י לך ‡˙ מ˘מר˙ ˙רומו˙י ו‚ו'" )יח ,ח(.
ומפר˘ ר˘"י" :ו‡ני ‰נ ‰נ˙˙י לך – ב˘מח .‰ל˘ון ˘מח‰ ‰ו‡ ז . . ‰מ˘ל למלך ˘נ˙ן ˘„‰
ל‡ו‰בו ,ול‡ כ˙ב ול‡ ח˙ם ול‡ ‰על ‰בערכ‡ין; ב‡ ‡ח„ וערער על ‡ .‰„˘‰מר לו ‰מלך:
כל מי ˘ירˆ ‰יבו‡ ויערער לנ‚„ך? ‰ריני כו˙ב וחו˙ם לך ומעל ‰בערכ‡ין‡ .ף כ‡ן ,לפי ˘ב‡
˜ורח וערער כנ‚„ ‡‰רן על ‰כ‰ונ ,‰ב‡ ‰כ˙וב ונ˙ן לו כ"„ מ˙נו˙ כ‰ונ ‰בברי˙ מלח עולם,
ולכך נסמכ ‰פר˘ ‰זו לכ‡ן".
וי˘ ל„˜„˜ בל˘ון ר˘"י – ˘‚„‰י˘ ‡˙ ‰מספר ˘ל "כ"„ מ˙נו˙ כ‰ונ ,"‰ולכ‡ור ‰למ‡י
נפ˜‡ מינ‰ ‰מספר ‰מ„ויי˜ – ו‰י' ˆריך לומר ס˙ם "ונ˙ן לו מ˙נו˙ כ‰ונ ?"‰ובפרט ˘בפר˘˙נו
ל‡ נמנו כל מ˙נו˙ כ‰ונ‡ ,‰ל‡ ר˜ חל˜ם; חל ,‰ר‡˘י˙ ‚‰ז ,זרוע לחיים ו˜יב‡ ‰ינם מוזכרים.
‡ם כן ,ל˘ם מ ‰מ„‚י˘ ר˘"י מספר ז˘ ‰ל כ"„ מ˙נו˙ ,כ‡˘ר בפר˘˙נו ל‡ מנויים כל ‰כ"„?!

ב.

וי˘ לומר בז – ‰ב„רך ‰רמז:

‡˙ כל י"ב ˘‰בטים ,וכמו ˘כ˙וב "וי˜‰ל עלי‰ם ˜ורח ‡˙ כל ‰ע„) "‰פר˘˙נו טז ,יט(‰" ,לך
‡ˆל ˘‰בטים ופי˙‡ ‰ו˙ם :כסבורין ‡˙ם ˘עלי לב„י ‡ני מ˜פי„‡ ,יני מ˜פי„ ‡ל‡ ב˘ביל
כולכם‡ ,לו ב‡ין ונוטלין כל „‚‰ולו˙ ,לו ‰מלכו˙ ול‡חיו ‰כ‰ונ – ‰ע„ ˘נ˙פ˙ו כולם"
˘ם(.

יערה עליו רוח ממרום להכיר את האמת
בצער רב וגם בתמהון קראתי במכתבו אשר עזב
גורלו הטוב והיפה חינוך על טהרת הקדש של בני
ישראל ,אשר על כל אחד מהם נאמר "בנים אתם לה׳
אלקיכם" ,והחליפו על וכו',
ויהי רצון ממקור הרחמים והחסדים אשר יערה עליו
רוח ממרום להכיר את האמת  -אף שחיים אנו בעלמא
דשיקרא  -שהרי התורה נצחית היא ,ובכל מקום ובכל
זמן ,ומקרא מלא דבר הכתוב "אמת ה׳ לעולם" .ולפיתויי
היצר ,הרי אמרו חכמינו ז"ל שנברא לו תבלין ,ואמרו אם
פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש.
)אגרות קודש חכ"ד עמ' ק(

‡מנם ˜ורח ‰ו‡ ז˘ ‰עורר ‡˙ ‰ערעור על כ‰ונ˙ ‡‰רן‡ ,בל ‰י' ז ‰ב‡ופן ˘‰ו‡ ˘י˙ף בז‰

)פר˘"י

יז

עריק ונוטש את המערכה!
לכתבו על דבר העתקה ]-מעבר המגורים מחו"ל[
לארץ הקודש ת״ו  -כבר מלתי אמורה ומפורסמת
)מיוסדת על פסק דין גדולי ישראל( שכל מי שביכולתו

לפעול בצרכי ציבור ביראת שמים ובפרט בשטח החינוך
על טהרת הקודש ועוזב "עניי עירו" ומדינתו )אפילו
בשביל ענין כהנזכר לעיל( – הרי זה עריק ונוטש את
המערכה ,מערכה במלחמת הטמיעה ר״ל ממש .היינו
פקוח נפש .ובפקוח נפש הרי אפילו בספק וספק-
ספיקא מחללין את היום הכיפורים והשבת קודש וכו'
ועל אחת כמה וכמה כשקרוב לודאי )על יסוד הנסיון
בעבר( שיציל .וק״ל.
)אגרות חכ"ד עמ' רצב(

חינוך בניו של הבורא  -להתברך בבנים!
בעתו קבלתי מכתבה ,בו מודיעה על דבר עבודתה
בשדה חינוך הכשר בתור מורה בבית ספר חרדי ,...כן
מביעה בקשתה וחפצה להתברך מהשם יתברך בזרעא
חייא וקיימא,
ומוסיפה גם כן אשר רופא מומחה הציע לה להפסיק
את עבודתה כיון שהיא הורסת את בריאותה.
הנה לדעתי ,כיון שעבודתה הוא בזה שמקרבת לבם
של ישראל לאביהם שבשמים ומעוררת בהם את ההרגש
שבנים הם לה' אלקינו ,הנה אין כדאי להפסיק את זה
לגמרי כדי להתברך בזרעא חייא וקיימא ,כיון שזהו
"תרתי דסתרי" ,ואדרבה על ידי זה שמקרבת את בניו
ובנותיו שיהיו אלו להשם יתברך הרי זה סגולה להולדת
בנים גם בגשמיות.
ולכן עצתי שתמשיך בהתעסקותה בשדה החינוך
אבל באופן שלא יעמיס זה על בריאותה עד כמה
שאפשר ,ובטח בהשתדלות המתאימה תוכל להשיג
עבודה מסוג הנ״ל בסמיכות למקום דירתה ,וכן גם
לשפר תנאי העבודה אף אם על ידי זה תוקטן המשכורת
ובאופן שתמשיך בעבודת חינוך הכשר.
והשם יתברך יעזרה ואת בעלה שיחי' לבשר בשורה
טובה בקרוב אשר נתמלאו משאלות לבבה לטובה
ונפקדה בזרעא חייא וקיימא.
מובן מעצמו שצריך להיות 'אחיזה' לכל הנ״ל בדרכי
הטבע ,ובמילא צריכה היא ובעלה שיחיו למלא אחרי
הוראות רופאים מומחים בענינם זה.
)אגרות קודש ח"ה עמ' דש-שה(

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

לקראת שבת

טז

לקראת שבת

‰

מ˜ום לומר ˘י˘נם ב˘ליחו˙˘ ,ע˘יי˙ם

‰ל‡ ˜ו„ם לכל ‚„רים ‡לו בנו‚ע ל˙ועל˙

ו‰נ‰ ,‰ערעור על כ‰ונ˙ ‡‰רן ל‡ ‰י' ב‡ופן ˘ל "‚זיל‰ ,"‰נע˘י˙ ברי˘ ‚לי ובפר‰סי‡,

˙ועיל עבור ‰מ˘לח ,מ"מ‡ ,ין ‰ם ב˙ור˙

˜יום ˘‰ליחו˙"ˆ ,ל חלו˙ ˘ל ˘ליחו˙

‡ל‡ ב‡ופן ˘ל "‚ניב – "‰כמו ‚‰נב ˘מס˙יר ‡˙ מע˘‰ו במח˘כים ,כך כ‡ן‰ ,ס˙ירו ˜ורח

˘ליחו˙ ,כי ‡‡"פ ˘יחול עלי‰ם ˘ם ˘ליח,

על ˘‰ליח‰ ,יינו ‰מינוי ‰פועל חלו˙ ˘ם

וע„˙ו ‡˙ ˜נ‡˙ם וכו' על י„י ˘˙˘‰מ˘ו ב"טענ˘ ‰כלי˙"" :רב לכם ,כי כל ‰ע„ ‰כולם

מ‡חר ˘‡ינם "כמו˙ו „‰מ˘לח".

˘ליח .וכ„י ˘יחול עליו ˘ם ˘ליח"ˆ ,ל ˜˘ר
בין ˘‰ליח ו‰מ˘לח ,כי ‡‡"פ ל‰יו˙ ˘לוחו

ול„ברינו

כל

˘ל ‰מ˘לח )ב‡יז‡ ‰ופן ˘‰ו‡( מבלי

‡‰ופנים ˘מב‡רים ענין ˘‰ליחו˙ ,ע„יין

˘י‰י' כבר מעˆמו "כמו˙ו „‰מ˘לח"‰ ,יינו

‚„ר ˘‰ליחו˙ ‡ינו ‡ל‡ במי ˘‰ו‡ מעˆמו

˘"ˆריך ל‰יו˙ ˘‰ליח מ˙ייחס בערך מ"‰

כבר "כמו˙ו „‰מ˘לח" .ובי‡ור „‰בר ,כי

)ל˘ון ‰ל˜וטי ˙ור˘ ‰ם( ל‰מ˘לח כ„י ˘יוכל

‰נ ‰ב„ין ˘ליחו˙ י˘ ˘ני ענינים˜ (‡) :יום

ל‰יו˙ עליו ˘ם ז‰˘ ‰ו‡ ˘ליח ˘לו.

נמˆ‡

ברור

„ע"פ

˘‰ליחו˙ בפועל) .ב( חלו˙ ˘ם ˘ליח.
ומע˙ ,‰כל ˘ל˘˙ ‡‰ופנים ‰נ"ל ב‚„ר
˘‰ליחו˙ ‰ם ר˜ בנו‚ע ל˜יום ˘‰ליחו˙
בפועל„ ,כ‡˘ר „נים ‡נו ‡יך מועיל מע˘‰
‡י˘ ז˘‰) ‰ליח( עבור ‡י˘ ‡חר )‰מ˘לח(
– ‡זי י˙כן לב‡ר ‰טעם בז ‰ב‚' ‡ופנים,
‡ם מ˘ום ˘ח„˘˙ ‰ור ‰ב˘ליחו˙ ˘מע˘‰
˘‰ליח מועיל כמע˘‰ ‰מ˘לח‡ ,ו מטעם

ומע˙ ‰מבו‡ר ˘פיר מ˘ ‰סבר "˘‰ס
למס˜נ‡ „‡ין ˘ליחו˙ לנכרי בכל ˙‰ור‰
כול ,‰כי ‰נכרי ‡ינו יכול ל‰יו˙ "כמו˙ו
„‰מ˘לח" )‰י˘ר‡ל( .ועיין ב˘ו"˙ מ˘‡˙
בנימין סˆ"ו

)‰וב‡ ב˘"ך חו"מ סרמ"‚ ס˜"(‰

ועו„˘ ,כ˙בו „לכן ‚וי נע˘˘ ‰ליח ל‚וי מכיון

˜„ו˘ים וב˙וכם  ,'‰ומ„וע ˙˙נ˘‡ו על ˜‰ל ) "'‰טז .(‚ ,כלומר‰ ,ם ל‡ ‰ר‡ו ‡˙ מרי„˙ם
ב˜ב" ‰ב‡ופן ‚לוי – כ‚זלן‡ ,ל‡ ‰ס˙ירו ז‡˙ על י„י טענו˙ "ˆו„˜ו˙" כביכול – כ‚נב.
וכיון ˘‰יו כ‡ן י"ב ˘בטים ˘˙‰נ‚‰ו ב‡ופן ˘ל "‚ניב‰ – "‰רי נ˙חייבו ל˘לם ב‡ופן ˘ל
"כפל"; וז‰ו ‰מספר "כ"„ מ˙נו˙ כ‰ונ – "‰פעמיים י"ב.

‚.

‡ך לכ‡ור ‰חסר בי‡ור:

‰רי ˜ורח ו˘בט לוי ‰יו מר‡˘י ‰מערערים – ו‡ם כן ,נמˆ‡ ˘˙˙˘‰פו ב‰מחלו˜˙ י"‚
˘בטים )י"ב ˘בטים – ב˙וספ˙ ˘בט לוי( ,ולפי ז‰ ‰יו ˆריכים ל‰יו˙ כ"ו מ˙נו˙ כ‰ונ!‰
ו‰בי‡ור בז:‰
‰מכוון בנ˙ינ˙ מ˙נו˙ כ‰ונ‰ ‰ו‡ למנוע ‡פ˘רו˙ ˘ל ערעור בע˙י„ ,וכ„יו˜ ל˘ון ר˘"י:
"‡מר לו ‰מלך כל מי ˘ירˆ ‰יבו‡ ויערער?" ,ובנו‚ע לע˙י„ ‰י' ח˘˘ ר˜ מפני ˘‰בטים
‡‰חרים ,ול‡ מפני ˘בט לוי עˆמו.
כי ,עונ˘ ˜ורח וע„˙ו ביטל ‡˙ ‡פ˘ריו˙ ‰ערעור מˆ„ ˘בט לוי עˆמם ,וכל ‡‰פ˘רו˙ ˘ל
ערעור בע˙י„ נ˘‡ר ‰ר˜ מˆ„ ˘‡ר ˘‰בטים.

˘ע˘יי˙ו זו נח˘ב˙ כע˘יי˙ ‰מ˘לח‡ ,ו

˘‰ם „ומים .ועיי"ע בל˜ו"˘ חל˜ ל‚ ˜רח ב,

וכמבו‡ר במפר˘ים )‰וב‡ בˆי„ ‰ל„רך פר˘˙נו יז ,יח .ועו„(˘ ,ז‰ו ‰טעם ˘במטו˙ ˘נ˙נו בני

י˙יר ‰מז‚˘ ‰וף ˘‰ליח נח˘ב כ‚וף ‰מ˘לח

מ˘ ‰י˘ לב‡ר עפכ‰נ"ל סו‚יי˙ "˘‰ס ‚יטין

י˘ר‡ל ל‡ ‰י' מט ‰מיוח„ ל˘בט לוי‡ ,ל‡ מט ‰לוי ‰ו‡ ‰ו‡ מט‰‡ ‰רן ,וכ„ברי ˜‰ב":‰

ובמיל‡ מע˘‰ו כמע˘‰ ‰מ˘לח‡ .בל

כט‚ :בי ˘ליח ˘ע˘˘ ‰ליח ומ˙ ‰ר‡˘ון.

"ו‡˙ ˘ם ‡‰רן ˙כ˙וב ‡˙ מט ‰לוי כי מט‡ ‰ח„ לר‡˘ בי˙ ‡בו˙ם"‡" ,ף על פי ˘חיל˜˙ים
ל˘˙י מ˘פחו˙ מ˘פח˙ כ‰ונ ‰לב„ ולוי' לב„˘ ,בט ‡ח„ ‰ו‡" )פר˘˙נו יז ,יח ובפר˘"י( – ,כי
"מחלו˜˙ ˜ורח וכל ˘בטו כבר נס˙ל˜ ‰ב˘ריפ˙ ‰מ˜טירים ˜טור˙ ונ˙נס‡˘ ‰ין ר‡וי לכ‰ונ‰
‡ל‡ ‡‰רן; וע„יין ‰י' ערעור מן ˘‡ר ˘בטים על ˘בט לוי וכו'" ,ולכן ‰וˆרכו ל‰ר‡ו˙ ‡˙
מעל˙ ‡‰רן „ו˜‡ ביחס ל˘‡ר ˘‰בטים ול‡ ביחס ל˘בט לוי ‚ופ‡.

„.

‡מנם ל˘לימו˙ ‰ענין י˘ ל‰עיר˘ ,לכ‡ור‡ – ‰ח˙ ממ˙נו˙ ‰כ‰ונ‰ ‰י‡ ˙רומ˙ מע˘ר,

˘‡ו˙ ‰נו˙נים ‰לוים ,ו‡ם כן ,נמˆ‡ ˘מ‰י"ב ˘בטים י˘ ר˜ כ"‚ מ˙נו˙ כ‰ונ) ‰ול‡ כ"„(!
‡מנם כ„ „יי˜˙ בל˘ון ‰כ˙וב ,מ˘מע ל„‰י‡ ˘‚ם ˙רומ˙ מע˘ר ˘ייכ˙ ‰י‡ כבר ל‰י˘ר‡ל,
˘‰ו‡ ‰נו˙ן ‡˙ ‰מע˘ר ללוי˘ .לכן ‰כ˙וב מ„‚י˘ "ו‡ל ‰לוים ˙„בר ו‡מר˙ ‡לי‰ם ,כי ˙˜חו
מ‡˙ בני י˘ר‡ל ‡˙ ‰מע˘ר" – ‡ז "ו‰רמו˙ם ממנו ˙רומ˙  '‰מע˘ר מן ‰מע˘ר"

)פר˘˙נו יח,

כו .וע„"ז בפסו˜ כח( ,ו‰יינו‰˘ ,חיוב ˘ל ˙רומ˙ מע˘ר חל בעˆם כבר כ˘˙‰בו‡‰ ‰י‡ בר˘ו˙
‰י˘ר‡ל ,ור˜ ˘‰לוי ‰ו‡ ז˘ ‰נˆטוו ‰על ‰‰פר˘ ‰בפועל ,כיון ˘‰ו‡ מ˜בל ‡˙ ‰מע˘ר.
וכפי ˘מ˙בט‡ ‚ם ב‰לכ˘ ,‰י˘ ר˘ו˙ ל‰י˘ר‡ל ל˙רום ‡˙ ˙‰רומ˙ מע˘ר ,עו„ לפני נ˙ינ˙
‰מע˘ר ל‰לוי – "י˘ לו ר˘ו˙ לבעל ‰בי˙ ל˙רום ˙רומ˙ מע˘ר" )‚יטין ל‡ .(‡ ,ונמˆ‡˘ ,ב‡מ˙
כל ‰כ"„ מ˙נו˙ כ‰ונ˘ – ‰ייכו˙ ‰ם לי"ב ˘בטי י˘ר‡ל מ„ין "כפל" ,וכנ"ל ב‡רוכ.‰

לקראת שבת

עיונים וביאורים
וביאורים
עיונים

למה הוצרך להדגיש
"והקרבתם לפני ה'"?

בין מזוזה שבספר
לתכלת שבטלית

בציווי משה על הקטרת הקטורת של החולקים
על אהרן מצינו שציווי זה הי' פעמיים :א .באמירת
משה "זאת עשו קחו לכם מחתות גו' ותנו בהן אש
ושימו עליהן קטורת לפני ה' מחר גו'" .ב .לאחרי
ש"ויחר למשה מאד ויאמר אל ה' אל תפן אל
מנחתם גו'" ,אמר להם פעם שני' "אתה גו' ואהרן
גו' וקחו איש מחתתו גו' והקרבתם לפני ה'".

איתא במדרש )במדבר רבה פי"ח ,ג( בנוגע לקרח
"מה כתיב למעלה מן הענין' ,ועשו להם ציצית'.
קפץ קרח ואמר למשה טלית שכולה תכלת מהו
שתהא פטורה מן הציצית ,אמר לו חייבת בציצית.
אמר לו קרח טלית שכולה תכלת אין פוטרת
עצמה ,ארבע חוטין פוטרות אותה .בית מלא
ספרים מהו שיהא פטור מן המזוזה ,אמר לו חייב
במזוזה .אמר לו כל התורה כולה רע"ה פרשיות
אינה פוטרת את הבית ,פרשה אחת שבמזוזה
פוטרת את הבית".

ומצינו שבפעם הא' נאמר רק "ותנו גו' ושימו
גו' לפני ה'" ,אבל בפעם השני' נאמר ציווי גם על
ההקרבה – "והקרבתם לפני ה'" .וגם ,בפעם הא'
לא נזכר שאהרן נצטווה להקטיר קטורת ,משא"כ
בפעם הב'.
ויש לומר הביאור בזה:
בפעם הא' אין צורך להדגיש שזוהי עבודת
הקטורת ,כי פשוט הוא .אך לאחרי ש"ויחר למשה
מאד ויאמר גו' אל תפן אל מנחתם" ,קס"ד לומר,
שע"י בקשה זו פעל משה שלא תהא נחשבת
הקטרתם את הקטורת כלל כמעשה של הקטרה,
ולכן הוצרך הכתוב להדגיש שאעפ"כ הי' כאן
מעשה של הקטרת קטורת – "והקרבתם לפני ה'".
ולכן מפרש בפעם הב' שגם אהרן הקטיר קטורת,
שזה מדגיש שזהו גדר של עבודת הקטורת,
השייכת לכהונה.
]ועל כרחנו לפרש שהקטרתם הי' בגדר הקטרת
קטורת  -כי מפורש אח"כ בפרשה שהמחתות
שבהן הקריבו הקטורת נתקדשו ,ואת"ל שלא
היתה הקטרתם אפילו בגדר קטורת זרה ,איך
נתקדשו המחתות[.

ולכאורה יש לעיין ,הרי בשני הענינים ,טלית
שכולה תכלת ובית מלא ספרים ,יש אותה סברא,
וא"כ לאחרי ששמע קרח שגם טלית שכולה תכלת
חייבת בציצית ,מדוע חזר והקשה על בית מלא
ספרים?
ויש לומר הביאור בפשטות:
ישנו חילוק בין התכלת שבטלית עצמה )ולא
בחוט( לבין הפרשה הכתובה בספר )ולא במזוזה(:
חוט תכלת שבתוך הטלית )העשוי' כולה חוטי
תכלת( אינו מציאות בפני עצמו ,ואין כאן חוטים
רבים אלא טלית אחת .משא"כ פרשה הכתובה
בספר ,הרי גם כאשר היא כלולה בתוך הספר הרי
היא פרשה בפני עצמה .ואדרבה ,כשרות הספר
תורה תלוי' בזה שיהיו שם כל הפרשיות ,כפרשיות
בפני עצמן דוקא.
ובמילא ,גם לאחרי שענה משה שטלית שכולה
תכלת חייבת בציצית הי' מקום לשאול על בית
מלא ספרים ,כי יש מקום לבעל דין לומר ,דבשלמא
טלית שכולה תכלת ,הרי הסיבה לזה שחייבת
בציצית היא כי אין בטלית – אף אם היא "כולה
תכלת" – גדר "חוט של תכלת" ,כי אם גדר של
"טלית" בלבד .ובמילא עדיין היא חייבת בציצית,
כי צריך חוט שיפטור את הבגד ,ולא "טלית".
משא"כ בבית מלא ספרים ,הרי פרשת המזוזה
קיימת בשלימותה בתוך הספר ,וא"כ עדיין יש
מקום לסבור שתוכל לפטור את הבית באותו אופן
כמו שהיא פוטרת כאשר היא מזוזה בפני עצמה.

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

ז‡˙ ל‡ חי„˘˙ ‰ור˘‰˘ ‰ליח ‡ו ‰מע˘‰
עˆמו ‰ם ‰מ˘לח ,ו‚„ר "כמו˙ו" ‰ו‡ ‡ך ר˜
בנו‚ע ל˙וˆ‡ו˙ ‰מע˘ .‰ובל˘ון ‡חר„‚ :ר
"כמו˙ו" ‰ו‡ ר˜ בנו‚ע ל‰חפˆ‡ ˘בו נע˘‰
‰ע˘י'‰ ,יינו ˘)ל‡ ר˜ ‚וף ˘‰ליח ‡ינו
"כמו˙ו"‰ ,רי( ‚ם ע˘יי˙ו ˘ל ˘‰ליח ‡ינ‰
„‰מ˘לח ,ו‡ין ז‡˙ כי ‡ם ˘ע˘יי˙ ˘‰ליח
ב‰חפˆ‡ ‰רי ‰י‡ )פועל˙ ‡˙ ‡ו˙ו „‰בר
˘פועל˙( ע˘יי˙ ‰מ˘לח.

ויובן

טו
ב„˜‰ים מ˘ ‰כ˙ב רבינו ‰ז˜ן

בל˜וטי ˙ור ‰פ' וי˜ר‡ ‚בי „ין ˘ליחו˙,
"„˘לוחו ˘ל ‡„ם כמו˙ו ,ולכן ‡ין ˘ליחו˙
לחר˘ ˘וט ‰ו˜טן ˘‡ינן כמו˙ו „‰מ˘לח".
ולפ"ז נמˆ‡ „‰פירו˘ ב"˘לוחו ˘ל ‡„ם
כמו˙ו" ‰ו‡ ל‡ ר˜ בנו‚ע ל„ין ˘‰ליחו˙,
˘„‚‰ר˙ „‰ין ‰י‡ ˘על י„ו ˘‰ליח ייע˘‰
"כמו˙ו"‡ ,ל‡ ‰ו‡ ‚ם בנו‚ע למ‰ו˙ ˘‰ליח,
˘ˆ"ל "כמו˙ו „‰מ˘לח" ,כ„ל˜מן .ולכ‡ור‰
ˆ"ע‰˘ ,רי מפור˘ ב‚יטין כ‚ ע"‡ ˘‰טעם

ומע˙‰

י˘ לומר„„ ,ע˙ רב ‡˘י ‰י‡

כ‡ופן ‰ '‚‰נ"ל ˘‚ם מע˘˘‰ ‰ליחו˙ ‡ינו
מ˙ייחס ל‰מ˘לח ‡ל‡ ל˘‰ליח ,וכיון ˘‡ין
˘‰ליח עומ„ במ˜ום ‰מ˘לח )‡פילו ל‡
˘מע˘‰ו יח˘ב כמע˘‰ ‰מ˘לח( ,לכן„ ,י
לנו ר˜ בז˘ ‰י˘ כ‡ן בן ‡„ם ˘‰ייך לע˘י'
זו „˘פיר יכול ‰ו‡ ל‰יו˙ ˘ליח ˘ל ז‰
‰מב˜˘ו ומ˜˘רו עם פעול ‰זו )ו‡ין ‡נו
ˆריכים עו„ ‡יז ‰מעל ‰ב‡ו˙ו ‡„ם˘ ,י‰י'
בו עˆמו ‡יז˙ ‰כונ‰ ‰מ‡פ˘ר˙ לו בעˆמו
‡ו למע˘‰ו ל‰יו˙ כמו˙ו „‰מ˘לח( ,וע"„
˘מ˜˘רו בחבל ו‡ינו מ˙נ‚„ לז ,‰ו„י בז‰
כ„י ˘˙‰י' ˙וˆ‡˙ ‰מע˘ ‰כ‡ילו ע˘‡‰
‰ו‡ .ול‰כי ס"ל ˘בכל ˙‰ור ‰כול ‰י˘
˘ליחו˙ לנכרי‡„ ,ם ˘‰ליחו˙ ‰י‡ בענין
כז‚˘ ‰ם ‰נכרי ˘ייך לע˘יי˙ו ‰רי ‰ו‡ יכול
ל‰יו˙ ˘ליח לי˘ר‡ל.

˘‡ינם בני ˘ליחו˙ ‰ו‡ מ˘ום "„ל‡ו בני
„יע ‰נינ‰ו" ול‡ מ˘ום ˘‡ינם ב„ומ‰
ל‰מ˘לח .וב‡מ˙ בו„‡י י"ל ˘ז‰ו פירו˘
„ברי "˘‰ס ‚ופ‡„ ,מכיון ˘‡ינם בני „יע‰
נמˆ‡ ˘‡ינם "כמו˙ו „‰מ˘לח"

)עיי' ˙וס'

רי"„ ומ‡ירי )למ˘נ‚ (‰יטין ˘ם˙ .ו„"‡˘ ‰ני ‚יטין
ס„ :ר‡ב"„ ‰ל' ‚ירו˘ין פ"ו "‰ט .ול‰עיר מנ˙יבו˙

‰מ˘פט ס˜פ"ב ס˜"‡(.

‡מנם,

ע„יין ˆריך בי‡ור מ‰ו ‰‰כרח

לפירו˘ ז˘ ,‰י˘ ‚„ר ˘˘‰ליח ˆ"ל מעˆמו
"כמו˙ו „‰מ˘לח" ,ולמ ‰ל‡ נפר˘ „ברי
"˘‰ס בפ˘טו˙ ˘‰ו‡ ר˜ מˆ„ חסרון „‰ע˙
ו˙ו ל‡.

ו‰נר‡‰

בז˜„ ,‰ו˘י‡ ‰י˙ ‰כ‡ן ,כי

‰נ˜ ‰יי"ל בחולין יב :ו‡ילך „˜טן ‡ין לו
כוונ‡ ‰בל י˘ לו מע˘ ,‰ומע˙‡ ‰ם ˙מˆי
לנ˜וט בח˜יר‰ ‰נ"ל ב‚„רי ˘ליחו˙˘ ,ענין

‡מנם

מס˜נ˙ "˘‰ס ‰י‡„ ‡‰"„ ,ר"‡

˘‰ליחו˙ ‡ינו ז˘‰˘ ‰ליח עˆמו עומ„

ברו˙‡ ‰י‡"‰ ,יינו ˘˘יט ‰זו מופרכ˙ מעˆם

במ˜ום ‰מ˘לח‡ ,ל‡ ר˜ ˘ע˘יי˙ו מועל˙

יסו„ ,‰כי י˘ ‰כרח יסו„י במ‰ו˙ „ין ˘ליח

עבור ‰מ˘לח"‡ ,כ ב„ברים ˘‡ינם ˆריכים

˘˘‰ליח י‰י' „ומ ‰ל‰מ˘לח )"מ˙‡ ‰ם כו'

כוונ‡ ‰ל‡ ע˘י' בלב„‡ ,ין טעם לכ‡ור‰

‡ף ˘לוחכם כו'"(‰ .יינו‚˘ ,ם ‡˙"ל ˘ענין

˘ל‡ י‰י' „ין ˘ליחו˙ ל˜טן .וז‰ו ˘„יי˜

˘ליחו˙ ‰ו‡ כ‡ופן ‰ '‚‰נ"ל‰˘ ,ע˘י' ‰י‡

רבינו ‰ז˜ן לפר˘ „מ˘ ‰ח˘"ו ‡ינם בני

מע˘‰ו ˘ל ˘‰ליח – מ"מ‰ ,סבר‡ מכרח˙

˘ליחו˙ ‰ו‡ מפני ˘‡ינם "כמו˙ו „‰מ˘לח"

מˆ„ „בר מ‰ו˙י בענין ˘‰ליחו˙ „„ין

– ˘לכן ‰ם מופ˜עים בעˆם מ‚„ר ˘‰ליחו˙.

˘‰ליחו˙ ל‡ י˙כן בנכרי .כמ˘י"˙.

כלומר‡ :ף ˘בנו‚ע למע˘˘‰ ‰ליחו˙ ‰י'

לקראת שבת

י„

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת

ז

הרה"ת ר' יהודה ייב ב"ר

טורי ‡בן ח‚י‚ ‰י‡ .(:יבר‡„ ,מ‰רמב"ם

)‰ל'

‡י˘ו˙ פ"‚ ‰י"ז‰ .ל' ˙רומו˙ רפ"„( מ˘מע ל„‰י‡
„לימו„ ‚וף „ין ˘ליחו˙ בכל ˙‰ור‰ ‰ו‡
מ˜ר‡ „פר˘˙נו ‚בי ˙רומ .‰ו‡"כ י˘ לפר˘
„ברי "˘‰ס בב"מ בלי ˘ום ˙ימ„ ,‰לעולם
סבר "˘‰ס ˘ם „„ ‡‰ר"‡ ברו˙‡ ‰י‡
‰ו‡ מ˘ום ˘ב‡מ˙ ‚וף „ין ˘ליחו˙ ילפינן

˘˘‰ליח י‰י' „ומ ‰ל‰מ˘לח – ולכן ‡ין „ין
˘ליחו˙ לנכרי )‚ם( בכל ˙‰ור ‰כול.‰

ולב‡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

יו˙ר עומ˜ „‰בר ,נר‡ ‰לח„˘

עו„ „פלי‚י בעˆם ‚„ר „ין ˘ליחו˙ .וב„˜‰ם
ח˜יר˙ ‡‰חרונים ‰י„וע‚ ‰בי „ ‡‰חי„˘
רחמנ‡ ל„ין ˘ליחו˙˘" ,לוחו ˘ל ‡„ם

מ˙רומ ‰לכל ˙‰ור .‰ומע˙‰ ‰י' לנו לפר˘

כמו˙ו"

לפום רי‰ט‡„ ,טעמו ˘ל ר"‡ „˜‡ סבר „„ין

ובכ"מ(˘ ,י˘ לב‡רו בכמ‡ ‰ופנים .וז"ל

"‡ין ˘ליחו˙ לנכרי" ‰ו‡ ר˜ ב˙רומ ‰ול‡

‡‚‰ון ר' יוסף ענ‚יל ז"ל בספרו ל˜ח טוב

בכל ˙‰ור ‰כול‰ ‰ו‡ מפני „‡י‰ו ס"ל „ל‡

כלל ‡" :נס˙פ˜˙י ˜„ ‡‰יי"ל ˘לוחו ˘ל

‚מרינן ˘ליחו˙ כל ˙‰ור ‰כול ‰מ˙רומ.‰

‡„ם כמו˙ו מ‰ו ‰כוונ ‰בז‡ ,‰ם ‰כוונ‰

ו‰יינו כ„ע˙ מס˜נ˙ ‰סו‚י‡ ב˜י„ו˘ין לפי

˘‚ופו ˘ל ˘ליח נח˘ב כ‚וף ‰מ˘לח‡ ,ו

פירו˘ ˙‰ו"ח ‰נ"ל.

˘‰ליח ל‡„ם ‡חר נח˘ב ר˜ ˘‰מע˘‰

משה הוא ישראל  /הכיצד הסכים משה שימחה שמו מן התורה?  /התקשרותו עם ישראל עמוקה אף מהתאחדותו
בתורה  /מסירות נפש גם בענייניו העצמיים ביותר  /שבחו של משה – שבירת הלוחות  /מעלתו האמתית של נשיא
בישראל  /גם בהסתלקותו לא יעזוב הרועה צאן מרעיתו

למ˘לח ונח˘ב ˘‰מ˘לח ע˘‰ ‰מע˘‰

ī

‡מנם,

לכ‡ור„ ‰וח˜ לומר ˘‰פלו‚˙‡

בב"מ ‰י‡ ‡ם ‚מרינן ˘ליחו˙ בכל ˙‰ור‰
כול ‰מ˙רומ) ‰ועיי"ע בכוס י˘ועו˙ ˘ם( ,ויו˙ר
נר‡„ ‰מס˜נ˙ "˘‰ס ל‡ ב‡ ‰לח„˘ על
רב ‡˘י ‚„ ‡‰מרינן מ˙רומ ‰לכ‡ ,˙"‰ל‡
‡„רב – ‰ל‰וכיח מז ‰בסבר‡ „‡„ ‡‰ין
˘ליחו˙ לנכרי ‰ו‡ בכ‰ ,˙"‰יינו „פ˘וט
לן ˘‚ם ר"‡ מו„ ‰בז‚˘ ‰וף „ין ˘ליחו˙
ילפינן מ˙רומ ‰לכ ,˙"‰ומז ‰ב‡ים ‡נו
ל‰וכיח בסבר‡ נ‚„ „ע˙ו בענין נכרי .ול‰כי
יו˙ר מס˙בר לפר˘ ‰חילו˜ בין ר"‡ ומס˜נ˙
"˘‰ס ב„בר ˙‰לוי בסבר‡.

ו‰נר‡‰

בז„ ,‰רב ‡˘י ס"ל „„ין ז‰

"מ˙‡ ‰ם בני ברי˙ כו'" ‰ו‡ ‚זיר˙ ‰כ˙וב,
כי מˆ„ ‰סבר‡ ‰יינו ‡ומרים ˘‚ם נכרי יכול

)כמבו‡ר

ב‡רוכ‰

בסו‚יין

ב˜י„ו˘ין

‡˘ר ‰ו‡ עו˘ ‰ב˘ליחו˙ו עכ"פ מ˙ייחס˙

מהותו ש מנהיג בישרא

‰‰ו‡‡ ,ו „למ‡ ‚ם ‰מע˘‡ ‰יננ ‰מ˙ייחס˙
למ˘לח ר˜ ל˘ליח ונח˘ב ˘˘‰ליח ע˘‰
‰מע˘ ‰ל‡ ‰מ˘לח ,ר˜ ˘˙‰ור‚ ‰זר‰

משה הוא ישראל

˘‡ף ˘‡„ם ‡חר ע˘‰ ‰מע˘ ‰ל‡ ‰ו‡ עם
כל ז ‰כיון ˘˘לחו לכך מועל˙ ‰מע˘˘ ‰ל
‡‰חר עבורו כ‡ילו ע˘‡‰ ‰ו‡ .ו„ו"˜".
עיי"˘ ˘‡‰ריך בז ‰וב‰נפ˜"מ ל‰לכ˙‡,

מנ‰י‚י 1ורועי י˘ר‡ל ˘בכל „ור‰ ,רי ‰ם ˜˘ורים במסיר ‰ונ˙ינ ‰לˆ‡ן מרעי˙ם .ו‰נ ‰בבו‡נו
ל‰בין מ‰ו˙ ˘˜‰ר ˘בין מנ‰י‚ לבני „ורו ,עלינו ל˙‰בונן ב‰נ˙‚‰ו ˘ל ‰רוע‰ ‰ר‡˘ון – מ˘‰
רבנו˘‡ ,ר ממנו י˙„ וממנו פינ ‰למנ‰י‚י י˘ר‡ל ˘בכל „‰ורו˙.

ו‰בי‡ ר‡יו˙ מכל "˘‰ס ומ„ברי ר‡˘ונים

ו‰נ ,‰מ˘ ‰רבינו רוע ‰נ‡מן ˘ל י˘ר‡ל ‰ו‡‡ ,ו‰בם בכל לבו„ ,ו‡‚ ל‰ם לˆרכי‰ם ˘‚‰מיים,

ו‡חרונים לכל „„ˆ‰ים .ובי‡ור ח˜יר˙ו,

מחז˜ ‡מונ˙ם ב '‰ומלמ„ם ˙ור˙ו‡ .ך מעל ‰רמ ‰ונפל‡ ‰ב˜˘ר ‰עˆמי בין מ˘ ‰לי˘ר‡ל מלמ„נו

‡‰ם נ‡מר ˘˙‰ור‰ ‰חיל„‚ ‰ר על עו˘‰
‰מע˘ ‰ל‰יו˙ "כמו˙ו" ממ˘

ר˘"י:

)עיי' ˙˘וב˙

ע"‰פ )ל‰לן בפר˘˙ חו˜˙( "וי˘לח י˘ר‡ל מל‡כים ‡ל סיחון מלך ‡‰מורי"˙ ,מ ‰ר˘"י" :ובמ˜ום

ריב"˘ סי' רכח(‰ ,יינו ˘‚וף ˘‰ליח ‰ו‡ כ‚וף

‡חר ˙ול˘‰ ‰ליחו˙ במ˘˘ ,‰נ‡מר ו‡˘לח מל‡כים ממ„בר ˜„מו˙" ,ומיי˘ב ומור ‰יסו„ מופל‡:

‰מ˘לח )ו˘וב ב„רך ממיל‡ כבר מ˙ייחס˙

"‰כ˙ובים ‰ללו ˆריכים ז ‰לז ,‰ז ‰נועל וז ‰פו˙ח˘ ,מ˘‰ ‰ו‡ י˘ר‡ל וי˘ר‡ל ‰ם מ˘."‰

ע˘יי˙ ˘‰ליח למ˘לח ,ו‡י"ˆ ˘˙‰ור‰

ל‰יו˙ ˘ליח לי˘ר‡ל ,ולכן ‰סבר‡ נו˙נ˙

˙ח„˘ ז‡˙(‡ .ו ˘‚„ר "כמו˙ו" ˘˙‰ור‰

„‡ין לך בו ‡ל‡ חי„ו˘ו ,ור˜ ב˙רומ‡ ‰מרינן

‰חיל‰ ‰ו‡ )ר˜( על ‰מע˘‰ ‰נע˘ ‰ול‡

‰כי ול‡ בכל ˙‰ור ‰כול .‰מ˘‡"כ למס˜נ˙

על „‡‰ם ‰עו˘) ‰ובז‚ ‰ופ‡ ‡פ"ל בב'

"˘‰ס"‰ ,ז „בר ˘בסבר‡˘‰˘ ,ליח ˆ"ל

‡ופנים„‰˘ :בר חל על כח ‰ע˘י' ˘ב‚וף

„ומ ‰למ˘לח – "מ˙‡ ‰ם כו' ‡ף ˘לוחכם

˘‰ליח ‡ו ˘חל על ‰מע˘˘ ‰עו˘ ,(‰וז‰ו

כו'" ,ו‰יינו „מ"˘ ‚בי ˙רומ‚" ‰ם ‡˙ם"

חי„ו˘ ˙‰ור˘ – ‰ע˘יי˙ ˘‰ליח ‰י‡ כמו

‰ו‡ ר˜ ‚ילוי מיל˙‡„‚˘ ,ר ˘‰ליחו˙ מחייב

ע˘יי˙ ‰מ˘לח‡ .ו ‡ף פחו˙ מז‚„ ,‰ם

„ברי ר˘"י ˘"מ˘‰ ‰ו‡ י˘ר‡ל"‡ ,ינם כמליˆ ‰בעלמ‡ ח"ו ,כי ‡ם כוונ˙ו לומר ˘"מ˘‰ ‰ו‡
י˘ר‡ל" ממ˘ לטוב ולמוטב .וכ„ל˜מן.

„ (1ברים ‡לו בבי‡ור ˘˜‰ר בין מ˘ ‰רבינו לˆ‡ן מרעי˙ו˘ ,בז ‰מבו‡ר ˙וכן ענינו ˘ל מנ‰י‚ ורוע ‰י˘ר‡ל ,מוב‡ים
כ‡ן ב˜˘ר עם יומ‡ „‰ילול‡ רב‡ ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע˘‡ ,ר על˘‰ ‰מימ ‰ב‚'
˙מוז ˙˘נ"„.

לקראת שבת

ח

י‚

הכיצד הסכים משה שימחה שמו מן התורה?
ל‡חר ˘חט‡ו י˘ר‡ל בע‚ל בי˜˘ מ˘ ‰מ˜‰ב"˘ ‰יסלח לˆ‡ן מרעי˙ו ,ו‡ם ל‡ו ח"ו‡ ,זי
"מחני נ‡ מספרך ‡˘ר כ˙ב˙" .2ו‰יינו ˘ל‡ ייזכר ˘מו ח"ו בכל ˙‰ור ‰כול.‰

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

ו„‰ברים ˙מו‰ים :כל מ‰ו˙ו וענינו ˘ל מ˘ ‰רבינו ‰י‡ ˙‰ור„˜‰ ‰ו˘ ,‰וכ„ברי רז"ל" 3נ˙ן
נפ˘ו על ˙‰ור ‰ונ˜ר‡˙ על ˘מו˘ ,נ‡מר זכרו ˙ור˙ מ˘ ‰עב„י" .ול‡ זו בלב„ ‡ל‡ ˘˙‰ור ‰עˆמ‰
‚"כ כרוכ ‰במ˘‰˘ ,‰רי נ˜ר‡˙ על ˘מו "˙ור˙ מ˘" ,"‰נבו‡˙ו ˘ל מ˘ .4"‰ו‡"כ ˘‰מט˙ ˘מו
˘ל מ˘ ‰מן ˙‰ור‡ ,‰ין מ˘מע˙˘ ‰חסר מע˙‡ ‰ח˙ ממעלו˙יו‡ ,ו ˘˙ינטל ממנו ˜בל˙ ˘כר
מסוימ˙‡ .ל‡ נו‚ע ענין ז ‰בעˆם מ‰ו˙ו וענינו ˘ל מ˘˘ ,‰מ‡וח„ ‰ו‡ עם ˙‰ור ,‰ו‡י ‰זכר˙ ˘מו
ב ‰נו‚ע˙ לו עˆמו.
ומ ‰מפלי‡ „‰בר˘‡ ,ר ב˜˘ ‰זו „"מחני נ‡" ל‡ בי˜˘ מ˘ ‰עבור כ˘רים ˘ב„ורו‡ ,ל‡ לכפר
על ‡ו˙ו חל˜ בעם י˘ר‡ל ˘חט‡ו בע‚ל ,וני˙˜ו עˆמם מן ˙‰ור ‰ל‚מרי ,ע„ ˘נ˜ר‡ו "מומרים"
רח"ל .5ו‡"כ ˙מו‰ים „‰ברים ‰פל‡ ופל‡‡‰ :יך עומ„ מ˘ ,‰ומב˜˘ למחו˙ ‡˙ ˘מו מן ˙‰ור‰
˘כ‡מור ˙‰ור‰ ‰י‡ חל˜ מעˆם חייו ומ‰ו˙ו ,בעבור ‡לו ˘מנ‚„ים ל˙ור.‰

בדין "שוחו ש אדם כמותו"
יפלפל בפלוגתת הש"ס היכן אמר קרא דאין שליחות לנכרי  /יבאר הסברות בזה ע"פ חקירות יסודיות בדין שלוחו
של אדם כמותו

ī

וי˘ לב‡ר ז ‰ע"פ ˘ור˘ם ˘ל „ברים ב‡ר ‰יטב.

התקשרותו עם ישראל עמוקה אף מהתאחדותו בתורה
‰פסו˜

ברו˙‡ ]ב„ו˙‡[ ‰י‡ מ‡י ˘נ‡ ˙רומ„ ‰ל‡,

„פר˘˙נו ‚בי ˙רומ" ‰כן ˙רימו ‚ם ‡˙ם

„כ˙יב ‡˙ם ‚ם ‡˙ם מ˙‡ ‰ם בני ברי˙ ‡ף

˙רומ˙ „ ,"'‰מ‰כ‡ ילפינן „‡ין ˘ליחו˙

˘לוחכם נמי בני ברי˙˘ ,ליחו˙ „כל ˙‰ור‰

ומכל מ˜ום ‡י˙‡ ב˙נ‡ „בי ‡לי‰ו רב˘" 9‰ני „ברים י˘ בעולם ˙ . .ור ‰וי˘ר‡ל „ . .רכן ˘ל בני

לנכרי‚" ,ם ‡˙ם ,מ˙‡ ‰ם בני ברי˙ ‡ף

כול ‰נמי )˘י˘ ‡‰לוחו כמו˙ו .ר˘"י( מ˙רומ‰

‡„ם ‡ומרים ˙‰ור„˜ ‰מ‡ . . ‰בל ‡ני ‡ומר י˘ר‡ל ˜„מו" ,ומבו‡ר בז„˜˘ ‰ימ ‰זו ‡ין מ˘מעו˙‰

˘לוחכם בני ברי˙" .פירו˘ ,כי מ‡„ ‡‰מר

‚מרינן ל) ‰ב˜י„ו˘ין .ר˘"י( .ע"כ .ועיין ˙ור˙

„˜‰מ ‰בזמן וכיו"ב‰˘ ,רי ˙‰ור„˜ ‰מ ‰לעולם 10ולברי‡˙ ‰זמן‡ ,ל‡ ‰כוונ ‰ל˜„ימ ‰במעל,‰

˜ר‡ "‚ם ‡˙ם" ילפינן לעיל בסו‚יין "לרבו˙

„מ˜ור נ˘מו˙ י˘ר‡ל ‚בו ‰עו„ יו˙ר ממעל˙˘ ‰ל ˙‰ור‡„ ,‰מנם ˙‰ור ‰מ‡וח„˙ עם ˘‰י"˙,

חיים ˘ם „"ז˙ ‰ימ„ ‰ברי˘ פ"ב „˜י„ו˘ין

‡˙ ˘‰ליח" ,ו˜‡ פריך על ‰ב‚מ' „ל‡ לכ˙וב

‡י˙‡ ב„‰י‡ „‡„רב‡ ˘„ ‡‰ליחו˙ מ‰ני‡

רחמנ‡ „ין ˘ליחו˙ ב˙רומ ‰ונילף ל ‰ב„רך

ב˙רומ‚ ‰מרינן ל ‰מ˘‡ר מילי"‰ ,יינו

במ ‰מˆינו מ˜„˘ים ו‚ירו˘ין ,ומ˘ני „מיבעי

„˙‰ו"ח נ˜ט במס˜נ˙ "˘‰ס ˜י„ו˘ין „‡חר

לי' ל‰ך „ינ‡ „‡ין ˘ליחו˙ לנכרי ,ו"ל‰כי

˘‰זכיר‚‰ ‰מ' „מˆינו למילף מ˜„˘ים

"‡וריי˙‡ ו˜ו„˘‡ בריך ‰ו‡ כול‡ ח„"˜ – 6וב" ‰ו˙ור„ ‰ילי' ח„ ‰מ ,‰וכי„וע בי‡ור
‡„מו"ר ‰ז˜ן 7בפי' מרז"ל‡" 8נכי נוטרי˜ון ‡נ‡ נפ˘י כ˙בי˙ י‰בי˙"˘‰˘ ,י"˙ ‰כ˙יב )"כ˙בי˙"(
‡˙ עˆמו )"נפ˘י"( כביכול ב˙ור˙ו ‡˘ר נ˙ן לנו )"י‰בי˙"(.

‡ך ˘ר˘ם ˘ל י˘ר‡ל ‚בו ‰יו˙ר ומ‡וח„ים ‰ם עם ˜‰ב" ‰ב‡ופן עמו˜ יו˙ר ,ולכן ‰ו‡ ˜ו„ם ‡ף
ל˙ור.‰
וז‰ו מ‡˘ ‰מרו חז"ל "י˘ר‡ל ‡ע"פ ˘חט‡ י˘ר‡ל ‰ו‡" ,11כי ‚ם ‡ם חוט‡ים ומנ˙˜ים עˆמם

‚רסינן

ב˜י„ו˘ין

מ‡:

על

כ˙ב ‚ם לרבויי ˘ליח מ˘ום „בעי ל‡˜ו˘י
 ‡˘˙ (2לב ,לב.
 (3מכיל˙‡ לב˘לח טו.‡ ,

למ˘לחו למימר „בעוב„ כוכבים פסול"
)ר˘"י .ועיי"ע מ˘"כ ב„"‚ ‰ם(.

 (4רמב"ם ‰ל' יסו„י ˙‰ור ‰פ"ט  .‡"‰ור‡ ‰בז ‰בל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ'  173ו‡ילך.
 (5ר‡˘ ‰ב˙ פז‰ .‡ ,וב‡ בפר˘"י ˙˘‡ לב ,ט )‡בל ר‡˙ ‰ו„" ‰ומ˘ ‰ב˙ ˘ם(.
 (6ז‰ר‰ ,וב‡ ב˙ני‡ פ"„ וברי˘ פכ"‚ .ור‡ ‰זח"‡ כ„ .‡ ,זח"ב ס˜˙ .‡ ,וני ז‰ר ˙"ו )כ‡ ,ב( ˙כ"ב )ס„ .(‡ ,ועו„.
 (7ר‡ ‰ל˜ו"˙ ˘לח מח ,סוף עמו„ „.
˘ (8ב˙ ˜.‡ ,‰
„˙ (9ב‡"ר פי"„.
 (10מ„ר˘ ˙‰לים ˆ.„ ,
 (11סנ„‰רין מ„.‡ ,

ו‚ירו˘ין ב„רך במ ‰מˆינו – ˘וב ל‡ ילפינן
ל‚וף „ין ˘ליחו˙ מ˙רומ ‰לכל ˙‰ור ,‰וז‰ו
˘˙מ ‰על „ברי "˘‰ס בב"מ „מ˘מע ˘‚וף
˘ליחו˙ ילפינן מ˙רומ ‰לכל ˙‰ור .‰ונמˆ‡

ו‰נ‰

בב"מ ע‡˜˘ :יל וטרי "˘‰ס

˘י˘ כ‡ן מחלו˜˙ ‰סו‚יו˙ בז .‰ובכוס

ב‚„רי „ין ז„ ‰ליכ‡ ˘ליחו˙ לנכרי :רב

י˘ועו˙ ˙יר ıלפר˘ „‚ם „ברי ‚‰מ' בב"מ

‡˘י ‡מר כי ‡מרינן ‡ין ˘ליחו˙ לנכרי ‰ני

„ילפינן כל ˙‰ור ‰כול ‰מ˙רומ‰ ‰יינו )ר˜(

מילי ב˙רומ‡ ‰בל בכל ˙‰ור ‰כול ‰י˘

"לענין ז‡„ ‰ין ˘ליחו˙ לנכרי" )וסיים" :ו‚ם

˘ליחו˙ לנכרי) ,ומסי˜ ב‚מ'( ו„ ‡‰רב ‡˘י

בר˘"י ‡פ˘ר ל„חו˜ ולפר˘ כז ."‰ועיי"ע

לקראת שבת

דרוש ואגדה
וביאורים
עיונים

מדוע שם הפרשה הוא
ע"ש של קורח?
ויקח קורח
פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומא
)טז ,א .רש״י(

לכאורה תמוה ,איך שייך ששמה של פרשה
זו הוא "קורח" – שמו של רשע ,הרי מקרא
מלא דיבר הכתוב "שם רשעים ירקב" )משלי
י ,ז( ,ואיתא ע"ז בגמ' )יומא לח ,ב( "דלא מסקינן
בשמייהו" ,והאיך תקרא פרשה שלמה בתורה
בשם רשע?
ויובן זה ע"פ מה שנתבאר במקום אחר
)לקוטי שיחות חי"ח עמ'  186ואילך( שמחלוקת קורח
היתה מצד רצונו להיות כהן גדול ,וכמ"ש
"ובקשתם גם כהונה" – "מבקשים כהונה
גדולה" )פרשתנו טז ,י .רש"י שם ,ו( .ורצון זה – דבר
טוב הוא ,ועד שאמר משה רבינו "אף אני רוצה
בכך" )רש"י שם( .אלא שהנהגת קורח בנוגע
לפועל לא הייתה באופן הראוי.
ועפ"ז יש לפרש הטעם לקריאת הפרשה
בשם "קרח" – להראות שגם בקורח הי' ענין
טוב ומועיל – הרצון להיות בדרגא נעלית של
כהן גדול.
ומכאן הוראה נפלאה בעבודת האדם:
כאשר פוגשים יהודי שנראה בחיצוניות
במעמד ומצב בלתי רצוי ,עלול אדם לחשוב,
מה לו וליהודי כמו קורח שמקומו ב"שאול"
ר"ל?!
וע"ז באה ההוראה מפרשה זו ,ד"פרשה זו
יפה נדרשת" ,כלומר ,יהודי זה – "פרשה זו"
שפגש בו ,אומר לו "דרשני" – לדרוש ולמצוא
את הנקודה הטובה והיפה שבו – "יפה נדרשת",
כי "אע"פ שחטא ישראל הוא" )סנהדרין מד,
רע"א( ,ו"כל איש ישראל ,מבלי התחשב עם
מצבו הפרטי בשמירת וקיום המצוות ,לבו
תמים עם ה' ותורתו" )אגרות קודש כ"ק אדמו"ר
מוהריי"ץ נ"ע ח"ב ע' פ(.

גם אדם "מלא ספרים"
– חייב במזוזה
איתא במדרש )במדבר רבה יח ,ג .ובכ"מ( שאחד
מן הדברים ששאל קרח את משה הי' "בית
מלא ספרים מהו שיהא פטור מן המזוזה" וענה
לו משה "חייב במזוזה".
ויש לבאר זה בעבודת האדם לקונו:
מי שהוא בעל תורה ו"מלא ספרים" עלול
לחשוב שאדם שלם הוא ואינו צריך להתעסק
גם עם רגשותיו ,כאהבה ,ויראה וכיו"ב.
אך מתשובת משה לומדים ,שגם "בית מלא
ספרים" חייב במזוזה.
במזוזה ישנן ב' הפרשיות "שמע" ו"והי' אם
שמוע" ,שבפרשת "שמע" נאמר "ואהבת",
ופרשת "והי' אם שמוע" ענינה יראה )כמבואר
בספרי חסידות(.
וכשם שהמזוזה שומרת על הבית וכל
אשר בתוכו ,כמו כן ב"בית שמלא ספרים",
שיש בו תורה – הנה אם אין בו אהבה ויראה
אזי חסר בענין התורה ,כיון ש"אורייתא בלא
דחילו ורחימו לא פרחא לעילא" )תקו"ז ת"י  -כה,
ב( .וכמאמר חז"ל באבות )פ"ג מ"ט( שרק אם
"יראתו קודמת לחכמתו – חכמתו מתקיימת",
ו"כל האומר אין לו אלא תורה כו' אפילו תורה
אין לו" )יבמות קט ,ב(.
וזהו "בית שמלא ספרים חייב במזוזה",
היינו ,שהאהבה ויראה שומרים על התורה,
שתהי' כראוי.

ט

מן ˙‰ור ‰ח"ו‰ ,רי "ע„יין ˘ם ˜„ו˘˙ם עלי‰ם"‡„ ,12ף ˘ע"פ ˙‰ור ‰"‰ ‰ר˘עים ורחו˜ים‰ ,רי
כיוון ˘˘ר˘ם ˘ל י˘ר‡ל ‰ו‡ ‚בו ‰יו˙ר ,ע„יין ח˘ובים ‰ם ו˜˘ורים ומ‡וח„ים עם ˘‰י"˙ ,כי
˜˘ר ז ‰עמו˜ יו˙ר מ˙‰ור ‰ומˆוו˙י ,13‰ובמיל‡ ‡ין "‰ני˙ו˜" מן ˙‰ור ‰מחלי˘ ‡ו מנ˙˜ ˜˘ר
ז‡ ‰ל ˜‰ב".‰
ו"ˆ„י˜ים „ומין לבור‡ם"„ˆ‰„ ,14י˜ים  ‰"‰מ˙‡ימים ‰נ‚‰ו˙י‰ם ˘י‰יו כפי ‰נ ˙‚‰בור‡ם,
וכיון ˘‡ˆל ˘‰י"˙ ‰רי י˘ר‡ל ‰ם למעל ‰מ˙‰ור ‰וכ‡מור‰ ,נ ‰מעין ז‰ ‰ו‡ ‚ם ‡ˆל מנ‰י‚י
י˘ר‡ל ‡˘ר ‡ף ˘עˆמיו˙ם ועניינם ‰ו‡ ˙‰ור˘‡ ‰ר ‰מ ‰מנחילים ל˙למי„י‰ם ול„ורם ,ובפרט
‰חל˜ ב˙ור˘‡ ‰ר ‰ם מח„˘ים ועוס˜ים בו במיוח„‰ ,נ˜ ‰ו„ם לז‰ ‰י‡ ˘˜˙‰רו˙ם ו˙‰מסרו˙ם
ל˙למי„י‰ם ו‡נ˘י „ורם.
וכ˘ם ˘‡ˆל ˘‰י"˙ ‚ם ‰פו˘עים ומור„ים ע„יין ˜˘ורים ‡י˙ו י˙'‰ ,נ‚ ‰ם „ˆ‰י˜ים ˜˘ורים
ב‡נ˘י „ורם מבלי ‰בט על מˆבם ‰רוחני ,ו‡פילו ‡לו ‰מˆויים במ„בר ˘ממ ,‰ב‡רˆ ıי' וˆלמוו˙
ומרוח˜ים מ˙‰ור ‰ומˆוו˙י' ,מכל מ˜ום ‰רי ‰ם י˜רים ללבו ˘ל ‰מנ‰י‚ ,ו‰רי ‰ו‡ ˜˘ור עמ‰ם
ב˜˘ר בל ינ˙˜‡„ .ף ˘עי˜ר ענינו ומ‰ו˙ו ‰ו‡ ˙‰ור ‰ומˆוו˙י'‰ ,נ ‰לומ„ ‰ו‡ מ‰נ˘‰ ˙‚‰י"˙,
ו˜˘ור ‰ו‡ בˆ‡ן מרעי˙ו ‡ף יו˙ר מ˘˜˘ור ‰ו‡ ב˙ור.‰

מסירות נפש גם בעניניו העצמיים ביותר
ומע˙‡ ‰ין ˆריך לבי‡ור ‰י‡ך ז ‰מסר מ˘ ˙‡ ‰נפ˘ו ועˆמו˙ו – ˙ור˙ מ˘˘ ,‰ל‡ יוזכר ˘מו
ב˙ור ‰ח"ו ,בעבור חל˜ ‰נחו˙ ˘ב„ורו ,עוב„י ‰ע‚ל.
˘‰רי מ˘ ‰מרום מעל˙ו ו‚„ול˙ו כרוך ‰ו‡ ו˜˘ור ב˜˘ר חז˜ ו‡מי ıבעם י˘ר‡ל ב‡˘ר ‰ם ,ע„
‡˘ר חט‡ם ˘ל י˘ר‡ל ‚ורם חלי˘ו˙ במ˘ ‰עˆמו .וכפי ˘מˆינו ˘ˆיוו‰ו ˘‰י"˙ "לך ר„" – "ר„
מ‚„ול˙ך‡ ,"15ף ˘מ˘ ‰עˆמו ל‡ ‰י' ˘ייך ח"ו לחט‡ ז ,‰ו‡ף למחו˙ ל‡ ‰י' בי„ו‰˘ ,רי ‰י' ב‰ר
ב‡ו˙ו יום‡ ,ין ז‡ ‰ל‡ מ˘ום ˘"י˘ר‡ל ‰ם מ˘ ,"‰ומ˘חט‡ו ‰ם ,ב„רך ממיל‡ יר„ מ˘ ‰עמ‰ם.
ונמˆ‡˘ ,ככל ˘˙‚„ל ‡˙‰ח„ו˙ו ו˘˜˙‰רו˙ו ב˙ור ,‰ע„יין ˜ו„מ˙ לכך מˆי‡ו˙ו ‰עˆמי˙
˘‰י‡ מˆי‡ו˙ם ˘ל כלל י˘ר‡ל‰" ,נ˘י‡ ‰ו‡ ‰כל".
וˆ‡ ור‡ ‰מ„‚ ‰ל ‰מסירו˙ו ו‡‰ב˙ו ˘ל מ˘ ‰רבינו ‰רוע‰ ‰נ‡מן˘ ,כ‡˘ר רו‡‰ ˙‡ ‰פחו˙ים
˘בˆ‡נו˘ ,נ˙פ˙ו לחטו‡ בחט‡ „ע"ז ‰"‰ ,עומ„ ומ˙חנן ל˘‰י"˙ ˘יו‡יל למחו˙ ˘מו מ˙‰ור‰
עם כל ‰כרוך בכך‰ ,עי˜ר ל‚‰ן על בני י˘ר‡ל ב‡˘ר ‰ם .כי‡ ,ף ˘מסר נפ˘ו על ˙‰ור‰ ,‰נ‰

˜ו„מ˙ לז‰ ‰י‡ ‡‰ב˙ו ומסיר˙ נפ˘ו עבור ˆ‡ן מרעי˙ו‰‡˘ ,ב˙ו ל‰ם ‡ינ ‰יור„˙ ‡ם "מנ‚„ים"
‡ו מנ˙˜ים עˆמם מן ˙‰ור ,‰כי ˘˜‰ר בין ‰רוע ‰לעמו נעל ‰יו˙ר מ˘˜‰ר ˘לו עם ˙‰ור.16‰

 (12ר˘"י ˘ם.
 (13וכפי ˘ב‡ לפועל ביום ‰כפורים ˘"עיˆומו ˘ל יום מכפר" ‚ם ל‡לו ˘חט‡ו ,כי ‡ז מ˙‚ל ‰ומ‡יר ˘ר˘ם ˘ל
י˘ר‡ל ˘למעל‚ ‰ם ממ˜ור ˙‰ור ‰ומˆוו˙י'.
 (14רו˙ רב ‰פ"„.‚ ,
 ‡˘˙ (15לב ,ז ובר˘"י ˘ם .ברכו˙ לב .‡ ,ועו„.

 (16ור‡ ‰בפנים ˘‰יח) ‰ל˜ו"˘ חכ"‡ עמ' ˘ ,(177ע"פ ‰מבו‡ר נמˆ‡ מובן ‰י‡ך מחיי˙ ˘ם מ˘ ‰מ˙‰ור‰
˙ועיל לכפר על בני י˘ר‡ל.

לקראת שבת

לקראת שבת

שבחו של משה – שבירת הלוחות

‰נ ‰לל‡ ‰יסוס ולל‡ כל ˘˜ו"ט ,ו‡פילו ל‡ ˘‡ל בעˆ˙ו ˘ל ˜‰ב"˘‰ ,‰ליך מי„יו ‡˙ י˜ר˙

י

מסיר˙ נפ˘ו ˘ל מ˘ ‰עבור עמו‚ ,ם כ‡˘ר נו‚ע „‰בר בבב˙ עינו – ˙ור˙ מ˘ ,‰נזכר˙ בסיום
˙‰ור ‰כמעל˙ו ‰נ˘‚ב ‰ביו˙ר ˘ל מנ‰י‚ י˘ר‡ל.
ל‡חר סיפור ˜בור˙ מ˘ ,‰מונ˙‰ ‰ור ˙‡ ‰מעלו˙יו ˘ל רעי‡ מ‰ימנ‡" ,ול‡ ˜ם נבי‡ עו„
בי˘ר‡ל כמ˘‚ ‰ו' ולכל ‰מור‡ „‚‰ול ‡˘ר ע˘ ‰מ˘ ‰לעיני כל י˘ר‡ל" .ומפר˘ ר˘"י על ‡˙ר
"לעיני כל י˘ר‡ל˘ .נ˘‡ו ליבו ל˘בור ‰לוחו˙ לעיני‰ם  . .ו‰סכימ„ ‰ע˙ ˜‰ב" ‰ל„ע˙ו ˘נ‡מר
‡˘ר ˘בר˙ יי˘ר כחך ˘˘בר˙".
ומפלי‡ „‰בר ˘ל‡חר ˘מזכירים ˘‰י' מ„בר עם ˜‰ב"" ‰בכל ע˙ ˘רוˆ ,"‰ו"˘˜יבל ‡˙
‰לוחו˙ בי„יו" ,ו"ניסים ו‚בורו˙ ˘במ„בר ‰נור‡" ,17רו‡˙‰ ‰ור ‰לח˙ום ב"מעל"˘ "‰נ˘‡ו ליבו"
ו˘יבר ‡˙ ‰לוחו˙ לעיני כל י˘ר‡ל?
ו‡ף ‡ם ˙ימ‡ ˘מעל˙ו ‰י‡ ˘‰סכימ„ ‰ע˙ ˜‰ב" ‰ל„ע˙ו ,ע„יין ‡ין זו מעל˙ו „‚‰ול ‰ביו˙ר,
ומ‚ ‰ם ˘מˆינו כמ ‰פעמים ˘יבטל מ˘‚ ‰זירו˙ ˘‚זר ˜‰ב" ‰על י˘ר‡ל וכיוˆ‡ ,ובמ ‰נ˙ייח„‰
˘ביר˙ ‰לוחו˙ „וו˜‡‰˘ ,י‡ ˘בחו ‰נעל ‰ביו˙ר ˘ל מ˘ ‰רעי‡ מ‰ימנ‡.

מעלתו האמתית של נשיא בישראל
מטר˙ ˘ביר˙ ‰לוחו˙ ‰י˙ ‰בכ„י לˆ‰יל ‡˙ י˘ר‡ל מכלי' ח"ו ,וכמ˘ל ‰מוב‡ בפר˘"י ע"‰פ
פסל לך ‚ו':18
"מ˘ל למלך ˘‰לך למ„ינ˙ ‰ים ו‰ניח ‡רוס˙ו עם ˘‰פחו˙ ,מ˙וך ˜ל˜ול ˘‰פחו˙ יˆ‡ עלי'
˘ם רע ,עמ„ ˘ו˘בינ ‰ו˜רע כ˙וב˙‡ ,‰מר ‡ם י‡מר ‰מלך ל‰ור‚‡ ‰ומר לו ע„יין ‡יננ˙˘‡ ‰ך..
‰מלך ז˜‰ ‰ב"˘‰ ,‰פחו˙ ‡לו ערב רב ,ו˘‰ו˘בין ז ‰מ˘‡ ,‰רוס˙ו ˘ל ˜‰ב"‡ ‰לו י˘ר‡ל".
ו‰יינו ˘לבי‡ור ‰מוב‡ בפר˘"י על ‡˙ר˘˘ ,19יבר ‰לוחו˙ כי ל‡ ‰יו י˘ר‡ל ר‡ויים ל˜בלם,
‡ין מובן ע„יין מ ‰ר‡ ‰מ˘ˆ ‰ורך ל˘בור ‰לוחו˙ ˘˜יבל בי„יו מ‡˙ ˘‰י"˙‰˘ ,רי ע„יין יכול ‰י'
ל‡˘‰ירם ˘למים ול‡ ל˙˙ם לעם י˘ר‡ל .ומ˘ל ז ‰ב‡ לב‡ר ‡˘ר ˘ביר˙ ‰לוחו˙ נחוˆ‰ ‰י˙‰
ע"מ לבטל כביכול ˘טר ‡ירוסין „י˘ר‡ל ולˆ‰ילם מכלי'.
ו˘וו ‰בנפ˘ך‰ ,לוחו˙ ‰רי "מע˘‡ ‰ל˜ים ‰מ ,20"‰ו‰כ˙ב "מכ˙ב ‡ל˜ים" ‰ו‡ ,ו˜יבלם מי„י
˜‰ב" ‰בכבו„ו ובעˆמו כמרומז ב"ולכל ‰י„ ‰חז˜˜"˘ "‰יבל ‡˙ ˙‰ור ‰בלוחו˙ בי„יו" ,ו‡ם
‚„ל ‰מסיר˙ נפ˘ו ˘ל מ˘ ‰על ˙‰ור ,‰ויי˜ר ‰מכל סחור‰ ,‰רי על ‡ח˙ כמ ‰וכמ˘ ‰יי˜ר לוחו˙
‡לו ˘‰ם מע˘˜‰ ‰ב" ‰ו˜יבלם מי„יו ממ˘.

ומכל מ˜ום כ˘ר‡ ‰מנ‰י‚ י˘ר‡ל‰ ,רוע‰ ‰נ‡מן ו‡‰ו‰ב˘ ,מˆי‡ו˙ם ˘ל ‰לוחו˙ יכול ‰לפ‚וע

‰לוחו˙ ו˘ברם ,ו‰עי˜ר לˆ‰יל ‡˙ י˘ר‡ל מעונ˘.
ומ„יי˜ ר˘"י "˘נ˘‡ו לבו ל˘בור ‰לוחו˙" ,נ˘י‡ו˙ ‰לב ענינ ‰ר‚˘ ˘ל נ„יבו˙ )ע"„ כבנ„ב˙
‰מ˘כן "כל ‡י˘ ‡˘ר נ˘‡ו לבו"‰‡„ ,(21ב˙ י˘ר‡ל ‰עˆומ˘ ‰בליבו ˘ל מ˘‰ ,‰י‡ זו ˘‰בי‡‰
ל˘ביר˙ ‰לוחו˙ ,למסור ‡˙ נפ˘ו ועˆמו˙ו ב˘ביל ‚‰נ˙ י˘ר‡ל .וע"„ ‰רמז י˘ לומר‰˘ ,י' ˆריך
"לנ˘‡" ,ל‚„ל ולרומם ‡˙ ר‚˘ ‰‡‰ב˘ ‰בלבו ,ע„ ˘‡‰ב˙ו לי˘ר‡ל ˙˙עˆם כל כך ˘י‰י' מסו‚ל
ל‚בור על חביבו˙ו ויר‡˙ו מ‰לוחו˙ ול˘ברן עבור י˘ר‡ל.
ור‡˘ ,‰מעל ‰זו „˘ביר˙ ‰לוחו˙ מונ˙‰ ‰ור ‰ל‡חר מעל˙ ˜בל˙ ‰לוחו˙‰ ,יינו ˘‚„ל˘ ‰ביר˙
‰לוחו˙ ל‡ ר˜ על ˘‡ר ‚„ולו˙יו ונור‡ו˙יו ˘ל מ˘‡ ‰ל‡ ‚ם על ˜בל˙ ‰לוחו˙ עˆמן.
ומעל ‰זו ‰י‡ ‰י‡ מעל˙ו „‚‰ול ‰ו‰נ˘‚ב ‰ביו˙ר ˘ל נ˘י‡ בי˘ר‡ל˘ ,מוסר ‡˙ ˙מˆי˙ חייו
בעבור חל˜ ‰נחו˙ ביו˙ר ˘בעם י˘ר‡ל‡ˆ ,ן מרעי˙ו ‰‡‰וב .וב„ ‰יי˜‡ בוחר˙ ˙‰ור ‰לח˙ום ‡˙
מעלו˙יו ‰עˆומו˙ ˘ל מ˘ ,‰כי ˘ם מ˙בט‡˙ עˆם ˘˜˙‰רו˙ו ˘ל מ˘ ‰עם ˆ‡נו – "מ˘‰ ‰ו‡
י˘ר‡ל וי˘ר‡ל ‰ם מ˘."‰

גם בהסתלקותו לא יעזוב הרועה צאן מרעיתו
ומ„‚ ‰ל˘˜˙‰ ‰רו˙ו ˘ל מ˘ ‰ו‡‰ב˙ו ‰עˆומ ‰לˆ‡ן מרעי˙ו‚˘ ,ם ב‰ס˙ל˜ו˙ו מן ‰עולם ‰רי
‰ו‡ ˜˘ור ב˜˘ר בל ינ˙˜ ב‡נ˘י „ורו.
„‡י˙‡ במ„ר˘ ˙נחומ‡ :
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"‡מר ˜‰ב" ‰למ˘ ,‰מ˘ ,‰ב‡יז ‰פנים ‡˙ ‰מב˜˘ לבו‡ ל‡ר ,ıמ˘ל למ„‰ ‰בר „ומ ,‰לרוע‰
‡ח„ ˘יˆ‡ לרעו˙ ˆ‡נו ˘ל מלך ונ˘בי˙ ‡ˆ‰ן ,בי˜˘ ‰רוע ‰ליכנס לפלטרין ˘ל מלך"‡ ,ל ‰מלך
י‡מרו ˘‡˙˘‰ ‰בי˙ ‡ˆ‰ן‡ .ף כך ‡"ל ˜‰ב" ‰למ˘˘ ,‰בחך ‰ו‡ ˘‰וˆ‡˙ ˘˘ים ריבו‡ ו˜בר˙ם
במ„בר ו‡˙ ‰מכניס „ור ‡חר ‡ . .ל‡ ˙ ‡‰בˆ„ן ו˙בו‡ עמ‰ם כו'".
ו‰יינו„ ,מ˘ ‰בכוחו ‰י' לפעול ˘יכנס ‰ו‡ עˆמו ל‡ר‡ ,ıל‡ ˘בחר ל‰י˘‡ר בעבר ‰יר„ן
ול‰י˜בר עם ‡נ˘י „ורו ,ב"מ„בר „‚‰ול ו‰נור‡ נח˘ ˘רף וע˜רב וˆמ‡ון ‡˘ר ‡ין מים" 23ע"מ
˘י˜ום ויבו‡ בר‡˘ם ב‚‡ול‰ ‰ע˙י„.‰
ל‡ עזב ול‡ יעזוב ‰רוע‡ˆ ‰ן מרעי˙ו ,מוו˙ר ‰ו‡ על ‰ענינים ‰נ˘‚בים ˘ב˜„ו˘˙ ‡ר ıי˘ר‡ל,

‡ינו חו˘ב על עˆמו ו˙‰עלו˙ו ,מניח ‡˙ עˆמו על  ,„ˆ‰ו„ו‡‚ לעמו .ו˜˘ר ז„ ‰מ˘ ‰לבני „ורו
נˆחי ‰ו‡„ ,כ˘יחיו ‰מ˙ים י˜ום מ˘ ‰בר‡˘ם ויכניסם ל‡ר„˜‰ ıו˘.‰

ו‰ ‡„‰ו‡ „כ˙יב על מ˘ ‰רבינו "ˆ„˜˙  '‰ע˘ ‰ומ˘פטיו עם י˘ר‡ל ".
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ח"ו בי˘ר‡ל )כ˘טר ‡ירוסין( ,ו‡ף ˘מ„ובר ב‡לו ˘‰יו במˆב ירו„ ביו˙ר˘ ,נכ˘לו בחט‡ ‰ע‚ל,

 (17ר‡ ‰בפר˘"י ˘ם.
 ‡˘˙ (18ל„ .‡ ,ממ„ר˘ ˙נחומ‡ ˙˘‡ פ"ל .ור‡˘ ‰מו"ר רי˘ פמ"‚˘ .ם רי˘ פמ"ו˙ .נחומ‡ ע˜ב י‡‡ .בו˙ „ר'
נ˙ן פ"ב.‚ ,

י‡

˘ (21מו˙ ל ,‰כ‡.
 (22פ' חו˜˙ יו"„.

 ‡˘˙ (19לב ,יט.

„ (23ברים ח ,טו.

 ‡˘˙ (20לב ,טז.
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