


˜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 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



מקרא אני דורש. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב
חיוב לינה המיוחד בשמיני עצרת

מ„וע ל‡ פיר˘ ר˘"י מ˙י ו‡יפ‰ ‰ו‡ חיוב ‰לינ‰? / מ‰ ‰חילו˜ 
בין חיוב לינ‰ „יו"ט ר‡˘ון ˘ל פסח לחיוב לינ‰ „˘מיני עˆר˙? 
/ בי‡ור ‰‚„ר ‰מיוח„ „חיוב לינ‰ בעˆר˙ ב˘יט˙ו ‰מיוח„˙ ˘ל 

ר˘"י בפירו˘ו על ‰˙ור‰

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ג עמ' 176 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
 326 עמ'  חי"ח  שיחות  לקוטי  (ע"פ  דוקא?  המגפה"  "אחרי  ישראל  נמנו  מדוע 

ואילך)

לשון זירוז – למי?  (ע״פ לקו״ש חי״ג ע׳ 99 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ה"פלא" הנשגב שנעשה לפינחס

נסים  ל˘˘‰  ול‡  לפל‡ ‡ח„  ר˜  זוכ‰  בחלום"  פינחס  מ„וע "‰רו‡‰ 
כמו ˘נע˘ו לפינחס? / מ‰ו ‰‰פר˘ בין "נס" ל"פל‡"? / מפני מ‰ 
זכ‰ פינחס ל‰נ‰‚‰ נסי˙ ˜בוע‰? / ומ‰ו ס„ר עבו„˙ ‰' ‰נ˘‚ב˙ ˘ל 

פינחס? עבו„˙ו ˘ל פנחס ‰˘ייכ˙ לכל י‰ו„י בכל „ור

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ג עמ' 164 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
עוון פעור – בכל דור ודור (ע"פ לקוטי שיחות חי"ח עמ' 297 ואילך)

ענין הגורל - עבודת ה' בדבר הקשה דוקא (ע"פ לקוטי שיחות ח"ב עמ' 346 
ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
שיטת הרמב"ם בנחלת הלויים לעתיד

ב˜ו˘י˙ ‰מפר˘ים ‡יך  ויפלפל  בז‰,  ו‰סמ"‚  ב˘י' ‰רמב"ם  י„ון 
‡פ"ל ˘לע˙"ל י˙בטל ‡יסורם לנחול / יסי˜ ב„רך חי„ו˘ „ינחלו 
נ‡מר  ל‡  „˘ם  בל˘ונו  רמז  ו‰רמב"ם  ו˜„מוני  ˜ניזי  ˜יני   ıב‡ר

‰‡יסור

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ח עמ' 103 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
בלי בליטות

בעז‰י״˙.

‰ננו  פנחס,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

‰ענין  בעˆם  ומ‰ר‰ר  ˘חו˘ב  „ב˘ע‰  ‰זול˙,  עבור  ניכר  י‰י'  ˘ל‡  ˘כן  ומכל  לעˆמו, 
לע˘ו˙ו ‰״‰ חו˘ב בז‰ ב„רך ממיל‡ לע˘ו˙ו ב‡ופן ˘ל‡ י‰י׳ ניכר ל‰זול˙, „כך ‰י‡ מ„˙ 
‰פנימי, מי ˘‰ו‡ פנימי, ו‰יינו ‰‰ולך ב„רך ‰‡מ˙, ‰רי כל ‰נ‰‚ו˙יו ‰ו‡ ר˜ ב‡ופן כז‰,

וז‰ו ‡ˆלו ב„רך ממיל‡ ומי י‡מר ˘יע˘‰ ב˘ביל ‰זול˙, ‡˘ר לז‰ ‡ינו ˘ייך כלל, לפי 
˘יˆ‡ מ‰‚˘מיו˙ ו‰חומריו˙, ובענינים ‰‚˘מיים מובן במכ˘״כ ˘נפ˘ט מ‚˘מיו˙ו, ˘‡ינו 
מ˙‡וו‰ ענינים ‰‚˘מיים כלל וכלל, ו‡ינו חפı ב‰ם, ‰ו‡ ‡ינו כז‰ ‡„ם ˘י‰י' ˘ייך לומר 

עליו ˘‰ו‡ ˘ייך ל˙‡ו‰ ‚˘מי˙ ˘ב‰ חפı, כ״‡ כל חפˆו ורˆונו ‰ו‡ ב‡ל˜ו˙. 

ויר‡‰,  ‡‰ב‰  לי„י  ב‡  ‰ו‡  ˘עי״ז  ‰˙ור‰,  „פנימיו˙  בי„יע‰  ‰מעל‰  י˙רון  עו„  ו‰נ‰ 
כו',  ˘לם  ללב  ˘מבי‡‰  כו'  לבבך"  ו‰˘בו˙ ‡ל  ל״ט) "וי„ע˙ ‰יום  מ״˘ („ברים „׳  ˘ז‰ו 
מ״˘  בסופו "ל‰בין  בספר ‰˙ני‡]  רביעי  [חל˜  ב‡‚ר˙ ‰˜„˘  מז‰  וכמ״˘ [‡„מו"ר ‰ז˜ן] 

בפע״ח" ובל˜וטי ˙ור‰ ב‰בי‡ור „"ול‡ ˙˘בי˙". 

(ספר ‰מ‡מרים ˙רפ"‰ עמ' רפ‰)

ה"עשה" וה"לא תעשה"
בכלל ‡ˆל חסי„ים ‡ין ˆריך ל‰יו˙ ‰ענין ˘ל בליטו˙. כ‡˘ר ‰ולכים למ˜וו‰ ‡ף ‡ח„ 
‡ינו ‡מור ל„ע˙ מז‰ וכיו"ב. י˘נם ‰"ע˘‰" ו‰"ל‡ ˙ע˘‰": ‰"ל‡ ˙ע˘‰" ‰ו‡ ˘ל‡ י‰יו 

בליטו˙, ו‰"ע˘‰" ‰ו‡ [˘עניני עבו„˙ ‰'] י‰יו בפנימיו˙.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"‚ עמ' 81)

לא הי' ניכר כלל
‰י„ור  בכל  ‚„ול‰  בז‰ירו˙  ‰י˙‰  נ"ע]  [‰ר˘"ב  ‰ר‰"˜  ‡‡מו"ר  כ"˜  ‰ו„  ˘ל  עבו„˙ו 
ו‰יו  [לזול˙],  כלל  ניכר  ˘ל‡ ‰י'  ‚ם  בליטו˙, ‡ל‡  ˘ום  בלי  ˘‰י'  בלב„  ז‰  ול‡  „‰י„ור, 

ˆריכים ‰˘˙„לו˙ ‚„ול‰ ל‰בין ול‰כיר.

(ספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"‚ עמ' 64)



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

בי ביטות
בשעה שחושב ומהרהר בעצם הענין לעשותו ה״ה חושב בזה בדרך ממילא לעשותו

באופן שלא יהי׳ ניכר להזולת, דכך היא מדת הפנימי, מי שהוא פנימי,
והיינו ההולך בדרך האמת, הרי כל הנהגותיו הוא רק באופן כזה

מעלות לימוד פנימיות התורה
...‰עס˜ בפנימיו˙ ‰˙ור‰ ˘‰י‡ י„יע˙ ו‰˘‚˙ ‡ל˜ו˙, „מ‰ ˘‚ילו לנו רבו˙ינו ז״ל בז‰ 
חכמ˙ו  פנימיו˙  בבחינ˙  מ˙˜˘ר  בז‰ ‰רי ‰ו‡  וכ˘עוס˜  י˙',  חכמ˙ו  פנימיו˙  בחינ˙  ‰ו‡ 

י˙׳ ˘למעל‰ מעל‰ מבחינ˙ ‚לי‡ ˘ב˙ור‰.

˘ז‰ו  ‰יו˙  „עם  בנפ˘,  ובפעול˙‰  ‰˙ור‰  „פנימי׳  ז‡˙  בי„יע‰  נוספ˙  מעל‰  י˘  ועו„ 
פנימיו˙  ‡בל  י˙׳,  ורˆונו  חכמ˙ו  מ‰ו˙  י„יע˙  ‰י‡  ˘ב˙ור‰  „‚לי‡  לב„,  ‰מˆי‡ו˙  י„יע˙ 
בחינ˙  עכ״פ  ומ˘י‚  יו„ע  מ˜ום ‰רי ‰ו‡  מכל  בלב„, ‡בל  י„יע˙ ‰מˆי‡ו˙  ר˜  ‰˙ור‰ ‰י‡ 
כלי ‡ל ‰˘‚‰  נע˘‰  בז‰ „מוחו ‰‚˘מי  ונ„ב˜  ומ˙˜˘ר  בנפ˘ו,  ˘נר‚˘  מˆי‡ו˙ ‰רוחני˙ 
ב‰˘‚ו˙ ‡ל˜ו˙,  במח˘ב˙ו  מעיין  י„בר ‡˙ ‡˘ר  ול˘ונו  ובפיו  ברוחניו˙ ‰‡ל˜ו˙  רוחני˙ 
„ע״י ריבוי ‰˘˜י„‰ בז‰ ‰רי ‰ו‡ יוˆ‡ מ‚˘מיו˙ו וב‡ למעל˙ ומ„רי‚˙ ‰„˜ו˙ ו‰רוחניו˙, 
‰ן בנפ˘ו בעˆמו, ו‰ן בכל עניניו, ופרטי ע˘יו˙יו, ‰כל ‰ו‡ בבחינ˙ ‰„˜ו˙ ו‰רוחני˙ בל˙י 

נ˙פס ב‚˘ם בעˆם כל כך ובלי ‰ר‚˘˙ עˆמו, 

מדת הפנימי ההולך בדרך האמת
[ב‡ופן]  ז‰  ‰רי  וענפי‰ן  ‰מˆו‰  בעס˜  ו‰ן  ‰˙ור‰  בלימו„  ‰ן  ˘עו˘‰  „ברים  ˘כמ‰ 
מעו„ן ו‡ינו ‚ס ["‡יי„ל ניט ‚ר‡ב"] בעˆם, ו‡ינו מור‚˘, לל‡ בליטו˙ ובלי ‰חז˜˙ טוב‰ 

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 „

חיוב ינה
המיוחד בשמיני עצרת

מדוע לא פירש רש"י מתי ואיפה הוא חיוב הלינה? / מה החילוק בין חיוב לינה דיו"ט ראשון של פסח לחיוב 
לינה דשמיני עצרת? / ביאור הגדר המיוחד דחיוב לינה בעצרת בשיטתו המיוחדת של רש"י בפירושו על 

התורה

בסיום ‰ס„ר‰: "ביום ‰˘מיני עˆר˙ ˙‰י' לכם ו‚ו'" (כט, ל‰). 

ומפר˘ ר˘"י: 

"עˆר˙ ˙‰י' לכם – עˆורים בע˘יי˙ מל‡כ‰. „בר ‡חר: 'עˆר˙' – עˆרו מלˆ‡˙, מלמ„ 
˘טעון לינ‰". 

לכ‡ור‰   – לינ‰"  ˘טעון  "מלמ„  ‰˘ני  ‰פירו˘  ‡ך  ‰ו‡,  מובן  ‰ר‡˘ון  ‰פירו˘  ו‰נ‰, 
ס˙ום ‰ו‡ ו‡ינו מבו‡ר: ‰יכן ‰י‡ "לינ‰" זו? ומ‰ טעם י˘ ב‰?

מלˆ‡˙.  ‰כ˙וב  עˆרו   – עˆר˙  ‰˘מיני  "ביום  כ‡ן:  ‰ספרי  „ברי   ˙‡ ‰בי‡  ‰ר‡"ם  ב. 
‰רי ˘‰בי‡ ˜„˘יו מבי˙ פ‚י לירו˘לים, ˘ומע ‡ני י‡כלם בירו˘לים וילך וילין בבי˙ פ‚י? 

˙למו„ לומר 'ביום ‰˘מיני עˆר˙ ˙‰י' לכם' – עˆרו ‰כ˙וב מלˆ‡˙". 

בע˙  ˘מבי‡ ‰‡„ם  ל‰˜„˘ים  ˘ייכ˙  ו‰י‡  בירו˘לים,  ל‰יו˙  ˘‰"לינ‰" ˆריכ‰  ו‰יינו, 
עליי˙ו ל˘ם.  

יו˙ר  פיר˘  ול‡   – לינ‰"  "טעון  ס˙ומ‰:  בל˘ון  ˘נ˜ט  ר˘"י  בל˘ון  בי‡ור  ˆריך  ‡מנם 
לעיין  ˘י˘  כוונ˙ו  ˘‡ין  מובן  ומז‰  וכיו"ב,  בספרי"  "כ„‡י˙‡  כ‡ן  ˆיין  ל‡  ר˘"י  (ו‰רי 

במ˜ור ‰„ברים בחז"ל כ„י ל‰בין ‡˙ „בריו). 

וב‡מ˙ כ„ „יי˜˙ ˘פיר, נר‡‰ ˘˘יט˙ ר˘"י ˘ונ‰ מ‰ספרי:

טוב  יום  מלˆ‡˙,  ˘עˆור  ‰‡חרון  טוב  יום  ‡ל‡  לי  "‡ין   – ו‡ומר  ממ˘יך  ˘ם  בספרי 

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

‰ר‡˘ון מניין? ו„ין ‰ו‡: ‰ו‡יל וז‰ ˜רוי מ˜ר‡ ˜ו„˘ וז‰ ˜רוי מ˜ר‡ ˜ו„˘, מ‰ ז‰ עˆור 
מלˆ‡˙ ‡ף ז‰ עˆור מלˆ‡˙". ו‰יינו, ˘חיוב ‰לינ‰ ˜יים ‚ם ביו"ט ר‡˘ון ˘ל ח‚, ול‡ ר˜ 

ביום ‰˘מיני. 

‡ך ר˘"י ל‡ ‰בי‡ „ברים ‡לו ˘ל ‰ספרי, ומ˘מע ˘˘יט˙ו ‰י‡ – ב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" - 
˘„ו˜‡ ‰יום ‰˘מיני נ˜ר‡ "עˆר˙" ור˜ ‰ו‡ "˘טעון לינ‰", ו‡ין ז‰ ˘ייך ל‰יו"ט ‰ר‡˘ון 

˘ל ח‚.  

זמנ‰   ˙‡ פיר˘  ל‡  ‚ם  וטעמ‰,  ‰"לינ‰"  מ˜ום   ˙‡ פיר˘  ל‡  ˘ר˘"י  מלב„  ו‰נ‰,   .‚
‰מ„ויי˜:

בספר זכרון על ר˘"י כ‡ן למ„, "˘ילין בירו˘לים במוˆ‡י יום טוב ובבו˜ר ילך ל‡‰ליו". 
ו‡ילך.  יז, ‡  ח‚י‚‰  ו‡ילך.  מז, ‡  (סוכ‰  מ˜ומו˙  בכמ‰  על ‰˘"ס  בפירו˘ו  ל‰„י‡  ר˘"י  כ˙ב  וכן 

ור‡‰ ‚ם ר"‰ ‰, ‡) – ˘‰"לינ‰" ‰י‡ במוˆ‡י יום טוב. 

‡בל ˆ"ע, ˘בפירו˘ו על ‰˙ור‰ ס˙ם ר˘"י ול‡ פיר˘ פרט ז‰. 

מˆינו ‡מנם בפירו˘ ר˘"י בפר˘˙ ר‡‰, על ‰פסו˜ (טז, ז) "וב˘ל˙ ו‡כל˙ במ˜ום ‡˘ר 
יבחר ‰' ‡ל˜יך בו ופני˙ בבו˜ר ו‰לכ˙ ל‡‰ליך" – ˘פיר˘ ˘‰לינ‰ ˘ם ‰י‡ במוˆ‡י יום-

טוב: "ופני˙ בבו˜ר. לב˜רו ˘ל ˘ני, מלמ„ ˘טעון לינ‰ ליל‰ ˘ל מוˆ‡י יום-טוב".

˘לכ‡ור‰  ל‰„י‡ (‡ף  ז‰  לפר˘  ר˘"י  ˘ם ‰וˆרך  מ˙חז˜ ‰„יו˜: ‡ם  בז‰  ‡בל ‡„רב‰, 
‰י‡  ˘‰לינ‰  פיר˘  ול‡  ר˘"י  ס˙ם  כ‡ן  למ‰  ˘ם),  ‰כ˙וב  ל˘ון  מ˙וך  מעˆמו  ‰ו‡  מובן 

ב"מוˆ‡י יום-טוב"?

(ב„רך ‰פ˘ט)  ˘‰רי   – כ‡ן  על  ˘ם  ר˘"י  מ„ברי  ל‰וכיח  ˘למע˘‰ ‡י ‡פ˘ר  וכמובן, 
מ„ובר על ˘ני „ינים נפר„ים:

כ‡ן מ„בר ב"לינ‰" ‰מיוח„˙ לח‚ ˘ל ˘מיני עˆר˙ (וכנ"ל), ו‡ילו ˘ם מ„בר ב"לינ‰" 
‰˘ייכ˙ „ו˜‡ ליו"ט ‰ר‡˘ון ˘ל פסח וב‡‰ ב‰מ˘ך ל„ברי ‰כ˙וב לפני כן בענין ‰˜רב˙ 
'ˆלי ‡˘'  ז‰ו   – עˆמו: "וב˘ל˙  ב˙חיל˙ ‰פסו˜  ר˘"י  בפירו˘  ‚ם  [וכמפור˘  ˜רבן ‰פסח 
ב˘‡ר  ול‡  פסח  ב˜רבן  „ו˜‡  ˘ייך   "˘‡ "ˆלי  ˘ל  ז‰  ענין  ו‰רי  בי˘ול",  ˜רוי  ‰ו‡  ˘‡ף 

˜רבנו˙ ומוע„ים]. 

„. ונר‡‰ לב‡ר (ור‡‰ ‚ם מ˘נ"˙ במ„ור ז‰ ‡˘˙˜„, עיי"˘ ב‡ורך), ˘פירו˘ ז‰ בר˘"י מחובר 
‰ו‡ עם ‰מ˘ך „בריו בענין ˙וכנו ˘ל יום ז‰ כ‰מ˘ך לימי ח‚ ‰סוכו˙, וז"ל:

ללכ˙  וכ˘ב‡ין  ‡ומו˙,  ˘בעים  כנ‚„  ‰˜ריבו  ‰ר‚ל  ימו˙  ˘כל  לפי  ב‡‚„‰:  "ומ„ר˘ו 
‡יל  ‡ח„  'פר  מכם:  ˘‡‰נ‰  כ„י  ˜טנ‰  סעו„‰  לי  ע˘ו  מכם,  'בב˜˘‰  ‰מ˜ום:  ל‰ם  ‡מר 
‰נפטרים  כבנים  ז‰,  ‰ו‡  חיב‰  ול˘ון  עו„'.  מעט  לי  ‰˙עכבו  י˘ר‡ל;  כנ‚„  ‡לו   - ‡ח„' 

מ‡בי‰ם, ו‰ו‡ ‡ומר ל‰ם: '˜˘‰ עלי פרי„˙כם, עכבו עמי עו„ יום ‡ח„'".

ו‰יינו, ˘‡ין ‰"‡‚„‰" ˘מבי‡ ר˘"י פירו˘ נפר„ בפני עˆמו, ‡ל‡ ז‰ו ‰מ˘ך ו˙וספ˙ 

לקראת שבת טז

י˘ר‡ל", „מ"מ ל‡ י‰י‰ ב‰ם ‡יסור נחל‰ 
 ıב‚בולו˙ "‡ר ר˜  כי ‰‡יסור ‰ו‡  ללויים 
כנען", כי ‰נ‰ ב‰ל' מלכים (˘ם) ‰˘מיענו 
י˘ר‡ל  ˘כוב˘ין  ‰‡רˆו˙  „"כל  ‰רמב"ם 
ו‰רי  רבים  כיבו˘  ז‰  ב"„ ‰רי  ע"פ  במלך 
כב˘ י‰ו˘ע לכל „בר",  ‰י‡ כ‡רı י˘ר‡ל̆ 
בכלל  ˘‰יינו  ל˘לול ‰כ‡ „‡ף  ˘ב‡  וז‰ו 
˙רומו˙  (‰ל'  ‰רמב"ם  וכמ"˘  י˘ר‡ל,   ıר‡
˘ם) "‡רı י˘ר‡ל ‰‡מור‰ בכל מ˜ום ‰י‡ 
מ„ע˙  כו'  י˘ר‡ל  מלך  ˘כוב˘ן  ב‡רˆו˙ 
‡ין  ‡לו  ב‡רˆו˙  ‡עפ"כ  י˘ר‡ל",  רוב 
כי  ˙נחל",  ל‡  „"ב‡רˆם  ב‰ל‡ו  מוז‰רין 
‡ז‰ר‰ זו נ˙ייח„‰ ל˘טח ‡רı כנען. מי‰ו, 
ב‡ ‰רמב"ם  בלב„  לפר˘ „זו  ע„יין „וח˜ 
‰רמב"ם  ˘לל  כבר  ז‰  „בר  „‰רי  ל˘לול, 
˘‡ין  לי  "יר‡‰  ˘ל‡ח"ז  ב‰לכ‰  מפור˘ 
‰„ברים ‡מורים ‡ל‡ ב‡רı ˘נכר˙‰ עלי‰ 
ויר˘ו‰  וליע˜ב  ליˆח˜  ל‡בר‰ם  ברי˙ 
כל  ˘‡ר  ‡בל  ל‰ם  ונ˙חל˜‰  בני‰ם 
‰רי  י˘ר‡ל  ממלכי  מלך  ˘כוב˘  ‰‡רˆו˙ 
ובביז˙ן  ‰‡רˆו˙  ב‡ו˙ן  ו‰לויים  ‰כ‰נים 
בכיבו˘  „˜‡י  לומר  (ו„וח˜  י˘ר‡ל"  ככל 
‰ל'  כברמב"ם  כ‡"י,  „ינו  ‰וי  „ל‡  יחי„ 
כיבו˘  ‰ל‡  ˜מ"ל  מ‡י  „ז‰  ˘ם,  ˙רומו˙ 
יחי„ ‰וי רכו˘ ˘לו (‰ל' מלכים ˘ם) ופ˘יט‡ 

„ר˘‡י לי˙ן מ˙נ‰ ללוי כו').

במ‰  „כוונ˙ו  לומר  י˘  ובפ˘טו˙ 
 ıר‡ ל˘לול  ‰י‡  כנען"   ıר‡" ˘נ˜ט 
י˘ר‡ל   ıל‡ר מˆ"ע  ˘ייכ˙  ˘בעˆם 
בכלל  ו‰י‡  רבים)  כיבו˘  מכח  ר˜  (ול‡ 
כו'"  ל‡בר‰ם  ברי˙  עלי‰  ˘נכר˙‰   ıר‡"
ב‰י"‡,  ל‰„י‡  זו ‰נ˘לל˙  (וממיל‡ ‡ינ‰ 
על  ‰י‡  ‰˘ליל‰   ˙˘‚„‰ עי˜ר  ˘˘ם 
‡בל  ‰ברי˙),  עלי‰ן  נכר˙‰  ˘ל‡  ‡רˆו˙ 
זו   – ו‡יזו‰י  כנען,   ıמ‡ר ‡ינ‰  סוף  סוף 
לע˙י„  ˘יר˘ו  ו˜„מוני  ˜ניזי  ˜יני   ıר‡
רוˆח  ‰ל'  ‰יטב  עיי'  כנען",   ıר‡" בכלל  (ו‡ינ‰ 

‡"י  לברי˙  ˘ייכו˙  ל‰  ˘י˘  ‰"ב-‚),  פ"ח 

(˘ם  רוˆח  ‰ל'  ברמב"ם  ל‰„י‡  כמבו‡ר 
‰"„) עיי"˘.

ל„ע˙  ‚ם  ‡יך  ‰יטב  מחוור  ומע˙‰ 
„"˘ער   ‡‰ ולפר˘  לומר  ‡פ˘ר  ‰רמב"ם 
 ıב‡ר חל˜  יטלו  „לע˙י„  ‡ח„",  לוי 
נ‚„ ‰‡יסור  ז‰  י‰י‰  ל‡  מ"מ  עˆמ‰, ‡בל 
 ı(‰נו‰‚ ל„ורי „ורו˙) כי ל‡ י‰י‰ ז‰ ב‡ר
כנען ‡ל‡ ב‡רı ˜יני ˜ניזי ו˜„מוני. ועיי"ע 
מיל˙‡  „‰ו‡   ‡ פינחס  חל"ח  ל˜ו"˘ 
בטעמ‡ ‰‡ „˘פיר ינחלו ב‡רı ˜יני ˜ניזי 
‰מבו‡ר  ‰‡יסור  ˘טעם  כיון  ו˜„מוני 
ו˙מˆ‡  עיי"˘  ˘ם,  ˘ייכ‡  ל‡  ברמב"ם 

נח˙.



טולקראת שבת

˘‰ו‡ ל‡ו ב˙ור‰ „˘בט לוי ל‡ יטלו חל˜ 
‰מלך  בימי  ‰מˆו‰  ˙˙ע˜ר  ‰‡יך   ,ıב‡ר
כ˙יב,  כו'  ‰מˆו˙  ‡ל‰  ו‰ל‡  ‰מ˘יח, 
ב:).  (מ‚יל‰  „בר  לח„˘  ר˘‡י  נבי‡  ˘‡ין 
ז‰  "ו„בר   ‰˜˙ מˆו‰  ‰מנ"ח  ל˘ון  ועי' 
‰מˆוו˙  ˘ני  י˙בטלו  לבו‡  „לע˙י„  ˆ"ע 
‰˙ור‰  מן  „בר  לע˜ור  ‰נבי‡  יכול  ו‰‡יך 

כו' ומכל ˘כן לע˜ור לעולם כו'".

ו‚ם ל‡י„ך ˜˘‰ עפ"ז במ‰ ˘‰רמב"ם 
ז‰  ל‡ו  מנו  ו‰סמ"‚  ˜סט)  מל"˙  (ס‰מ"ˆ 

‰רמב"ם  כ'  כבר   ‡‰„ ‰מˆו˙,  במנין 
למנו˙  ר‡וי  "˘‡ין   '‚ ˘ר˘  בס‰מ"ˆ 
מˆו‰  ו‰רי  ל„ורו˙",  נו‰‚ין  ˘‡ין  מˆוו˙ 

זו בטל‰ לע˙י„.

בזו,  זו  כרוכו˙  ‰˜ו˘יו˙  ב'  וב‡מ˙ 
˜˘י‡  למˆו‰  זו  מˆו‰  ˘מנו  ‡חר  „„ו˜‡ 
‰ספרי  „ברי  ב‚וף  „‰נ‰  ˙˙בטל,  ‰י‡ך 
מי  מˆינו  נוחלים  ו‰כ‰נים  ‰לויים  ˘‡ין 
ב‡רוכ‰)  ˘ם  פערל‡  ‰רי"פ  בי‡ור  (ר‡‰  ˘פיר˘ 
ר˜  כ‡ן  כלל ‡ל‡ ‰כוונ‰  מˆו‰  בז‰  „‡ין 
 ,ıר‡‰ בירו˘˙  זכו˙ם  „מופ˜ע˙  למימר‡ 
˘ב‰מ˘ך  ועב„ים  ונ˘ים  „‚רים  „ומי‡ 
ל‡ו  ‡ז‰ר˙  כ‡ן  ‡ין  ‡בל  ˘ם,  ‰ספרי 
˘ום  „ליכ‡  כמו  ינחלו  ˘ל‡  עלי‰ם 
ול‡  ועב„ים,  ונ˘ים  ‰‚רים  על  ‡ז‰ר‰ 
מיעטינ‰ו ˜ר‡ ‡ל‡ לומר ˘‡ין ל‰ם זכו˙ 
ני˙ן  ‡ם  ‡בל   ıב‡ר ונחל‰  חל˜  ו˙ביע˙ 
ל‡  בז‰  ‡יסור  וליכ‡  ל˜בל  ר˘‡ים  ל‰ם 
מ‡חר  ‡בל  ל‰מ˜בלים.  ול‡  ל‰נו˙נים 
ו‡ז‰ר‰  „מˆו‰  נ˜טו  ו‰סמ"‚  ˘‰רמב"ם 
יבטל  ‰י‡ך  כנ"ל  ˜˘י‡  ˘וב  ‰י‡  ‚מור‰ 
‰‡יסור לע˙י„ ו‰י‡ך ‡עפ"כ נמני˙ במנין 
‰נו‰‚ו˙  מˆוו˙  ‡ל‡  ˘‡ינו  ‰מˆוו˙ 

לעולם.

‡ופנים  בכמ‰  בי‡רו  ובמפר˘ים 
עמו„י ‡ור  ˙יבטל ‰מˆו‰. „ב˘ו"˙  ‰י‡ך 
„יטלו  כוונ˙ו  ‡ין  ‰סמ"‚  „‚ם  ˙י'  ˘ם 
חל˜ ב‡רı כ‡ח„ ‰˘בטים, ‡ל‡ כלפי מ‰ 
כללי  חל˜  ל˜חו  ל‡  ר‡˘ונ‰  ˘בחלו˜‰ 
מנחל˙ו  ו˘בט  ˘בט  כל  ל‰ם  נ˙נו  ‡בל 
כללי  חל˜  ל‰ם  י˙נו  ולע˙י„  ל˘ב˙,  ערים 
מ˘‰  ובברי˙  ‡ז.  ˘נטלו  ‰ערים  כענין 
ב˘‡ר  „‰מ„ובר   ıל˙ר רˆ‰  (˘ם)  לסמ"‚ 
כל ‰‡רˆו˙, „‰רי מלך ‰מ˘יח יכבו˘ ‡˙ 
˘כ"מ  ˘ם  מ˘‰  ‰ברי˙  (ו‰בי‡  כו'  ‰עולם  כל 

ב˙וס' ב"˜ פ‡: (ע"פ ‚י' ‰ב"ח), עיי"˘).

לפר˘  „וח˜  ˘כ"ז  „מובן  ‡יבר‡, 
מבי‡  ˙חיל‰  בסמ"‚, „‰‡  וכן)  בר˘ב"ם  (‰ן 

מלך  כב˘  "˘‡ם  ‰רמב"ם  „ברי  ‰סמ"‚ 
ולויים  ˘‰כ‰נים   ıל‡ר חוˆ‰  י˘ר‡ל 
ובפ˘טו˙  ונחל‰",  חל˜  ˘ם  נוטלים 
˘‡ז  וכו'  רבים  לכיבו˘  ‰רמב"ם  כוונ˙ 
רמב"ם  (ר‡‰  „בר  לכל  י˘ר‡ל   ıכ‡ר  ‰"‰
‰"ו),  פ"‰  מלכים  ו‰ל'  ‰"ב-‚  פ"‡  ˙רומו˙  ‰ל' 

ול‡ח"ז מוסיף "ולע˙י„ לבו‡ נוטלין חל˜ 
„פ˘טו˙  ‡ח„",  לוי  ˘ער  ˘נ‡'   ıב‡ר ‡ף 
חל˜  ו˘‰ו‡  ממ˘  ב‡"י  ˘‰ו‡  כוונ˙ו 
ל‰„י‡  פי'  וכן  ‰˘בטים.  כ‡ח„  ממ˘ 
(„רך  „רכים  פר˘˙  בספרו  למלך  ‰מ˘נ‰ 
ו‰סמ"‚  „‰ר˘ב"ם  ‡ליב‡  ו)  „רו˘  ‰˜ו„˘ 

.ıיטלו חל˜ ב‡ר„

פ˘וט,  ב‡ופן  ‰„בר  ליי˘ב  ונר‡‰ 
˘כ˙ב  ‰רמב"ם,  בל˘ון  ‰„יו˜  וב‰˜„ים 
‰‡ז‰ר‰ "כל ˘בט לוי מוז‰רין ˘ל‡ ינחלו 
 ıב‡ר" ‰ר‚יל  כל˘ון  ול‡  כנען",   ıב‡ר
מ‡י  וˆ"ב  וכיו"ב,   "ıב‡ר" ‡ו  י˘ר‡ל" 
˘‡ר  בז‰  „˘ולל  ˆ"ל  ולכ‡ו'  בז‰.  ˘ולל 
 ıר‡" וייע˘ו  י˘ר‡ל  ˘יכב˘ו  ‰‡רˆו˙ 

לקראת שבת ו

בי‡ור למ‰ ˘כ˙ב ˜ו„ם [ולכן „יי˜ ר˘"י "ומ„ר˘ו ב‡‚„‰" (ול‡ בס‚נון ‰ר‚יל: "ומ„ר˘ 
‡‚„‰ כו'")]. 

ובי‡ור ‰ענין:

˘ב‡  ‰˘מיני"  "ביום  כ‡ן  ˘מ„ובר  מכיון  ‰"לינ‰",  ‰י‡  ‰יכן  לפר˘  ˆריך  ‡ינו  ר˘"י 
ומפור˘  ‰מ˜„˘,  ולבי˙  לירו˘לים  לר‚ל  עולים  ˘ב‰ם  ‰סוכו˙,  ח‚  ימי  ל˘בע˙  ב‰מ˘ך 
ביום  ˘‚ם  מובן  ובמיל‡   – מ)  כ‚,  (‡מור  ימים"  ˘בע˙  ‡ל˜יכם   '‰ לפני  "ו˘מח˙ם  ב‰ם: 

‰˘מיני מ˙עכבים ב‡ו˙ו מ˜ום. 

˘‡ין   – זו  ב‰עכב‰  חי„ו˘  י˘  ‰˘מיני  ˘ביום  מלמ„˙  לכם"  ˙‰י'  "עˆר˙  ו‰‰„‚˘‰ 
מ˘ום  בירו˘לים,  ללון  ‚ם  ˘ˆריכים  ‡ל‡  ‰ר‚ל,  ימו˙  ב˘‡ר  כמו  בירו˘לים  ‰˘‰יי' 

˘"עˆורים מלˆ‡˙".  

ו‰טעם ˘„ו˜‡ ביום ז‰ י˘ חיוב "לינ‰" – מ‰ ˘‡ין ב˘‡ר ימים טובים, ול‡ ב˘בע˙ ימי 
יום-טוב  ˘ל  ˘˙וכנו ‰מיוח„  כיון  ר˘"י:  ˘מבי‡  ע"פ ‰"‡‚„‰"  מובן ‰ו‡   – ˘לפניו  ‰ח‚ 
˘י˘  מובן  יום ‡ח„" – ‰רי  עו„  עכבו  פרי„˙כם,  עלי  מב˜˘ "˜˘‰  ˘‰˜ב"‰  בז‰  ז‰ ‰ו‡ 

ביום ז‰ ‰„‚˘‰ י˙יר‰ על ז‰ ˘נמˆ‡ים לפני ‰' ממ˘, ו‡ין לˆ‡˙ ללון מחוı לירו˘לים. 

במוˆ‡י  (ל‡  ‰ו‡  זו  "לינ‰"  ˘ל  זמנ‰  מ˜ר‡"  ˘ל  ˘ב"פ˘וטו  מובן,  ז‰  לפי  ו‰נ‰   .‰
‰מיוח„  ‰חי„ו˘  וז‰ו   – עˆמו  ‰יו"ט  בליל  ‡ל‡)  ‰˘מיני",  ‰"יום  ˘נס˙יים  ל‡חר  יו"ט, 
 ıב˘מיני עˆר˙ ל‚בי ˘‡ר ר‚לים, ˘ב˘‡ר ר‚לים יכול ללון בליל ‰ר‚ל במ˜ום ‡חר מחו˘
‚ם  (ור‡‰  „ו˜‡  בירו˘לים  ללון  ˆריך  עˆר˙  ˘מיני  בליל  ו‡ילו  ‰˙חום),  (ב˙וך  לירו˘לים 
ר‡‰  פ'  לספרי  זרע ‡בר‰ם  ב.  זבחים ˆז,  ˘פ˙ ‡מ˙  ב.  פסחים ˆ‰,  מפר˘"י  ול‰עיר  כ‡ן.  לספרי  ˙ול„ו˙ ‡„ם 

טז, ז. ו‡כמ"ל).

וי˘ ל‰וסיף ולב‡ר, ˘"לינ‰" זו ‰י‡ כעין ‰כנ‰ ו‰כ˘ר‰ ˘ל בני י˘ר‡ל – ˘מ˙עכבים 
ומ˙יי˘בים במ˜ומם בירו˘לים לפני ‰', כ‰כנ‰ ל‰˜רבן ˆיבור ‰מיוח„ ˘מ˜ריבים למחר˙ 

‰יום, "פר ‡ח„ ‡יל ‡ח„", ˘‰ו‡ "כנ‚„ י˘ר‡ל" (כ‰"‡‚„‰" ˘מבי‡ ר˘"י);

‡ך ב˘בע˙ ‰ימים ˘לפני ז‰ ל‡ ‰י' חיוב "לינ‰", כיון ˘בימים ‡לו ‰יו ‰˜רבנו˙ "כנ‚„ 
כז‰  ב‡ופן  ˘י‰יו  ‰כרח  ‡ין  בירו˘לים  ‰ימים  ˘בע˙  כל  ˘‰יו  ‡ף  ולכן  ˘בעים ‡ומו˙", 

˘י˙עכבו ˘ם כל ‰זמן ול‡ יˆ‡ו ללון. 

בפר˘˙  ˘מˆינו  לבין ‰"לינ‰"  עˆר˙  ˘ב˘מיני  זו  "לינ‰"  בין  ‚ם ‰‰ב„ל  מובן  ומע˙‰ 
ר‡‰ ל‚בי ˜רבן פסח (‡ליב‡ „ר˘"י ע‰"˙, ב„רך ‰פ˘ט) – 

˘‰"לינ‰" ˘ל‚בי ˜רבן פסח ˘ייכ˙ ‰י‡ ל˜רבן פסח ‰פרטי ˘ל כל יחי„ ‰עול‰ לר‚ל, 
וˆו˙‰ ‰˙ור‰ ˘ל‡ יעזוב ‡˙ ‰מ˜ום לפני ˘ילון במ˜ומו בירו˘לים עו„ ליל‰ נוסף ל‡חר 

‰‰˜רב‰ ו‰‡כיל‰, ו‰יינו ב"מוˆ‡י יום טוב";  

‰מיוח„ים  י˘ר‡ל  כלל  ˘ל  ‰ˆיבור  ל˜רבנו˙  ‰י‡  ˘ייכ˙  ˘בפר˘˙נו  ‰"לינ‰"  מ˘‡"כ 
ב˘מיני עˆר˙, ו‰י‡ בליל יו"ט עˆמו, כ‰כנ‰ למ‡ורע ח˘וב ז‰. ו„ו"˜ בכ"ז.



מדוע נמנו ישראל "אחרי 
המגפה" דוקא?

ויהי אחרי המגפה וגו' שאו את ראש כל עדת בני 
ישראל.

משל לרועה שנכנסו זאבים לתוך עדרו והרגו בהן, והוא מונה 
אותן לידע מנין הנותרות
(כו, א-ב. רש"י)

יש להקשות: מדוע מדגיש הכתוב שהמנין 

המגפה"  "אחרי  הנותרים  מנין  לידע  כדי  בא 

כה,  (בלק  מישראל  אלף  כ"ד  נפלו  שבה  דוקא, 

ט) – והרי באותה שעה נהרגו יותר מי"ז ריבוא 

במגפה)  מהמתים  ויותר  שבעה  (פי  מישראל 

ע"י שופטי ישראל, בקיימם את הציווי "הרגו 

כה,  (שם  פעור"  לבעל  הנצמדים  אנשיו  איש 

ישראל  מדייני  ואחד  אחד  ש"כל  כפרש"י  ה), 

רבוא  שמונה  ישראל  ודייני  שנים,  הורג  היה 

וא"כ  עה"פ),  ברמב"ן  גם  (וראה  אלפים"  ושמונת 

מנין  כדי "לידע  במנין  צורך  הי'  זה  מטעם  גם 

הנותרים"?

המשל  ע"י  מיושב  זה  שענין  לומר,  ויש 

שהביא רש"י:

הרועה  ע"י  הנותרות  הצאן  מנין  תכלית 

והרגו  עדרו  לתוך  זאבים  ש"נכנסו  (לאחר 

יותר  יזהר  שמעתה  להבטיח  כדי  היא  בהן") 

בשמירתן, שהרי מתפקידו של הרועה לשמור 

וכיוצא.  במקל  הזאבים  את  לגרש  הצאן,  על 

התלוי  בהיזק  רק  שייך  שהדבר  מובן  ומזה 

בשומר, שהרי לגבי היזק שאינו באשמתו לא 

תועיל זהירות יתירה בשמירה.

ובנדון דידן:

היתה   - השופטים  ע"י  החוטאים  הריגת 

לא  ולכן  בהריגתם,  אשם  משה  הי'  ולא  כדין, 

להזהר  כדי  הנותרים  את  שימנה  טעם  הי' 

עי"ז  באה  המגפה  זאת,  לעומת  בשמירתם. 

ארמית  ד"הבועל  ההלכה  ממשה  שנתעלמה 

לאחר  (שהרי  ו)  כה,  (רש"י  בו"  פוגעין  קנאין 

ולכן  המגפה)  נעצרה  זמרי  את  פינחס  שהרג 

המגפה,  אחר  הנותרים  את  למנות  הוצרך 

הזאבים  לגרש  הצליח  שלא  רועה  בדוגמת 

בכך,  אשם  משה  הי'  לא  שבאמת  (אף  מצאנו 

"כדי  מלמעלה  זה  שהי'  שם  ברש"י  כמפורש 

שיבא פינחס ויטול את הראוי לו").

לשון זירוז – למי?
צו את בני ישראל

מה אמור למעלה יפקוד ה', אמר לו הקב"ה עד שאתה מצווני 
על בני צווה את בני עלי
(כח, ב. רש״י)

במפרשי רש"י (רא"ם, רע"ב, משכיל לדוד, ועוד) 

תיבת  כאן  לפרש  רש"י  הוצרך  למה  הקשו 

"צו", והרי כבר פירש תיבה זו בר"פ צו - "אין 

וביארו  ולדורות".  מיד  זירוז  לשון  אלא  צו 

באופנים שונים.

לרש"י  שהוקשה  דמה  חדש,  באופן  וי"ל 

הוא מ"ש "צו את בני ישראל" דוקא:

על  זירוז"  "לשון  אלא  אינו  כאן  "צו"  אם 

פרשת הקרבנות – הי' לו לומר "צו את אהרן 

ואת בניו", שעליהם מוטלת הקרבת הקרבנות 

בפועל, ולכן צריכים הם לזירוז, ומדוע נאמר 

"צו את בני ישראל"?

את  "צו  במ"ש  שהכוונה  רש"י  פירש  ולכן 

בני ישראל" אינה על הקרבת הקרבנות דוקא, 

אלא "עד שאתה מצווני על בני, צווה את בני 

ישראל  בני  את  יצווה  שמשה  היינו  עלי", 

ויזרזם שיזכרו וישימו לבם להקב"ה.

וכשם שבקשת משה "יפקוד ה' גו' איש על 

לכלל  נוגעת  בני")  על  מצווני  ("אתה  העדה" 

ישראל - כמו כן "צווה את בני עלי" הוא זירוז 

לכלל ישראל על הקב"ה.

וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

לקראת שבת י„

– "למלך ‰מ˘יח" כמ˙ב‡ר ˘ם בסו‚יין).

ו‰נ‰ ב˘טמ"˜ ב"ב ˘ם ‰בי‡ ˙מי‰˙ 
ביחז˜‡ל  ˜ר‡י  מכמ‰  ‰ר˘ב"ם  על  ‰ר"ן 
יטול  ˘יוסף  מ‰ם  ˘מבו‡ר  „-ו)  מח,  י‚.  (מז, 

ב' חל˜ים, "וכן מ"˘ ˘˘בט לוי יטול חל˜ 
בפר˘‰  מפור˘  ˘‰רי  ‡ינו  ז‰  ‡ף   ıב‡ר
˘ל‡  ו‡ילך)  י‚  מח,  ו‡ילך.   ‰ מ‰,  יחז˜‡ל  (ר‡‰ 

ערים  לו  ˘י‰יו  ‡ל‡   ıב‡ר חל˜  יטול 
‡˘ר  ‰˙רומ‰  מכלל  ו‰ו‡  ב‰ם  ל˘ב˙ 
עי˜ר  ‰ו‡  כך  "‡ל‡  ומסיים  כו'",  ירימו 
חל˜  נטל  ל‡  לוי  ˘˘בט  ˘כ˘ם  ‰„בר 
˘נ˙נו  ב˘ני‰ ‡ל‡  יטול  ל‡  כך  בר‡˘ונ‰ 
לו ערים ל˘ב˙ סמוך לירו˘לים ו‰ן מכלל 

˙רומ˙ ‰˜ו„˘".

˘ס˙ם  בז‰,  ב„ע˙ ‰רמב"ם  לעיין  וי˘ 
 ıב‡ר ינחלו  ˘ל‡  מוז‰רין  לוי  ˘בט  "כל 
לוי  ˘בט  נחל˙  לענין  ס"ל  מ‡י   – כנען" 

ב‡רı לע˙י„ לבו‡.

כ'  ˙ח  מˆו‰  חינוך  במנח˙  ‰נ‰ 
‰לוים  יטלו  ל‡  לע˙י„  ‚ם  „ל‰רמב"ם 
בפירו˘  ‰זכיר  מ„ל‡  כן  ו‰וכיח  נחל‰, 
מלכים  ב‰ל'  לפר˘  ˘טרח  כ˘ם  ˘ינחלו 

פ"„ ‰"ח ‰‡ „מ˘יח יטול חל˜ ‡' מי"‚.

 ˙ˆ˜ סימוכין  ‰וסיף  ˘ם  [ובמנ"ח 
ממ‰ „‡˘כחן לענין ערי ‰לויים [˘נו˙נים 
מˆ„  נחל‰  ל‰ם  ˘‡ין  כיון  ערים  ל‰ם 
‰מחבר  ו‰רב  ‰ר"מ  "ו‰נ‰  וז"ל  עˆמם], 
ל‰ם  י˙נו  לבו‡  „לע˙י„  מפור˘  סוברים 
‰רמב"ם  „ברי  [ר‡‰  ב„ברי‰ם  כמבו‡ר  ערים 
‚"כ  ונר‡‰  ויובל],  ˘מיט‰  „‰ל'  י"‚  פר˜  רי˘ 

„סוברים „‚ם לע˙י„ לבו‡ ל‡ יטלו ‰לויים 
כ˙בו  ˘מ"מ ‰מנ"ח  כו'". ‡ל‡  נחל‰  ‚"כ 
(˘י˙נו  ˘מז‰  ‰יינו  "נר‡‰",  בל˘ון  ר˜ 

‰כריח  ל‡  לב„  לע˙"ל)  ‚ם  ללויים  ערים 
˘‚ם לע˙י„ ל‡ י‰י‰ ללויים נחל‰, כי בז‰ 
˘ם  כמ"˘ ‰מנ"ח  מיל˙‡,  לי‰  פסי˜‡  ל‡ 
י˘ר‡ל,  מלך  ˘כב˘  ‡רˆו˙  (לענין  לפנ"ז 
„‡פ˘ר  וכ„ל˜מן)  ב‰ן  חל˜  ללויים  ˘י˘ 
ערים  ל‰ן  לי˙ן  י˘ר‡ל  על  מˆו‰  „מ"מ 
מחל˜ם כמו ˙רומו˙ ומע˘רו˙ ˘מˆו‰ על 
חל˜.  ל‰ם  ˘י˘  ‡ע"פ  ל‰ם  לי˙ן  י˘ר‡ל 
„נ˙ינ˙  כ˙ב  ל‡  „‰רמב"ם  ועו„,  ז‡˙ 
‰ערים ללויים ‰י‡ ˙ח˙ חל˜ם ב‡רı, ‡ל‡ 
„"‡ע"פ  ˘ם]  ויובל  ˘מיט‰  [ב‰ל'  ל˘ונו 
י˘ר‡ל  נˆטוו  כבר   ıב‡ר חל˜  ל‰ם  ˘‡ין 
ומז‰  ומ‚ר˘י‰ם".  ל˘ב˙  ערים  ל‰ם  לי˙ן 
מובן ‚ם ל‚בי ערי מ˜לט ‡חרו˙ („ממ˘יך 
˘ם ˘ערי מ˜לט ˘מוסיפין בימו˙ ‰מ˘יח 
נטיל˙  במ˜ום  ˘‡ינו  „י"ל  ללוים")  "‰כל 

.[ıחל˜ ב‡ר

˙מי„  "„רכו  ˘‰סמ"‚  מז‰  ‡מנם 
וברוב ‰מ˜ומו˙  בע˜בו˙ ‰רמב"ם  ל‰לוך 
מל‡כי  (י„  כו'"  כמע˙י˜  ‡ל‡  ‡ינו  בספרו 
מס˙בר  מ˜ורו˙יו)  עיי"˘  סמ"ו,  ‰סמ"‚  כללי 

ל‰סמ"‚  ס"ל  ז‰  בענין  ˘‚ם  לכ‡ו'  לומר 
‚ם  [וכ„מוכח  ‰רמב"ם  ˘יט˙  ˘כ"‰ 
˙חל‰  ˘מבי‡  ‰סמ"‚,  ל˘ון  מפ˘טו˙ 
„ברי ‰רמב"ם ˘ב‰לכ‰ ˘ל‡ח"ז ‚בי חל˜ 
י˘ר‡ל  מלך  ˘כוב˘  במ‰  ולוים  כ‰נים 
"ולע˙י„  לז‰  כ‰מ˘ך  מוסיף  ו˙יכף  כו' 
˘ער  ˘נ‡מר   ıב‡ר ‡ף  חל˜  נוטלין  לבו‡ 
˘ם  לרמב"ם  ‰ר„ב"ז  ל'  ור‡‰  ‡ח„".  לוי 
על  פלי‚  ל‡  ˘‰סמ"‚  „ס"ל  ‚"כ  „מ˘מע 

‰רמב"ם]. וˆ"ב מנ‡ לי‰ ‰‡.

כ„‰˜˘ו  ‰סמ"‚  ˘י'  ב‚וף  ˆ"ע  ‚ם 
בבי‡ור  וע„"ז  ו˙˜‰,  ˙ח  מˆו‰  ‰מנ"ח 
רל„,  ל"˙  ח"ב  לרס"‚  פערל‡  ‰רי"פ 
„כיון  ועו„,  ע„  סי'  ‡ור  עמו„י  וב˘ו"˙ 



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

שיטת הרמב"ם
בנחת הויים עתיד

ידון בשי' הרמב"ם והסמ"ג בזה, ויפלפל בקושית המפרשים איך אפ"ל שלעת"ל יתבטל איסורם לנחול / יסיק 
בדרך חידוש דינחלו בארץ קיני קניזי וקדמוני והרמב"ם רמז בלשונו דשם לא נאמר האיסור

ויובל  ˘מיט‰  מ‰ל'  בפי"‚  ‰רמב"ם  כ' 
ינחלו  ˘ל‡  מוז‰רין  לוי  ˘בט  "כל  ‰"י 
יטלו  ˘ל‡  מוז‰רין  ‰ם  וכן  כנען   ıב‡ר
‰ערים   ˙‡ ˘כוב˘ין  ב˘ע‰  בביז‰  חל˜ 
˘נ‡' ל‡ י‰י‰ לכ‰נים ‰לויים כל ˘בט לוי 
ונחל‰  בביז‰  חל˜  י˘ר‡ל  עם  ונחל‰  חל˜ 
ב‡רı וכ‰"‡ ב‡רˆם ל‡ ˙נחל . . בביז‰", 
"ל‡ל‰  ע‰"פ  פר˘˙נו  בספרי  ומ˜ורו 
 – ˘מו˙"  במספר  בנחל‰   ıר‡‰ ˙חל˜ 
כו',  ולוים  כ‰נים  י˘ר‡ל  במ˘מע  "‰כל 
וי‡מר ‰' ‡ל ‡‰רן ב‡רˆם ל‡ ˙נחל, יˆ‡ו 
נחל‰,  ינחלו  ל‡  י˘ר‡ל  בני  ב˙וך  כ‰נים, 

יˆ‡ו לוים כו'".

(ל‡וין  ‰סמ"‚  "כ˙ב  למלך  ובמ˘נ‰ 
 ıב‡ר חל˜  נוטלין  לב‡  „לע˙י„  רעז)  רעו. 

‡ח„  לוי  ˘ער  ל‡)  מח,  (יחז˜‡ל  ˘נ‡מר 

ל‰‡  וכוונ˙ו  נוחלין",  י˘  בפר˜  כ„‡י˙‡ 
 ıר‡ "ע˙י„‰  ˜כב.  ˘ם  בבריי˙‡  „˙ני‡ 
˘בטים  ע˘ר  ל˘ל˘‰  ˘˙˙חל˜  י˘ר‡ל 
˘ב˙חל‰ ל‡ נ˙חל˜‰ ‡ל‡ לי"ב ˘בטים", 
וכ„פיר˘ ‰ר˘ב"ם ˘ם "ול˜מן מפר˘ מ‡י 
ני‰ו ‡ו˙ו חל˜ „טפי ‰˙ם, „‡י מ˘ום לוי 
‰˙ם  כ„כ˙יב  ˘בטים  כ˘‡ר  נחל‰  „נ˜ט 
ל‡  נמי  ו‡פרים  מנ˘‰   ‡‰ ‡ח„  לוי  ˘ער 
כ„כ˙יב ‰˙ם (יחז˜‡ל  חל˜ ‡ח„  יטלו ‡ל‡ 
˘ב˙חל‰   .  . ‡ח„  יוסף  ˘ער  לב)  ˘ם, 

לי"ב  ‡ל‡  נ˙חל˜‰  ל‡   ıל‡ר כ˘ב‡ו 
ב‡רı ‡ל‡  חל˜  לו  ל‡ ‰י‰  ˘לוי  ˘בטים 
ל˘ב˙  ערים  לו  נ˙נו  ו˘בט  ˘בט  ˘כל 
ו‰יינו  כנ"ל).  לע˙י„,  (מ˘‡"כ  כו'"  ב‰ם 
˘בט  יטלו  ועו„)  ˘ם  ל‰˙וס'  (וכ"‰  „ל„י„י‰ 
˘נ˙חל˜‰  חל˜ים  מ‰י"ב  ‡ח„  חל˜  לוי 
"לנ˘י‡"  (וחל˜ ‰י"‚ ‰ו‡  ˘בטים  לי"ב   ıר‡‰

המדור מודפס 
עיוי נשמת

הרב שמעון ב"ר מנחם 
שמוא דוד הוי ע"ה 

רייטשיק
נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב

לקראת שבת המדור מודפס ח
עיוי נשמת

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

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

תנצב"ה

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

שבת שבתללקראת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

ה"פא" הנשגב שנעשה פינחס
מדוע "הרואה פינחס בחלום" זוכה רק לפלא אחד ולא לששה נסים כמו שנעשו לפינחס? / מהו ההפרש בין "נס" 

ל"פלא"? / מפני מה זכה פינחס להנהגה נסית קבועה? / ומהו סדר עבודת ה' הנשגבת של פינחס? עבודתו של 
פנחס השייכת לכל יהודי בכל דור

ובין  ופ˙רונם,  חלומו˙  סו‚י  וכמ‰  כמ‰  נ˙ב‡רו  ב),  (נו,  ברכו˙  במסכ˙  ‰חלומו˙  בסו‚יי˙ 
נע˘ו  פל‡ו˙   – בחלום  פיל  לו, ‰רו‡‰  נע˘‰  פל‡   – בחלום  פינחס  ˘"‰רו‡‰  ‰„ברים ‡י˙‡, 
לו, פילים – פל‡י פל‡ו˙ נע˘ו לו". ובפ˘טו˙, מ˘מעו˙ „ברי ‰‚מר‡ ‰י‡ ˘‰רו‡‰ "פינחס" 

בחלום זוכ‰ לפל‡ ‡ח„, ו‡ילו ‰רו‡‰ "פיל" זוכ‰ לפל‡ו˙ רבים.

וי˘ ל˙מו‰:

בטעם ‰„בר ˘ר‡יי˙ "פינחס" בחלום ‰י‡ סימן על "פל‡" ˘נע˘‰ לו, פיר˘ ר˘"י: "פל‡ 
פיר˘  ˘ר˘"י  ‰„ברים  במ˜ור  [ור‡‰  בסנ‰„רין"  כ„‡מרינן  לפינחס  ˘נע˘‰  כמו   – לו  נע˘‰ 
˜˘ור  ‡ינו  ‰"פל‡"  וממיל‡  עˆמו,  פינחס  ל„מו˙  ‡ל‡  פינחס,  ˙יב˙  לר‡יי˙  ‰כוונ‰  ˘‡ין 
ל‡ו˙ פ"‡ ˘ב˘˙יב˙ פינחס, ‡ל‡ לענין ‰˜˘ור לפנחס עˆמו, ולכן פיר˘ ר˘"י ˘‰פל‡ ˜˘ור 

לפל‡ ˘נע˘‰ לפנחס עˆמו].

נע˘‰  בלב„  ‡ח„  נס  ˘ל‡  מוˆ‡ים  ב),  (פב,  סנ‰„רין  במסכ˙  מעיינים  כ‡˘ר  ולכ‡ור‰, 
לו",  נע˘ו  נסים  ˘"‰רב‰  בל˜) ‡י˙‡  פר˘˙  (סוף  בר˘"י  כן:  על  י˙ר  נסים.   ‰˘˘ לפינחס, ‡ל‡ 
מ„וע  כן,  ו‡ם  ˘ע‰.  ב‡ו˙‰  לפינחס  ˘נע˘ו  נסים  ע˘ר  ˘נים  מנו  ˘ם  יונ˙ן  וב˙ר‚ום  ובספרי 

ר‡יי˙ פינחס בחלום ‰י‡ רמז לנס ‡ח„ בלב„?

מי יותר גבוה: "נס" או "פלא"?
˘ני מיני ˙יבו˙ מ˘מ˘ו˙ כ‡˘ר רוˆים ל˙‡ר „בר ‰יוˆ‡ מ‚„ר ‰טבע: "נס" ו"פל‡". ו‰נ‰, 
‡ך  לו",  נע˘ו  נסים   ‰˘˘" "נס":  ל˘ון  נ˜טו  לפינחס,  ˘נע˘‰  מ‰  על  כ˘מ„ובר  בסנ‰„רין 
בנו‚ע לרו‡‰ פינחס בחלום, ‰נ‰ ‰ל˘ון בברכו˙ ˘ם ‰ו‡ "פל‡ נע˘‰ לו", וי˘ לעיין בטעמו 

˘ל ˘ינוי ז‰.



טלקראת שבת

ו˙חיל‰ י˘ לב‡ר ‡˙ ‰‰פר˘ בין ‰ל˘ונו˙ "נס" ו"פל‡":

לפעמים (ר‡‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 367 ו‡ילך) מבו‡ר ˘"נס" ‰ו‡ למעל‰ מ"פל‡", כי "נס" 
‰ו‡ מל˘ון ‰רמ‰ ו‰‚ב‰‰, כמו "ע˘‰ לך ˘רף ו˘ים ‡ו˙ו על נס" (חו˜˙ כ‡, ח), ו‰יינו ˘˙יב˙ 
"נס" מור‰ על „בר ˘יוˆ‡ ו‰ו‡ "‚בו‰" מ„רכי ‰טבע. ולעומ˙ ז‡˙, "פל‡" ‡ינו ב‰כרח נ‚„ 

‚„רי ‰טבע, ‡ל‡ כל „בר ˘מעורר פלי‡‰ ‡ˆל ‰‡„ם, ‚ם ‡ם ‡ין בו ˘י„ו„ מערכו˙ ‰טבע.

פינחס  ולכן ‰רו‡‰  ˙ח˙ ‚„רי ‰טבע,  לפינחס ‰יו  ˘‡רעו  ˘˘˘˙ ‰נסים  לומר  ו‰י' ‡פ˘ר 
בחלום זוכ‰ ר˜ ל"פל‡" ול‡ ל"נס" ממ˘ ‰מ˘„„ ‡˙ ‰טבע.

‡ך ב‡מ˙ ˙ירוı ז‰ „וח˜ ‰ו‡, מ˘ום ˘˘ני ‰נסים ‰‡חרונים ‰מנויים בסנ‰„רין ‚בי פינחס 
‰ם ב‰חלט נ‚„ ‚„רי ‰טבע, וכפי ˘מ˙ו‡ר ב‚מר‡ ˘ם ˘"ב‡ מל‡ך ו‰‚בי' ‡˙ ‰מ˘˜וף", וכן 
כן, ‰רי  ו‡ם  ל‚מרי.  מ‚„רי ‰טבע  נסים ‰יוˆ‡ים  בוו„‡י  ˘‡לו  בעם",  ו‰˘חי˙  מל‡ך  ˘"ב‡ 

‰רו‡‰ פינחס בחלום ˆריך ‚ם ‰ו‡ לר‡ו˙ נסים למעל‰ מ„רכי ‰טבע, ול‡ ר˜ "פל‡"?

‰טבע  מ„רכי  ˘למעל‰  עניין  ‰ו‡  ‰‚מ'  ב„ברי  כ‡ן  ˘נזכר  ˘"פל‡"  לומר,  ב‰כרח  ולכן 
ל‚מרי, וכפי ˘י˙ב‡ר.

הנהגה של "פלא" תמידי
בי‡ור ‰עניין:

כ‡˘ר מ˙בוננים בנסים ˘‡רעו לפינחס, עול‰ ˘עי˜ר ‰חי„ו˘ ל‡ ‰י' ז‰ ˘‰יו כ‡ן ˆירוף 
˘ל ‰רב‰ ניסים בכמו˙, ‡ל‡ ˘‰יי˙‰ ל‚ביו ‰נ‰‚‰ ‡חר˙ ל‚מרי, ‰נ‰‚‰ בל˙י טבעי˙.

וב˙וך  וכזבי,  זמרי  ‰רי‚˙  ˘ל  ‰עניין  ‡ו˙ו  ל‚בי  כולם  ‰יו  לפינחס,  ˘נע˘ו  ‰נסים   ˙˘˘
ומז‰  מע˘‰.  ‡ו˙ו  ˘ל  ופרט  פרט  בכל  נס  ˘‰י'  ב‡ופן  נסים,   ‰˘˘ ‰˙רח˘ו  ז‰  ˜ˆר  זמן 
˘‰י‡  ‰נ‰‚‰  ל‚מרי,  ר‚יל  בל˙י  ב‡ופן  ‰יי˙‰  פינחס  עם  ‰˜ב"‰  ‰נ‰‚˙  ˘כל  בעליל  נר‡‰ 

מלכ˙חיל‰ ב‡ופן מופל‡, ו‰„בר מ˙בט‡ בכל פרט ופרט.

וז‰ו עי˜ר ‰חי„ו˘ ל‚בי פנחס, ל‡ ˘ע˘‰ ‡י˙ו ‰˜ב"‰ ריבוי נסים בכמו˙, ‡ל‡ ˘‰˜ב"‰ 
˜בע ‡˙ ‰‰נ‰‚‰ ‡י˙ו ב‡ופן ‡חר ל‚מרי, ‰נ‰‚‰ ב‡יכו˙ ‡חר˙, ‰נ‰‚‰ ‰נ˜ר‡˙ "פל‡", כך 

˘כל פרט ופרט ˘˜ר‰ ‡י˙ו ‰י' ב‡ופן "מופל‡" ויוˆ‡ מ‚„ר ‰ר‚יל.

לי˙ר בי‡ור:

ˆורך  מ˙עורר  וכ‡˘ר  ˘˜בע,  ‰טבע  חו˜י  פי  על  עולמו   ˙‡ ‰˜ב"‰  מנ‰י‚  כלל,  ב„רך 
‰‰נ‰‚‰  ממ˘יכ‰  ‰נס  ול‡חר  נס,  ונע˘‰  ‰טבע  ‚„רי   ˙‡ ˘ובר  ‰ו‡  ‰רי  ‰טבע,  ב˘י„ו„ 

‰טבעי˙. ונמˆ‡, ˘בכל פעם ˘ˆריכים לנס, נע˘‰ ביטול ‰טבע מח„˘.

מלכ˙חיל‰  ‰יי˙‰  עמו  ‰‰נ‰‚‰  ‡ל‡  ונס,  נס  בכל  ‰טבע  ביטול  ‰י'  ל‡  פינחס  ‡ˆל  ‡ך 
ב‡ופן ˘ל למעל‰ מן ‰טבע. וז‰ו ל˘ון "פל‡" מל˘ון מופל‡ ומוב„ל (ר‡‰ ר˘"י ˘ופטים יז, ח. 
ל‰יו˙ ‰נ‰‚‰  נ˜בע‰  כלל, ‡ל‡ ‰‰נ‰‚‰ ‡י˙ו  ב‚„רי ‰טבע  ˘‰‰נ‰‚‰ ‡ינ‰  ועו„),  י„.  יח,  ויר‡ 

נסי˙, ˘‰י‡ ˙‰י' ‰‰נ‰‚‰ ‰ר‚יל‰ בכל מ‡ורע ז‰.

ענין הגורל - עבודת ה' 
בדבר הקשה דוקא

אך בגורל יחלק את הארץ
(כו, נה)

וישב),  פ'  ריש  אור  תורה  (ראה  בספרים  מבואר 

שלכל  רומזת  לשבטים  ישראל  ארץ  שחלוקת 

אחד ואחד מישראל יש דרך מיוחדת בעבודת ה', 

השייכת לנשמתו באופן פרטי.

הארץ  שחלוקת  מה  על  לתמוה  יש  ומעתה 

הוא  ה'  עבודת  שיסוד  אף  הגורל:  פי  על  נערכה 

השכל  מן  שלמעלה  שמים  מלכות  עול  קבלת 

ולמעלה מהבנה והשגה, אך סדר העבודה ואופנה 

באופן  התורה,  פי  על  ורק  אך  נקבעים  בפועל 

יש  מקום  איזה  כן,  ואם  האדם,  בשכל  שמובן 

שאינו  באופן  הכרעה  שהוא  ל"גורל",  ה'  בעבודת 

על פי שכל?

הקודש  אגרת  תניא  (ראה  בזה  הביאור  לומר  ויש 

סי' ז):

כל  את  לקיים  מחוייב  מישראל  אדם  שכל  אף 

שאמרו  מצינו  מקום  מכל  כולן,  התורה  מצוות 

משום  ב),  קיח,  (שבת  טפי"  זהיר  הוי  במאי  "אבוך 

פרטי,  באופן  אליו  ששייכת  מצוה  יש  אחד  שלכל 

שער  (וראה  ביותר  זהיר  ולהיות  להדר  עליו  ובה 

הגלגולים הקדמה טז. ספר הגלגולים פ"ד). וטעם שייכות 

ואינו  מושג  אינו  פלונית  ולנשמה  לאדם  זו  מצוה 

הדעת,  מבחינת  "למעלה  הוא  אם  כי  לנו,  ידוע 

"ודוגמתו  יתברך",  לפניו  במחשבה  עלה  שכך 

למטה הוא בחינת הגורל ממש" (תניא שם).

ונמצא, שענין הגורל הקובע עבודתו של אדם, 

אין פירושו שתהא עבודתו בלא טעם ודעת ובלא 

סדר, כי ודאי צריך לעבוד את השי"ת על פי שכל 

וסדר התורה, אלא שמכל מקום ישנו ענין מיוחד 

אין  זה  וענין  טפי",  האדם "זהיר  להיות  צריך  שבו 

והוא  אליו,  במיוחד  שייך  הוא  מדוע  יודע  אדם 

בבחינת "אך בגורל יחלק את הארץ".

וכיצד ידע האדם מהי העבודה המיוחדת אליו 

הבחינה  הנה  נשמתו?  ופנימיות  לשורש  והנוגעת 

למנעו  כחו  בכל  מנסה  הרע  שהיצר  היא,  לזה 

העלמות  בפניו  ומעמיד  זו,  במצווה  מלעסוק 

והסתרים רבים. ולכן, כשיראה האדם אשר בבואו 

מניעות  לנגדו  עומדים  מסויימת  מצוה  לקיים 

ועיכובים יתר על הרגיל - אות הוא אשר מצוה זו 

היצר  מעמיד  כן  על  ודווקא  במיוחד,  אליו  שייכת 

דוקא  זה  שענין  בידעו  לנגדו,  ועיכובים  מניעות 

ירוממנו ויקרבנו להשי"ת.

עוון פעור – בכל דור ודור
אשר קנא לאלקיו ויכפר על בני ישראל
עד עכשיו לא זז, אלא עומד ומכפר עד שיחיו המתים
(כה, יג. ספרי עה"פ)

פעור,  בעל  חטא  נשתנה  מה  בעי,  טעמא 

כל  משך  עליו  ומכפר  עומד  להיות  פינחס  שצריך 

שיחיו  עד  נשלמת  זו  כפרה  ואין  כולם,  הדורות 

המתים?

ויש לבאר:

ג.  יא,  ואתחנן  תורה  לקוטי  (ראה  בסה"ק  מבואר 

שבגשמיות  שכשם  פעור,  בעל  חטא  בענין  ועוד) 

חטא בעל פעור הוא "שפוערין כו' ומוציאין רעי" 

ועיקר  "עבודה"  שעושים  היינו  ג),  כה,  בלק  (פרש"י 

פעור  בעל  חטא  ענין  הוא  זה  דרך  על  מפסולת, 

לפסולת,  נחשבים  הזה  עולם  תענוגות  ברוחניות: 

מכיון שנוצרו מפסולתם של התענוגות הרוחניים 

משוקע  האדם  וכאשר  העליונים,  שבעולמות 

לגבי  ו"רעי"  פסולת  שהם  העולם,  בתענוגות 

הוא  הרי   - להם  ומשועבד  הרוחניים,  התענוגות 

חוטא בחטא בעל פעור הרוחני.

דור  בכל  בו  להכשל  אפשר  זה  שחטא  וכיון 

ועוז  כח  וליתן  לעמוד  פינחס  צריך  כן  על  ודור, 

להתגבר על חטא זה משך כל הדורות (וראה במקור 

הדרך  הוא  דפינחס  נפש  המסירות  שענין  שמבאר  הדברים 

להנצל מחטא זה).

שכל  הכל  יראו  אז  המתים,  יחיו  כאשר  אמנם, 

ממנו  נפרדת  מציאות  אינם  הגשמי  העולם  עניני 

ית',  אליו  ובטלים  בו  מאוחדים  הם  אלא  ח"ו,  ית' 

ולהשתקע  להשתעבד  מופרך  אז  יהי'  וממילא 

בתענוג גשמי, ורצון הכל יהי' רק בהשי"ת בתורתו 

לחטא  האפשריות  תתבטל  שאז  וכיון  ובמצוותיו. 

בעל פעור, הרי אז נשלמת כפרתו.
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חי„ו˘ למסור ‡˙ נפ˘ו עבור רˆונו י˙', ‡ל‡ ‰„בר ‰ו‡ ‡ˆלו ב„רך ממיל‡, ˘כן כל ימיו וכל 
מˆי‡ו˙ו ‰ו‡ ב˙נוע‰ ˘ל מסיר˙ נפ˘, ו‰„בר מ˙בט‡ בכל פרט בעבו„˙ו.

˜בוע‰  ‰נ‰‚‰  ˘‰י‡  למעל‰,  ˘נ˙ב‡ר  "פל‡"  לעניין  ב„ומ‰  ‰י‡  ז‰,  י‰ו„י  ˘ל  ‰נ‰‚˙ו 
למעל‰ מ„רך ‰טבע ל‚מרי, וכן ‡ˆל י‰ו„י ז‰, ‰‰נ‰‚‰ ‰י‡ ב‰פל‡‰ וב‡ופן ˘ל מסיר˙ נפ˘ 

ב˜ביעו˙.

מסירת נפש על קירוב אחב"י לאביהם שבשמים
‰נ‰‚‰ זו ˘בבחינ˙ "פל‡" ומסיר˙ נפ˘ ˙מי„י˙, ‰יי˙‰ ‰נ‰‚˙ו ˘ל פינחס:

עבור „בר  ממ˘,  בפועל  נפ˘ו  סיכן ‡˙  ל˜נ‡ ‡˙ ˜נ‡˙ ‰' ˆב‡ו˙, ‰רי  פינחס  עמ„  כ‡˘ר 
˘‡ין בו חיוב מן ‰„ין, ור˜ ˘י˘ ר˘ו˙ ו‰י˙ר ל‰יו˙ "˜נ‡ין פו‚עין בו" (מ˘נ‰ סנ‰„רין פ‡, ב).

בירו˘למי  ‡י˙‡  מזו  וי˙יר‰   ,(‡ פב,  (˘ם  כן"  מורין  "‡ין  ‰רי  ‰‰לכ‰,   ˙‡ ˘ו‡ל  ‰י'  ‡ילו 
˘מ˘‰  פינחס  ר‡‰  כך, ‰רי  על  נוסף  חכמים".  ברˆון  זו ‰י‡ "˘ל‡  ˘˜נ‡ו˙  פ"ט ‰"ז)  (סנ‰„רין 

‡ך   ,(‡ פב,  (סנ‰„רין  ‰לכ‰"  ממנו  ˘"נ˙עלמ‰  מ˘ום  ז‰  ˘‰י'  ‡מ˙  ו‰ן  כלום,  ע˘‰  ל‡  רבינו 
פינחס ל‡ י„ע ז‡˙, ו‰י' לו לח˘ו˘ ˘מ‡ מ˘‰ ‡ינו ‡וחז מ˜נ‡ו˙ זו.

נפ˘  במסיר˙  ‰' ˆב‡ו˙  ל˜נ‡ ˜נ‡˙  ו‰לך  ח˘בונו˙,  ˘ום  פינחס  ע˘‰  ל‡  כן,  פי  על  ו‡ף 
למעל‰ מטעם ו„ע˙.

‰נ‰‚‰ זו, ˘ל מסיר˙ נפ˘ בלי ˘ום ח˘בונו˙, מר‡‰ על כך ˘פינחס ‰י' ‡י˘ מסיר˙ נפ˘ 
בעˆם, ולכן כ‡˘ר ‰ז„מן עניין ˘ל ˜י„ו˘ ˘מו י˙', מי‰ר וע˘‰ ז‡˙ לל‡ ˘ום ח˘בונו˙.

עמו  ‰˘י"˙  ‰נ‰‚˙  ‚ם  לכן  ˙מי„י,  ב‡ופן  מופל‡‰  ‰יי˙‰  עˆמו  פינחס  ˘‰נ‰‚˙  ומכיוון 
‰יי˙‰ ב‡ופן ˘ל "פל‡", ‰נ‰‚‰ ˘למעל‰ מן ‰טבע ל‚מרי.

ומכך י˘ ללמו„ ‚ם לעבו„˙ ‰‡„ם, ˘י˘ לעבו„ ‡˙ ‰˘י"˙ ב‡ופן ˘ל ‰˙מסרו˙ ˙מי„י˙, 
למעל‰  פל‡,  ˘ל  ב‡ופן  „רכו  מˆליח  ‰˘י"˙  ו‡זי  ו‰‚בל‰,  ממ„י„‰  למעל‰  נפ˘  במסיר˙ 

מ„רך ‰טבע.

בני  ‡חינו  ‡ˆל   ˙„‰ וחיזו˜  ‰˙ור‰  ‰רבˆ˙  ˘‰י‡  ‰„ור,  בחוב˙  מ„ובר  כ‡˘ר  ובפרט 
ב‡ופן  ‰עבו„‰   ˙‡ ‰˘י"˙  מˆליח  ו"פל‡",  נפ˘  מסיר˙  ˘ל  ב‡ופן  עמלים  ˘כ‡˘ר  י˘ר‡ל, 
 ıמ‡ר טו) "כימי ˆ‡˙ך  ז,  ˘נ‡מר (מיכ‰  כמו  לבו‡,  לע˙י„  ˘י˙‚לו  ל"נפל‡ו˙"  ע„  ˘ל "פל‡", 

מˆרים ‡ר‡נו נפל‡ו˙".

לקראת שבת י

מבט‡  כי "פל‡"  לו,  נע˘‰  פל‡  בחלום  פינחס  ˘רו‡‰ ‡˙  ˘מי  ב‚מר‡  ומז‰ ‰טעם ‡מרו 
‡ח˙  ל‰נ‰‚‰  ביטוי  כולם  ‰יו  עמו  ˘‡רעו  ‰רבים  ˘‰נסים  פינחס,  עם  ‰‰נ‰‚‰  עניין   ˙‡

ו˙מי„י˙ ˘בבחינ˙ "פל‡".

ולכן ‚ם נ‡מר "פל‡" ל˘ון יחי„, ‡ף ˘‰יו ˘˘‰ ‡ו ˘נים ע˘ר נסים, מ˘ום ˘‡ין ‰כוונ‰ 
‡חר˙,  ו‰נ‰‚‰  מˆב  ‡ˆלו  ˘‰י'  ‰כוונ‰  ‡ל‡  נסים,  ‡ו  פל‡ו˙  ריבוי  פנחס  ‡ˆל  ˘‰יו  כ‡ן 

‰נ‰‚‰ יחי„‰ ו˜בוע‰ ˘ל "פל‡".

ומכיוון ˘‰‰נ‰‚‰ עם פינחס ‰יי˙‰ בבחינ˙ "פל‡" ב‡ופן ˜בוע, ‡מרו ˘‰רו‡‰ ‡˙ פינחס 
במ˜ור  [ור‡‰  לפינחס  ב„ומ‰  ˜בוע‰,  נסי˙  ל‰נ‰‚‰  ˘זוכ‰  ‰יינו  לו,  נע˘‰  "פל‡"  בחלום, 
‰„ברים ˘עפ"ז יוˆ‡ ˘‰רו‡‰ פנחס בחלום ˘נע˘‰ לו פל‡ ל˘ון יחי„ ‚„ל‰ מעל˙ו על ‰רו‡‰ פיל ‡ו פילים, 

ע"˘ ‰בי‡ור בז‰].

כיצד עובדים את ה' בבחינת "פלא"?
עי˜רי  ‰י'  ‰"פל‡"  ˘עניין  מובן  לו,  נע˘‰  פל‡  בחלום  פינחס  ˘‰רו‡‰  ‰‚מר‡  מ„ברי 
בלב„,  פעם ‡ח˙  עמו  ˘נע˘‰  בחייו,  טפל  ב„בר  מ„ובר  כי ‡ם ‰י'  פינחס,  ˘ל  בחייו  וח˘וב 
ולפני כן ו‡חרי כן ל‡ נע˘‰ עמו "פל‡", ל‡ יי˙כן ˘מ˘ום כך ‰רו‡‰ ‡˙ „מו˙ו בחלום יע˘‰ 

עמו פל‡.

‡ל‡ ו„‡י ‰„בר ˘ענין ‰"פל‡" ‰י' ענין עי˜רי וח˘וב בחייו ˘ל פנחס. ו‰יינו, ˘מ‰ ˘ע˘‰ 
‰˜ב"‰ עם פינחס פל‡ ב‰רי‚˙ זמרי וכזבי, ל‡ ‰י' עניין ח„ פעמי, ‡ל‡ ‰י' ז‰ ביטוי ל‰נ‰‚˙ 
פינחס עˆמו ב‡ופן ˜בוע. עבו„˙ ‰' ˘ל פינחס ל‡ ‰יי˙‰ ר‚יל‰ כי ‡ם בבחינ˙ "פל‡", ולכן 

נ‰‚ ‰˜ב"‰ עמו מ„‰ כנ‚„ מ„‰, ו‰˙נ‰‚ עמו ‚ם כן ב‡ופן ˘ל "פל‡".

בי‡ור ‰עניין:

‰‡„ם  בעבו„˙  ‚ם  י˘  כך  ‰‡„ם,  עם  ‰˘י"˙  ב‰נ‰‚˙  ו"פל‡"  "נס"  ˘ל  עניין  ˘י˘  כ˘ם 
מעין ‰עניינים ˘ל "נס" ו"פל‡".

מ‰ו˙ו ˘ל "נס" ‡ˆל ‰˜ב"‰ ‰ו‡ ‚„לו˙ו י˙', ˘˘ום „בר ‡ינו מונע ומעכב ‡˙ מילוי רˆונו 
בפניו.  ˘עומ„  „בר  ˘ום  ו‡ין  מ˘„„ ‰˜ב"‰ ‡˙ ‰טבע  למילוי ‰רˆון,  מנ‚„  ו‡ם ‰טבע  י˙', 
ומעין ז‰ ‚ם בעבו„˙ ‰‡„ם, בחינ˙ "נס" ‰י‡ ˙ו˜ף רˆונו ˘ל ‰‡„ם לע˘ו˙ ‡˙ רˆון ‰בור‡ 

י˙', ע„ ˘˘ום „בר ‡ינו יכול למנוע ‡ו˙ו מל˜יים ‡˙ רˆונו י˙', וע„ למסירו˙ נפ˘ ממ˘.

ו‰נ‰, י˘ מי ˘‰נ‰‚˙ו ‰˜בוע‰ ‡ינ‰ ב‡ופן ˘ל "נס" ו˙˜יפו˙ ‚„ול‰ כזו, ‡ל‡ ב„רך כלל 
נפ˘,  מסיר˙  נ„ר˘˙  ‰ר‚יל  מן  יוˆ‡  ב‡ופן  כ‡˘ר  ור˜  ומסו„ר˙,  ר‚יל‰  ‰נ‰‚‰  ‰י‡  ‰נ‰‚˙ו 
‰ו‡ מ˙יי‚ע ומעורר בעˆמו ‰נ‰‚‰ ח„˘‰ ˘ל ˙ו˜ף ‚„ול, ע„ למסיר˙ נפ˘. וכ˘ם ˘"נס" ‰ו‡ 
ביטול ‰טבע בכל פעם מח„˘, כפי ˘נ˙ב‡ר למעל‰, כך ‚ם ‡ˆל י‰ו„י ז‰ ‰‰נ‰‚‰ ˘בבחינ˙ 

"נס" ומסיר˙ נפ˘ „ור˘˙ ‰˙עוררו˙ ועבו„‰ מיוח„˙ בכל פעם מח„˘.

ע„  י˙',  לרˆונו  ל‚מרי  ונ˙ון  מסור  נפ˘. ‰ו‡  מסיר˙  ˘ל  במ‰ו˙ו ‡י˘  ˘‰ו‡  י˘ ‡„ם  ‡בל 
בעˆמו  פועל  נפ˘, ‡ין ‰ו‡  מסיר˙  ˘„ור˘  לעניין  מ‚יע  כ‡˘ר ‰ו‡  כלל.  עˆמי  רˆון  לו  ˘‡ין 


