




מקרא אני דורש. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב
"כי תחטא" ו"מעל בה'" – תרווייהו למה לי?

 / בעמי˙ו?  ˘כיח˘  במי˘‰ו  מ„ובר  ‡ם  ב‰'"  "מעל  נ‡מר  מ„וע 
מ„וע כו˙ב ר˘"י "ו‡ינו רוˆ‰" ול‡ "‡ינו רוˆ‰" כב˙ור˙ כ‰נים? 

/ בי‡ור „ברי ר˘"י על "נפ˘ כי ˙חט‡" 
(ע"פ לקוטי שיחות ח"ז עמ' 1 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
נדבה לפני חובה? (ע"פ לקוטי שיחות חי"ז עמ' 9 ואילך)

אדם הראשון כמושל בכיפה (ע"פ לקוטי שיחות חי"ב עמ' 8 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
קירוב לה' בדברים "רכים" או "קשים כגידין"?

עבו„˙ "נ˜ב‰" / ‡ופני   – ˘ו‚‚  וכפר˙  עבו„˙ "זכר",   – מזי„  כפר˙ 
˘ור‰  נפ˘ו̃  ר‡וי לו ל‰˘רף ‡ו בז‰̆  עבו„˙ ‰˜רבן - ל‰˙בונן בז‰̆ 

ל‰˘י"˙ / ‡ם עוונו חמור יו˙ר מ„וע „י לו בעבו„˙ "נ˜ב‰"?

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ב עמ' 31 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תשמ"א  קודש  שיחות  (ע"פ  הימים"  של "דברי  ל"א"  של "ויקרא"  בין "א" 

ח"ב עמ' 801)

לשון חיבה – למה כאן?  (ע"פ לקוטי שיחות חי"ז עמ' 14 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
"אחד המרבה ואחד הממעיט" בקרבנות

י„ון ‡ימ˙י נ‡מר ‰‡ „"‰ממעיט" ˘ו‰ במˆוו˙ו ל"מרב‰", ויוכיח 
„חיוב ˜רבן מן ‰מובחר ‡ינו ענין לריבוי ומיעוט בכמו˙ 

(ע"פ לקוטי שיחות חי"ב עמ' 01 ואילך)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
העדר פעולת ועשיית האדם – בהשגחה פרטית?!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
מעלת אמירת קדיש

בעז‰י״˙.

‰ננו  וי˜ר‡,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˘עב), 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‡˙ 
מח„˘  עוב„ו  ו‡ף  ˘נ‡מרו,  כפי  ‰בי‡ורים 
בע˙  ולפעמים  ‰מערכ˙,  חברי  ע"י  ונערכו 
בפרטי  ‰˘˜ו"ט  ריבוי  ‰ו˘מט  ‰עיבו„ 
˘‰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

"קדישים המהווים סולם לאומרם וצינור לשומעם"
רבנו  כ״˜  ˘ל  ‰‰ילול‡  ביום  ו‡ני,  נ"ע]  [‰ר˘"ב  ‰ר‰״˜  ‡‡מו״ר  כ״˜  ‰י'  ˙רס״ו  בחורף 

‰‚„ול [-‡„מו"ר ‰ז˜ן, בעל ‰˙ני‡ ו‰˘לחן-ערוך], כ״„ טב˙, במוס˜ב‰, 

‡ז  ‰י˘יב‰  ‡ופן  כי„וע  ו‚ם   - ˜ˆר  יום  ˘‰ו‡  ובחורף  ‰מנח‰,  ל˙פל˙  למנין  ˆריכים  ו‰יו 
בלכ˙ו  עˆמו   ˙‡ ל˘מור  ˆריך  ‰י'  י‰ו„י  ‡י˘  וכל  מיוח„ים,  ‡י˘ורים  י„י  על  ‰י'  במוס˜ב‰ 
ברחוב ˘ל‡ יכירו בו, פן יבולע לו כנו„ע - על‰ ז‡˙ בכב„ו˙ ‚„ול‰ ל‰˙˜בı יח„ ובפרט ל˘ע‰ 

˜בוע‰, 

ז‰,  מ˜„י˘  ˘ל ‰״‡מן"  י„עו ‚ו„ל ‰ענין  נ"ע]: "לו  כ״˜ ‡‡מו״ר ‰ר‰״˜ [‰ר˘"ב  ו‡מר ‡ז 
חיי  בבני,  וב‚˘מיו˙,  ברוחניו˙  לנפ˘-רוח-נ˘מ‰-חי'-יחי„‰,  מבי‡  ‰ו‡  ו‰ˆלח‰  ברכ‰  כמ‰ 

ומזוני ל„ורי „ורו˙, ‰יו ב‡ים כמ‰ וכמ‰ מנינים". 

ו‡חר כך ‰חלו ל‰˙˜בı ‡ח„ ל‡ח„. 

ובכן   - ב˙פל˙ ‰מנח‰,  ובפרט  בזמנ‰  ב˙פל‰  ז‰יר  נ"ע] ‰י'  כ״˜ ‡‡מו״ר ‰ר‰״˜ [‰ר˘"ב 
ו‰˙פללו  רו„נער,  ז״ל  ˘לום ‰כ‰ן  ברוך  ר׳  ב‡ ‰חסי„  ל‰מנין  ו‰מ˘לים   - מנח‰  כבר ‰˙פלל 

מנח‰, 

ו‡מר כ"˜ ‡‡מו״ר ‰ר‰״˜ [‰ר˘"ב נ"ע]:

 "י˘ ˜„י˘ים ˘‰ם ב˘ביל ‰נפטר, וי˘ ˜„י˘ים ˘‰ם ˙ועל˙ ל‡ומרם, וי˘ ˘ל‰‡ומרו ‰ו‡ 
סולם ול‰˘ומע ‰ו‡ ˆנור, ר‡˘י ‰˙יבו˙ ‰ר‡˘ונו˙ ב˜„י˘ ‰ם – יו˘״ר, ˘˙‰‡ נ‡ ‰״‰מ˘כ‰״ 

ביו˘ר בטוב ‰נר‡‰ ו‰נ‚ל‰".

(˙ר‚ום מל˜וטי „יבורים ח"‡ עמ' מ, ‡ ו‡ילך - ל˜וטי „יבורים ח"‡ ‰מ˙ור‚ם עמ' 56)

 קירוב הבאים לומר קדיש
לבי˙ ‰כנס˙]  עם [י‰ו„ים ‰ב‡ים  נעלי˙  עבו„˙ו ‰כי  לי ‡ו„ו˙  כו˙ב   .  . י„י„י ‰רב  ˙למי„י 
ב‰נח˙  לר‡˘  ולכל  ‰מˆו˙  ב˘מיר˙  ולחנכם  פנימי˙  ב‰˙עוררו˙  ל˜רבם  ˜„י˘  ‰‡ומרים 
˙פילין, ‰נ‰ יי˘ר חילו וכי„וע ‰מ‡מר ˘כ‡˘ר ‰ר‡˘ - ˙פילין ˘ל ר‡˘, ו‰לב - ‰˙פילין ˘ל 

י„ ‰ינם "ברי‡ים" ‡זי כל ‰‡ברים ‰ינם ברי‡ים. י˙חז˜ בעבו„˙ו ויˆליחו ‰˘י׳׳˙.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י עמ' ˜ע„)



יז

מעת אמירת קדיש
בתפלתם לעילוי נשמת אבותיהם ואבות אבותיהם, הנה בזה הם גורמים נחת רוח לנשמות העולות, ואשר בגלל זאת 

הנה נשמות אבותיהם ואבות אבותיהם מעוררים רחמים בעד יוצאי חלציהם

העלאה והמשכה בקדיש
˘נו‚ע  ענינים. ‰‡׳  ב'  ˘כולל  מ‰  ב‡מיר˙ ˜„י˘ „רבנן ˜ו„ם ‰˙פל‰  פנימי [˘י˘נו]  ...ענין 
˘ל ‰נפטרים ‡˘ר  ל‰נ˘מו˙  נו‚ע  ˘ז‰  ו‰ב'  ר"ל.  ל‡בלים  ול"ע  ביום ‰י‡רˆייט  למ˙פללי[ם] 

לזכו˙ם ולעילוים מ˙פללים.

˘˜ו„ם ‰˙פל‰  ז‰  ו‰ו‡ „ב˜„י˘  ו‰מ˘כ‰.  בו ‰על‡‰  וי˘  עמו„ ‰מחבר,  „‰נ‰ ˜„י˘ ‰ו‡ 
ובני  בני‰ם  ˙פל˙  ע״י  עˆמן ‰עולו˙  לעילוי ‰נ˘מו˙  בנו‚ע  רחמים,  כוונו˙ „‰˙עוררו˙  בו  י˘ 
בני‰ם יחיו, כמבו‡ר ענין ז‰ ב‡רוכ‰ במ״‡, „כל „בר טוב, ב‰י„ור מˆו‰ בכלל ובעניני ˆ„˜‰ 
˙פל˙  ע״י  עליי˙ם ‰ו‡  ‚ו„ל  ˘ל ‰‡בו˙, ‡˘ר  לנ˘מו˙י‰ם  עילוי  ז‰ו  בפרט,  ו˘מיר˙ ‰˙פל‰ 

בני‰ם ויוˆ‡י חלˆי‰ם, ‡ו רעיו וי„י„יו ‰עוס˜ים במˆו˙ ו˙למו„ ˙ור‰ ב˘בילם כנו„ע.

ועלו  ונס˙ל˜ו  ב‚וף  ˘‰יו  סל‰", „"˜„ו˘ים" ‰ם ‰נ˘מו˙  י‰ללוך  יום  בכל  וז‰ו "ו˜„ו˘ים 
למעל‰, ‰נ‰ "י‰ללוך" ‰ו‡ ‰עילוי ˘ל‰ם מ„ר‚‡ ל„ר‚‡ ע„ רום ‰מעלו˙ „ז‰ו "סל‰" – ˘‰ו‡ 
וערבי˙  מנח‰  ˙פלו˙ „˘חרי˙  מ‚׳  ו˙פל‰  ˙פל‰  ע״י ‰˙פל‰, „בכל  סוף, ‰ו‡  לו  ˘‡ין  עילוי 

‰ו‡ עילוי ח„˘.

ו‡בו˙ ‡בו˙י‰ם,  נ˘מ˙ ‡בו˙י‰ם  לעילוי  ב˙פל˙ם  עˆמם ‡˘ר  ל‰מ˙פללים  בנו‚ע  וכן ‰ו‡ 
ו‡בו˙  נ˘מו˙ ‡בו˙י‰ם  ז‡˙ ‰נ‰  ב‚לל  ו‡˘ר  לנ˘מו˙ ‰עולו˙,  רוח  נח˙  בז‰ ‰ם ‚ורמים  ‰נ‰ 
מˆו˙  בזכו˙  ˘מזכים ‡ו˙ם  ל‡לו  ‚ם  (וכן ‰ו‡  חלˆי‰ם  יוˆ‡י  בע„  רחמים  מעוררים  ‡בו˙י‰ם 

ו˙״˙ כנ״ל) ל‰יו˙ נמ˘ך ל‰ם ˘פע ברכ‰ ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‚ עמ' ˜מ‚-„)

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

המדור מודפס זכות
הרה"ת משה וזוגתו 
אה שיחיו בייטמאן

 חיים מאושרים בכ
בגשמיות וברוחניות

"כי תחטא" ו"מע בה'" 
– תרווייהו מה י?

מדוע נאמר "מעל בה'" אם מדובר במישהו שכיחש בעמיתו? / מדוע כותב רש"י "ואינו רוצה" ולא "אינו רוצה" 
כבתורת כהנים? / ביאור דברי רש"י על "נפש כי תחטא" 

י„  ב˙˘ומ˙  ‡ו  בפ˜„ון,  בעמי˙ו  וכח˘  ב‰',  מעל  ומעל‰  ˙חט‡  כי  "נפ˘  ‰ס„ר‰:  בסיום 
ו‚ו'" (‰, כ‡).   

ומפר˘ ר˘"י: 

˘כל ‰מלו‰  לפי  ב‰'',  מעל  'ומעל‰  לומר  ˙למו„  מ‰  ע˜יב‡:   רבי  – ‡מר  ˙חט‡  כי  "נפ˘ 
ו‰לו‰ ו‰נו˘‡ ו‰נו˙ן ‡ינו עו˘‰ ‡ל‡ בע„ים וב˘טר, לפיכך בזמן ˘‰ו‡ מכח˘ מכח˘ בע„ים 
לפיכך  ˘ביני‰ם –  ˘לי˘י  נ˘מ‰ ‡ל‡  בו  ˘˙„ע  רוˆ‰  ו‡ינו  חברו  וב˘טר; ‡בל ‰מפ˜י„ ‡ˆל 

כ˘‰ו‡ מכח˘ מכח˘ ב˘לי˘י ˘ביני‰ם".  

נח˘ב  בעמי˙ו"  ˘"כח˘  ז‰  ב‰'" – ‡יך  לב‡ר ‡˙ ‰ל˘ון "מעל  ר˘"י ‰י‡  כוונ˙  ולכ‡ור‰ 
בס˙ר,  ז‡˙  עו˘‰  ‰ו‡  חבירו  ‡ˆל   ıחפ מפ˜י„  ‡„ם  ˘כ‡˘ר  מיי˘ב,  ז‰  ועל  ב‰'"?  ˘"מעל 
לבן  ˘‡מר  מ‰  „רך  (ועל  ‰˜ב"‰  ו‰יינו  ˘ביני‰ם"  ˘לי˘י  ‡ל‡  נ˘מ‰  בו  ˘˙„ע  רוˆ‰  "ו‡ינו 

ליע˜ב (ויˆ‡ ל‡, נ): "‡ין ‡י˘ עמנו, ר‡‰ ‡ל˜ים ע„ ביני ובינך") 

– ולכן, ‡ם ל‡חר מכן ‰ו‡ מכחי˘ ‡˙ ‰פ˜„ון, ‰רי ז‰ נח˘ב (ל‡ ר˜ "וכח˘ בעמי˙ו", ‡ל‡ 
‚ם) "מעל ב‰'". 

‡מנם י„וע ‚ו„ל ‰„יו˜ בל˘ון ר˘"י, ולפי ז‰ ˆ"ע, למ‰ ‰ע˙י˜ ר˘"י ב'„יבור ‰מ˙חיל' ‡˙ 
ל˘ון ‰כ˙וב "נפ˘ כי ˙חט‡" – ‰רי פירו˘ו נו‚ע ל˙יבו˙ "ומעל‰ מעל ב‰'" „ו˜‡! 

ר˜  ‰וב‡ו  ו˘ם  ‡˙ר,  על  כ‰נים'  '˙ור˙  במ„ר˘  ‰ו‡  מ˜ורם  ע˜יב‡  רבי  ˘„ברי  וב‡מ˙, 
‰˙יבו˙ "ומעל‰ מעל ב‰'" (ול‡ ‰˙יבו˙ "נפ˘ כי ˙חט‡"). 

ביאורים בפשוטו של מקרא

המדור מודפס 
עיוי נשמת

האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ע"ה
בת יבחט"א ר' דוב 

ביסטריצקי
 וזכות משפחתה שיחיו



‰לקראת שבת

בו  ˘˙„ע  רוˆ‰  ‡ינו  חבירו  ‡ˆל  "‰מפ˜י„  ‰י‡  ‰ל˘ון  כ‰נים'  ˘ב'˙ור˙  ל„˜„˜,  י˘  עו„ 
נ˘מ‰ כו'", ו‡ילו בר˘"י י˘ ˙וספ˙ ˘ל ‡ו˙ ו‡"ו: "‰מפ˜י„ ‡ˆל חבירו ו‡ינו רוˆ‰ ˘˙„ע בו 

נ˘מ‰ כו'" – וטעמ‡ בעי. 

ב‚ור ‡רי'  ו‡"ו), ‡בל  כו'" (בלי  רוˆ‰  כ‰נים' – "‡ינו  ˘ל ‰'˙ור˙  נוסח  ב‡ו˙ו  ר˘"י  ל˘ון  מבי‡ ‡˙  [‰ר‡"ם 
וברוב ‰„פוסים ˘ל ר˘"י ‰נוסח ‰ו‡ "ו‡ינו רוˆ‰", ב˙וספ˙ ו‡"ו]. 

ב. ונר‡‰ לב‡ר, ˘כוונ˙ ר˘"י ‡ינ‰ ר˜ ליי˘ב ‡˙ ‰ל˘ון "ומעל‰ מעל ב‰'" – 

˘˙„ע  רוˆ‰  ו‡ינו  חבירו  לעניננו: "‰מפ˜י„ ‡ˆל  ˘נו‚ע  מ‰  ב˜יˆור  לומר  כן, „י ‰י'  ˘‡ם 
בו נ˘מ‰ ‡ל‡ ˘לי˘י ˘ביני‰ם, לפיכך כ˘‰ו‡ מכח˘ מכח˘ ב˘לי˘י ˘ביני‰ם", ולמ‰ ‰וˆרך 
‡ינו  ו‰נו˙ן  ו‰נו˘‡  ו‰לו‰  ‰מלו‰  "˘כל  ולעס˜:  ל‰לוו‡‰  ‰‰˘וו‡‰   ˙‡ ול‰˜„ים  ל‰‡ריך 

עו˘‰ ‡ל‡ בע„ים וב˘טר לפיכך כ˘‰ו‡ מכח˘ מכח˘ בע„ים וב˘טר"? – 

‡ל‡ ˘נ˙כוון ר˘"י ל˙רı ‡˙ ‡ריכו˙ ל˘ון ‰כ˙וב - "נפ˘ כי ˙חט‡ ומעל‰ מעל ב‰'" (ור‡‰ 
‚ם מ˘כיל ל„ו„ ו„ברי „ו„ כ‡ן):

כ"מעל  נח˘ב  עביר‰  מע˘‰  ˘כל  ללמו„,  ב‰'" – ‰י' ‡פ˘ר  מעל  ר˜ "ומעל‰  כ˙וב  ‡ם ‰י' 
ב‰'", כיון ˘‰ו‡ מ˘נ‰ מרˆון ‰'; 

˘ל  מע˘‰  על  כ‡ן  ˘מ„בר  ˙חט‡",  כי  "נפ˘  בפירו˘  ו‡ומר  מ˙חיל  ˘‰כ˙וב  כיון  ‡ולם 
חט‡ ועביר‰, למ‰ ‰וˆרך לכפול ולומר ˘וב "ומעל‰ מעל ב‰'" – ‰רי ‰יינו ‰ך!

ולכן מע˙י˜ ר˘"י ב'„יבור ‰מ˙חיל' ‡˙ ‰˙יבו˙ "נפ˘ כי ˙חט‡" – כי כוונ˙ו ‰י‡ ל˘‡ול 
על ‰כפילו˙: כיון ˘כבר כ˙וב "נפ˘ כי ˙חט‡" – מ‰ ˙למו„ לומר "ומעל‰ מעל ב‰'"? מ„וע 

ˆריך ‡˙ ˘˙י ‰ל˘ונו˙? 

ו‰לו‰"  י˘ "‰מלו‰  (בעניננו) –  חט‡ים  סו‚י  ˘ני  בין  ומחל˜  ר˘"י  מ‡ריך  ז‰,  וליי˘ב   .‚  
(‡ו "‰נו˘‡ ו‰נו˙ן") ˘‰‰סכם ביני‰ם נע˘‰ בע„ים וב˘טר, ולכן "בזמן ˘‰ו‡ מכח˘ מכח˘ 
בע„ים וב˘טר"; וי˘ "‰מפ˜י„ ‡ˆל חבירו" בס˙ר, כ˘‰ו‡ סומך על ‰˜ב"‰, ˘‡ז ‰ו‡ בבחינ˙ 

"מכח˘ ב˘לי˘י ˘ביני‰ם" – ב‰˜ב"‰. 

(ב)  ˙חט‡",  כי  "נפ˘   (‡)  – ‰כ˙וב  ˘ב˙חיל˙  ‰ל˘ונו˙  ˘˘˙י  זו,  ב‡ריכו˙  ר˘"י  וכוונ˙ 
"ומעל‰ מעל ב‰'" – מ˜בילו˙ ‰ם ל˘ני ‰חט‡ים ˘ב‰מ˘ך ‰כ˙וב:

‰י'  ˘‰פ˜„ון  כיון  ב‰'",  מעל  "ומעל‰  ל‰ל˘ון  ˘ייך  בפ˜„ון"  בעמי˙ו  "וכח˘  ˘ל  ‰חט‡ 
בס˙ר וסמכו על ‰"˘לי˘י ˘ביני‰ם" ˘‰ו‡ ‰˜ב"‰; 

‡ו  ל‰˙עס˜  ממון  בי„ו  "˘נ˙ן  ˘פירו˘ו  י„",  ב˙˘ומ˙  "‡ו   – מכן  ˘ל‡חר  ‰חט‡  ו‡ילו 
כי  "נפ˘  ל‰ל˘ון  ‰ו‡  ˘ייך  ˘ביני‰ם,  ‰‰סכם   ˙‡ ‰כחי˘  כך  ו‡חר  ר˘"י)  (כל˘ון  במלו‰" 
"בע„ים  נע˘‰  ˘‰‰סכם  כיון   – ב‰'"  "מעל  ל‡  (‡בל  בלב„  "חט‡"  ˘ל  ענין  ˘ז‰ו  ˙חט‡", 

וב˘טר"). 

ל‰וסיף  ו‰וˆרך  ב‰'"  מעל  ב‰˙יבו˙ "ומעל‰  לו  ˘ל‡ „י  ל˘ון ‰כ˙וב,  כפל  מיו˘ב  ומע˙‰ 
‡˙ ‰‰˜„מ‰ "נפ˘ כי ˙חט‡" – 

פרנסה - בהתעסקות
קבלתי מכתבו . . מתאר אופן פרנסתו עתה, 

פרטית  בהשגחה  הוא  הכל  כי  הוא  חושב  אשר 

לאיזה  עז  רצון  לו  שיתעורר  מחכה  ובמילא 

לו  שאין  זמן  וכל  בו,  מתעסק  ואז  שיהיה  ענין 

בדרך  פרנסתו  עושה  עצומה  ותשוקה  עז  רצון 

מהיכא תיתי. ושואל אם זו הדרך.

כי  וכלל,  כלל  הדרך  זו  אין  לדעתי  הנה 

כתיב,  תעשה"  אשר  בכל  אלקיך  ה׳  "וברכך 

שצריך להתעסק בענין של פרנסה, ואף שצריך 

סוף  כי  ולב,  לב  ובלי  חמימות  בלי  בזה  להיות 

צריך  זאת  בכל  אבל  ה'  בברכת  תלוי  הכל  סוף 

מהיכא  בדרך  ולא  ממש  התעסקות  להיות 

תיתי בלבד.

(ברכות  לברכה  זכרונם  רבותינו  מאמר  וידוע 

לה, ב) שצריך להיות הנהג בהם מנהג דרך ארץ, 

תירושך  דגנך  "ואספת  ברכתו  נותן  ה׳  ואז 

יוחאי  בן  שמעון  כרבי  עשו  והרבה  ויצהרך". 

ולא עלתה בידם.

מובן שלכל אחד ואחד צריך להיות קביעות 

הן  והתמימים  שלומינו  ולאנשי  בתורה,  עתים 

אבל  חב"ד,  חסידות  בתורת  והן  הנגלה  בתורת 

של  עסק בענין  כן  גם  להיות  צריך  אופן  בכל 

פרנסה.

כיון  למותר,  אך  בזה  האריכות  בטח 

ומהם  ספרים,  וכמה  בכמה  הענין  שמבואר 

והשם  הזקן.  לאדמו"ר  תלמוד-תורה  בהלכות 

יקבל  אשר בעסק מעט  ברכתו  לו  יתן  יתברך 

ברכה מרובה.

(מכתב מט"ז אלול ה'תשי"א – לקוטי שיחות חל"ט עמ' 692-592)

"בכל אשר תעשה"
מעשיה  להתחמק  ניסה  הנראה  שככל  לאחד  [מענה 

בפועל בטענה ש"הכל בידי שמים":]

וכמאמר  כו'  שמים  בידי  שהכל  צודק  ודאי 

חז"ל בזה, אבל הם אמרו והם אמרו (ספרי לראה 

אשר  אם "בכל  כי  ובטל  יושב  יהא  שלא  יח)  טו, 

˙ע˘‰".

וכיון שאדם קרוב אצל עצמו – צריך להיות 

עשי'   – והעיקר  זה,  בנידון  מבין  אצל  שאלה 

בפועל על פי עצתו.

(אגרות קודש חכ"ז עמ' תצא)

לחפש מקום עבודה! 
להמשיך  באם  שואל  בו   .  . למכתבו  במענה 

הלימוד בכולל, כיון שאין הסתדרות אחרת.

בענין כגון דא יש להזהר, שלא יעשה הענין 

להסתדרות  בהנוגע  פעולה  דהעדר  רגילות 

נוטה  הגוף  שהרי  ומשרה],  עבודה  [מקום 

להשיטה ד'שב ואל תעשה', ועליו להתבונן על 

המכירים  אותם  עם  ויתייעץ  יציבה,  הסתדרות 

אותו ומכירים תנאי המקום בהנוגע לחשש זה, 

ובהתאם לזה יעשה. 

(אגרות קודש חי"ח עמ' כב)

פיתויי היצר
זמן  משך  שהפסיק  זה  כי  לומר  ושלום  חס 

פרטית,  בהשגחה  זהו  החסידות  תורת  ללמוד 

הל'  ברמב"ם  (ובאריכות  בכ"מ  מפורש  פס˜ „ין  כי 

נ˙ונ‰  ‰ר˘ו˙  ומצות  תורה  שבעניני  תשובה) 

אגרת  ועיין  הוא.  היצר  מפיתויי  ואך  לאדם. 

התשובה לרבנו הזקן ספ"ט.

(ממכתב ט' טבת תשכ"ה – לקוטי שיחות חל"ז עמ' 212 )

העדר פעולת ועשיית האדם – בהשגחה פרטית?!

ימכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום היום בחיי השי״ת בעבודת והדרכות עצות יוכתבי היום בחיי השי״ת בעבודת והדרכות עצות כתבי

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



טולקראת שבת

ול‡  "פרים"  ל˜רו‡  ˆריך  ‰י'  וז‰  ר˘"י),  ˆ‡ן, 
במינן"  "‚„ולו˙  לפר˘ו  י˘  ‡ל‡  "‚„ולו˙", 
ול‡  ‚„ולו˙  ˘‰בי‡ו  ˘‰יו,  ‰מין  (מ‡ו˙ו 
‰ו‡  ז‰  פירו˘  ‰˙ם  „„חי  [ו‰‡  ר˘"י)  ˜טנו˙, 

מטעם ˆ„„י – עיי' ל‰לן]. 

לכ˙חיל‰  ל‰בי‡  ‡„ם  ˘יכול  נמי  ומˆינו 
ל˜רבנו עוף ‡ף ˘ע˘יר ‰ו‡, עי' ‰יטב ברמב"ם 
ל˜רבן „‰˙ם  פט"ז ‰"‚ ‚בי ‰נו„ר  מע‰"˜  ‰ל' 
במ‰  ‰מובחר  מן  ל‰בי‡  „ˆריך  ˜יי"ל  נמי 
ל‰בי‡ ‰˙ם  יכול  ע˘יר  ו‡עפ"כ ‡ף  כו',  ˘נ„ר 
לכ˙חיל‰ מין ˜טן יו˙ר כ‚ון עול˙ עוף ‡ם ‰ו‡ 
בכלל ל˘ון נ„רו, ובלח"מ ˘ם ‰‡ריך בז‰ „‡ינו 
˘ל‡ „רך כבו„ ‡ם ‡ינו בוחר מין ‰מרוב‰ יו˙ר, 
יבי‡  ˘מבי‡  ‰מין  ˘מ˙וך  ר˜  ‰ו‡  ‰חיוב  וכל 
מ„יו˜  ל„בר  סימוכין  ל‰בי‡  וי˘  ‰מ˘ובח.  מן 
ל˘ון ‰˘"ס, „‚רסינן במנחו˙ ˜„ ע"ב "‡מר ר' 
נפ˘  ב‰  ˘נ‡מר  מנח‰  נ˘˙ני˙  מ‰  מפני  יˆח˜ 
[ונפ˘ כי ˙˜ריב ˜רבן מנח‰] ‡מר ‰˜„ו˘ ברוך 
עליו  מעל‰ ‡ני  עני  מנח‰  ל‰בי‡  מי „רכו  ‰ו‡ 
„כן  מור‰  "„רכו"  ו‰ל'  נפ˘ו",  ‰˜ריב  כ‡ילו 
‰ו‡ ‰„רך בפועל, ‡בל מˆ„ ‚ופ‡ „„ינ‡ ‡פ˘ר 

ל‰יו˙ ˘ע˘יר ‚"כ יבי‡ מנח‰. 

‰ממעיט"  "‡ח„  מˆינו  „˘פיר  י"ל  ועפכ"ז 
˘‰י'  ‡ף  כר‡וי,  לבו  כוונ˙  וע„יין  ב˜רבנו˙ 
בריבוי  ומˆו‰  ענין  כ˘י˘  ר˜  כי  ל‰רבו˙.  יכול 
‚מל‡  "לפום  „ו˜‡  ˆ"ל  ‡ז  ביכל˙ו  י˘  ו‚ם 
˘יחנ‡" (עיי' כ˙ובו˙ סז, ‡). ומע˙‰ י˙ב‡רו ‰יטב 
‰˘"ס  פריך   ‡˜„ ˘ם,  ב˘בועו˙  ‰˙וס'  „ברי 
"מי   – במינן"  "‚„ולו˙  ‰יינו  „"‚„ולו˙"   ‡‰‡
‡ח„  כו'  ו‰˙ני‡  ˘מי‡,  ˜מי  ח˘יבו˙‡  ‡יכ‡ 
לבו   ˙‡ ˘יכוון  ובלב„  ‰ממעיט  ו‡ח„  ‰מרב‰ 
„"‚„ולו˙"   ıמ˙ר (ול‰כי  ˘ב˘מים"  ל‡ביו 
‰˙וס'  ע"ז  ו‰˜˘ו  עיי"˘),  ב‡ו"‡,  מ˙פר˘ 
„˜רבן  (ל„:)  ביומ‡  ‡מרי'  ‰ל‡  פריך   ‡˜ "מ‡י 
נמי  פר‰ ‡„ומ‰  ו‚בי  ˘בע„רו",  "‰מיוח„  ˆ"ל 
‡מרינן (˘בועו˙ י‡:) ˘‡ם מˆ‡ נ‡‰ ‰ימנ‰ מˆו‰ 
מ˜˘‰ ‡˘"ס  מ‰  מובן  לפ„ו˙", „לכ‡ור‰ ‡ינו 

‰מבו‡ר  ולפי  ‡‰„„י.  ‰לימו„ים  לי'  ˙˜˘י 
לכ‡ן  ל‰בי‡  ‡פ˘ר  „‡י  כוונ˙ו  ‰יטב  מ˙ב‡ר 
ז‰  כי  כו'",  ו‡ח„ ‰ממעיט  „"‡ח„ ‰מרב‰   ‡‰
‡ינו ‡מור ‡ל‡ ב„‡יכ‡ ‡ח„ מן ‰˙נ‡ים ‰נ"ל,  
˘ל‡  ‡ו  ענין  בו  ‰ריבוי  ˘‡ין  „בר  ˘‰ו‡  ‡ו 
‰י'  ‰ל‡  נחמי'  ‚בי  ‡בל  ל‰רבו˙,  ביכל˙ו  ‰י' 
מˆו‰  ˘‰ריבוי ‰ו‡  ‚ופ‡,  ב˙וך ‰מין  ריבוי  ז‰ 
‰˙וס'  (ומ˘ני  ל‰רבו˙  ביכל˙ו  ‰י'  ו‚ם  כנ"ל, 
לו  ‰י'  ˘ל‡  ר˜  ‰˜ו˘י‡  כוונ˙  ‰י‡  כך  „‡כן 
ל‰˙פ‡ר בכך, וז‰ ילפינן מלימו„ „‡ח„ ‰מרב‰ 

כו' „מינ‰ י„עינן „‡ין ל‰˙פ‡ר כו'). 

ומע˙‰ י˘ לפר˘ ‚ם כוונ˙ פיר˘"י ‡מ˙ני' 
„‡ח„ ‰מרב‰ כו', „על ‰˙יבו˙ "‡ח„ ‰מרב‰" 
י"ל  ולפי ‰נ"ל  ופיר˘ "ל‰בי‡ ˜רבנו˙",  ‰וסיף 
˘מרב‰  „‰יינו  ל‰„‚י˘  זו  ב‰וספ‰  „כוונ˙ו 
ול‡  כו'),  חיוב  בז‰  (˘‡ין  ‰˜רבנו˙  במספר 
(ו‡"כ  ב‡יכו˙  ברבוי  „˜‡י  „˘בועו˙  כבסו‚י‡ 

‡ין ל‰˘וו˙ ‰ממעיט למרב‰).

ו˘וב י˘ ליי˘ב ‚ם י˙ור ל˘ון ר˘"י בברכו˙ 
(‰, ב. יז. ‡) ˘מבי‡‰ ‰‚מ' ‰מימר‡ „‡ח„ ‰מרב‰ 

כו' ‚בי לימו„ ˙ור‰ וכ' ר˘"י "ב˜רבנו˙ נ‡מר" 
מובן  ו‡ינו  זו),  מ˘נ‰  ˘נוי'  ‰יכן  ˆיין  (ו‡ח"כ 
נ‡מר ‚בי  ז‰  ˘„ין  מ‰  ב‰בנ˙ ‰ענין  מוסיף  מ‰ 
‰ממעיט"  "‡ח„  ‰˘"ס  ל˘ון  כי  וי"ל  ˜רבנו˙. 
וממעיט  ל‰רבו˙  לר˘"י „פירו˘ו „בי„ו  מ˘מע 
ב˙למו„  ˜‡י  ˘ם  „בברכו˙  וכיון  ‡פ˘ריו˙ו. 
ל‰„‚י˘ „ב˜רבנו˙  ר˘"י ˆורך  ר‡‰  לכן  ˙ור‰, 
˘ב˜רבנו˙  ‰נ"ל  מטעם  ו‰יינו  ˘נוי',  „ו˜‡ 
ל‡  חיוב  „‡יכ‡  ב˙"˙  מ˘‡"כ  כו',  חיוב  ‡ין 
בברכו˙  ‰˘"ס  „‡עפ"כ  ור˜  מ˜ום,  בכל  נ‡מר 
ו‰יינו  ל˜רבנו˙,  ל‰יכ‡ „„מי‡  מז‰  ר‡י'  מבי‡ 
בכוונ˙  ממעט  ‰ממעט  ‡ין  „‡ם  מ‰‡  „מוכיח 
‡ין  ‡ם  ר˜  ‰ו‡  ‡פ˘רי  (וב˙"˙  ל˘מים  לבו 
כי  נ‡מר  עליו  ‰רי  ל‡ו,  „‡ם  כמובן.  ביכל˙ו, 
‰מרב‰  ‡ח„  ‰רי   (‡ ˆט,  סנ‰'   – בז‰   '‰ „בר 
כו', ובמיל‡ ב˙"˙ ‰יכ‡ „‰מעיט מפני ˘ל‡ ‰י' 

ביכל˙ו, ‰רי ˘כרו כז‰ ‰מרב‰. ו˜"ל.

לקראת שבת ו

‡ינו  י„"  "ב˙˘ומ˙  ˘ל  ‰‰מ˘ך  ו‡ילו  בלב„,  ל"פ˜„ון"  מ˙‡ים  ב‰'"  מעל  "ומעל‰  כי 
מ˙‡ים לל˘ון זו ˘ל "מעל ב‰'" ‡ל‡ „ו˜‡ ל‰ל˘ון "נפ˘ כי ˙חט‡". 

„. ‡ך ע„יין ˆריך בי‡ור:

‡ו  ‰לוו‡‰  (‰כח˘˙  י„"  ל"˙˘ומ˙  ‰י‡  ˘ייכ˙  ˙חט‡"  כי  "נפ˘  ˘‰ל˘ון  זו,  חלו˜‰  לפי 
עס˜, ˘נע˘ו בע„ים וב˘טר), ו‡ילו ‰ל˘ון "ומעל‰ מעל ב‰'" נמ˘כ˙ ‰י‡ ל‰כח˘˙ "פ˜„ון" 

„ו˜‡ – 

˜ו„ם  ˙חט‡"  כי  ˘"נפ˘  כ˘ם  "פ˜„ון",  לפני  י„"  "˙˘ומ˙   ˙‡ ל‰˜„ים  ˆריך  ‰כ˙וב  ‰י' 
ל‰˙יבו˙ "ומעל‰ מעל ב‰'"!  

וי˘ לומר בפ˘טו˙: 

מ‰ ˘‡ומר ר˘"י ˘‰פ˜„˙ פ˜„ון נע˘י˙ בס˙ר, לל‡ ע„ים ו˘טר – ‡ין כוונ˙ו ˘כן ‰ו‡ בכל 
כמו ‰לוו‡‰ ‡ו  (ל‡  בס˙ר  ז‰  ˘עו˘ים  פ˜„ון  ב‰פ˜„˙  ‰„בר  ˘מˆוי  ר˜  בעולם, ‡ל‡  פ˜„ון 

עס˜ ˘‰ר‚ילו˙ לע˘ו˙ם בע„ים וב˘טר „ו˜‡); 

‡בל בוו„‡י י˘ ‚ם פ˜„ון ˘מפ˜י„ים ‡ו˙ו "בע„ים וב˘טר", ו‡ם מכח˘ ‰נפ˜„ בפ˜„ון כז‰ 
– ‡ין ז‰ בכלל "ומעל‰ מעל ב‰'" ‡ל‡ ˘ייך ל"נפ˘ כי ˙חט‡" ("חט‡" ס˙ם). 

ולכן ‰˜„ים ‰כ˙וב ‡˙ ‰‰כח˘‰ ב"פ˜„ון" – כיון ˘‰ו‡ ˘ייך ל˘˙י ‰ל˘ונו˙ ‚ם יח„, ‚ם 
ב‰'" (‡ם ‰‰פ˜„‰  מעל  ל"ומעל‰  ו‚ם  וב˘טר)  בע„ים  ˙חט‡" (‡ם ‰‰פ˜„‰ ‰י˙‰  כי  ל"נפ˘ 

‰י˙‰ בס˙ר, לל‡ ע„ים ו˘טר). 

רוˆ‰  ו‡ינו  חבירו  ‡ˆל  "‰מפ˜י„   - ו‡"ו  ב˙וספ˙  נ˜ט  ˘ר˘"י  ז‰  מ‡ו„  מ„ו˜„˜  ומע˙‰ 
˘˙„ע בו נ˘מ‰ כו'":

בו  ˘˙„ע  רוˆ‰  ‡ינו  חבירו  ‡ˆל  "‰מפ˜י„  ˘לפנינו)  כ‰נים'  ב'˙ור˙  ˘‰י‡  (כמו  ‰‚ירס‡ 
נ˘מ‰" – ‡פ˘ר לפר˘ ב‰ ˘כן ‰ו‡ ˙מי„, ˘בכל פ˜„ון בעולם ‡ין ‰מפ˜י„ רוˆ‰ ˘י„עו מז‰;  

˘"‡ינו  ˘ז‰  – ‰יינו,  נ˘מ‰"  בו  ˘˙„ע  רוˆ‰  ו‡ינו  חבירו  ר˘"י „יי˜ "‰מפ˜י„ ‡ˆל  ‡מנם 
רוˆ‰ ˘˙„ע בו נ˘מ‰" ‰ו‡ ˙וספ˙ על עˆם ‰פ˜„ון, ומכלל ז‰ ‡˙‰ למ„ ˘י˘ ‚ם פ˜„ון ˘בו 

ל‡ ‡יכפ˙ לו ו‡„רב‰ עו˘‰ ‰‰פ˜„‰ בע„ים וב˘טר, ו„ו"˜.



פ

נדבה לפני חובה?
אדם כי יקריב מכם 
בקרבנות נדבה דבר הענין
(א, ב. רש"י)

דיני  את  הכתוב  מתחיל  מדוע  ביאור:  צריך 

הו"ל  דלכאורה  נדבה,  בקרבנות  הקרבנות 

להקריבם  מחוייב  שהאדם  בקרבנות  להתחיל 

דיני  לפרט  אח"כ  ורק  וכיו"ב,  ואשם  כחטאת 

קרבנות נדבה שאינם חובה?

ויש לבאר בזה:

שפרשת  משמע,  הכתובים  מפשטות 

לפני  נאמרה  צו  ובפ'  ויקרא  שבפ'  הקרבנות 

השמיני  ביום  ובניו  אהרן  של  החינוך  סדר 

בתחילת  אח"כ  הכתוב  עוסק  שבו   – למילואים 

פרשת שמיני.

שבפרשתנו  הקרבנות  שדיני  מובן,  ועפ"ז 

הדינים  את  ישראל  את  ללמד  כדי  נאמרו 

מיד  שיקריבו  הקרבנות  להקרבת  הנוגעים 

בהקמת המשכן, ביום השמיני למילואים.

קרבנות  דיני  תחילה  שנתפרשו  מה  וזהו 

נדבה, שהרי אינו מסתבר כלל שבימי המילואים 

בכלל, ובפרט בשמיני למילואים, יום בו שרתה 

מיד  ויתחייבו  בנ"י  יחטאו  במשכן,  שכינה 

בקרבנות חובה, וא"כ דיני קרבנות אלו נוגעים 

רק לאחר מכן.

שנדבו  כשם  הרי  נדבה,  בקרבנות  משא"כ 

כמו"כ  גדולה,  בנדיבות  המשכן  למלאכת  בנ"י 

כשהי'  המשכן,  בהקמת  שמיד  מסתברא 

מיד  הקריבו   – קרבנות  להקריב  באפשרותם 

קרבנות נדבה, כפי נדבת ידם.

באו  דתחילה  יפה,  עולה  הסדר  ונמצא 

המילואים  בימי  להקרב  שעלולים  הקרבנות 

הקרבנות   – כך  אחר  ורק  נדבה,  קרבנות   –

הנוגעים לימים שלאחר מכן – קרבנות חובה.

אדם הראשון כמושל בכיפה 
אדם כי יקריב מכם   קרבן לה'

אדם – למה נאמר, מה אדם הראשון לא הקריב מן הגזל שהכל 
היה שלו, אף אתם לא תקריבו מן הגזל
(א, ב. רש"י)

שעשה  מצינו  לא  הרי  עיון,  צריך  לכאורה 

הדברים  לקנות  המועיל  קנין  הראשון  אדם 

הי'  "שהכל  לומר  אפשר  איך  וא"כ  שבעולם, 

מחנה  שו"ת  (וראה  "הכל"  לו  נקנה  דאיך  שלו", 

חיים ח"ב חו"מ סמ"א דשקו"ט בזה)? 

אפילו  ד"מלך  שמצינו  מה  פי  על  לבאר  ויש 

אותה  קונה  במלחמה  מדינה  איזו  שכבש  נכרי 

הארץ  שכל  כו',  שבה  והיערים  הנהרות  כל  עם 

כולה, עם הנהרות והיערים, היא ברשות המלך 

בין מדינתו בין מדינה שכובש במלחמה" (לשון 

שו"ע אדמו"ר הזקן הל' הפקר ס"ג, וש"נ). ומבואר מזה 

נקנית המדינה כולה להכובש,  כיבוש  ידי  שעל 

ולא צריך לאחד משאר דרכי הקנינים.

ועל פי זה יש לבאר שמכיון שכשנברא אדם 

בזה  הכל,  על  ושולט  בעולם  יחידי  הי'  הראשון 

נכבש כל העולם תחתיו ונעשה שלו.

את  הראשון  אדם  שכבש  מצינו  שלא  ואף 

העולם, הרי זה שמלך צריך לכיבוש כדי לקנות 

מלך  של  בבעלותו  היא  שהמדינה  מכיון  הוא 

להוציא  כשרוצה  כן,  ועל  נגדו,  הנלחם  אחר 

תחת  ולהכניסה  השני  המלך  מרשות  המדינה 

כשאין  כן  שאין  מה  כיבוש.  צריך   - בעלותו 

בכיבוש  צורך  אין  המנגדת,  ושליטה  מלכות 

שיהי'  קנין  איזה  ע"י  כ"א  לקנות,  כדי  מלחמה 

(ע"ד "נעל או גדר או פרץ כל שהוא כו'" שקונה 

כולה – שו"ע חו"מ סי' קצב), ובזה קנה כל מה 

שרצה לקנות.

מדובר  שעליהם  חיים,  בעלי  לגבי  ובפרט 

ה'  "ויצר  הכתוב  דלשון  ברש"י  דמפורש  כאן, 

אלקים גו'" הוא "לשון רידוי וכיבוש כו' שכבשן 

תחת ידו של אדם" (בראשית יט, כ).

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

לקראת שבת י„

˘מ˙בטל  ˘ע‰"  בחיי  ועוס˜ין  עולם  חיי 
ב˙פיל‰  מיעוט  „מˆינו  ‰רי  מלימו„ו,  עי"ז 
„ממעט  כ‡ן  י"ל  וכן  ˘מים,  ל˘ם  ‚ופ‡  „‰ו‡ 
לכוון  יוכל  ל‡  ˘בריבוי  ˘יו„ע  כיון  ל˘"˘ 
„"‰ממעיט" ‰יינו  ל„בריו  ו‡"כ  עיי"˘.  כ‰ו‚ן, 
„‰יינו   ˙ˆ˜ מ˘מע  ˙חיל‰  בכוונ‰  ˘ממעיט 
לענין  יל"ע  ומע˙‰  רוˆ‰,  ו‡ינו  ל‰רבו˙  ˘יכול 
כוונ˙  וע„יין  ל‰רבו˙  „יכול  י˙כן  ‡יך  ˜רבנו˙ 
בפרי  „יעויי'  ‡יבר‡,  כ‰ו‚ן.  ‰י‡  ל˘מים  לבו 
‰מ‚"‡  ל„ברי  ˘ˆיין  במ˘"ז  ‡˙ר  על  מ‚„ים 
„ממעיט  לט"ז  ‰ו‡  כן  „"וו„‡י  וכ˙ב  ‰נ"ל 
‰רי  ב˜רבן",  עני  כמו  ל‰רבו˙  בי„ו  יכול˙  ‡ין 
ור˜  יכול  ˘‡ינו  במי  במ˘נ‰ ‡יירי  ל„י„י'  „‡ף 
ל˘ם  ˘יכוין  "ובלב„  ‡יך  ליי˘ב  רˆ‰  ˘‰ט"ז 

˘מים" ˜‡י על ‰‰מעט‰ ‚ופ‡, עיי"˘]. 

ו‰עול‰ מ„ברי‰ם „בכל מ˜ום ˘יכול ‡„ם 
‰˙ויו"ט  וכמ"˘  כלל‡,  ‰ך  ‡מרי'  ל‡  ל‰רבו˙ 
˘ם "‡בל ו„‡י מי ˘בכחו לע˘ו˙ ‰רב‰ ועו˘‰ 
ול‡   .  . מרוב‰  לעו˘‰  ˘ו‰  ˘‡ינו  ו„‡י  מעט 
כ˘נעריך  ‡ל‡  ו‰ממעיט  ‰מרב‰  ˘˘וין  ‡מרן 

‚״כ ‰מנ„בים מ‰ ערכם". ע"כ.

‰˙ור‰  ב„יני  „מˆינו  לח„˘  י˘  ב‡מ˙  ‡בל 
‰יכ‡  ‡פי'  למרב‰  ˘ו‰  י‰י'  ˘‰ממעיט  ‡ופן 
‰מ˘נ‰  לפר˘  י˙כן  ועפ"ז  ל‰רבו˙,  יכול  „‰י' 
במנחו˙ „‡יירי במי ˘יכול ל‰רבו˙ [ועיי' ל‰לן 
„כן נר‡‰ „מ˘מע לי' לר˘"י, „"ממעיט" ‰יינו 
וב‰˜„ים  ממעיט].  ו‡עפ"כ  ל‰רבו˙  ˘יכול 
„ברי  ‚בי  לז‰  ˜ו„ם  ‰˙ויו"ט  ˘ם  ˘‰‡ריך  מ‰ 
לך  נו˙נין  ‰רב‰  ˙ור‰  למ„˙  "‡ם  ‰מ˘נ‰ 
ו‡ח„  ‰מרב‰  "‡ח„  ‡מרי'  ול‡  ‰רב‰",  ˘כר 
"לפי  ‰מ„"˘  פירו˘  ע"פ  ו‰ו‡  כו'",  ‰ממעיט 
כו']  מרוב‰  ו‰מל‡כ‰  ˜ˆר  [‰יום  לעיל  ˘‡מר 
‰נ‰  לומר  מז‰  ל‡„ם  וימ˘ך  ‰רב‰,  ו‰˘כר 
ו‡ח"כ  ‡׳  ˘ע‰  כ˘‡למו„  ‰רב‰  ˘כר  ‡˜בל 
‡ני יו˘ב בטל מ˙ור‰ כי כבר י˘ לי ˘כר ‰רב‰ 
נו˙נין  ‰רב‰  ˙ור‰  למ„˙  ‡ם  ‡מר  לכך  ל˜בל, 
י˘  ‡„רב‡  ˘‰רי  ל‡,  „‡ל״‰  ‰רב‰,  ˘כר  לך 

מיי˘ב  ועפ"ז  ˙ור‰"  בטול  בעון  עונ˘  עליך 
ב‡ינו  ‰יינו  ‰ממעיט"  ו‡ח„  ‰מרב‰  „"‡ח„ 
ביכול  מיירי  „‡בו˙  ו‰מ˘נ‰  ל‰רבו˙,  יכול 
ל‰רבו˙ וממעט. ע"כ. וממוˆ‡ „בר נוכל ללמו„ 
‰יינו  ˘ווים  ‡ינם  ו‰ממעיט  ˘‰מרב‰  ז‰  „כל 
„ו˜‡ ב„בר כ‚ון מˆו˙ ˙"˙ ˘י˘ ב‰ חיוב וענין 

ל‰רבו˙ כפי כל כחו.

ב‡יז‰  ˜רבנו˙  ‚בי  לח˜ור  י˘  ומע˙‰ 
ˆ"ל  „‰˜רבן  ˜יי"ל  „‰נ‰  ל‰רבו˙,  חייב  ענין 
רפ"ט  כ„˙נן  ל‰בי‡  ˘רוˆ‰  ˘במין  ‰מובחר 
ל‰וי'",  חלב  "כל  ממ"˘  ומ˜ורו  „מנחו˙ 
מזבח,  ‡יסורי  ‰ל'  סוף  ‰רמב"ם  בז‰  ו‰‡ריך 
בריבוי  חיוב  י‰י'  ז‰  ˘מˆ„  ‡˘כחן  ל‡  מי‰ו 
על ‰ריבוי.  ˘כר  ˘מ˜בל  מספר ‰˜רבנו˙ – ‡ף 
כמ˙נ˙  ב‰ם  ˘נ‡מר  וח‚י‚‰  ר‡י'  ˜רבנו˙  ור˜ 
ב˘‡ר  מ˘‡"כ  ב),  ח,  (ח‚י‚‰  ע˘רו  כפי  ˆ"ל  י„ו 
ו„ו"˜  ע˘רו.  כפי  ˙ור‰  חייב‰  „ל‡  ˜רבנו˙ 
‰ו‡  „‰חיוב  ˘כ˙ב  ˘ם  ‰רמב"ם  בל'  ‰יטב 
ביו˙ר  ‰מ˘ובח  ‰יפ‰  מן  "˜רבנו  ל‰בי‡ 
˘חיוב  „מ˘מע  ממנו",  ˘יבי‡  ‰מין  ˘ב‡ו˙ו 
"כל חלב ל‰'" פירו˘ו ר˜ מ‰מ˘ובח ו‰מובחר 
˘עליו  ל‡  ‡בל  ל‰בי‡,  ‰‡„ם  ˘רוˆ‰  ˘במין 
לבחור ול‰ע„יף ‚ם ‡˙ ‰מין ‰מ˘ובח ו‰מרוב‰ 
ביו˙ר ˘מ˘‚˙ י„ ע˘רו ל‰בי‡. וכן מוכח בסוף 
‡יז‰  עז  ‡ו  כב˘  לו  ˘י˘  "מי  ˘‡מרו  כרי˙ו˙ 
˘˜רבן  „מ˘ום  ‡מרי'  ול‡  מ˜ריב",  ˘ירˆ‰ 

ˆ"ל מן ‰יפ‰ ו‰מ˘ובח י˙חייב ל‰בי‡ ‰כב˘ 
‡לי'  ‰וספ˙  בו  „‡יכ‡  יו˙ר,  מרוב‰  ˘‰ו‡ 
„ל˘נו˙  ל‰„י‡  ‰רי  ב.  ˆו,  בפסחים  כמבו‡ר 
מחוייב  ‡ינו  יו˙ר  ‰מרוב‰  לחבירו  ‡ח„  ממין 
‰מ˜ר‡  מן  כן  ל‰וכיח  „י˘  נ˙ב‡ר  [ובמ˜"‡ 
 .„ בר‡˘י˙  חט"ו  ל˜ו"˘  עיי'  ו‰בל,  ˜ין  ‚בי 
ב' „ינים,  בז‰  י˘  ב˘ו‰"‚ „ב‡מ˙  עו„  ועיי"˘ 
חיוב ל‰בי‡ מן ‰מובחר וחיוב "כל חלב ל‰'", 
˙ו„ו˙  "˘˙י  ‚בי   ‡ טו,  ˘בועו˙  ועיי'  ו‡כ"מ]. 
לפר˘  בנחמי', „˜‡מר „‡ין  ‚„ולו˙" ‰‡מורו˙ 
˘ל  ול‡  ב˜ר  (˘ל  ‚„ול  ממין  ‰יינו  „"‚„ולו˙" 



י‚

"אחד המרבה ואחד הממעיט" 
בקרבנות

ידון אימתי נאמר הא ד"הממעיט" שוה במצוותו ל"מרבה", ויוכיח דחיוב קרבן מן המובחר אינו ענין לריבוי ומיעוט 
בכמות 

ב‰מ‰  בעול˙  "נ‡מר  מנחו˙  בסוף  ˙נן 
ריח   ‰˘‡ ‰עוף  ובעול˙  ניחוח  ריח   ‰˘‡
ניחוח ובמנח‰ ‡˘‰ ריח ניחוח (פר˘˙נו ‡, ט. ‡, 
יז. ב, „), לומר לך ‡ח„ ‰מרב‰ ו‡ח„ ‰ממעיט 

„ממ‰  פירו˘,  ל˘מים".  לבו  ˘יכוון  ובלב„ 
‡ח„  בכל  נ‡מר  ניחוח"  ריח   ‰˘‡" ˘‰ל˘ון 
ומנח‰, ‡ע"פ  עוף  סו‚י ‰˜רבנו˙ „ב‰מ‰  מ‚' 
‰עוף  ועול˙  עוף  מ˘ל  מרוב‰  ב‰מ‰  ˘עול˙ 
‰מרב‰  „"‡ח„  חזינן   – מנח‰  מ˘ל  מרוב‰ 
ל˘מים",  לבו  ˘יכוון  ובלב„  ‰ממעיט  ו‡ח„ 
„‡ם ‰ממעיט מכוון לבו ל˘מים כמו ‰מרב‰, 
חבירו.  ˘ל  ‰מרוב‰  כמו  ˘לו  ‰מועט  נח˘ב 
כזו  מˆי‡ו˙  ˙˙כן  ‡יך  בי‡ור,  „רו˘  ולכ‡ו' 
ו‡עפ"כ  ‰מרב‰  כמו  ל˘מים  לבו  ˘מכוון 
ו„‡י  ל˘מים  כוונ˙ו  ‡ם  ‰ל‡  ב˜רבנו,  ממעט 
מוכיח  ˘מיעט  וז‰  יכל˙ו  ככל  ל‰רבו˙  ‰ו"ל 
עליו „‡ין כוונ˙ לבו ל˘מים כמו ז‰ ˘‰רב‰.

‡ולם יעויי' בל˘ון ‰מ‚"‡ ‡ו"ח סי' ‡ ס˜"ו 
˙חנונים  מעט  "טוב  ‰˙ם  ‰˘ו"ע  „ברי  (‚בי 
„ברי  ˘‰בי‡  כוונ‰"),  בל‡  מ‰רבו˙  בכוונ‰ 
‰מרב‰  ‡ח„  ‡מרינן  וב‚מ'  וז"ל:  מ˙ני' 

ל˘מים.  לבו  ˘יכוין  ובלב„  ‰ממעיט  ו‡ח„ 
מ"מ  ‚"כ  לבו  כוון  ˘‰מרב‰  ע"פ  כלומר, ‡ף 
‰ו‡  לע˘ו˙  בי„ו  סיפ˜  ‰י'  ל‡  ‰ממעיט  ‡ם 
מ‰ר‡י'  מ˘מע  וכן  ‰מרב‰  כמו  ל‰˘"י  רˆוי 
˘נ‡מר  ‰עני  [˘ל]  ‰עוף  מעול˙  ˘מבי‡ 
˘מבי‡  ב‰מ‰  עול˙  כמו  ניחוח  ריח  ‚"כ  בו 
ר˜  ‡כן  „‰כוונ‰  ל‰„י‡  ‰רי  עכ"ל.  ‰ע˘יר. 
במי ˘ל‡ ‰י' ביכל˙ו ל‰רבו˙ ו‡ין בז‰ ל‰עי„ 
‡בו˙  ב˙ויו"ט  ל‰„י‡  וכ"‰  לבו,  כוונ˙  על 
„מנחו˙  מ˙ני'  „ברי  על  נמי  „פיר˘  ספ"ב 
‰ו‡  עני  מס˙מ‡  מנח‰  ˘מ˜ריב  ז‰  "„‰יינו 
˙˜ריב ˜רבן  כי  נפ˘  וי˜ר‡  בפר˘˙  כ„פר˘"י 
מנח‰, מי „רכו ל‰˙נ„ב מנח˙ עני, ע״כ. ובז‰ 
‰ו‡ ˘‡ומר ‰˙נ‡ ˘‰ן ˘וין לפי ˘‰עני עו˘‰ 
לפני  מיעוטו  ˘ו‰  לפיכך  וממונו,  כחו  כפי 

‰˘״י כמו ‰מרוב‰ ˘ל ‰ע˘יר". 

(לענין „מיירי  ˘פיר˘  ס˜"‚  ˘ם  בט"ז  [ועיי' 
‰יינו  „"ממעיט"  ב˙חנונים)  ריבוי  ‚בי  ב˘ו"ע  ˘ם 

וכוונ˙ו  ˙חיל‰  בכוונ‰  ב˙פיל˙ו  ˘ממעט  מי 
˘ר‡‰  ברב‡  י'  „ף  ב˘ב˙  כ„מˆינו  ל˘"˘, 
"מניחין  ו‡מר  ב˙פיל‰  מ‡ריך  ‰מנונ‡  „רב 

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

ח

קירוב ה' בדברים "רכים" 
או "קשים כגידין"?

כפרת מזיד – עבודת "זכר", וכפרת שוגג – עבודת "נקבה" / אופני עבודת הקרבן - להתבונן בזה שראוי לו 
להשרף או בזה שנפשו קשורה להשי"ת / אם עוונו חמור יותר מדוע די לו בעבודת "נקבה"?

˜רבנו˙  ˘ני‰ם  ‡˘ר  ו"‡˘ם"  "חט‡˙"  „יני  וביני‰ם  ‰˜רבנו˙,  „יני  פורטו  בפר˘˙נו 
‰ב‡ים בסיב˙ ‰חט‡ – חט‡˙ על ‰˘‚‚ו˙ ו‡˘ם (‚ם) על ‰מזי„.

ו‰נ‰, כ˘מפרט˙ ‰מ˘נ‰ „יני זבחים ˘נ˙ערבו, מˆיינ˙ ‰מ˘נ‰ ‡˘ר "‰כל יכולים ל‰˙ערב 
חוı מן ‰חט‡˙ ו‰‡˘ם", „מכיון ˘"‡ין ‰‡˘ם ‡ל‡ מזכרי כב˘ים, ו‡ין לך חט‡˙ מן ‰כב˘ים 

‡ל‡ נ˜ב‰", ‰רי ל‡ ˘ייך במˆי‡ו˙ ˘י˙ערבו ב‡ופן ˘ל‡ יוו„ע ‡יז‰ו ‡˘ם ו‡יזו לחט‡˙1.

וכבר2 ˙מ‰ו בז‰ ‰מפר˘ים ˙מי‰‰ רב˙י, מ‰ ˆורך ר‡˙‰ ‰מ˘נ‰ ל‰˘מיענו ענין ז‰ ˘‡ינו 
„ין ‡ל‡ מˆי‡ו˙ ‰פ˘וט‰ וברור‰ לכל, ˘‰ל‡ ‡ין לטעו˙ בין זכר ונ˜ב‰ ˘נ˙ערבו?

ברוחניו˙ ‰„ברים  יימˆ‡ ‡˘ר  ב„רך ‰פנימיו˙,  ו‡˘ם  חט‡˙  ˘ל ˜רבנו˙  מ‰ו˙ם  ובבי‡ור 
יכולים  ב‡מ˙ ‡ין ‰ם  ל‰ו„יענו ‡˘ר  וˆריכ‰ ‰מ˘נ‰  ו‡˘ם,  חט‡˙  ל‰˙ערבו˙  מ˜ום  י˘  ‡כן 

ל‰˙ערב, וכפי ˘י˙ב‡ר.

1) מ˘נ‰ זבחים ע‡, ב. וברמב"ם ‰ל' פסולי ‰מו˜„˘ין פ"ו ‰ט"ז.

2) ר‡‰ במ˜ור ‰„ברים ‡˙ ‰ˆיונים לנו"כ ‰˘"ס, ו˘˜ו"ט ב˙ירוˆי‰ם.

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

המדור מודפס 
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



טלקראת שבת

כפרת מזיד – עבודת "זכר", וכפרת שוגג – עבודת "נקבה"
בי‡ור ‰„בר:

‰י‡  ‰˜רבן  מ‰˜רב˙  עי˜רי  חל˜  ‡˘ר  פ˘וט  ‰נ‰  עוונו,  לכפר  ˜רבן  ומבי‡  יחט‡  כי  ‡„ם 
‰עבו„‰ בנפ˘ו פנימ‰ ל˘וב ‡ל ‰' בכל לבו, ועבו„‰ זו ‰י‡ ‰פועל˙ ˘יכפר ‰˜רבן על חט‡ו.

ו‰נ‰ ‰‡˘ם ב‡ (‚ם) על ‰מזי„, ולכך נ˜ר‡ ˘מו "‡˘ם", כי "˘ם ‡˘ם מור‰ על „בר ‚„ול 
‡˘ר ‰עו˘‰ י˙חייב ל‰יו˙ ˘מם ו‡ב„ בו, מל˘ון ‰‡˘ימם"3. ‡בל חט‡˙ ב‡‰ על חט‡ ˘חט‡ 
מן  בו  נט‰  על „בר  מור‰  נטי‰ ˜ל‰, „"חט‡˙  מל˘ון  נ˜ר‡˙ "חט‡˙"  כן  ועל  ב˘‚‚‰,  ‰‡„ם 

‰„רך מל˘ון ‡ל ‰˘ער‰ ול‡ יחטי‡"4.

וז‰ו מ‰ ˘‰חט‡˙ ב‡‰ נ˜ב‰ ו‡˘ם מן ‰זכרים, כי בחינ˙ "זכר" ‰י‡ עבו„‰ ב˙ו˜ף וחוז˜, 
"כ‰  ˘‰ˆיווי  ˙ור5‰  במ˙ן  ז‡˙  ˘מˆינו  וכפי  וחלי˘ו˙,  ברכו˙  עבו„‰  ‰י‡  "נ˜ב‰"  ובחינ˙ 
נ‡מר  על ‰זכרים  ו‡ילו  רכ‰",  – "בל˘ון  לנ˜בו˙  למסיר˙ ‰˙ור‰  מ˙ייחס  יע˜ב"  לבי˙  ˙‡מר 

"ו˙‚י„" – עונ˘ין ו„˜„ו˜ין . . „ברים ‰˜˘ים כ‚י„ין".

נ˜ב‰ – "ל˘ון  ˘ל  ב‡ופן  בעבו„˙ ‰˙˘וב‰  לו  ב˘ו‚‚ „י  חט‡ ˜ל  על  חט‡˙  ולכן, ‰מבי‡ 
רכ‰", ‡ך ‰חוט‡ במזי„ ומבי‡ ‡˘ם ˆריך לעבו„ עם עˆמו ב‡ופן ˘ל ˙ו˜ף – "„ברים ‰˜˘ים 

כ‚י„ין" ע„ ‡˘ר י˙˜ן חט‡ו, ולכך ˜רבנו מן ‰זכרים, וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

אופני עבודת הקרבן – להתבונן בזה שראוי לו 
להשרף או בזה שנפשו קשורה להשי"ת

בחל˜ עבו„˙ ‰˜רבן ˘בנפ˘ ‰‡„ם פנימ‰ – ל˘וב ‡ל ‰' בכל לבו – ‰פועל˙ ˘˜רבנו יכפר 
על חט‡ו, מˆינו ˘ני ‡ופנים עי˜ריים:

ב‚ופו  ל‡לו˜יו  ˘"חט‡  בכך  ל‰˙בונן  ˘בע˙ ‰˜רב˙ ‰˜רבן ˆריך ‰‡„ם  כ˙ב,  ‡) ‰רמב"ן6 
ובנפ˘ו, ור‡וי לו ˘י˘פך „מו וי˘רף ‚ופו, לול‡ חס„ ‰בור‡ ˘ל˜ח ממנו ˙מור‰, וכפר ‰˜ורבן 
‰ז‰ ˘י‰‡ „מו ˙ח˙ „מו, נפ˘ ˙ח˙ נפ˘", ו„וו˜‡ ב‰˙בוננו˙ ועבו„˙ ˙וכח‰ זו מכפר ‰˜רבן 

על חט‡ו.

ל‰'"7,  ˜רבן  מכם   – י˜ריב  כי  "‡„ם  נ‡מר  ז‰  ועל  ˜ירוב,  מ˘ר˘  ‰ו‡  "˜רבן"  ל˘ון  ב) 
מˆי‡ו˙ו  ˘‰רי  ˘לו ‡ל ‰˘י"˙,  ו‰חו˘ים  ו‡˙ ‰כוחו˙  עˆמו,  ל˜רב ‡˙  ˘עבו„˙8 ‰˜רבן ‰י‡ 

3) רמב"ן סוף פר˘˙נו.

4) ˘ם.

5) י˙רו יט, ‚ ובפר˘"י.

6) פר˘˙נו ‡, ט.

7) וי˜ר‡ ‡, ב.

8) ר‡‰ ספר ‰ב‰יר סי' מו (˜ט). ור‡‰ זח"‚ ‰, ‡. ˘ל"‰ במסכ˙ ˙עני˙ ˘לו רי‡, ב. פרי עı חיים ˘ער ‰˙פיל‰ 
פ"‰.

עיונים וביאורים

בין "א" של "ויקרא" ל"א" 
של "דברי הימים"

ויקרא אל משה
(א, א)

משה",  אל  "ויקרא  כתוב  פרשתנו  בתחילת 

וכנגדה  זעירא,  א'  היא  "ויקרא"  של  והאל"ף 

שהאל"ף  הימים"  "דברי  ספר  בתחילת  מצינו 

של תיבת "אדם" היא גדולה - א' רבתי. 

ויש לבאר זה בעבודת האדם לקונו: 

שהוא  וכמו  להקב"ה,  מתקשרים  כאשר 

הוא  שהמדובר  משה"  אל  "ויקרא  בפסוק 

ערכו  שפלות  לידע  יהודי  צריך   – בהקב"ה 

א'  קטנות,  של  באופן  בביטול,  להיות  ובמילא 

זעירא; 

אמנם, כאשר פועלים בעניני העולם למטה, 

וכמו שהוא בספר "דברי הימים" המספר אודות 

הג־ הזה  בעולם  שהם  כמו  הימים  עולם,  ימות 

"א'  בבחינת  ברחבות,  לנהוג  צריך  כאן   – שמי 

הבית'  'בעל  שהוא  להרגיש  צריך  יהודי  רבתי". 

א)  לז,  (סנהדרין  רז"ל  וכמאמר  כולו,  העולם  על 

"חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם"!

 

לשון חיבה – למה כאן? 
ויקרא אל משה
לשון חיבה, לשון שמלאכי השרת משתמשים בו
(א, א. רש"י)

בלשון  התורה  משתמשת  מדוע  לשאול,  יש 

זה - "ויקרא - לשון חיבה" - דוקא בפרשת הק־

רבנות?

ויש לבאר בזה:

נדבה"  "קרבנות  על  כאן  מדברת  התורה 

הקרבנות  שהם  ב),  א,  לקמן  רש"י  שכתב  (כמו 

שאחרי  המילואים.  בימי  מיד  ישראל  שהקריבו 

שנדבו ישראל להקמת המשכן בנדיבות גדולה, 

יכולים  שהיו  הראשונה  בהזדמנות  תיכף  הנה 

נדבת  כפי  קרבנות  הקריבו   - קרבנות  להקריב 

חי"ז  שיחות  בלקוטי  בארוכה  בזה  (עיין  הטהור  לבם 

עמ' 9 ואילך).

שהיתה  יתירה  החביבות  על  מראה  זה  ענין 

לישראל למשכן ולהקב"ה.

לאדם"  האדם  לב  כן  לפנים  הפנים  ו"כמים 

להקב"ה  כאן  הראו  שישראל  כמו  יט).  כז,  (משלי 

 - הקב"ה  גם  הנה  יתירה,  וחביבות  נדיבות 

כאן  הראה   - שם)  משלי  אוה"ת  (ראה  העליון  אדם 

 – "ויקרא   – גדולה  וחביבות  נדיבות  לישראל 

לשון חיבה".

דרוש ואגדה



י‡לקראת שבת

במלכו˙ו י˙' כלל, ו‡ם חט‡ ב˘‚‚‰, סימן ‰ו‡ ˘ל‡ ‰˘‚יח על עˆמו כ„בעי, ונ˙חז˜‰ כל כך 
נפ˘ו ‰ב‰מי˙ ע„ ‡˘ר ב‡ לי„י חט‡ ב˘ו‚‚, ובמיל‡ ‡ין לנ˜ו˙ו כלל מ‡˘מ‰ לעוון ז12‰.

‰˘ו‚‚  „י„ן  בנ„ון  ‰נ‰  מ˘ו‚‚,  חמור  מזי„  ˘בכללו˙  ˘‡ף  ‰˜רבנו˙":  ˘"נ˙ערבו  ונמˆ‡ 
חמור יו˙ר כי ‰ו‡ פו˘ע יו˙ר ו‡˘ם בחט‡ יו˙ר מ‰מזי„, ו‰וו‰ ‡מינ‡ ‡˘ר ב‰˙‡ם לז‡˙ י˘ 
"ל‰פוך" ‡˙ ‰עבו„ו˙: ˘‰מזי„ יע˘‰ ˙˘וב˙ "נ˜ב‰" – עבו„‰ "בל˘ון רכ‰", ו‰˘ו‚‚ ינ˜וט 

ב˙˘וב˙ "זכר" – "„ברים ˜˘ין".

כן,  ‰„ין  ˘‡ין  ו‰‡˘ם",  ‰חט‡˙  מן   ıחו ל‰˙ערב  יכולים  "‰כל  ‰מ˘נ‰:  מ˘מיע˙נו  ולכן 
כי "עירוב" ז‰ ‰ו‡ ר˜ בנו‚ע ל‚בר‡ ולסיב˙ ‰חט‡, ‡ך ‡ופן ‰כפר‰ על ‰חט‡ ˙לוי במע˘‰ 
‰חט‡ עˆמו, בחפˆ‡ ˘ל ‰חט‡ ˘עליו ב‡ ‰˜רבן. ולכן, ‡ם חט‡ו חמור, ונ˙חייב ˜רבן ‡˘ם, 
ב˘ו‚‚,  חט‡  ו‡ם  ‡„ם",  „"יר‚יז  – ‡ופן ‰עבו„‰  „וו˜‡  כב˘ים"  מ"זכרי  ל‰יו˙ ‰˜רבן  ˆריך 
מכיון ˘חפˆ‡ ˘ל חט‡ כז‰ מחייב ˜רבן חט‡˙, ˆריך ‰˜רבן לבו‡ נ˜ב‰ „וו˜‡ – ל˘ון רכ‰, 

ל‚לו˙ מˆי‡ו˙ו ‰‡מי˙י˙, „‰יינו ‰טוב ˘בו.

וטעם ‰„בר ‰ו‡, כי ‰כפר‰ ˜˘ור‰ ל‡ ר˜ ל‡˘מ˙ו ˘ל ‰‡„ם, ‡ל‡ בעי˜ר לפעול˙ ‰חט‡ 
ו‰פ‚ם ˘פ‚ם בעולם, ובז‰ ל‡ נו‚ע˙ כוונ˙ ‰‡„ם, ‡ל‡ ‡ופן ‰חט‡ בפועל: חט‡ ב˘ו‚‚ ‡ינו 
‰‚בר‡  במזי„, ‡ף ‡ם ‡ין ‡˘מ˙  חט‡  "נ˜ב‰", ‡ך  בכפר˙  „יו  ובמיל‡  בעולם,  כך  כל  פועל 
מ"זכרי  ב‡˘ם  חייב  ז‰  על  ולכפר  יו˙ר,  חמור‰  בעולם  פעול˙ו  מ˜ום  מכל  כך,  כל  ‚„ול‰ 

כב˘ים".

12) ור‡‰ רמב"ם ‰ל' ˘‚‚ו˙ פ"‰ ‰"ו: ‰˘ו‚‚ ‰י‰ לו לב„ו˜ ול„˜„˜ ו‡ילו ב„˜ יפ‰ יפ‰ כו'. ועיין ‚"כ ‡‚ר˙ 
‰˜ו„˘ סו"ס כח. ור‡‰ ר˘"י ˘בועו˙ (ב, ‡) „"‰ ˙ול‰. ור‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ ע' 944 ו‡ילך בבי‡ור 

טעם חומר חט‡ ב˘ו‚‚ על חט‡ במזי„, וחומר ב‡˘ם ˙לוי על חט‡˙.

לקראת שבת י

˘חט‡  ב˘ע‰  ו‚ם  ממ˘"9,  ממעל  ‡ל˜‰  "חל˜  ˘‰ינ‰  ‰‡ל˜י˙  נפ˘ו  ‰י‡  י‰ו„י  ˘ל  ‰‡מ˙י˙ 
‰‡„ם ‰רי ‰נ˘מ‰ "‰יי˙‰ ב‡מנ‰ ‡˙ו"10, ובע˙ ‰˜רב˙ ‰˜רבן על ‰‡„ם ל‰˙בונן בכך ˘ע„יין 
˘מנס‰  ‰רע  יˆרו  מחמ˙  ז‰  ‰י‰  ‰„רך   ˙‡ ו‰עביר  ופ‚ם  ˘חט‡  ומ‰  ב‰˘י"˙,  ˜˘ור‰  נפ˘ו 
מחט‡ו,  ו˘ב  נפ˘ו ‰‡ל˜י˙  מעורר ‡˙  זו ‰רי ‰ו‡  וב‰˙בוננו˙  נ˘מ˙ו ‰‡ל˜י˙,  על  ל‰ס˙יר 

ונמˆ‡ מ˙˜רב ‡ל ‰' בי˙ר ˘‡˙.

ו˘ני ‡ופנים ‡לו ‰ם – בכללו˙ – ‰עבו„‰ בבחינ˙ זכר ו‰עבו„‰ בבחינ˙ נ˜ב‰:

‰‡ופן ‰‡', ˘יח˘וב ‰‡„ם ˘ר‡וי לו ˘י˘פך „מו וי˘רף כו', ‰רי ז‰ ענין ˘ל ˙ו˜ף וחוז˜, 
„ברים ˜˘ין כ‚י„ין, ˘מבטל ומבט˘ ‡˙ עˆמו, ו‡ילו ‰‡ופן ‰ב', ˘עי˜ר ˙וכן ‰‰˙בוננו˙ ‰ו‡ 
במעל˙ו, ועל נפ˘ו ‰‡ל˜י˙ ‰נמˆ‡˙ בו ו˙מי„ ˜˘ור‰ ומחובר˙ עם ‰˜ב"‰, ‰רי בערך ל‡ופן 

‰‡' ‰י‡ ‰עבו„‰ „בחינ˙ נ˜ב‰, ל˘ון רכ‰.

ר˜  ובמזי„ ‡ל‡  ביו„עין  ל‡ ‰י‰  חט‡ו  ˘‰רי  נ˜ב‰,  חט‡˙  מבי‡  ב˘ו‚‚  ˘‰חוט‡  מ‰  וז‰ו 
‡˘ר  בכך  ˘י˙בונן  לו  ו„י  לכך,  לבו  ˘˘ם  מבלי  לחט‡  ˘‰בי‡˙ו  ‰ב‰מי˙  נפ˘ו  מ‰˙‚ברו˙ 
בפנימיו˙ וב‡מ˙ ‰רי ‰ו‡ ˜רוב ‡ל ‰˘י"˙, וממיל‡ מעורר מח„˘ ‡˙ נפ˘ו ‰‡ל˜י˙. ועבו„‰ 

זו ˘בבחינ˙ "נ˜ב‰" „י‰ לכפר על על ‰חוט‡ ב˘‚‚‰.

ביו„עין ‰רי  ועבר ‡˙ ‰„רך  ˘חט‡  מכיוון  כי  נ˜ב‰,  בעבו„˙  לו  במזי„ ‡ין „י  ‡בל ‰חוט‡ 
ו‰˙˜˘רו˙‰  נ˘מ˙ו  ב‚ו„ל  ו‰˙בוננו˙  וב‰עלם ‚„ול,  ביו˙ר  מסו˙ר˙  ˘נפ˘ו ‰‡ל˜י˙  סימן  ז‰ 

ב‡ל˜ים חיים ל‡ ˙ספי˜ בכ„י לעוררו ב˙˘וב‰.

יˆר  ‡„ם  יר‚יז  "לעולם  רבו˙ינו11  וכמ‡מר  כ‚י„ין  ב„ברים ‰˜˘ים  עˆמו  לבט˘  וˆריך ‰ו‡ 
סוף  סוף  י˙עורר  ‰„ין,  מעי˜ר  לו  ‰ר‡וי  ועונ˘  חט‡ו  ב‚ו„ל  וכ˘י˙בונן  ‰רע",  יˆר  על  טוב 
ב˙˘וב‰ ו˘ב ורפ‡ לו, ועל כן ˜רבן ‡˘ם ב‡ מן ‰זכרים כי עבו„˙ ‰חוט‡ במזי„ ‰י‡ עבו„˙ 

"זכר", ב˙ו˜ף וב˙וכחו˙.

אם עוונו חמור יותר מדוע די לו בעבודת "נקבה"?
כל ‰‡מור, ‡˘ר ‰חוט‡ במזי„ ˆריך לעבו„‰ בבחינ˙ זכר בביטו˘ ו‰כנע˙ עˆמו, ו‰˘ו‚‚ „י 

לו ב"נ˜ב‰" – ב‰˙בוננו˙ ב‚ו„ל נ˘מ˙ו ו‰˙˜˘רו˙‰ ל‰', ‰נ‰ חלו˜‰ זו ‰י‡ על „רך ‰ר‚יל.

„‡פ˘ר  מ‰˘ו‚‚,  יו˙ר  ˜ל  עוונו  במזי„  ˘‰חוט‡   – ‰˜רבנו˙"  ˘"נ˙ערבו  ונמˆ‡  י˘  ‡ך 
רע,  מ˙ול„˙ו ‰ו‡  ˘טבעו  מחבריו ‰רעים, ‡ו  ˘‰ו˘פע  בחט‡ו ‡ל‡  כך  כל  ל‡ ‡˘ם  ˘‰מזי„ 

ובמיל‡ ‡ין ‡˘מ˙ו ˘לו ‚„ול‰ כל כך כ˘‡ר מזי„ין.

על ‰מ˘מר  לעמו„  ˘‰רי ‰‡„ם ˆריך  בו,   ‚‚˘˘ בחט‡ו  ב˘ו‚‚, ‡˘ום ‡˘ם  חוט‡  ומ‡י„ך 
ימרו„  ו˘ל‡  לבור‡ו,  עˆמו  ל˘עב„  פ˜יח‡  בעינ‡  עˆמו  על  ול‰˘‚יח  לבור‡ו  עˆמו  ל˘עב„ 

9) ˙ני‡ פ"ב.

10) ˘ם פכ"„.

11) ברכו˙ ‰, ‡.


