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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

לקראת שבת

יח

י˘ ל˙‰יי‚ע על לימו„ ול˜לוט ול‰בין ‡˙ ˘לומ„ים ,ל‰יו˙ ז‰יר בלימו„ ועבו„˘ ‰לפי
ערכו ול‡ לטפס ב‡ויר „‰מיונו˙ ]למעל [‰ממ„רי‚˙ו ,ו˘‰י"˙ י‰י' בעזרו ב‚ו"ר.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ז עמ' ˜ל-‰ו(

תוכן ענינים

פתח דבר

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

בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ ˘מיני‰ ,ננו
מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור‰

תפילה בעמידה ומתוך הסידור וענינים בתפילה
במענ ‰על מכ˙בו‡ ,ח˙ ‰עˆו˙ לבטל מח˘בו˙ זרו˙ ב˙פל‰ ‰י‡ ל˙‰פלל בעמי„‰
ומ˙וך ‰סי„ור ,ו‡ם ˜˘ ‰לו ל‰ס˙כל ב‡‰ו˙יו˙ י‰י' ‰סי„ור פ˙וח לפניו ,ו˘‰י"˙ י‡‰
בעזרו ל˙‰פלל בכוונ.‰
יז‰ר ב‡מיר˙ ˙‰לים כפי ˜˙‰נ‰

]„‡מיר˙ ˘יעורי ˙‰לים כפי ˘נחל˜ו לימי ‰חו„˘‰ .מו"ל[

ובלימו„ פר˘˙ ˘‰בוע.

ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙'

)‚ליון

˙˙כב( ,ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך
רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים ˘ב˙ור˙ נ˘י‡
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˙

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ז עמ' י‚(

במענ ‰על כ˙בו ‡ו„ו˙ ˘סובל ממח˘בו˙ זרו˙ ‰מבלבלו˙ בע˙ ˙‰פל‰ ,‰נ‡ ‰י˙‡

‰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

בספרים עˆו˙ לז ,‰ל‰ז‰ר  -בלי נ„ר  -ל˙‰פלל בˆבור ומ˙וך ‰סי„ור ,ל˘מור לענו˙ ‡מן

סו‚יו˙"˘ ,מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי „‰ברים[,

ו‡מן י˘ ‡‰מי׳ רב‡ מכל „˜‰י˘ים „˜„י˘ „רבנן ˘˜ו„ם ˙‰פל ‰ע„ ‡חרי „˜‰י˘ ב˙ר‡

וי˘ ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור

˘‡חר ‡מיר˙ ˙‰לים ,וכן ˙‰פלו˙ „מנח ‰ערבי˙ ,ברכ˙ ˘‰חר ו˜רי‡˙ ˘מע ˘˜ו„ם
˘‰ינ ‰כולם מ˙וך ‰סי„ור ,ו˘‰י"˙ יחז˜ ‡˙ ברי‡ו˙ו וברי‡ו˙ בני בי˙ו יחיו וי˙ן לכולם
פרנס ‰טוב ‰ב‰רחב ‰ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.

במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן
‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו
˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙ ‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין

קריאה בעיתונים וריקות המוח

במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו ב˙וכן

במענ ‰על כ˙בך‰ ,מח˘בו˙ ‰מטרי„ו˙ ומבלבלו˙ בע˙ ˙‰פל ‰ו‰לימו„ סיב˙ם
מ˜רי‡˙ ‰פעליט‡נען ]=סו‚ כ˙ב ‰בעי˙ון‰ .מו"ל[ במכ˙בי-ע˙ ]-ע˙ונים[ ומרי˜ו˙ ‰מוח )"פון
˜‡פ פוסט˜ייט"( ˙ -פסי˜ מ˜רי‡˙ ‰סיפורי מע˘יו˙ ˘ל ˘טו˙ ליˆנו˙ ועביר ‰ומסור עˆמך
‡ל לימו„ ‰נ‚ל ‰ו„‡״ח ב˘˜י„ ‰ו˘מיר˙ ‰זמן ויעזרך ˘‰י"˙ בלימו„ וביר‡˙ ˘מים.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ט עמ' ˘ע-‰ו(

)ע"פ לקוטי שיחות חי"ז עמ'  100ואילך(

פנינים

עיונים וביאורים קצרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ה

בני ביתו של הקב"ה

)ע"פ לקוטי שיחות חי"ב עמ'  49ואילך(

בין חציו של וושט לחציו של קנה

‰ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו

)ע"פ לקוטי שיחות ח"ז עמ'  69ואילך(

יינה של תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו
כיצד נכנסים אל המקדש?
מ˙י ˆריך „‡‰ם ל‰יו˙ ב˙‰בטלו˙ ומ˙י ˆריך ל˙˘‰מ˘ במˆי‡ו˙ו?
 /מ„וע ‰יין מעורר ˘מח / ?‰כיˆ„ נכנס י‰ו„י למ˜„˘ בכל יום? /
ו‡יך ‡פ˘ר ל˘‰י‚ ˙‰בטלו˙ ‚ם ב˘ע˙ לימו„ ˙‰ור‰ ?‰לימו„ מ˘ני
בני ‡‰רן בעבו„˙ „‡‰ם ב˙ור ‰ו˙פיל‰

וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר

˘ימˆ‡ו טעויו˙ וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י עמ' ˆ‚(

מדוע נצטוו הלויים להעביר את המת?
מנין למ„ ר˘"י ˘‰וˆ‡˙ ‰מ˙ ל‡ ‰י˙ ‰כ„י ל‰עביר ‡˙ ‰טומ‡‰
בלב„?  /למ‡י נפ˜"מ בפר˘ ‰זו ˘˜רובי ‰מ˙ ‰ם ‡לו ˘מטפלים
ב‰וˆ‡˙ו?  /בי‡ור ב„ברי ר˘"י ˘‰וˆ‡˙ נ„ב ו‡בי‰ו‡ מ‰מ˘כן
‰י' כ„י "˘ל‡ לערבב ‡˙ ˘‰מח"‰

)ע"פ לקוטי שיחות חי"ב עמ'  49ואילך (

פנינים

דרוש ואגדה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ט

איך מכשירים את הבהמה שבאדם?
הזהירות בבל תשקצו לטהרת הנפש )ע"פ לקוטי שיחות חל"ב עמ'  66ואילך(

)ע"פ לקוטי שיחות ח"א עמ'  222ואילך(

חידושי סוגיות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י
ג' שיטות בדין חיבור ניצוק במערה צונן לחם
י„˜„˜ בל˘ונו˙ מפר˘י ‰מ˘נ ‰ובל˘ון ‰רמב"ם בפי"‰מ ובס'
‰י„ ,ויסי˜ ‚' ˘יטו˙ ב„‚‰ר˙ „ין ז‰

על ‡מי˙˙ „‰ברים.

)ע"פ לקוטי שיחות חל"ז עמ'  27ואילך(

◇ ◇ ◇
וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‰
‡‰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˙

תורת חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יג
"המדינה ההיא" ומדינות הרווחה

דרכי החסידות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יד
פתרון למחשבות זרות

לקראת שבת
ק

„

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
האישה החשובה מרת

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

לקראת שבת
לק

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
הרה"ת ר' שמה
בן ר' יﬠקב ﬠ"ה

יז

יאנג

נב"ﬠ כ"ז תשרי ה'תשפ"א
תנצב"ה

וזכות משפחתה שיחיו

ביאורים בפשוטו של מקרא

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

מדוﬠ נצטוו הויים
הﬠביר את המת?
מנין למד רש“י שהוצאת המת לא היתה כדי להעביר את הטומאה בלבד?  /למאי נפק“מ בפרשה זו שקרובי
המת הם אלו שמטפלים בהוצאתו?  /ביאור בדברי רש“י שהוצאת נדב ואביהוא מהמשכן הי‘ כדי ”שלא לערבב
את השמחה“

פתרון מחשבות זרות
ī

ī

העסקת המחשבה

ל‡חר ‰סיפור ‡ו„ו˙ נ„ב ו‡בי‰ו‡ ˘‡כל‡ ‰ו˙ם " ˘‡‰לפני ) "'‰פר˘˙נו י ,ב( ,ממ˘יך
‰כ˙וב" :וי˜ר‡ מ˘‡ ‰ל מי˘‡ל ו‡ל ‡לˆפן ,בני עזי‡ל „„ ‡‰רן ,וי‡מר ‡ל‰ם ˜רבו ˘‡ו
‡˙ ‡חיכם מ‡˙ פני ‡ ,˘„˜‰ל מחו ıלמחנ"‰

)י .„ ,ובפסו˜ ‰ב‡ – י ,טו – מספר ˘כן ע˘ו" :וי˜רבו

וי˘‡ום בכ˙נ˙ם ‡ל מחו ıלמחנ ‰כ‡˘ר „יבר מ˘.("‰

...ו‰נ ‰ב˘ע˘‡ ‰ר ‰מח˘ב‡ ‰ין ל˘ ‰ירו˙ ב˘כל ‡ו במ„ו˙‰ ,נ‚ ‰ם ‡ז ‰י‡ פועל˙
פעול˙ ‰לח˘וב ול‰ר‰ר ‡בל ‡ז ‰נ ‰פעול˙ ‰ל‡ ר˜ ˘‡ינ˙ ‰וכני˙ ‡ל‡ ‰ו‡ פרוע ל˘מˆ‰
ברוב ˘טו˙ים ‰יוˆ‡ים מ‚„ר ‡‰נו˘ ל‚מרי.
‰...מורם מכל ‡‰מור בענין כח ‰מח˘ב ‰מובן ומבו‡ר כי סב˙ ‰מח˘בו˙ זרו˙ ‡ו רעו˙

ומפר˘ ר˘"י‡˘" :ו ‡˙ ‡חיכם ו‚ו' – כ‡„ם ‡‰ומר לחבירו ‰עבר ‡˙ ‰מ˙ מלפני ‰כל,‰

˜‡ ּפ"(„ ,כ‡˘ר ˘‰כל עסו˜ ‡ז י˘ ל‰מח˘ב ‰מ‰
‰י‡ רי˜ו˙ ‰מוח )"„י פוסט˜ייט פון ָ
ל˘ר˙ ,ו‡ין מ˜ום למח˘בו˙ ˘ל ˘טו˙ ו‰בל ˘‡ין ב‰ם ממ˘.

˘ל‡ לערבב ‡˙ ˘‰מח."‰
ובי‡רו ‰מפר˘ים )ר‡"ם .ועו„(˘ ,נ˙כוון ר˘"י ליי˘ב ‡˙ ‡ריכו˙ ‰ל˘ון – "˜רבו ˘‡ו

ו‰סיב ‰לז˘ ‰נפלו לו מח˘בו˙ זרו˙ כ‡לו ‰נ ‰בו„‡י ˙לוי ז ‰ב‡רחו˙ חייו בבי˙ו

‡˙ ‡חיכם מ‡˙ פני ˜‰ו„˘ ‡ל מחו ıלמחנ„ ,"‰לכ‡ורˆ ‰ריך ‰י' לומר ב˜יˆור "˘‡ו ‡˙

וב‰סביב˘ ‰לו‰ ,ן בחביריו ‰לומ„ים ‡˙ו עמו יח„ו ו‰ן בין ריעיו ˘מחו ,ıבע˙ים ‰ללו

‡חיכם ו˜ברום"!

‡˘ר זרם ‰מינו˙ במ˘בˆו˙ ˙‡וו˙ ‚ופניו˙ עובר כל ‚בול בעזו˙ נור‡ˆ ‰ריכים ל„˜„˜

ו‡ף ‡ם נפר˘ ˘˙‰יבו˙ "מחו ıלמחנ "‰נˆרכו˙ ‰ן כ„י ללמ„ ˘ל‡ י˜ברום ב˙וך ‰מחנ‰
– ע„יין ˆריך בי‡ור מ ‰ב‡ו ללמ„ ˙‰יבו˙ "מ‡˙ פני ˜‰ו„˘".
וז‰ו ˘מח„˘ ר˘"י" ‰˘‚„‰‰˘ ,מ‡˙ פני ˜‰ו„˘" מלמ„˙ ˘‰י˙ ‰כ‡ן כוונ ‰מיוח„˙,

ביו˙ר עם מי ל‡ ר˜ ל˙‰חבר ‡ל‡ ˆריכים ל„˜„˜ ‚ם עם מי ל‰פ‚˘‡ ,פילו בין ‰חבירים
‰לומ„ים ,כי מי ˘חסר לו ˜‰ב חומטין ˆריכים לח˘ו˘ מחבר˙ו ,ו˙למי„ יר‡ ˘מים ˆריך
ל‰ז‰ר ל„˜„˜ בז.‰
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח" ‰עמ' רכ‡-ב(

"˘ל‡ לערבב ‡˙ ˘‰מח ;"‰ו‰יינו˘ ,ז˘ ‰נˆטוו ל‰וˆי‡ ‡˙ ‚‰ופים ˘ל נ„ב ו‡בי‰ו‡ ל‡ ‰י'
ר˜ לˆורך ˜בור˙ם‡ ,ל‡ ˘‰י' ז ‰לˆורך ˘‰מח‰˘ ‰י˙‡ ‰ז ב˙וך ˜‰ו„˘

)כ„ברי ‰כ˙וב לעיל

)ט ,כ„( "ויר‡ כל ‰עם וירונו" .ור‡ ‰ב˙ר‚ום ‡ונ˜לוס וב˙ור˙ כ‰נים ע"‰פ(˘ ,ל‡ ל‰פריע ‡˙ ˘‰מח‰

טיפוס מוקדם

ו˘י‰י' ל‰ ‰מ˘ך ,ו"כ‡„ם ‡‰ומר לחבירו ‰עבר ‡˙ ‰מ˙ מלפני ‰כל."‰

ב.

‡ך חסר בי‡ור:

מ˙‰יבו˙ "מ‡˙ פני ˜‰ו„˘" מ˘מע ‡מנם ˘‰י˙ ‰בז ‰כוונ ‰מיוח„˙ ˘‰ייכ˙ ל"˜ו„˘"

במענ ‰על מכ˙בו בענין מח˘בו˙ זרו˙ בע˙ ˙‰פל‰ ,‰ו‡ „בר ‰ר‚יל לכל ‰מטפסים
בסולם "‰עבו„˜ "‰ו„ם לזמנם.

לקראת שבת

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום

"המדינה ההיא" ומדינות הרווחה
לימודים שלא התאפשרו ב"מדינה ההיא"
במענה על מכתבו  . .בו כותב אודות שאלת הדירה
ב ...והקשיים בזה.
מהנכון שידבר עוד הפעם עם הוועד ד ...ומובן שיכול
לומר שעושה זאת על פי עצתי,
והשם יתברך יעזור לו בהסתדרות טובה ,הן ברוחניות
והן בגשמיות ,שאצל בני ישראל תלוי' הגשמיות
ברוחניות ,כפי שרואים זאת ,כאשר מתבוננים בזה ,ובטח
מיותר להאריך בענין.
מכך מובן היחס שלי לחלק השני של מכתבו ,בו
כותב אודות תכנית בנו שי׳ בנוגע ללימודיו בעתיד ,שיש
להתפלא שבכלל חושבים כך.
השם יתברך הנחה אותו ואת משפחתו שי׳ בנסים
ונסי נסים ,הצילם מה"מדינה ההיא" ]-רוסיא הסובייטית,
בה נאסר לימוד התורה[ ,שלמים לא רק בגשמיות אלא
גם בנוגע ליהדות ,והנס הצליח בפועל ממש ,ועלו לארץ
ישראל ,ארץ הקדש] ,וכעת[ רוצים לתת את הזמן הטוב
ביותר בחיים ,שנות הנעורים ,ללמוד דברים כאלה,
שיכלו להשיג זאת גם ב"מדינה ההיא" ,וייתכן להתלמד
עוד יותר טוב מאשר במקומות אחרים .וכל זה ]רוצים[
לעשות ,במקום להודות להשם יתברך באופן מתאים,
היינו ,באמצעות התחזקות בקיום רצון השם יתברך ,כפי
שהדבר משתקף בתורה עד השולחן ערוך ,ולהשיג זאת,
]דבר[ שאי אפשר הי' ב"מדינה ההיא" ,ולעשות זאת
בשמחה ובטוב לבב.
וכל שכן וקל וחומר ,כאשר זה הי' קשור במסירת
נפש ,עשו כל מה שרק אפשרי ,ולא התחשבו בזה ,כדי
להתנהג על פי רצון השם ית׳ ,וכעת כשהגיעו לחירות,
להתנהג כפי שרוצים וכפי שצריך ,בא מישהו וטוען,
שאף שהשם ית׳ הוא הזן ומפרנס לכל בטובו בחן בחסד
וברחמים ,הוא לא יוכל ח"ו לפרנס אותו ,אלא אם כן יהי'
לו 'נייר' ]-תעודה[ שלמד במקום זה וזה ,ולכן יש לנצל
כל כך הרבה שעות ,ימים ,שבועות ,חדשים ושנים ,על
כל הדברים הללו ,שהמדינה ההיא מצטיינת בהם.
אינני רוצה להאריך בענין כואב כזה ,ובפרט שהנני
בטוח שהכתוב לעיל יספיק כדי לראות את הדבר כפי
שהוא באמת.
ובפרט בעמדנו בחדש אלול ,שכל יהודי אומר
פעמיים ביום ,השם אורי וישעי ,שהשם יתברך ,ורק השם
יתברך ,מאיר את חייו ועוזר לו.

מסירות נפש ברוסיה? בארצות הברית!
בזה הנני מאשר את קבלת מכתבו . .
שמחתי לקרוא בו עד כמה חזק הוא בהערכתו
מסירת־נפש עבור יהדות ,עד שסבור כי זהו דבר קל
לצוות ליהודי לאחר שמסר את נפשו עשרות שנים
בבדידות ,שימשיך זאת הלאה  -למסור את נפשו ,בסכנת
נפשות ממש ,יחד עם האשה והילדים.
הדבר נותן לי תקווה ,ותקווה חזקה ,שהוא עצמו,
שנמצא במקום שבו ניתן להפיץ יהדות ללא כל סכנה,
ולא רק שלא נדרשת מסירת-נפש ,אלא עוד מכבדים
בשל כך ,וכותבים בעתונים  -הרי ודאי הדבר שאינו
נח ועושה עבור היהדות במלוא ההיקף ,ואינו נותן
מנוחה לכל קרוביו ,ידידיו ומכיריו ,שלא להחמיץ אפילו
הזדמנות אחת להפצת יהדות בחוג משפחתו הפרטי
וגם בסביבה הרחבה; ובזה גם מוסיף ומבאר כי אם הוא
אינו מונע עצמו ומורה לאנשים ונשים וטף לא לנסוע
מהמדינה ההיא ,גם כשמשמעות הדבר היא סכנה
להשלח לשנים ארוכות למחוזות קרים ,כפי שאירע
לרבים מהם במשך  50שנה ,ובלבד שיחזיקו שם את
היהדות  -הרי מכל־שכן וקל־וחומר שלא יתן מנוחה
לעצמו ולאחרים מלהפיץ יהדות כאן ,היכן שכנ״ל.
תקוותי שלא יפרש את הכתוב לעיל בתור רוגז וכיוצא
בו ,אלא הכוונה בכך היא שסוף כל סוף יהודי אמריקה
צריכים לתת לעצמם דין וחשבון מה נדרש מהם ,ואלו
הם מעשים בפועל ,ואכן להתחיל מעצמו ,ומזוגתו וילדיו
ונכדיו וקרוביו וידידיו ומכריו .ומעשים היינו מה שהוא
דורש מאותם יהודים באותה מדינה :להניח תפילין,
לשמור כשרות ,שבת ויום־טוב ,לשמור טהרת המשפחה,
ולחנך את הילדים שיהיו מוכנים למסור נפשם באופן
טוב ,ללא כל נסיונות ,ולהמשיך את חייהם דוקא בדרך
זו.
ואם הילדים לא יסבלו ש״מכתיבים״ להם כיצד
להתנהג ולא כל כך יתחשבו בכך ,שימסרו ההורים את
נפשם וימשיכו השתדלותם והשפעתם ,שהרי מסירת־
נפש זו אינה מגיעה למסירת נפשם של היהודים ההם
במדינה ההיא.
אשמח לשמוע ממנו ,שעושה את הנזכר לעיל במלוא
המידה ובכל ההתלהבות שהדבר ראוי לו.
)תרגום מאגרות קודש חכ"ה עמ' ז ואילך ,אגרות קודש המתורגמות ח"ד(

)תרגום מאגרות קודש חכ"ד עמ' רא ואילך  -אגרות קודש המתורגמות ח"ד(

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

‰

)ול‡ ר˜ ‰וˆ‡˙ ‚‰ופים ל˜בור– (‰
‡בל מנין לר˘"י ˘כוונ ‰זו ˘ייכ˙ ‰י‡ ל"˘‰מח‰˘ "‰י˙ ‰ב‡ו˙ו יום במ˘כן?
‰רי ‡פ˘ר לומר פ˘וט" ‰˘‚„‰‰˘ ,מ‡˙ פני ˜‰ו„˘" ‰י‡ ˘יוˆי‡ו ‡˙ ‚‰ופים במ‰ירו˙
מ˙וך ‰מ˘כן ,כ„י ˘ל‡ ˙‰י' טומ‡ ‰ב˙וך ˜‰ו„˘!
]ול‰עיר˘ ,ב˙ור˙ כ‰נים )פר˘˙נו י ,ב( נחל˜ו ‡‰ם נ„ב ו‡בי‰ו‡ מ˙ו בפנים ‡ו בחו‡ .ıבל
ב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" מ˜ום מי˙˙ם ‰י' בפנים ,ב‡ו˙ו מ˜ום ˘˜‰ריבו  ˘‡"‰זר "‰ו˘מ˘ם
יˆ‡ ˘‡" ‰מלפני  '‰ו˙‡כל ‡ו˙ם" )פר˘˙נו י-‡ ,ב(.
ומכל מ˜ום‡ ,פילו לפי ˘‰יט˘ ‰מ˙ו בחו‰ ,ıרי ‰י' ז ‰בחˆר ‰מ˘כן ,ו‡פילו יל„ מבין
˘‡ין מ˜ום למ˙ ˘ם[.
וב‡מ˙ ,ר˘"י ‡ינו מע˙י˜ מן ‰כ˙וב )ב"„יבור ‰מ˙חיל"( ‡˙ ˙‰יבו˙ "מ‡˙ פני ˜‰ו„˘",
‡ל‡ ‡˙ ˙‰יבו˙ "˘‡ו ‡˙ ‡חיכם" )וי˘ ‚ירס‡ו˙ ˘לפי‰ן מוסיף "ו‚ו'"( – ולכן י˘ לפר˘ ˘עי˜ר
‰מ˜ור לחי„ו˘ו ‰ו‡ מ˙יבו˙ ‡לו ,כ„ל˜מן.

‚.

בי‡ור ‰ענין:

˜‰ו˘י ˘ר˘"י ב‡ ליי˘ב ‰ו‡ בכללו˙ ‡‰מיר˘ ‰ל "˘‡ו ‡˙ ‡חיכם ו‚ו'" ,ובפרט ב˙יב˙
"‡חיכם" )˘‰י‡ ˙‰יב‡‰ ‰חרונ‰˘ ‰ע˙י˜ ר˘"י מן ‰כ˙וב( ,ו‰ו‡:
מ„וע ˆריך ‰כ˙וב ל‡‰ריך ,ב‡מˆע ‰סיפור ‡ו„ו˙ ˘מח˙ ועבו„˙ יום ˘‰מיני למילו‡ים,
בענין ‰וˆ‡˙ ‚‰ופים ˘ל נ„ב ו‡בי‰ו‡?
ו‰רי מיל˙‡ „פ˘יט‡„ ,בר ‰מובן מעˆמו˘ ,ל‡ ‡˘‰ירו ‡˙ ‚‰ופים ˘ל נ„ב ו‡בי‰ו‡
במ˘כן ‡ל‡ ‰וˆי‡ו ‡ו˙ם – ולמ‡ ‰יפו‡ ˆריך ‰כ˙וב כ‡ן ל‡‰ריך בז?‰
עו„ ˆריך ל‰בין מ‰˘ ‰כ˙וב מ„‚י˘ כ‡ן ˘ˆו ‰מ˘ ‰לע˘ו˙ ז‡˙ „ו˜‡ למי˘‡ל ו‡ליˆפן
"בני עוזי‡ל „ו„ ‡‰רן" ,ב˙ור ˜רובי מ˘פח – ‰וכ„יו˜ ל˘ונו‡˘" :ו ‡˙ ‡חיכם"

)וכבר למ„נו

בפירו˘ ר˘"י כמ ‰פעמים ˘"‡ח" מ˙‡ים ‚ם ל‚בי ˜רב˙ מ˘פח" ‰רחו˜ - ˙ˆ˜ "‰ר‡ ‰פר˘"י לך י‚ ,ח .ויˆ‡ כט,

יב .ל‡ ,כ‚( .וכן פיר˘ ‡‰ברבנ‡לˆ" :ו ‰למי˘‡ל ו‡ליˆפן ˘יכנסו ל‰יכל ל˘‡˙ ‡˙ ‰מ˙ים . .
˘‰יו בני „ו„ ‡‰רן ,וב‡‰ב‰ ‰יו עם ‰מ˙ים כמו ‡חים˘ ,יוˆי‡ום מחו ıלמחנ."‰
ולכ‡ור„ ,‰בר ז˙‰‰˘ – ‰עס˜ו˙ ב˜בור˙ ‰מ˙ כו' ˘ייכ˙ ל˜רובי מ˘פח˙ו – ‰ו‡ ענין
"ˆ„„י" ל‚מרי )ומ˜ומו ‰עי˜רי ב˙חיל˙ פר˘˙ ‡מור( ,ו˜˘ ‰למˆ ‰ריך ‰כ˙וב ל‡‰ריך בו
ב‡מˆע ‰פר˘ ‰כ‡ן?
]ול‰עיר‡˘ ,ין ל˘˜‰ו˙ בעˆם ‰ענין‡ :ם ‰‰וˆ‡ˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙ על י„י ˜רובים ,למ ‰ל‡
נˆטוו ‡‰חים ממ˘ – ‡לעזר ו‡י˙מר?
כי מפור˘ בפסו˜ ˘ל‡חר מכן )י ,ז( ˘‰ם ‰וז‰רו ב‡ו˙ו יום ˘ל‡ לˆ‡˙ מפ˙ח ‡ו‰ל מוע„,
ופ˘וט

)י˘ מפר˘ים ˘חי„˘ו˘ ,ל‡לעזר ו‡י˙מר ‰י' ב‡ו˙ו יום „ין ˘ל "כ‰ן ‚„ול" ˘‡ינו מיטמ‡ ‡פילו ל‡חיו.

‡בל ב„רך ‰פ˘ט י˘ ר˜ "כ‰ן ‚„ול ‡ח„" ו‰ו‡ ‡‰רן ,כמפור˘ בפירו˘ ר˘"י ˜רח טז ,ו .ו‡כמ"ל([.

לקראת שבת

ו

„.

לקראת שבת

ול‰וסיף˜˘ ,ירב˙ ‰מ˘פח˘ ‰ל מי˘‡ל ו‡ליˆפן ל‡‰רן ובניו ,י˘ ב – ‰בעניננו -

"טעם לס˙ור":
כיון ˘ב‡ו˙ו יום עס˜ו מ˘‰‡ ,‰רן ובניו ב˘מח˙ ‰מ˘כן ,מס˙בר ˘י˘ לז˘ ‰ייכו˙ ‚ם
לכלל ‡חי‰ם בני ˘בט לוי ˘‡מורים לעבו„ במ˘כן )וכמו ˘מבו‡ר ב‡ריכו˙ בספר במ„בר(.
ו‡ם כן ,מוטב ‰י' ˘י˘ר‡לים ס˙ם ‰ם ‡לו ˘י˙עס˜ו ב‰וˆ‡˙ ‚‰ופים וב˜בור˙ם ,ו‡ילו
מי˘‡ל ו‡ליˆפן ‰לויים י˘‡רו בט‰ר˙ם וב˜„ו˘˙ם וי˘˙˙פו ב˘מח˙ ‰מ˘כן!
ו˜‰ו˘י‡ מ˙חז˜˙ לפי מ˘ ‰לימ„ ‡ו˙נו כבר ר˘"י )ויחי נ ,י‚(˘ ,כ‡˘ר בני יע˜ב נ˘‡ו
‡˙ ‡רונו ˘ל יע˜ב ‡בי‰ם ל˜בור ,‰יˆ‡ לוי מן ‰כלל ול‡ ˙˙˘‰ף בז ,‰מכיון ˘בני ˘בטו
ע˙י„ים ל˘‡˙ ‡˙ ‡רון ‰ברי˙ במ˘כן;

ונ‚יע ‰זו נע˘י˙ ע"י ‰ניˆו˜ ‰מחבר ,וכן

„ין מערˆ ‰ונן לחמין ב„ברים ‡חרים,

מוכח ‚ם מ„ברי ‰ר"˘ ‰נ"ל בסיום „בריו

‡בל

˙‰‰חברו˙

˘‰ו‡ מˆ„ ˙ערוב˙ ‰ע˘ן ‰ח˘וב כמ˘˜‰

ב˜ילוח עˆמו ˘‡ינו חיבור ו‚וף ‡ח„.

)‡בל עיי' ב˙ויו"ט ˘ם‰‰˘ ,מ˘ך בל˘ון ‰ר"˘
‡ינו מ„בריו ‡ל‡ "‰ם  ‰‰‚‰מ‡יז˙ ‰למי„ ˘‚‰י'
כן ב‚ליון מוע˙˜ים מחבורו ˘ל ‰רמב"ם ‡ח"כ

נ„פסו בפנים )˘ל ‰ר"˘( בטעו˙ כו'"(; ומ‡י„ך
ממ˘ ‰כ˙ב ‰רמב"ם בר‡˘ „בריו "ומפני
מ‡ ‰מרו ‰מער ‰מ˘˜ין ˆונן לחמין
חיבור כו'" ,מ˘מע ˘‰ולך ומב‡ר ל‰לן

ו‡ם לוי ,בנו ממ˘ ˘ל יע˜ב ,נמנע מל˜ח˙ חל˜ בנ˘י‡˙ ‡רונו ˘ל ‡ביו ,ב‚לל עבו„˙

טעם „‰וי חיבור ל‡ח„ ,כ˘יט˙ו ‰נ"ל

˘בטו במ˘כן ל‡חר ˘נים רבו˙ – על ‡ח˙ כמ ‰וכמ˘ ,‰ביום ˘מח˙ ‰מ˘כן ממ˘ ,ל‡ ר‡וי

בפי"‰מ )ועיי"ע ‰ל˘ון ב˘ו"ע ‡„"‰ז ˘ם

ל‰וˆי‡ לויים מן ‰מ˘כן כ„י ˘י˙עס˜ו בˆרכי מ˙ים‰˘ ,ם עמ‰ם "˘ני ב˘לי˘י" בלב„!

סו"ס מ‡‚ ,בי ˙ב˘יל ˘ב˜„יר‡‰ ‰וסר

.‰

וכ„י ליי˘ב ‰טעם ˘נבחרו „ו˜‡ ‰לויים ל‰וˆ‡˙ ‚‰ופים ,ו˘‰ייכו˙ ל˙וכן ‰פר˘‰

כ‡ן – מח„˘ ר˘"י ˘ˆ‰יווי "˘‡ו ‡˙ ‡חיכם מ‡˙ פני ˜‰ו„˘ ‚ו'" ‰י' בו ענין מיוח„; ל‡
‰י' ז ‰ר˜ לˆורך ‰מובן מ‡ליו ˘ל ˜בור˙ נ„ב ו‡בי‰ו‡‡ ,ל‡ ˘פעול ‰זו עˆמ˘ ‰ייכ˙ ‰י‡
לעבו„˙ ‰יום ,כי מטר˙˘" ‰ל‡ לערבב ‡˙ ˘‰מח˘ ,"‰מח˙ חנוכ˙ ‰מ˘כן.
ו‰יינו:
מˆינו במ˘כן‚˘ ,ם פעולו˙ ˘עניינן סילו˜ ‰מפריע נח˘בו˙ חל˜ מעבו„˙ ˜‰ו„˘ ,וכמו
‰רמ˙ ו‰וˆ‡˙ ˘„‰ן ‡ל מחו ıלמחנ˙) ‰חיל˙ פר˘˙ ˆו( ,וכעין ז‰ ‰עבו„˘ ‰ל ‰טב˙ ‰נרו˙
˘ב ‰מוˆי‡ים ‰פסול˙ כו' )ר‡ ‰פר˘"י ˙רומ ‰כ ,‰לחˆ˙ .ו ‰ל ,ז(;
וכעין ז ‰בעניננו‡˘ ,ף ˘לכ‡ור ‰מ„ובר בפעול˘ ‰לילי˙ ˘ל ‰וˆ‡˙ ‚‰ופים מחו ıלמחנ‰
)וכל ‡י˘ פ˘וט מ˙‡ים ל‰ ,(‰נ ‰כיון ˘‰מטר ‰בז‰ ‰י‡ "˘ל‡ לערבב ‡˙ ˘‰מח ,"‰לסל˜
‡˙ מ˘ ‰מפריע ב˘מח˙ ‰מ˘כן – נח˘ב˙ פעול ‰זו כחל˜ מעבו„˙ ˜‰ו„˘ ביום ז ,‰ו‰י‡
פעול ‰ח˘וב˘ ‰נ„ר˘ים ל„ ‰ו˜‡ ‰ח˘ובים ˘בי˘ר‡ל ,בני ˘בט לוי‡" ,חי‰ם" ˘ל ‡‰רן
ובניו.
ו‰‰ור‡ ‰בעבו„˙  '‰פ˘וט‰ ‰י‡˘ ,י‰ו„י בעל„-ר‚‡ ו"מיוחס" ‡ינו יכול לטעון ˘מ˙‡ים
לו לעסו˜ ר˜ בענינים חיוביים‰ ,וספ˘ ‰ל טוב ו˜„ו˘ – ‰כי חל˜ מעבו„˙ ˜‰ו„˘ ‰ו‡ ‚ם
‰ענין ˘ל סילו˜ ו˘ליל" ,‰ל‡פרו˘י מ‡יסור‡"˘ ,ל‡ ˙‰י' ב„"‰יר ‰לו י˙ברך"

)ר‡˙ ‰ני‡

פר˜ לו-לז( ˘ום ענין ˘ל "לכלוך" רוחני ,ו"נ˜יון" ז ‰נח˘ב ‚ם ‰ו‡ ענין ח˘וב ו"מיוחס",
ו„ו"˜.

‚ם ‡˙ זיע˙ ‰מ˘˜˘ ‰בכיסוי „˜‰יר– ‰
"לפי ˘‰‰בל ‰עול ‰מ˙‰ב˘יל ל‰כיסוי
‰ו‡ מחבר ‡˙ זיע˙ ‰כיסוי עם ˙‰ב˘יל
ונע˘ ‰כ‡ילו נ˙ערב‰ ‰זיע ‰ב˙ב˘יל",
ו‰ו‡ מ‰רמב"ם בפי"‰מ ספ"„ ‰מכ˘ירין,

ולכן ˆו ‰מ˘˘ ‰פעול ‰זו ˙יע˘„ ‰ו˜‡ על י„י לויים ,כ‡ל˘‰ ‰ייכים לעבו„˙ ‰מ˘כן.

טו

כנסמן על ‚‰ליון(.

וב‡מ˙

‰רמב"ם בספר ‰י„ ‡ף ‰וסיף

י˙יר ‰על ˘יט˙ו בפי"‰מ„ ,ב˙חיל˙
‰‰לכ ‰כ˙ב "‡בל ‰מער ‰מ˘˜ין ט‰ורין
ˆונן ל˙וך מ˘˜ין טמ‡ין חמין ‰רי ‰ניˆו˜
חיבור" ,מ˘מע ˘‚וף ˜‰ילוח )ול‡ ר˜
‰‰בל כמ"˘ בפי"‰מ( ‰וי חיבור כ˘מער‰
מˆונן לחמין .וז"ˆ ‰ב ‡יך ‡פ˘ר לב‡ר
כן‰„ ,ל‡ ‰כלל ‰ו‡ ˘‰ניˆו˜ עˆמו
‡ינו חיבור כמ˙ני' „ט‰רו˙ ,וכבר בי‡ר
‰רמב"ם בפי"‰מ ˘ם בנו‚ע למˆי‡ו˙
˜‰ילוח "˘ז‰ ‰עמו„ כולו ‡ינו כ„מיון
‚וף ‡ח„" ,ו‡"כ לכ‡ור ‰ב‰כרח ל˙לו˙

‡יך

]ועיי'

‡פ˘ר

ל˙לו˙

בˆ"ˆ ˘ער ‰מילו‡ים

)בחי„ו˘ים

לס„ר ט‰רו˙ ,מס' ט‰רו˙ ˘ם פ"ח מ"ט(,
˘נס˙פ˜ "ב˙„ ‡‰נן ‰נˆו˜ כו' ‡ינו חיבור
‡ם ר"ל ˘‡ינו מחבר „ברים זול˙ו כו' ו‚ם
‰ו‡ ‡ינו ח˘וב מחובר ל„בר ‡' זול˙ו
‡בל ‰ו‡ עˆמו חבור מר‡˘ו לסופו ‡ו
˘‚ם ‰ו‡ עˆמו ‡ינו חיבור ו‡נו רו‡ים כל
חל˜יו כ‡ילו ‰ם מפור„ים כו'" .ול‰עיר
מ‡לי' רב) ‰ב‡ור ‚‰ר"‡( ט‰רו˙ ˘ם.
‰‚‰ו˙ ‰ר˘"˘ למכ˘ירין ˘ם מ"ט .טבול
יום פ"ב מ"ז „" ‰יעל .‰ו‡כ"מ[.

ועל

כן נר‡ ‰לב‡ר ב˘יט˙ ‰רמב"ם

˘י˘ כ‡ן ˘ילוב ב' „‰ברים ,פירו˘„ ,ז‰
‚ופ‡ ˘‰‰בל ˘ל ˙‰ח˙ון עול ‰למעל‰
)כענין ‰ר‡˘ון ‰נ"ל( ‰ו‡ ‚‰ורם לכך
˘בנ„ו"„ ˜‰ילוח ו‰ניˆו˜ נע˘" ‰כ‚וף
‡ח„" )כענין ˘‰ני ‰נ"ל(.

ו‰מורם

מכל ‡‰מור ˘י˘ כ‡ן ‚'

‡ופנים בבי‡ור ‰ך „ינ‡ .פירו˘ ‰רע"ב –
„‡יכ‡ נ‚יע˙ ˙‰ח˙ון בעליון ע"י ‰‰בל;
פירו˘ ‰רמב"ם בפי"‰מ – „‡יכ‡ חיבור
˙‰ח˙ון ל‰עליון ע"י ‰‰בל

)כפירו˘ ‰רמב"ם

בפי"‰מ(; פירו˘ ‰רמב"ם בס' ‰י„ – „ע"י
‰‰בל נ‚רם ˘י˘ כ‡ן חיבור ˘‰ו‡ ל‡ ר˜
חיבור ˘ל ‰‰בל ‡ל‡ ˘ל ‰ניˆו˜ עˆמו,
‰מחבר בין ‰עליון ו˙‰ח˙ון.

לקראת שבת

י„

עיונים וביאורים

‰ט‰ור" .וע„"ז ‰ו‡ בפירו˘ ‰ר‡"˘ ˘ם.

לן „‡ף בל‡ ניˆו˜ נמי טמ‡‰˘ ,רי ‰זיע‰

וברע"ב פיר˘ "מˆונן לחם טמ‡˙˘ ,ח˙ון

עול ‰ומטמ‡ כמ˘˜ ‰עˆמו כ„˙ני במ˙ני'

‰חם מעל‰ ‰בל לעליון ˆ‰ונן ומטמ‡ו,

„בסמוך כו'‡ .ך בחזון נחום למ˘ניו˙

בין חציו של וושט
לחציו של קנה

˘‰ענן ‰עול ‰מן ‰חמים כמ˘˜‰ ‰ו‡

˘ם כ˙ב „ב‡מ˙ ‡ין כ‡ן ˘ום פלו‚˙‡

ח˘וב" .ובפירו˘ ‰ר"˘ ˘ם ‰בי‡ ‚"כ

ובו„‡י ‰ר"˘ ס˙ם „בריו ˜ˆ˙ ‡בל נ˙כוון

כעין ‡‰מור בר‡˘ „ברי ‰רע"ב „˙‰ח˙ון

‡ף ‰ו‡ ל„ברי ‰רמב"ם „עליי˙ ‰‰בל

צריך לומר בין חמור לפרה כו' ,אלא בין טמאה לך לטהורה לך ,בין
נשחט חציו של קנה לנשחט רובו
)יא ,מז .רש"י(

ו‰וסיף

‰י‡ ע"י ‰ניˆו˜ „ו˜‡ .ור‡‚ ‰ם ל' ˘ו"ע

"כ„‡מרינן לעיל בפר˜ ב' בזיע˙ ‰מרח"ı

‡„"‰ז ‡ו"ח ס˙נ"‡ סנ"ט "לפי ˘‰‰בל

יש לעיין :מדוע נקט רש"י "נשחט חציו של
קנה" דוקא ,והרי גם בנשחט חצי הוושט ה"ז
שחיטה פסולה )חולין כז ,א ואילך(?

מעל‰

‰בל

ומטמ‡

‰עליון,

)„‡מרינן ˙‰ם „זיע‰ ‰עול ‰מן ‰מרחı

עול ‰מ˙‰ח˙ון לעליון „רך עמו„ ‰ניˆו˜

מטמ‡ ‰כמו˙ו( ,וסיים כעין ל' ‰רמב"ם

‰מחבר) "‰ור‡ ‰ב‰נסמן על ‚‰ליון ˘ם(.

"לפי ˘ענן ‰חמים עול ‰כ˙ימרו˙ ‰ע˘ן

ובפרמ"‚ במ˘ב"ז יו"„ ס˜" ‰ס˜"ו נמי כ'

ומ˙ערב בניˆו˜ ובמים ˘בכלי ‰עליון

„‡ין כ‡ן מחלו˜˙ בין ‰ר"מ ו‰ר"˘ ו‰ר"ב

ומטמ‡‰˘ ‰ע˘ן ‰עול ‰מן ‰חמין מ˘˜ין

„"ע"י ‰ניˆו˜ ‰‰בל עול ‰למעל ."‰ע"˘.

‰ו‡ ח˘וב" ,כל˘ון ‰רמב"ם ‰נ"ל.

ועˆ"ע.

וב˙ויו"ט

כ‡ן עמ„ על חילו˜ ˘מˆ‡

בין ‰רמב"ם לרע"ב ו‰ר"˘„„ ,יי˜ מל'
‰רע"ב ו‰ר"˘ ˘נ˜טו ˘עˆם עליי˙ ‰‰בל
‰חם מן ˙‰ח˙ון לעליון מטמ‡ו )וכמו
˘‰בי‡ ‰ר"˘ מענין זיע‰ ‰עול ‰מן
‰מרח ,(ıועפ"ז "‡„ ‰˘˜‰כ בל‡ ניˆו˜
נמי כל ˘מעל ‰חום מ˙ח˙ון לעליון י‡‰
טמ‡ ,מ˘‡"כ ‰רמב"ם ‚„‰י˘ „‡י"ז ענין
˘ל עליי˙ ‰בל ס˙ם ‡ל‡ "עמו„ ‰מ˘˜‰
‡˘ר י˜ר‡ ניˆו˜ י˙חמם ב‰יו˙ ˜ˆ‰ו
בכלי ‰חם ‰טמ‡" ו‰ו‡ ‰מחמם ‰מ˘˜‰

‡ולם

לכ‡ור ‰ע„יין י˘ למˆו‡

חילו˜ ‡חר מ‰ו˙י ˘י˘ כ‡ן בין ‰רמב"ם
בפי"‰מ לרע"ב„ ,ל‡ „ברי ז ‰כ„ברי ז,‰
„מ„יו˜ ל˘ון ‰רמב"ם בפי"‰מ עול‡„ ‰ין
„‰ין „טומ‡ ‰כ‡ן ר˜ מˆ„ נ‚יע ‰בלב„,
‡ל‡ מˆ„ ‰חיבור ביני‰ם‰‰˘" ,בל ‰חם
חיבר ביני‰ם" ל‰יו˙ מחוברים ל„בר ‡ח„,
ו‡ילו לפירו˘ ‰רע"ב ‡ין ז‡ ‰ל‡ מפני

להבדיל בין הטמא ובין הטהור

ויש לבאר:
קיי"ל )רמב"ם הל' שחיטה פ"ג ה"ו( "שחט בקנה
לבדו חציו או מיעוטו ושהה זמן מרובה ,הרי זה
חוזר וגומר השחיטה ,ואין בכך כלום .אבל אם כו'
נקב בוושט כל שהוא ושהה כו' וגמר השחיטה כו',
הרי זו פסולה".
וטעם החילוק ביניהם – כי "ניקב הוושט בכל
שהוא כו' הרי זו נבלה מחיים" )שם הי"ט( ,ושוב אין
מועלת לה שחיטה ,משא"כ בקנה גם כשניקב
חציו אין הבהמה נבלה ,ולכן יכול לגמור שחיטתו
גם לאחר זמן .ומה שאין הבהמה נעשית נבילה
בכל שחיטה מיד בתחילת השחיטה ,כשניקב
הוושט נקב כל שהוא )גם בלא שהי'( ,ה"ז מפני
שכן הוא דרך הכשרת הבהמה )ראה רש"י חולין כ,
ב ד"ה וכי(.

נ‚יע˙ ‰בל ˙‰ח˙ון )‰ח˘וב כמ˘˜(‰

ולפי זה נמצא ,שאם נשחט רק "חציו של
וושט" )או פחות( ,שאז אינו "דרך הכשרתו"  -הרי
איגלאי מילתא למפרע שהבהמה נעשתה נבילה
כבר בתחילת השחיטה ,כשניקב נקב כל שהוא.

בז‰

ומעתה יובן הטעם שנקט רש"י "נשחט חציו
של קנה" דוקא:

‰ך(.

תוכן דברי רש"י הוא ,שלשון הכתוב "להבדיל"
מורה על הבדלה בין דברים הדומים זה לזה,
שההבדל ביניהם אינו ניכר ולכן צריכים הבדלה.
וענין זה שייך ב"נשחט חציו של קנה" דוקא,
שבשעה זו עדיין לא נטמאה הבהמה ,אלא שאם
השלים לרובו של קנה הרי היא טהורה ,ואם לא
השלים הרי היא טמאה .ונמצא שההבדל בין
בהמה טמאה לטהורה הוא רק "כחוט השערה"

ב‰עליון ˆ‰ונן˘ ,מטמ‡ו בנ‚יע˙ו בו.

ומע˙‰

˘בעליון ,וברור „בניˆו˜ „ו˜‡ נ‡מר

בס'

„‰בר .ו‰וסיף „כ"‚ ‰ם מ˘מעו˙ ‡ריכו˙

)ו„ל‡

‰י„,

י˘ ל„˜„˜ ‚ם בל' ‰רמב"ם
„‡ופן

כמ˘מעו˙

נ˜ט

˘לי˘י
˙‰ויו"ט

˘„בריו

ל' ‰רמב"ם בי„‰„ ,בל ‰מ˘˜‰ ‰חם

בפי"‰מ

עול ‰ו"מ˙ערב בניˆו˜" ועל י„ו „ו˜‡

„‰נ ‰בסיום „בריו "מפני מ‡ ‰מרו. .

‰ו‡ מבי‡ ‡˙ ‰טומ‡‡ ;‰בל ל‰רע"ב

מפני ˘ע˘ן ‰חמין עול ‰כו' ומטמ‡

ו‰ר"˘ ˜˘ ‰כנ"ל „‡ף בל‡ ניˆו˜ יטמ‡,

‰כלי ˘‰ע˘ן ‰עול ‰מן ‰חמין מ˘˜ין

ובס'

‰י„

כ‡ן

‰יינו

וסיים ˙‰ויו"ט "ו‡ולי „‡"‡ בל‡ ניˆו˜"

‰ו‡ ח˘וב" ,מ˘מע יו˙ר כ˘יט˙ ‰רע"ב

)‰יינו „‡ף עליי˙ ‰חום ˘נ˙כוונו ‰רע"ב

‰נ"ל ˘„ין ‰טומ‡‰ ‰ו‡ )בעי˜ר( מˆ„

ו‰ר"˘ ‡י ‡פ˘רי˙ בלי ניˆו˜(‡ .ולם עיי'

נ‚יע˙ ו˙ערוב˙ ‰ע˘ן )‰ח˘וב כמ˘˜ין(

במ˘נ‡ ‰חרונ˘ ‰ם „‰סי˜ „‡כן פ˘יט‡

ב‰מים ˘בכלי ‰עליון‡ ,ל‡ ˘˙ערוב˙

המבדיל בין שחיטת חצי הקנה לשחיטת רובו,
ושייך בזה לשון "להבדיל".
משא"כ ב"נשחט חציו של ושט"  -הרי איגלאי
מילתא למפרע שהבהמה נתנבלה )ונטמאה
בטומאת נבלה( כבר בתחילת השחיטה ,וא"כ
ההבדל בין "טמאה" ל"טהורה" הוא הבדל ניכר -
בין "נשחט משהו" ל"נשחט "רובו" ,ושוב לא שייך
בזה לשון "להבדיל".

בני ביתו של הקב"ה
ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם וגו'
רבי ישמעאל אומר שתויי יין נכנסו למקדש ,תדע שאחר מיתתן הזהיר
הנותרים שלא יכנסו שתויי יין למקדש ,משל למלך שהי' לו בן בית
וכו' כדאיתא בויקרא רבה
)י ,ב רש"י(

לשון המדרש )ויק"ר יב ,א( במלואו הוא" :משל
למלך שהי' לו בן בית נאמן ,מצאו עומד על פתח
חנויות והתיז את ראשו בשתיקה ,ומינה בן בית
אחר תחתיו ,ואין אנו יודעים מפני מה הרג את
הראשון ,אלא ממה שמצוה את השני ואמר לא
תכנס בפתח חנויות אנו יודעים שמתוך כך הרג
את הראשון".
וצריך להבין למה העתיק רש"י מדברי המדרש
רק את התיבות "משל למלך שהיה לו בן בית
וכו'" ,דממ"נ :אם כוונתו רק לציין לדברי המדרש,
הו"ל לקצר עוד יותר ולומר "משל למלך וכו'
כדאיתא בויק"ר"; ואם ברצונו להודיע גם את
תוכן המשל ,הרי אין די בתחלת המשל שהביא.
וי"ל ,שכוונתו בזה לרמז לביאור הטעם שנענשו
נדב ואביהוא על שנכנסו שתויי יין למקדש ,והרי
לא נצטוו על איסור זה.
ולזה מרמז בדבריו "משל למלך שהי' לו בן
בית" ,היינו שהטעם שהענישו המלך אע"פ
שלא הוזהר הוא מפני שבהיותו "בן בית" של
המלך הי' צריך להבין מעצמו ,גם בלי אזהרה
מפורשת ,שהנהגה זו היא היפך רצונו של המלך.
ועד"ז בעניננו ,שמכיון שבני אהרן היו בני ביתו
של הקב"ה ,כמ"ש "בקרובי אקדש" )פרשתנו י ,ג(,
היו צריכים לדעת מעצמם את הנהגות ביתו ,גם
כשלא נצטוו ע"ז בפירוש.

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

ללקראת שבת

ח

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

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
הרב שמﬠון ב"ר מנחם
שמוא דוד הוי ﬠ"ה

רייטשיק

נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

כיצד נכנסים א המקדש?

ג‘ שיטות בדין חיבור ניצוק
במﬠרה צונן חם

מתי צריך האדם להיות בהתבטלות ומתי צריך להשתמש במציאותו?  /מדוע היין מעורר שמחה?  /כיצד נכנס
יהודי למקדש בכל יום?  /ואיך אפשר להשיג התבטלות גם בשעת לימוד התורה? הלימוד משני בני אהרן
בעבודת האדם בתורה ותפילה
˘ני בני ‡‰רן ,נ„ב ו‡בי‰ו‡ ,עמ„ו ב„ר‚ ‰רוחני˙ נעלי˙ מ‡ו„ ,ע„ כ„י כך ˘˜‰ב"‰
˜ר‡ם ב˘ם "˜רובי"˘ ,מ˘מעו˙ו ‰י‡ "בחירי" ,ו‡ו„ו˙י‰ם ‡מר מ˘ ‰ל‡‰רן "‰ם ‚„ולים

ידקדק בלשונות מפרשי המשנה ובלשון הרמב“ם בפיה“מ ובס‘ היד ,ויסיק ג‘ שיטות בהגדרת דין זה

ממני וממך" )פר˘˙נו י ‚ ,ובר˘"י(.

ī

בפר˘˙נו מסופר כיˆ„ ˜‰ריבו נ„ב ו‡בי‰ו‡ לפני ˘‰ם "‡˘ זר˘‡ ‰ר ל‡ ˆיו‡ ‰ו˙ם",
ו‰ם נ˘רפו ב‡˘ ˘יˆ‡ ‰מלפניו י˙' )˘ם-‡ ,ב(.
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˙נן

בספ"ח „ט‰רו˙ „‰ניˆו˜ ]˜ילוח

ו‰נ‡ ,‰ו„ו˙ מ‰ו˙ חט‡ם ,מוב‡ו˙ בר˘"י „עו˙י‰ם ˘ל ר' ‡ליעזר ור' י˘מע‡ל:

ˆינור ‰ב‡ מלמעל ‰למט ‰בז˜יפ‰

‡" .ר' ‡ליעזר ‡ומר ל‡ מ˙ו בני ‡‰רן ‡ל‡ על י„י ˘‰ורו ‰לכ ‰בפני מ˘ ‰רבן".

כעמו„ ,רע"ב[ ‡ינו חיבור ל‡ לטומ‡‰

ב" .ר' י˘מע‡ל ‡ומר ˘˙ויי יין נכנסו למ˜„˘".
מ„ברי ר˘"י מובן˘ ,עˆם ˜‰טר˙ ˜‰טור˙ על י„י נ„ב ו‡בי‰ו‡ ,ל‡ ‰י' ב ‰פסול.
‡„רב‡ :מכיוון ˘נ„ב ו‡בי‰ו‡ ‰יו ˜רוביו ובחיריו ˘ל ˜‰ב" ,‰ו‰יו ‚„ולים ממ˘ ‰ו‡‰רן,
מובן ˘‚ם עבו„˙ ˜‰טור˙ ˘ל‰ם ‰יי˙ ‰נ˘‚ב˙ ע„ מ‡ו„.
‡ל‡ ˘מכל מ˜ום ,למרו˙ ‰פל‡˙ עבו„˙ ˜‰‰טר‰ ,‰י' ב ‰חיסרון מסוים‰˘ ,ורו ‰לכ‰
בפני מ˘‡ ,‰ו ˘נכנסו למ˜„˘ ˘˙ויי יין ,ומחמ˙ חיסרון ז ‰מ˙ו.

י‚

ול‡ לט‰ר ,‰וכן ‰בי‡ ‰רמב"ם רפ"ז
מ‰ל' טומ‡˙ ‡וכלין "‰ניˆו˜ ‡ינו חיבור
ל‡ לטומ‡ ‰ול‡ לט‰ר ,‰כיˆ„ ‰י' מער‰
מ˘˜ין ט‰ורין ל˙וך כלי טמ‡ כו' ‰רי
‰עמו„ ‰ניˆו˜ ט‰ור ,ו‡ם ˜לט מן ‰מ˘˜ין
‰ני‚רין מן ‡‰ויר ‰רי ז˜˘ ‰לט ט‰ור,
ו‡ין ˆריך לומר ˘‰מ˘˜ין ˘מער ‰מ‰ן

‰מ˘˜ין ˆ‰ונן כולן ˘‰ו‡ מער ‰מ‰ן
ונטמ‡ ‰כלי ˘מער ‰ממנו מחמ˙ ‰מ˘˜ין
˘ב˙וכו ˘‰רי נטמ‡ו ,ומפני מ‡ ‰מרו
‰מער ‰מ˘˜ין ˆונן לחמין חיבור מפני
˘ע˘ן ‰חמין

]ב˙ויו"ט מכ˘ירין ˘ם ‚ריס כ‡ן

ברמב"ם˘ :ענני ‰חמין ,וכ" ‰בפי' ‰ר"˘ ,ולכ‡ור‰

כˆ"ל[ עול ‰כ˙מרו˙ ע˘ן ומ˙ערב בניˆו˜
ובמים ˘בכלי ‰עליון ומטמ‡ ‰כלי
˘‰ע˘ן ‰עול ‰מן ‰חמין מ˘˜ין ‰ו‡
ח˘וב".

ו‡ם כן ,י˘ ללמו„ ממע˘ ‰נ„ב ו‡בי‰ו‡ ‰ור‡ו˙ בעבו„˙ „‡‰ם :כיˆ„ י˘ לעבו„ ‡˙

ט‰ורין" ]וכן לענין ט‰ר‡˘ ,‰ין ‰ניˆו˜

‰עבו„‰ ‰רוחני˙ לפני ˘‰י"˙ ,מעין עבו„˙ם ‰נ˘‚ב˘ ‰ל נ„ב ו‡בי‰ו‡ ,ומ‡י„ך כיˆ„

מחבר בין מים למים ל˘‰לים ˘יעור מ'

ל‰יז‰ר ˘ל‡ ל‰יכ˘ל ב‡ו˙ם ˘ני ‰חסרונו˙ ˘פירטו ר' ‡ליעזר ור' י˘מע‡ל.

ס‡„ ‰מ˜ו ‰וכיו"ב .ו‡כ"מ[‡ .ולם ‰וסיף

‰מ˘˜˘‡ ‰ר י˜ר‡ נˆו˜ י˙חמם ב‰יו˙

)ומ˜ורו במ˙ני' „מכ˘ירין פ" ‰מ"י(

˜ˆ‰ו בכלי ‰חם ,ויעל‰‰ ‰בל ]ב˙ר‚ום

‰רמב"ם

ו‰נ‰

בפירו˘ ‰מ˘ניו˙ למכ˘ירין ˘ם

כ˙ב ‰רמב"ם בבי‡ור „‰בר" :לפי ˘עמו„

"במ„ ‰ברים ‡מורים ,ב˘עיר ‰מˆונן

˜‡פח„‡‰ :ים[ עם ‰ניˆו˜ מ˙וך ‰כלי

‡( "ר' ‡ליעזר ‡ומר ל‡ מ˙ו בני ‡‰רן ‡ל‡ על י„י ˘‰ורו ‰לכ ‰בפני מ˘ ‰רבן".

לˆונן ‡ו מחם לחם ‡ו מחם לˆונן ‡בל

‰חם ‰טמ‡ ויחמם ‰מ˘˜˘‡ ‰ר בכלי

‰מער ‰מ˘˜ין ט‰ורין ˆונן ל˙וך מ˘˜ין

‰עליון ,וע"כ ˘ב טמ‡ ,לפי ˘‰‰בל ‰חם

יסו„ ‚„ול בעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו ‰ו‡˘ ,ככל ˘˙‚„ל מעל˙ו‰ ,פל‡˙ כי˘רונו˙יו וי‚יע˙ו

טמ‡ין חמין ‰רי ‰ניˆו˜ חיבור ונטמ‡ו

חבר ביני‰ם ו‰ו‡ עול ‰מן ‰טמ‡ ‡ל

ההתבטלות בפני רבו היא יסוד בעבודה
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ט

ב˙ור„˜‰ ‰ו˘ ‰ובעבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘ ,מכל מ˜ום ‡סור לו ל‰ח˘יב עˆמו למˆי‡ו˙

הזהירות בבל תשקצו
לטהרת הנפש

איך מכשירים את
הבהמה שבאדם?
כל מפרסת פרסה ושוסעת שסע פרסות מעלת
גרה בבהמה אותה תאכלו

אל תשקצו את נפשותיכם גו' והתקדשתם והייתם
קדושים כי קדוש אני

)יא ,ג(

)יא ,מג-מד(

יש לבאר הלימוד וההוראה בעבודת האדם
מסימני כשרות הבהמה:

כתב הרמב"ם בסוף הלכות מאכלות
אסורות ,לאחר שמונה את הדברים שאסרו
חכמים מפני שהם "בכלל אל תשקצו את
נפשותיכם"" :כל הנזהר בדברים אלו מביא
קדושה וטהרה יתירה לנפשו ,וממרק נפשו
לשם הקב"ה ,שנאמר והתקדשתם והייתם
קדושים כי קדוש אני".

ה"בהמה" שבאדם היא נפשו הבהמית
ויצרו הרע ,שצריך לבררם ולהפכם לקדושה.
והדרך לברר ולהבחין אם אמנם נתבררה
ונטהרה הבהמה ,או שעדיין טמאה היא ,היא
ע"י שני הסימנים  -מפרסת פרסה ומעלת
גרה:
"מפרסת פרסה"  -צריכה להיות "פרסה"
המפסקת בין הרגל ובין הארץ ,היינו בין
האדם )אפילו הכחות התחתונים שבו( ובין
הענינים הארציים והגשמיים .ולאידך  -פרסה
זו צריכה להיות "סדוקה" ,היינו שהענינים
הארציים לא יהיו מובדלים לגמרי מהאדם,
אלא צריך להשאיר ביניהם "סדק" שעל ידו
יאיר האור האלקי גם בענינים הארציים.
"מעלת גרה"  -ללעוס ולשוב וללעוס
כדי "לטחנו הדק" )כלשון רש"י( ,היינו שכל
התעסקות בדבר גשמי שעושה צריך לברר
היטב ולחזור ולברר שוב ושוב אם לעשותו
וכיצד לעשותו.
ורק כאשר ישנם שני סימנים אלה  -אזי
גם הבהמה היא בהמה טהורה ,היינו שגם
הגשמיות היא באופן של טהרה.

ויש לעיין :מדוע כתב הרמב"ם כן דוקא
לגבי הדברים שאסרום חכמים מפני "בל
תשקצו" ,ולא לגבי דברים שמפורש בקרא
שהם ב"בל תשקצו"?
ויש לתרץ ,שבזה השמיענו גדר הזהירות
מהדברים שהם ב"בל תשקצו" מדבריהם:
הדברים שאסרו חכמים משום "בל תשקצו"
הם דברים "שנפש רוב בני אדם קיהה מהן כו'
מתאוננת מהם" )ל' הרמב"ם כאן הכ"ט( .ואם כן יש
מקום לתמוה מה ראו חכמים להזהיר מדברים
אלו ,והרי גם בלאו הכי טבע רוב בני אדם
להתרחק מהם.
וזה משמיענו הרמב"ם ,שהכוונה באזהרת
חכמים היא שההתרחקות מדברים אלו לא
תהיה מצד טבע הגוף גרידא ,כי אם לשם
קדושה ,מפני ש"הנזהר מדברים אלו מביא
קדושה וטהרה יתירה לנפשו וממרק נפשו
לשם הקב"ה".

ח˘וב ,‰כי ‡ם עליו ל‰יו˙ ב˙‰בטלו˙ בפני רבו.
˘‰ל‡ מי לנו ‚„ול כנ„ב ו‡בי‰ו‡‰˘ ,יי˙ ‰מ„רי‚˙ם ‚בו ‰‰מ‡ו„ ,ו‰יו "˜רובי" –
"בחירי" ˘ל ˜‰ב" ,‰ומכל מ˜ום נענ˘ו על ‰ע„ר ‰ביטול ‰ר‡וי למ˘ ‰רבם ,בכך ˘‰ורו
‰לכ ‰בפניו.
ועל כן‡ ,ל י‡מר „‡‰ם לעˆמו˘ ,מכיוון ˘‰ו‡ למ„ן ו˙למי„ חכם ‚„ול ,בכוחו ל‰ורו˙
לעˆמו ,ו‡ין ‰ו‡ ז˜ו˜ לרב ˘יור ‰לו ‡˙ „‰רך בעבו„˙  '‰וב‰ליכו˙ עולם‡ ,ל‡ ‰ו‡
מחויב ל‰יו˙ ב˙‰בטלו˙ ˙מי„ לרבו ול˜בל ממנו „‰רכו˙ ו‰ור‡ו˙ בכל ענייניו.
ו‰נ ,‰נוסף על מ‡˘ ‰מר ר' ‡ליעזר ˘בני ‡‰רן מ˙ו מ˘ום ˘"‰ורו ‰לכ ‰בפני מ˘‰
רבן" ,מˆינו ‚ם מ˘מו )ברכו˙ כז ,ב(‡˘ ,י ˙‰‰בטלו˙ ‡ל ‰רב ‚ורמ˙ לסילו˜ ˘‰כינ‰
מי˘ר‡ל רח"ל‡‰" :ומר „בר ˘ל‡ ˘מע מפי רבו ‚ורם ל˘כינ˙˘ ‰ס˙ל˜ מי˘ר‡ל".
וממ‡מר ז ‰מובן ע„ כמ ‰נחוˆ ‰עבו„˙ ˙‰‰בטלו˙ ‡ל ‰רב˘ ,י˘ ב‚ ‰ם טוב ‰לעˆמו,
ו‚ם ב˙ ‰לוי' ˘‰ר‡˙ ˘‰כינˆ‡ ‰ל כללו˙ בני י˘ר‡ל.
וכ‡˘ר מ˙בוננים מי‰ו ‡‰ומר מ‡מרים ‡לו ,ר' ‡ליעזר‰ ,רי לומ„ים מכך ע„ ‰יכן מ‚ע˙
חוב˙ ˙‰‰בטלו˙:
‡ו„ו˙ ר' ‡ליעזר ˙‰בט‡ו חז"ל ב˘בחים מופל‡ים ומופל‚ים:
רבו ,ר' יוחנן בן זכ‡י ‡מר לו "יכול ‡˙ ‰לומר „ברי ˙ור ‰יו˙ר ממ˜˘ ‰בלו מסיני"
)פר˜י „רבי ‡ליעזר פ"ב(; ו˙‰בט‡ עליו ˘‰ו‡ "בור סו„ ˘‡ינו מ‡ב„ טיפ‡) "‰בו˙ פ"ב מ"ט(.
וכמו כן מˆינו˘ ,כ‡˘ר ר‡ ‰ר' י‰ו˘ע ‡˙ ‡‰בן ˘‰י' יו˘ב עלי' ר' ‡ליעזר "˙‰חיל
ונו˘˜ ‡ו˙‡‰ ‰בן ו‡מר ‡‰בן ‰ז‡˙ „ומ ‰ל‰ר סיני וז˘ ‰י˘ב עלי' „ומ ‰ל‡רון ‰ברי˙"
)˘"˘‰ר פ"‡.(‚ ,
ולמרו˙ עוˆם ‚ו„ל מעל˙ ר' ‡ליעזר ,עמ„ ו‰כריז˘‡ ,ר כל י‰ו„י מבלי ‰בט על ‚ו„ל
מעל˙ו ,י˘ לו לעמול לבטל מˆי‡ו˙ו בפני רבו ,ו„‰בר נחו ıונו‚ע כל כך ,ע„ ˘"‡‰ומר
„בר ˘ל‡ ˘מע מפי רבו ‚ורם ל˘כינ˙˘ ‰ס˙ל˜ מי˘ר‡ל".

מדוע האדם שמח בעת שתיית יין?
ב( "ר' י˘מע‡ל ‡ומר ˘˙ויי יין נכנסו למ˜„˘".
"יין" רומז על ‰בנ˙ ו˘ ˙‚˘‰כל „‡‰ם ,ו"˘˙ויי יין" ‰יינו ˘‰יו במעמ„ ומˆב ˘ל
‰בנ ‰ו ‰‚˘‰ב‡ופן מרומם ונעל ‰ביו˙ר.
כי ‰נ ‰נ˙ב‡ר בס) ˜"‰ל˜וטי ˙ור ‰סוכו˙ עט˘ („ ,ביין מˆינו עניין מיוח„‰˘ ,ו‡ מ‚ל˙‡ ‰
‡˘ר ‰י' ˙חיל ‰ב‰עלם ובפנימיו˙ בעומ˜ נפ˘ו ˘ל „‡‰ם ,וכמ‡מר "נכנס יין יˆ‡ סו„"
)סנ„‰רין לח‚˙‰ .(‡ ,לו˙ זו ,מעורר˙ ב‡„ם ˘מח ‰רב ,‰ומ˘ום כך נ‡מר ˘‰יין "מ˘מח
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י
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‡ל˜ים ו‡נ˘ים" )˘ופטים ט ,י‚(.

‰בור‡ י˙"˘ .י˙ר על כן :על ‰י‰ו„י ל‰יו˙ ח„ור כולו ב‰בנ˙ ˙‰ור ,‰ע„ ˘י‰י' בבחינ˙
"˘˙וי יין" ברוחניו˙.

וכ˘ם ˘‰ו‡ ביין ב‚˘מיו˙ ,כך ‰ו‡ ‚ם ביין ברוחניו˙:
עניינו ‰פנימי ו‰רוחני ˘ל ‰יין ‰ו‡ ‰בנ˙ „‡‰ם ,כ‡˘ר מ˘י‚ ‰יטב ‡˙ „בר ˘‰כל בכל
פרטיו .ו‰בנ ‰זו פועל˙ ‡ˆלו ˘מח„‚ ‰ול.‰

ו‰נ" ,‰מ˜„˘" ‰ו‡ עניין ˙‰פיל) ‰ר‡ ‰מ‚יל ‰כט .‡ ,ור‡ ‰לי˜וטי ˙ור ‰ברכˆ ‰ח ,ב(:
כ˘ם ˘בבי˙ ‰מ˜„˘ ‡‰יר ‚ילוי ‡ורו ˘ל ˜‰ב" ‰ע„ כ„י כך ˘‰יו כורעים ומ˘˙חווים

וטעם ˘מח ‰זו ‰ו‡ ,מ˘ום ‚ילוי ‰‰עלם :כ‡˘ר "מבין ומ˘י‚ ˙עלומו˙ חכמ˘ ,‰נמ˘ך
ב‚ילוי ב‰בנ ‰ו ‰‚˘‰ממ˘ ˘מ˘י‚ ‡ו˙ו בטוב‡ ,ז י‰י' ˘‰מח ."‰ומ‡י„ך" ,כ˘ע„יין ‡ינו
מ˘י‚ „‰בר ב‰ ‰‚˘‰יטב  . .ו‡ינו ב‚ילוי ‡ˆלו ממ˘ ,ל‡ י˜בל עונ‚ ו˘מח ‰כלל"

י‡

)ל˜וטי

˙ור˘ ‰ם(.

ומ˙בטלים מחמ˙ עוˆם ‚ילוי ‡‰ור ‡‰לו˜י‰ ,נ ‰מעין ז‰ ‰ו‡ ‚ם ב˙פיל ‰בזמן ‚‰לו˙,
"˘‡ז „‡‰ם מ„ב˜ ‡˙ עˆמו ל˜ונו ,ורוˆ ‰לבטל ‡˙ עˆמו נ‚„ ‰מלך מלכו ˘ל עולם ,כל
ח„ לפום ˘יעור‡ „ילי'" )לי˜וטי ˙ור˘ ‰ם(.
ומע˙˙ ‰ובן ‡ל נכון מ‰ו˙ חט‡ בני ‡‰רן˙˘"˘ ,ויי יין נכנסו למ˜„˘":

ומובן˘ ,עניין "˘˙ויי יין" ברוחניו˙ ,בעבו„˙ ˘‰י"˙‰ ,ו‡ עניין טוב ונעל ‰מ‡ו„.

נ„ב ו‡בי‰ו‡ ‰יו במˆב נעל˘ ‰ל "˘˙ויי יין" ,ספו‚ים ומל‡ים ב‰בנ˘ ‰ל ˜„ו˘,‰

ובוו„‡י ˆריך „‡‰ם ל‰יו˙ מל‡ ו‚„ו˘ ב"יין" ˘ל ‰בנ ‰ו ‰‚˘‰ב˙ור˙ ˘‰ם ,ע„ ‡˘ר י‰י'

וב‰יו˙ם במˆב ז ‰נכנסו לבי˙ ‰מ˜„˘ .ו‡ף ˘עניין "˘˙ויי יין" כ˘לעˆמו ‰י‡ עבו„‰

‡פ˘ר לומר עליו ˘‰ו‡ "˘˙וי יין" וספו‚ ב‰בנ ‰ו˘ ‰‚˘‰ל ˜„ו˘.‰

נעלי˙ מ‡ו„ ,כמבו‡ר למעל ,‰מכל מ˜ום ב˘ע˙ ‰כניס ‰למ˜„˘ ‡ין זו „‰רך ,ו‡ז ˆריך

וכן מˆינו ‚ם בירו˘למי )פסחים פ"י ‡˘ ,(‡"‰מר ‰לו מטרוני˙‡ לר' י‰ו„ ‰בר ‡לע‡י

ל‰יו˙ ב˙‰בטלו˙ מוחלט˙ „וו˜‡ ,ול‡ ל‡חוז ב„ר‚˘ ‰ל ‰בנ ‰ו ‰‚˘‰ב˘כל.

˘פניו „ומים לפני ˘˙ויי יין ,ו‡מר ל˘ ‰ז‰ו מ˘ום ˘˙למו„ו מˆוי בי„ו .ופ˘ר מע˘ ‰ז‰

ומכלל ל‡ו ‡˙˘ ‰ומע ‰ן‡˘ ,מנם ‡סור ל‰יכנס למ˜„˘ "˘˙ויי יין"‡ ,ך לפני ‰כניס‰

‰ו‡ על פי מ˘ ‰נ˙ב‡ר לעיל˙" :למו„ו בי„ו" ‰ו‡  ˙‚˘‰ובינ˙ „‡‰ם ,וכ‡מור‰ ‰‚˘‰ ,י‡

למ˜„˘ ולעבו„˙ ˙‰פיל ,‰כ‡˘ר „‡‰ם עוס˜ בלימו„ ˙‰ור‡ ,‰ז מˆוו ‰על „‡‰ם וחוב‰

עניין ‰יין ברוחניו˙ ,ומכיוון ˘‚‰יע למעל˙ "‰בינ "‰ו‰י' "˘˙וי יין" ברוחניו˙˙‰ ,בט‡

מוטל˙ עליו ל‰יו˙ "˘˙וי יין" ,ל˙˘‰מ˘ בכוחו˙יו ולנˆלם ל‰בנ ‰ו ‰‚˘‰בלימו„ ˙‰ור‰

„‰בר ‚ם בחיˆוניו˙ ב‚˘מיו˙ ‚ופו ˘‰יו פניו נר‡ים כפני ˘˙ויי יין.

„˜‰ו˘.‰

‡מנם ,למרו˙ ‰פל‡˙ ומעל˙ עניין "˘˙ויי יין" ברוחניו˙ ,מכל מ˜ום ‰י' חסרון ופ‚ם
במ˘ ‰נכנסו נ„ב ו‡בי‰ו‡ למ˜„˘ כ˘‰ם "˘˙ויי יין" ,כי ככל ˘˙‚„ל מעל˙ ‰‰בנ‰
ו ,‰‚˘‰ו„‰בר טוב ורˆוי‰ ,נ ‰כ‡˘ר נכנסים למ˜„˘ˆ‰ ,יווי ‰ו‡ ל‰ימנע מ˘˙יי˙ יין,
"יין ו˘כר ‡ל ˙˘˙" )פר˘˙נו י ,ט( ,וכפי ˘י˙ב‡ר ל‰לן.

מתי צריכים להיות ”שתויי יין“?
חילו˜ ‚„ול י˘ בין ‰עבו„‰ ‰נ„ר˘˙ מן „‡‰ם בע˙ לימו„ ˙‰ור ,‰לבין ‰עבו„‰
‰נ„ר˘˙ ממנו בזמן ˙‰פיל:‰
„‡‰ם ‰מ˙פלל עליו ל‰יו˙ בטל ומבוטל כלפי ˘‰י"˙ ,כי ב˘ע˙ ˙‰פיל ‰עומ„ „‡‰ם
לפני מלך מלכי ‰מלכים ,ו‡סור לו ל‰ר‚י˘ ‡˙ עˆמו למˆי‡ו˙ כלל.

התבטלות גם בשעת לימוד התורה
על פי מ˘ ‰נ˙ב‡ר למעל ,‰עול ‰לכ‡ור˘ ‰כ‡˘ר י‰ו„י לומ„ ˙ור ,‰ו‰ו‡ "˘˙וי יין"
˘ל ˙ור‡ ,‰ין ‰ו‡ יכול ל‰יו˙ ב˙‰בטלו˙ מוחלט˙ לפניו י˙' כמו ב˘ע˙ ˙‰פיל.‰
‡מנם ,כ‡˘ר עוב„ „‡‰ם עבו„˙ו כר‡וי בע˙ ˙‰פיל ,‰ומר‚י˘ ‡˙ ‰ביטול ב˙כלי˙ ‡ל
‰בור‡ י˙"˘‰ ,רי זו פעול ‰נמ˘כ˙‚˘ ,ם בזמן לימו„ ˙‰ור‚‰ ,‰ם ˘‰ו‡ במˆב ˘ל ‰בנ‰
ו ,‰‚˘‰מכל מ˜ום ב ‰ב˘ע ‰יר‚י˘ כיˆ„ בטל ‰ו‡ ב˙כלי˙ ל˘‰י"˙.
ו‡ף ˘„ברים ‡לו ‰ם לכ‡ור˙ ‰ר˙י „ס˙רי‡ :ם מבין ומ˘י‚ „‡‰ם ‡˙ ˙‰ור ‰ב˘כלו,
‰רי ‰ו‡ מ˘˙מ˘ במˆי‡ו˙ו ומר‚י˘ ‡ו˙ ,‰ו‡יך יוכל ב‡ו˙˘ ‰ע ‰ל‰יו˙ בטל ב˙כלי˙,
˘‰ו‡ עניין ˘ליל˙ מˆי‡ו˙ו וכוחו˙יו ל‚מרי?

וכפי ˘‡מרו חז"ל )ר‡ ‰ח‚י‚ ,‰ ‰ב( ˘"מ‡ן „מחוי במחו‚ ˜מי' מלכ‡ חייב מי˙ – "‰מי

‡ל‡ ˘˘‰י"˙ ‰ו‡ "נו˘‡ ‰פכים" ,ול‚בי רום מעל˙ו ‡ין „‰ברים סו˙רים כלל ,ויכול

˘מסמן ˙נוע ‰בי„ו בע˙ ‡˘ר ‰ו‡ עומ„ לפני ‰מלך‰ ,רי ‰ו‡ מור„ במלכו˙ ו„ינו מי˙,‰

ל‰יו˙ ˘„‡‰ם מ˘˙מ˘ במˆי‡ו˙ו ומבטל מˆי‡ו˙ו בכפיפ‡ ‰ח˙ ,ו‰ו‡ ‰ו‡ נו˙ן עוז וכוח

כי לפני ‰מלך על „‡‰ם ל‰יו˙ בטל ממˆי‡ו˙ו ל‚מרי ,ו‡ם מחוו˙ ‰נוע‡˘ ‰ינ˘˜ ‰ור‰

לי˘ר‡ל עם ˜רובו ˘יוכלו ‚ם ‰ם לחבר ‰‰פכים וללמו„ ˙ור ‰ב‰בנ ‰ו ,‰‚˘‰ומ˙וך

עם ‰מלך ,מור„‰ ‰בר ˘י˘ לו מˆי‡ו˙ בפני עˆמו.

ביטול מוחלט למי ˘‡מר ו‰י' ‰עולם.

לעומ˙ ז‡˙ ,ב˘ע˙ לימו„ ˙‰ורˆ ,‰ריך ‰לימו„ ל‰י˙פס ב˘כלו ˘ל „‡‰ם וב‰בנ‰
ו„ ‰‚˘‰יי˜‡ ,וממיל‡ ב‰כרח ˘י˘˙מ˘ במˆי‡ו˙ו ובכוחו˙ ו‰כי˘רונו˙ ˘‰עני˜ לו

