


˜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
"בימי עזרא" – ומה עם "עסקי משפחות"?

מ‰  ול‡  עזר‡,  בימי  בעריו˙  ˘חט‡ו  ז‰  ר˜  ר˘"י  מבי‡  מ„וע 
ב˙יב˙  ˘מבו‡ר  ‰מיוח„  ‰חומר  מ‰ו   / ‰‰ו‡?  ב„ור  ˘חט‡ו 
למ‰  ‰י‡  ‚ו'"   '‰ ב"‡ני  ˘‰כוונ‰  לומר  ‡פ˘ר  ‡יך   / "לנ˙˜"? 
˘˜ר‰ ‡חרי מ‡ו˙ ˘נים? / בי‡ור „ברי ר˘"י על "‡ני ‰' ‡ל˜יכם"

(ע"פ לקוטי שיחות חי"ב עמ' 83 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
"ביתו זו אשתו" – דין בכה"ג או ביוהכ"פ? (ע"פ לקו"ש חי"ז עמ' 172 ואילך)

מה בין קבלת מלכותו לקבלת גזרותיו?  (יעויין לקוטי שיחות חי"ב ע' 83 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חובת הכהן הגדול להיות נשוי ביום הכיפורים

מ„וע „וו˜‡ ביום ‰˜„ו˘ ‰י' מחויב ‰כ‰ן ‰‚„ול ל‰יו˙ נ˘וי? / מפני 
מ‰ כינ˙‰ ‰˙ור‰ ‡˙ ‡˘˙ו ב˘ם "בי˙ו"? / כיˆ„ עוב„ים ‡˙ ‰˘י"˙ 
"בי˙י"  ל‡˘˙ו  ˘˜ר‡  יוסי  ר'  ‰נ‰‚˙  סו„  ומ‰ו   / ‰ני˘ו‡ין?  בחיי 

ול˘ורו "˘„י"?

(ע"פ ליקוטי שיחות חי"ז עמ' 172 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הטעמים למיתת בני אהרן  (ע"פ תורת מנחם חל"ט עמ' 395)

לקוטי  (ע"פ  פעמיים?  לבן  בגדי  באותם  עובד  הגדול  הכהן  אין  מדוע 
שיחות חכ"ח עמ' 224 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
שיטות הראשונים בדין איסור כיסוי דם ברגלו

בין  פלו‚˙‡  כ‡ן  ויסי˜ „י˘  מל' ‰˘"ס,  ב˘ינויי ‰רמב"ם  י„˜„˜ 
˘˘פך ‡ו  במ‰  ˘יכס‰  „ין ‰ו‡  ˘ל  עי˜רו  ו‰רמב"ם ‡ם  ‰סמ"‚ 

˘עי˜רו מ˘ום ‡יסור בזיון 

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ז עמ' 48 ואילך)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"התורה חסה על ממונם של ישראל"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
מעלת ההתוועדות

בעז‰י״˙.

‰ננו  ‡חרי,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

להתוועד יחדיו במקומות קבועים
י„ע˙י ‚ם י„ע˙י ‚ו„ל ‡‰ב˙ י„י„י לכל ‡לו ‰˜˘ורים ב‡ילנ‡ „חיי, ˙ור˙ ‡בו˙ ‰עולם, 

‰ן ‰מ‰ י„י„ינו ‡נ״˘ יחיו, ולמו˙ר לי לב˜˘ ‡˙ י„י„י ל˜רבם בימין מ˜רב˙.

ובכל ז‰ ‰נני מוˆ‡ לנכון ל‰ˆיע לי„י„י, ‡˘ר י‚ביל זמנים ˜בועים ‡˘ר י˙ווע„ו יח„יו 
מלימו„‰,  יו˙ר  ˘ימו˘‰  ‚„ול‰  י„ע˙י ‡˘ר  כי ‰ל‡  ˜בועים,  במ˜ומו˙  ˘לומנו  עם ‡נ˘י 
‡ור  ‡˘ר  ‰‡ל˜ים  וי˙ן  מנר,  נר  כמ„לי˜  מחסי„,  חסי„  ‡י˘  מפי  ‡י˘  ב˜בל‰  ר˜  ב‡  וז‰ 
ל‰ם  לטוב  בני‰ם  ובני  בנו˙י‰ם  בבני‰ם  בב˙י‰ם  יחיו  ˘לומנו  ב˜רב ‡נ˘י  י‡יר  ‰חסי„ו˙ 
‚ם  ˙‡בים  ו„ור, ‡˘ר ‰יו  בכל „ור  ˘לומנו  ˘ל ‡נ˘י  מנ‰‚ם  וכ‰ ‰י'  ורוחניו˙,  ב‚˘מיו˙ 
ˆמ‡ים ל˘מוע ‡יז‰ „יבור, סיפור, ומל‰ טוב‰ מז˜ני ‡נ˘י ˘לומנו, ול‡ ‰יו מ˙ח˘בים עם 

ביטול ‰זמן.

זי״ע ‡˘ר ‰ילל  נב‚״מ  זˆו˜לל‰״‰  כ״˜ ‡‡מו״ר  מ‡˙ ‰ו„  ל˘מוע  זכי˙י  פעמים  וכמ‰ 
ו˘יבח מנ‰‚ ז‰, וב‡ח„ ‰פעמים ‰‚י„ לי ל‡מור, מנ‰‚ וס„ר ז‰ ‰עמי„ חסי„ים ‡מי˙יים. 
‰‰נח‰  ‡ˆלם  ‰חסי„ים,  ז˜ני   ˙‡ ˘˘מ˘ו  ב‡לו  ר˜  חסי„ו˙,  ˘ל  ˘מנ‰  מוˆ‡   ‰˙‡ ובמי 

‡חר˙ ל‚מרי. 

‰עולם חו˘ב ˘חסי„ו˙ ז‰ ‰˘כל‰, זו טעו˙, חסי„ו˙ ז‰ ‡ל˜ו˙, ו‡ל˜ו˙ ז‰ ממיל‡ ‰כל, 
רבו˙  ˘נים  לחיו˙  חסי„ ‡מי˙י  יכול  פ˙‚ם ‡ח„  עם  וסיים:  ז‰ ‰כל,  ˘‡ל˜ו˙  כפי  ר˜ ‰כל 
בטעם ˘ל ‚ןŒע„ן ב‰יו˙ו בעולם ‰ז‰; ל‡ כמו ‰״ס˜‡ר‡ ס„על˜עס״ (עס˜ים מ‰ירים) ˘ל 
‰יום, ˘ז˜ו˜ים בכל יום ל‰˘כלו˙ טריו˙ . . לחיו˙ ב˙פיל‰, חיו˙ במˆו‰, בירור ‰מי„ו˙ – 

‡ין לז‰ כל ˘ייכו˙. ‰חסי„ים ‰ז˜נים ‰עמי„ו „ורו˙ ˘ל חסי„ים.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‡ ע' ˙רטו-ז)



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

מעת ההתוועדות
מנהג וסדר זה העמיד חסידים אמיתיים. ובמי אתה מוצא שמנה של חסידות, רק באלו ששמשו את זקני 

החסידים, אצלם ההנחה אחרת לגמרי

תחושת חיות ותענוג בעניני יהדות
על „בר ‰ס„ר „‡נ˘י [...] יחיו לס„ר '˜י„ו˘' ‰˙ווע„ו˙ בכל ˘״˜ מטעם ל‰יו˙ם עמוסים 
עבו„‰ בכל ימי ‰˘בוע [ ...] בבי˙ ‰כנס˙ ‡יז‰ ˘עו˙ ומ„ברים בעניני סיפורים ‰מעוררים 
("‚יט  י‰„ו˙  בעניני  ו˙ענו‚  חיו˙  ˙חו˘˙  מעני˜  ז‰  ממיל‡  וב„רך  ‰מˆו˙  ˘מיר˙  לעניני 
„‡ס ‡ ‚י˘מ‡˜ ‡ין ‡י„י˘˜ייט"), ‰נ‰ ברכו˙ יחולו על ר‡˘י ‰מ˙וע„ים ובני בי˙ם יחיו.

מכ˙בו ז‰ ‰זכירני על ‰נועם ‰רוחני ‡˘ר זכינו בחס„ו י˙׳ ל‰˙ענ‚ בנעימו˙ ˘יח˙ ˜„˘ 
‰ו„ כ"˜ ‡‡מו״ר ‰ר‰״˜ זי"ע בˆום ‚„לי׳ ˙רנ״ט בע˙ חזר˙ מ‡מרי ר״‰ בבי‡ור ענין י˙רון 

‰„יבור על ˘כל ומ„ו˙.

‡‡זמו״ר  ‡ביו  כ״˜  ‰ו„  ‰ו‡יל  ˙רמ"‡  „˘נ˙  מ‰מ‡מרים  ב‡ח„  ‡˘ר  לספר  ו‰ו‡יל 
כ״˜ ‡ביו ‡‡זמו"ר ‰ר‰"˜  ב˘ם ‰ו„  לו  לספר  זי"ע  נב‚"מ  זˆו˜לל"‰  [‰מ‰ר"˘]  ‰ר‰״˜ 
לבבו˙  עם  עבו„‰  ובעלי  ‚„ולים  מוחין  בעלי  ‰ז˜ן:  רבינו  ז˜נו  כ"˜  ‰ו„  ב˘ם   ˜„ˆ ˆמח 
מור˙חים ["מיט זו„י˜ע ‰ערˆער"] מבינים ומר‚י˘ים ‡˙ ‰פל‡˙ מעל˙ ‰‡י˘ פ˘וט ב‡מרו 

"˘מע י˘ר‡ל ‰' ‡ל˜ינו ‰׳ ‡ח„" על מעל˙ ‰"מ˘כיל", ו"רחמנ‡ ליב‡ בעי".

מי  י˘  „כ‡˘ר  ‰ו‡  ו˘מח  טבעו  ‰יפך  ‰ו‡  ומ˘פיע  מ„בר  ל‰יו˙  ‡˘ר  י„י„י  ומ״˘ 
רˆוים  ‰בל˙י  מ‰טבעיו˙  ‰י‡  ‰לז‡˙  ‰טבע  כללו˙  ‰נ‰  מבלע„ו  ברבים  וי„בר  ˘ילמו„ 

וˆריכים ל‰רחי˜‰ ב˙כלי˙.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ עמ' ˙˜י‚)

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 „

”בימי עזרא“ – ומה עם
”עסקי משפחות“?

מדוע מביא רש“י רק זה שחטאו בעריות בימי עזרא, ולא מה שחטאו בדור ההוא? / מהו החומר המיוחד 
שמבואר בתיבת "לנתק"? / איך אפשר לומר שהכוונה ב"אני ה‘ גו‘" היא למה שקרה אחרי מאות שנים? / 

ביאור דברי רש"י על "אני ה‘ אלקיכם"

בסוף פר˘˙נו, נ‡מר כ‰˜„מ‰ ל‡יסורי ‰עריו˙: "וי„בר ‰' ‡ל מ˘‰ ל‡מר. „בר ‡ל בני 
י˘ר‡ל ו‡מר˙ ‡לי‰ם, ‡ני ‰' ‡ל˜יכם" (יח, ‡–ב). ומפר˘ ר˘"י על ‡˙ר וז"ל:

מלכו˙י;  עליכם  ו˜בל˙ם  ‡ל˜יך'   '‰ '‡נכי  בסיני  ˘‡מר˙י  ‰ו‡  ‡ני   – ‡ל˜יכם   '‰ "‡ני 
לפיכך  עזר‡,  בימי  בעריו˙  לנ˙˜  ˘סופן  לפניו  וי„וע  רבי ‡ומר: ‚לוי  מע˙‰ ˜בלו ‚זירו˙י. 
ב‡ עלי‰ם ב‚זיר‰ – '‡ני ‰' ‡ל˜יכם': „עו מי ‚וזר עליכם, „יין ל‰פרע ונ‡מן ל˘לם ˘כר".

מˆינו  "וכן   – ˘ם ‡י˙‡  על ‰פסו˜, ‡בל  כ‰נים  ב˙ור˙  מ˜ורו  ר˘"י  ˘ל  פירו˘ו  ו‰נ‰, 
וכן  י).  י‡,  (ב‰עלו˙ך  למ˘פחו˙יו'  בוכ‰  ‰עם   ˙‡ מ˘‰  'וי˘מע  ˘נ‡מר:  בעריו˙,  ˘ני˙˜ו 

מל‡כי ‡מר ל‰ם: 'וז‡˙ ˘ני˙ ˙ע˘ו כסו˙ „מע‰ ו‚ו'' (מל‡כי ב, י‚)".

מˆינו  "וכן   – כ‰נים  ‰˙ור˙  „ברי  ˙חיל˙   ˙‡ ר˘"י  ‰˘מיט  טעמ‡  מ‡י  ל˙מו‰:  וי˘ 
˘ני˙˜ו בעריו˙, ˘נ‡מר 'וי˘מע מ˘‰ ‡˙ ‰עם בוכ‰ למ˘פחו˙יו'"?!

ו˙‚„ל ‰˙מי‰‰, ˘בפירו˘ו על פסו˜ ז‰ „"בוכ‰ למ˘פחו˙יו" (בפר˘˙ ב‰עלו˙ך) מפר˘ 
ר˘"י עˆמו ˘˜‡י על עס˜י עריו˙: "ורבו˙ינו ‡מרו 'למ˘פחו˙יו' – על עס˜י מ˘פחו˙, על 

עריו˙ ‰נ‡סרו˙ ל‰ם";

‚ופ‡, ‡ל‡  ‰„ור  ב‡ו˙ו  ˘‡ירע   – ז‰  „בר  ל‚מרי  ‰˘מיט  כ‡ן  בפירו˘ו  מ„וע  כן,  ו‡ם 
פיר˘ ˘‰‡ז‰ר‰ "‡ני ‰' ‡ל˜יכם" מכוונ˙ ר˜ כלפי מ‰ ˘י‰י' בימי עזר‡ (‰ו‡ מל‡כי – מ‚יל‰ 

טו, ‡), ‰יינו כ‡לף ˘נים ל‡חרי ‰„יבור!

ב. ועו„ ˆריך בי‡ור – ל‡י„ך ‚יס‡:

ביאורים בפשוטו של מקרא

שבת שבתלקראת שבתלקראת המדור מודפס קלקראת שבתלקראת
עיוי נשמת

האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ע"ה
בת יבחט"א ר' דוב 

ביסטריצקי
 וזכות משפחתה שיחיו



‰לקראת שבת

ב„רך כלל, כ‡˘ר מע˙י˜ ר˘"י פירו˘י רבו˙ינו ‡ינו מזכיר ‡˙ ˘ם בעל ‰מ‡מר; וטעמו 
פ˘וט – ˘‡ין ˘ם ‰‡ומר נו‚ע ל‰בנ˙ "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡".

˘ל‡  ‡ומר",  "רבי   – ‡ומרו  ב˘ם  „בר  כ‰נים  מ‰˙ור˙  ר˘"י  מע˙י˜  בעניננו,  ‡מנם 
כ„רכו.

י‰ו„‰  רבי  רבינו ‰˜„ו˘,  (‰ו‡  רבי  ˘ל  ˘מו  „י„ן  ˘בני„ון  כמ"פ),  (וכמ˘נ"˙  ועכˆ"ל 
‰נ˘י‡) מוסיף בי‡ור ב‰בנ˙ ‰פירו˘, ולכן ‰„‚י˘ו ר˘"י. וˆ"ב.

‚. ו‰בי‡ור בז‰:

כוונ‰  כ‡ן  ˘י˘  מובן  ‡ל˜יכם",   '‰ "‡ני  ב‡ז‰ר‰  ‰פר˘‰   ˙‡ מ˙חיל  ˘‰כ˙וב  מז‰ 
לנ˙˜  "˘סופן  מכיון  ב‚זיר‰",  עלי‰ם  "ב‡  ˘מ˙חיל‰  ‰ˆיווי,  בחומר  י˙יר‰  ל‰„‚˘‰ 
ונ‡מן  ל‰פרע  „יין   – עליכם  ‚וזר  מי  "„עו  ‰עריו˙:  לˆיוויי  ˜ו„ם  ‰ז‰ירם  ולכן  בעריו˙". 

ל˘לם ˘כר".

וכ„י לפר˘ ‡˙ ‰טעם לז‰ ˘„ו˜‡ בעריו˙ ב‡‰ ‡ז‰ר‰ מיוח„˙ וב‰„‚˘‰ י˙יר‰ (˘‡ינ‰ 
‰ר‚יל  ‰ל˘ון  בעריו˙":  לנ˙˜  "˘סופן   – בל˘ונו  ר˘"י  מ„יי˜  ˘ב˙ור‰),  ‰‡יסורים  בכל 
˘„ו˜‡   – "לנ˙˜"  ר˘"י  מ„יי˜  וכ‡ן  וכיו"ב;  "ליכ˘ל"  "לעבור",  ‰ו‡  לעביר‰  ב˘ייכו˙ 

בעריו˙ ‡פ˘רי (ו‚לוי לפניו ˘בסופו י‰י' כן) פ‚ם ‚„ול ˘ל ני˙ו˜:

בין  ל‰פרי„   – כ‡ן  ומובנו  כ„).  כב,  ‡מור  פר˘"י  (ר‡‰  ול‰פרי„  ל˙לו˘   – פירו˘ו  "לנ˙˜" 
כ˙וˆ‡‰  ˘נע˘‰ ‡ז  ב‡ריכו˙, ‰"ני˙ו˜"  עזר‡  ב„ברי  וכמבו‡ר  ˘ב˘מים.  ל‡בי‰ם  י˘ר‡ל 

מז‰ ˘י‰ו„ים נ˘‡ו נ˘ים נכריו˙.

וכמבו‡ר ב„ברי ‰רמב"ם (‰ל' ‡יסורי בי‡‰ פי"ב ‰"ז), ˘כ‡˘ר י‰ו„י בועל נכרי˙, ‰רי "י˘ 
י˘ר‡ל  ובכלל  „בר  לכל  ‰ו‡  בנו  ‰ערו‰  מן  ˘‰בן   – כמו˙ו  ‰עריו˙  בכל  ˘‡ין  ‰פס„  בו 
נח˘ב ‡ף על פי ˘‰ו‡ ממזר; ו‰בן מן ‰נכרי˙ ‡ינו בנו, ˘נ‡מר 'כי יסיר ‡˙ בנך מ‡חרי', 

מסיר ‡ו˙ו מל‰יו˙ ‡חרי ‰'".

בנך  יסיר ‡˙  "כי  על ‰פסו˜  ר˘"י  ˘פיר˘  וכמו  מ˜ר‡",  ˘ל  "פ˘וטו  לפי  ‚ם  וכן ‰ו‡ 
מן  ‰ב‡  בנך  בן  ‡בל  בנך,  ˜רוי  ‰נכרי  מן  ‰ב‡  ב˙ך  ˘בן  "למ„נו   :(„ ז,  (ו‡˙חנן  מ‡חרי" 

‰נכרי˙ ‡ינו ˜רוי בנך ‡ל‡ בנ‰".

בכ˙ובים, ‰וˆרך  כמסופר  עזר‡,  בימי  ולנ˙˜  לעבור  ˘סופם  ובי„עו  חומר ‰„בר  ומפני 
ל‰ז‰יר על ז‰ בי˙ר ˘‡˙.

ב‡ו˙ו ‰„ור – ‰‡  חט‡ ‰עריו˙  על  ˘עברו  מ‰  ר˘"י ‡˙  ל‡ ‰בי‡  למ‰  מיו˘ב  ומע˙‰ 
„"וי˘מע מ˘‰ ‡˙ ‰עם בוכ‰ למ˘פחו˙יו" – כי ˘ם ל‡ ‰י' ענין ˘ל "לנ˙˜", ‡ל‡ „ו˜‡ 

בימי עזר‡.

˘כ‡ן  מ‡חר  מ˜ום,  מכל   – נכרי˙  בעיל˙  ‡יסור  על  ע„יין  נˆטוו  ל‡  ˘בפר˘˙נו  [ו‡ף 
יˆטוו  ˘עליו  (‡ף  מ‰˜ב"‰  ‰מנ˙˜˙  זו  עביר‰  ‚ם  ‰כולל  עריו˙  ‡יסור  על  לˆוו˙  מ˙חיל 

שימוש כספי לפי הצורך
אדמו"ר,  מו״ח  מכ"ק  פעמים  כמה  ראינו 

עם  כלל  התחשב  לא  הדרושים  בענינים  אשר 

הוצאות הכרוכות בזה, ואם לא הי׳ בקופה לווה 

מבלי התחשב עם הסיכוים ובלבד שיבוא הדבר 

בזה  הכרח  ראה  שלא  בדברים  משא״כ  לפועל. 

דסכום  בזבוז  על  תכופות  לפעמים  העיר  הנה   -

פעוט אפילו. וכמו שהעיר לאחדים מערי השדה 

בארה"ב]  יורק  ניו  [בסביבות  דכאן  הסמוכות 

הטלפון,  ע״י  שאלותיהם  לשאול  רגילים  שהיו 

וציווה למסור להם שתספיק כתיבת מכתב - כי 

הדין  והוא  ישראל.  של  ממונם  על  חסה  התורה 

בנוגע למכתבים שכותב שרובם ככולם שולחם 

שאין  אף  אויר,  בדואר  ממש  וכולם  אקספרס, 

חילוק  שאין  אקספרס  דוקא  שיהי׳  כלל  הכרח 

תמיד  לא  הנה  וכיו״ב  ודו״ח  ויומים,  ביום  אלא 

נצרך אפילו השילוח בדואר אויר.

(מכתב מט"ז אייר תשט"ו)

כלך מחיים בלי סדר ובזבוז בלי 
כל הצדקה בשכל הבריא

שראיתי  כאן,  בהיותו  לו  אמרתי  ...וכבר 

מהשיטה  אחז  לא  שהוא  אדמו"ר  מו"ח  מכ"ק 

ש"כסף זו לא הבעי'" ("דזיענגי ניע פאטשאם") 

גשמיים,  וזהב  בכסף  עשירים  בהנהגת  אפילו 

נוחה  דעתו  היתה  שלא  וכמה  כמה  אחת  על 

אדם  היינו  צבורי,  איש  של  כזו  מהנהגה 

וכשמוציא  עיניים,  בשבע  עליו  שמביטים 

הדין  והוא  עשרה,  שהוציא  אומרים  אחד  שקל 

בהנוגע אליו ולהנהגתו הבלתי נכונה לפי דעתי 

בהנוגע להאמור...

כהנ"ל,  באותיות  להשתמש  לנחוץ  מצאתי 

אני  שרואה  כיון  בהם,  הורגלתי  שלא  אף 

שלמרות שרמזתי ואחר כך דברתי כמה פעמים 

של  לההוצאה  בהנוגע  דו"ח  להיות  שמוכרח 

כוונתי  ואין  ציבור,  בצרכי  המתעסקים  כל 

היינו  עצמו,  כלפי  אלא  אחר,  כלפי  חשבון 

שהם  וכמו  יושבת,  אנכי  עמי  שבתוך  לדעת 

אני  גם  הרי  היכולת  עם  ומתחשבים  מוגבלים 

ההתרחבות  שמוכרחת  ואף  זו,  והגבלה  במדה 

בענינים  להיות  היא  צריכה  וההתפשטות, 

רוחנים, והנהגתו הוא בפועל היא דוקא להיפך, 

המעיינות,  להפצת  בהנוגע  שמצמצם  היינו 

היות שהוא "יושב על המזוודות" וחושב אודות 

אמריקה, ובהנוגע להגשמיות הוא כנ"ל.

כופל  הנני  זאת  בכל  הוא,  שלמותר  ואף 

שאנ"ש  כוונתי  ושלום  חס  שאין  הפעם,  עוד 

וחס  ושלום  חס  גשמי  בדוחק  לחיות  צריכים 

ושלום, והמסתכל אפילו לשעה קלה רואה הוא 

ששיטתי היא דוקא להיפך, אבל חיים מסודרים 

שלא בצמצום אין פירושם חיים בלי סדר ובזבוז 

בלי כל הצדקה בשכל הבריא...

(אגרות קודש חי"ג עמ' נא-ב)

לא לבזבז סכומים וכחות בלתי 
מוגבלים – מעבר ליכולת

הצעה  איזה  מכאן  הוראה  ...כשמתקבלת 

וגם  מובן  הוראה,  גם  או  מסויימת]  [לפעולה 

זה  על  לבזבז  שאפשר  הפירוש  שאין  פשוט 

מוגבלים,  בלתי  וכחות  מוגבלים  בלתי  סכומים 

כי כשלוקחים על עצמם התחייבות יש לסלקם 

בלתי  ההתחייבות  ואם  הקבועים,  במועדים 

מוגבלת אין זה בא בחשבון.

(אגרות קודש חי"ז עמ' ה)

"התורה חסה על ממונם של ישראל"

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

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום



טולקראת שבת

יו"„  ל˘ו"ע  ˙˘וב‰  „רכי  ב˙חל˙ו.  מˆו‰ 
מע'  כללים   ‰„˘‰ פ‡˙  ˘„"ח  נ‡.  ‡ו˙  ˘ם 
י"ל  יו˙ר  בפ˘טו˙  ‡ו  ו˘"נ].  סל"ח.  ‰בי"˙ 
"במ‰  לכסו˙  ‰חיוב  „‚ם  ‰סמ"‚,  ב„ע˙ 
‰ו‡  בסכין")  "ז‰ו  ‰סמ"‚  (˘ל„ע˙  ˘˘פך" 
˘בו  ב„בר  (˘יכס‰  כבו„ ‰מˆו‰  מˆ„  ‚ופ‡ 
‡ינו  ז‰  ˘חיוב  ‡ל‡  ˘חיט‰),  מˆו˙  ˜יים 
˘י˘  בר‚ל  כיסוי  ‡ל‡  נ‡סר  ול‡  לעיכוב‡, 
˘ם  ‰סמ"‚  ל˘ון  (וכ‰מ˘ך  ממ˘  ביזוי  בו 
ובלב„  ב˜יסם,  בי„ו ‡ו  ו‰"‰  בסכין)  "(וז‰ו 
בזויו˙  מˆו˙  י‰‡  ˘ל‡  בר‚ל  יכס‰  ˘ל‡ 
חיוב  ˘‡ין  ‰רמב"ם  ל„ע˙  מ˘‡"כ  עליו"). 
ב‡  ל‡  ‰לימו„  „כל  ˘˘פך",  "במ‰  לכסו˙ 

‡ל‡ ל˘לול כיסוי בר‚ל.

וי˘ ל‰וסיף בכ"ז, „לפי ‰„ברים ‰‡מורים 
זו,  ב‰לכ‰  ‰רמב"ם  „ברי  ‰מ˘ך  יומ˙˜ 
‡ל‡  מˆו˙  ˘ל  לעˆמן  ‰כבו„  "˘‡ין  וז"ל: 
מלמ˘˘  ו‰ˆילנו  ‰ו‡  ברוך  ב‰ן  ˘ˆו‰  למי 
בענין  כללי  לימו„  כ‡ן  ˘כו˙ב  כו'",  בח˘ך 
כבו„ ‰מˆו˙ [ר‡‰ מ‚י„ מ˘נ‰ לרמב"ם כ‡ן 
˘לוחיו  ˘‰ם  ‰˘"י  כבו„  ‰מˆו˙  כבו„  "כי 
˘ל מ˜ום וכבו„ ‰נ˘לח ‰ו‡ כבו„ ‰˘ולח". 
"‰יו  ו)  וי‚˘  (˙נחומ‡  ל„רז"ל  כוונ˙ו  וכנר‡‰ 
ו˘לוחו  ˘לוחי  ˘‰ן  ‰מˆו˙   ˙‡ מכב„ין 
לי  כ‡לו  ‡ו˙ן  כב„˙  ‡ם  כמו˙ו,  ‡„ם  ˘ל 
‡מ‡י  ויל"ע  כו'"],  ‡ו˙ם  בזי˙  ו‡ם  כב„˙ני 
‰כ‡.  „ו˜‡  ז‰  כללי  ענין  ˘ל  מ˜ומו  בחר 
כל  לסיים  ˘ל ‰רמב"ם,  „רכו  ˘זו‰י  „‡ע"פ 
וענין  וכיו"ב  מוסר  ב„ברי  ‰י"„  מספרי  ספר 
˜˘ר  ˘י˘  מובן,  ‰רי   – ‰˘ם  בעבו„˙  כללי 
‰מˆו‰  ל˙וכן  ‰מוסר  ו„ברי  ‰לימו„  בין 
˘ז‰  „י"ל  בנ„ו"„,  וכן  ˘בספר,  ‰מסויימ˙ 
בענין  כללי  לימו„  לכ˙וב  ‰רמב"ם  ˘בחר 
„כיסוי  ז‰  ל„ין  ב‰מ˘ך  מˆו˙  ˘ל  כבו„ן 
˘"‡בו‰ון  ‰„‚י˘ו  ˘חז"ל  לפי  ‰ו‡  ‰„ם, 
למ„ים  ‰„ם  כיסוי  ˘ממˆו˙  „ם",   – „כול‰ו 
בכל  מˆו˙)  ˘ל  מˆו‰ (כבו„ן  ‰‡יסור „ביזוי 
„‰רמב"ם  ל˘יט˙י‰  ו‰יינו  כולן,  ‰מˆו˙ 

‰סמ"‚)  (כמ"˘  כיסוי  במˆו˙  פרטי  „ין  ˘‡י"ז 
‡ל‡ „בר ‰˘ייך לכללו˙ ‰ענין „ביזוי מˆו‰ 
ו‡רוך  נחמ„  בי‡ור  ו‡ילך  ע' 50  חל"ז  ל˜ו"˘  [ועיי"ע 

בז‰ ˘ענין כבו„ ‰מˆו˙ נ˙פר˘ ב˙ור‰ „ו˜‡ ‚בי כיסוי 

ל˘ון  על  ‡מ˙  ‰˘פ˙  ˜ו˘יי˙  ˙˙יי˘ב  ועפ"ז  ‰„ם, 

‰˘"ס ˘ם. עיי"˘].

כ‡ן  ‰‡מור  „‰ביזוי  ˘נ˙ב‡ר  ומ‡חר 
‰מˆוו˙  בכל  מˆו‰  ביזוי  ל‡סור  ענין  ‰ו‡ 
י˘  כיסוי),  למˆו˙  פרטי  ני„ון  (ול‡  כולן 
בכך.  ˘י˘  ˙וכן ‰בזיון  בבי‡ור  עו„  ל‰וסיף 
בר‚לו  "ל‡  ‰ו‡  ˘ם  יו"„  ‰טור  ל˘ון  ‰נ‰ 
בזויו˙  ˘‰מˆו˙  ומר‡‰  בזיון  „רך  ˘‰ו‡ 
‰ו‡  בר‚לו  ‰כיסוי  ˘עˆם  „מ˘מע  עליו", 
‰רמב"ם.  „ע˙  לפר˘  נר‡‰  ‰י‰  וכן  בזיון, 
˘ל‡  ˘ברמב"ם ‰ל˘ון ‰ו‡ "כ„י  ‡בל „ו"˜ 
בזויו˙  ‰מˆו˙  וי‰יו  בזיון  מנ‰‚  בו  ינ‰ו‚ 
עליו". ומ˘מע, ˘עˆם ‰כיסוי בר‚ל ‡ינו „רך 
˘"ינ‰ו‚  לבו‡ ‡ח"כ  יכול  ˘מז‰  בזיון, ‡ל‡ 
בו מנ‰‚ בזיון ו(‡ז) י‰יו מˆו˙ בזויו˙ עליו" 
[ובפרט ˘בבריי˙‡ נ‡מר ב˜יˆור "˘ל‡ י‰יו 
ע"ז  מוסיף  ו‰רמב"ם  עליו",  בזויו˙  ‰מˆו˙ 
כל ‰מ˘פט "כ„י ˘ל‡ ינ‰ו‚ בו מנ‰‚ בזיון" 
„‰„‚י˘  ‡ל‡  ל˘ון),  כפל  ‰ו‡  (˘לכ‡ור‰ 
ול‡ „בז‰  מז‰  ˘י˘˙ל˘ל  „‰בזיון ‰ו‡ „בר 
עˆמו י˘ בזיון. ו‡ולי י"ל, ˘ל„ע˙ ‰רמב"ם, 
פעול‰  כי  בזיון",  בר‚ל ‡ינו "„רך  כיסוי „ם 
כזו (כיסוי „ם בעפר על ‰‡„מ‰) נע˘י˙ ע"„ 
˘ם  ˘ב˙  ‡מ˙  ˘פ˙  (ר‡‰  ‰ר‚ל  ע"י  ‰ר‚יל 
„רכו  מ‡וס  „בר  "„לכסו˙  מ˙˜יף,  ס„"‰ 
לע˘ו˙ו בר‚ל". ע"˘). ‡ל‡ ˘‡ם יכס‰ בר‚ל 
בזיון  מנ‰‚  בו  לנ‰ו‚  ˘יבו‡  ‡נו  חו˘˘ים 
ובכל ‡ופן  ועˆ"ע.  עליו.  בזויו˙  מˆו˙  וי‰יו 
עפ"ז י‰י‰ מובן ‰מ˘ך „ברי ‰רמב"ם "˘‡ין 
˘ˆו‰  למי  ‡ל‡  מˆו˙  ˘ל  לעˆמן  ‰כבו„ 
˘ל  כבו„‰  בנ„ו"ז, ‡ין  כי  ברוך ‰ו‡" –  ב‰ן 
פעול˙ ‰מˆו‰ עˆמ‰ ˘ולל כיסוי בר‚לו, ור˜ 
ב"‰".  ב‰ן  ˘ˆו‰  ˘ל "מי  כבו„ו  ˘ז‰ו  מפני 

ול‰עיר מחי' ח˙"ס חולין ˘ם.

לקראת שבת ו

‡חר כך בייחו„), לכן מ„‚י˘ ‡˙ חומר ‰„בר מי„ ב˙חיל˙ פר˘˙ עריו˙].

˘כוונ˙  מ˜ר‡  ˘ל  בפ˘וטו  לומר   ‰˘˜ לכ‡ור‰,  ו‰ו‡:   – בי‡ור  „רו˘  ע„יין  ‡ולם   .„
‰˜„מ˙ ‰כ˙וב כ‡ן ("‡ני ‰' ‡ל˜יכם") ‰י‡ מפני מ‡ורע ˘י‡רע זמן רב ‡חר כך!

ל‡חר  ˘‡פילו  ע„  כך  כל  ‚„ול  בז‰  ˘‰יˆר  כיון  ˘‰רי  ‚מור‰,  פירכ‡  בז‰  ‡ין  ו‡מנם, 
‰‡ז‰ר‰ "סופן לנ˙˜", מובן ˘לולי ‡ז‰ר‰ חמור‰ זו ‰יו עלולים "לנ˙˜" בזמן ˜רוב;

‡ך כ„י ל‰וסיף ול‰סיר ‰˙מי‰‰ – בז‰ ˘‰˙ור‰ מ„בר˙ על „בר ˘ל‡ יבו‡ ‡ל‡ ל‡חר 
˘נים רבו˙ – מ„‚י˘ ר˘"י ˘פירו˘ ז‰ ‡מרו רבי:

ב‰˜„מ˙ו  ˘כ˙ב ‰רמב"ם  (כמו  וכ˙ב ‰מ˘ניו˙  ˘סי„ר  ז‰  רבי ‰ו‡  כי  בפי ‰כל,  י„וע 
כמ‰  ב„ברי  פ˘וט  כן  עכ"פ  ‡ך  ו‡כמ"ל,  ˘˜ו"ט,  בז‰  ˘י˘  וב‡מ˙   – ועו„.  ‰חז˜‰.  לי„ 

מ‰ר‡˘ונים ול‡ ‰זכירו ˘ר˘"י חול˜ על ז‰).

ו‰נ‰, בענין ז‰ ˘ל כ˙יב˙ ˙ור‰ ˘בעל פ‰ ‰וˆרכו ל‰י˙ר מיוח„; כי מעי˜ר‡ „„ינ‡ ‰רי 
"„ברים ˘בעל פ‰ ‡י ‡˙‰ ר˘‡י ל‡ומרן בכ˙ב" – וז‰ ˘בפועל ‰˙ירו לכ˙וב ‡˙ ‰מ˘ניו˙ 
כיון  כי  למ„ו  ˘ממנו  ˙ור˙ך",  ל‰' ‰פרו  לע˘ו˙  ב˙‰לים (˜יט, ˜כו) "ע˙  מכח ‰פסו˜  ‰ו‡ 
ר˘"י –  (ל˘ון  ל˘ע‰ ‰ˆריכ‰"  ˙ור‰  לכן "‰פרו „ברי   – מ˘˙כח˙"  ו‰˙ור‰  "˘נ˙מעט ‰לב 
‚יטין ס, ‡. ור‡‰ נו˘‡י כלי ‰˘ולחן ערוך ‡ורח חיים סי' ˘ל„ סי"ב. ועו„), ו‰˙ירו לכ˙וב ‡˙ ‰מ˘ניו˙.

י„י „ו„  על  ב˙‰לים  ˘נ‡מר  מפר˘ ‡˙ ‰פסו˜  ˘רבי (מחבר ‰מ˘ניו˙)  למ„ים,  נמˆ‡נו 
("ע˙ לע˘ו˙ ל‰' ‰פרו ˙ור˙ך") – ביחס לכ˙יב˙ ‰מ˘נ‰, ˘ל‡ ˙‰י' ע„ ל‡חרי זמן רב.

על ‰פסו˜:  ר˘"י  וכפירו˘  עו„ „ינים,  למ„ו  ל‰"'  לע˘ו˙  „"ע˙  ז‰  ˘מפסו˜  [ול‰עיר, 
‚„עון  כ‚ון  לי˘ר‡ל  ו‚„ר  סי‚  לע˘ו˙  כ„י  ˙ור‰  „ברי  על  ˘עוברין  ממנו  „ר˘ו  "ורבו˙ינו 
ו‡לי‰ו ב‰ר ‰כרמל ˘‰˜ריבו בבמ‰". ‡בל בעי˜ר ˜‡י על כ˙יב˙ ˙ור‰ ˘בעל פ‰, כ„יו˜ 

ל˘ון ‰כ˙וב "(‰פרו) ˙ור˙ך" (ול‡ "מˆוו˙יך" וכיו"ב)];

ו‰כ‡ נמי ‡זיל רבי ל˘יט˙י', ומפר˘ ˘כוונ˙ ‰‡ז‰ר‰ "‡ני ‰' ‡ל˜יכם" ˘נ‡מר‰ בימי 
מ˘‰ – ‰י‡ ביחס לזמן עזר‡, ‡ף ˘מ„ובר על זמן רב ל‡חר מכן.



"ביתו זו אשתו" – דין 
בכה"ג או ביוהכ"פ?

וכפר בעדו ובעד ביתו
ביתו זו אשתו
(טז, ו. יומא בתחילתה)

יש לחקור בהא דקיי"ל שכהן גדול העובד 

יומא),  (ריש  נשוי  להיות  צריך  הכפורים  ביום 

בעבודת  דין  זהו  א.  אופנים:  בב'  לפרש  דיש 

על-ידי  להיעשות  שצריכה  הכיפורים,  יום 

כהן נשוי דוקא. ב. זהו דין בכהן גדול, שביום 

בתכלית  להיות  גדול  הכהן  צריך  הכפורים 

זו  מעלה  בזה  ונכללת  והשלימות;  המעלה 

ד"ביתו זו אשתו".

עבודות  לענין  מינה  דנפקא  לומר  ויש 

ננקוט  אם  הכיפורים:  ליום  מיוחדות  שאינן 

שחיוב הכהן גדול להיות נשוי הוא דין בעבודת 

שבעבודות  לומר  מקום  יש  הכפורים,  יום 

אלו  עבודות  שהרי  נשוי,  שיהי'  חיוב  אין  אלו 

הכפורים".  יום  "עבודת  ואינן  יום,  בכל  ישנן 

הכהן  בשלימות  דין  שזהו  ננקוט  אם  משא"כ 

שפיר  מובן  הכיפורים,  ביום  המשמש  גדול 

שהחיוב  הוא גם בעבודות אלו; שהרי אף הן 

ביום  המשמש  גדול  וכהן  גדול,  בכהן  מצותן 

הכיפורים צריך להיות נשוי.

העבודות  שאר  "וכן  פסק:  הרמב"ם  והנה 

יום  כל  של  הקטורת  הקטרת  כגון  זה  יום  של 

(הל'  נשוי"  בכה"ג  עשוי  הכל  הנרות  והטבת 

דנקיט  משמע  זה  ולפי  ה"ב).  פ"א  יוהכ"פ  עבודת 

דין  הוא  אשתו"  זו  "ביתו  שדין  הב',  כאופן 

בכה"ג עצמו, ולכן צריך הוא להיות נשוי ביום 

זה בכל עבודותיו.

מה בין קבלת מלכותו 
לקבלת גזרותיו?

דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אני ה' 
אלקיכם.

אני הוא שאמרתי בסיני אנכי ה' אלקיך וקיבלתם עליכם 
מלכותי, מעתה קבלו גזירותי.
(יח, ב, רש"י)

קבלת  בין  החילוק  מהו  ביאור:  צריך 

לקבלת  מלכותי")  עליכם  ("קבלתם  המלכות 

והרי  גזירותי"),  קבלו  ("מעתה  הגזירות 

מקבל  ממילא  מלך,  עצמו  על  מקבל  כשאדם 

עליו לקיים מה שיצווהו המלך?

והביאור בזה:

שמים  מלכות  שבקבלת  לומר,  מקום  יש 

שקיבלו עליהם בנ"י בהר סיני, קיבלו עליהם 

עכ"פ  או  בשכל,  המובנות  המצוות  את  רק 

שאינן מנוגדות לשכל, אבל לא קיבלו עליהם 

גזירות, שהם איסורים המנוגדים לשכל.

היפך  לכאורה  הם  עריות  איסורי  והנה, 

שהאיש  היא  הנישואין  תכלית  שהרי  הסברא, 

הסברא  וא"כ  אחד",  "לבשר  נעשים  והאשה 

כאשר  בזה  שלימות  תוספת  שתהי'  נותנת 

האשה היא "שאר בשרו" של האיש עוד קודם 

להיות  צריכה  בנישואין  קרבה  וא"כ  לכן. 

מעלה ולא איסור.

העריות,  על  הקב"ה  שציוה  לפני  ולכן, 

הטבעית  לסברא  המנוגדת  גזירה  בגדר  שהם 

- הזהירם על קבלת הגזירות, – "מעתה קבלו 

גזירותי".

וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

לקראת שבת י„

ו‰סמ"‚ פיר˘ „‡ף ‰˜יסם בכלל כיון ˘סו"ס 
"עו˘‰ כן בי„ו". ור‡‰ „ברי חמו„ו˙ לר‡"˘ 
‡מ‡י  ל„ון  ˘‰‡ריך  כ„),  (‡ו˙  ˘ם  חולין 
„ל‡  „ו˜‡,  בי„ו  לכסו˙  „ˆריך  ר˘"י  פיר˘ 
כ‰רמב"ם ו‰טור „‡פ˘ר ‡ף בסכין ‡ו בכלי 
עליו,  בזויו˙  מˆוו˙  ‡ין  ע„יין  ו‰רי  ‡חר, 
כ‡ן  „‡ין  לפר˘  „י˘  מובן  ול‰נ"ל  עיי"˘. 
לימו„  בזויו˙, ‡ל‡  מˆוו˙  י‰ו  טעם „ל‡  ר˜ 

מיוח„ „„ו˜‡ במ‰ ˘˘פך יכס‰.

 ונמˆ‡, „ל„ע˙ ‰סמ"‚ ור˘"י ‰טעם „‡ין 
מˆוו˙ בזויו˙ ˘בבריי˙‡ ‰ו‡ „בר נוסף בפני 
עˆמו. כי ב‡מ˙ ‰‡ „נ˙מעט ר‚ל מכיסוי ‰„ם 
˘˘פך  "במ‰  בכלל  ˘‡ינו  לפי  בעי˜ר  ‰ו‡ 
בו יכס‰", ‡ל‡ ˘‡ח"כ מוסיף בבריי˙‡ עו„ 
ענין ˘בכיסוי בר‚לים י˘ מ˘ום ביזוי מˆו˙. 
ולכ‡ור‰ י˘ ל„יי˜ כן, ˘‰ו‡ ענין נוסף בפני 
עˆמו, מנוסח ‰בריי˙‡ ב˙ו"כ פר˘˙נו "במ‰ 
י‰ו  ˘ל‡  בר‚ל  יכסנו  ל‡  יכס‰,  בו  ˘˘פך 
‰בריי˙‡  כל˘ון  „ל‡  עליו",  בזויו˙  מˆוו˙ 
˘‰ו‡  „מ˘מע  בר‚ל"  יכסנו  "˘ל‡  ב‚מר‡ 
חולין  ר˘"י  [ור‡‰  למ"˘ ˜ו„ם  ‰מ˘ך ‡ח„ 
˘ם "˘ל‡ יכסנו בר‚ל ‚רסינן". ובר‡"˘ ˘ם 
כבר  ˘ם  ‚ם  ‡בל  בפ"ע,  כענין  "ול‡"  ‚רס 
מ‚ירס˙  ועכ"פ  "˘ל‡"];  „ˆ"ל  ב"ח  ‰‚י‰ 
˘ל‡  בר‚ל  לכסו˙  ˘‰‡יסור  מ˘מע  ‰˙ו"כ 
נוסף.  ו„ין  ענין  ‰ו‡  עליו  בזויו˙  מˆו˙  י‰יו 
„‡פ"ל  פנים.  בכמ‰  בז‰  ל„ון  י˘  וע„יין 
(כמ˘מעו˙  בפ"ע  נוסף  „בר  ל‚מרי  ˘‰ו‡ 
י‰יו  „"˘ל‡  נמי  ‡פ"ל  ‡בל  ‰˙ו"כ),  ‚ירס˙ 
ז‰  „ין  ל‚וף  ‰טעם  ‡כן  ‰ו‡  בזויו˙"  מˆו˙ 
(כמ˘מעו˙ ‚ירס˙ ‰˘"ס), ומכל מ˜ום סו"ס 
ר˜  ‡ל‡  ‚ופ‡,  ‰„ין  ˘ל  ו‚„רו  עי˜רו  ‡ינו 
בז‰  י˙'  ול‰לן  ב„בר.  טעם  בי‡ור  ‰וספ˙ 

עו„.

‰רמב"ם  ˘„יי˜  „ז‰ו  י"ל  ומע˙‰ 
ל‡  "וכ˘מכס‰  בכ˙בו  ‰„ין  ‰ב‡˙  ו‰˙חיל 
יכס‰ בר‚לו" – ל‡פו˜י מ˘יט˙ ‰סמ"‚ ‰נ"ל, 

כיסוי  ל˘לול  ב‡  ז‰  „ין  ˘עי˜ר  ול‰˘מיענו 
בר‚ל ˘י˘ בו בזיון. ולכן (‡) בכוונ‰ ‰˘מיט 
‰לימו„ „"ו˘פך וכס‰", ˘נו˙ן מ˜ום לטעו˙ 
˘˘פך"  "במ‰  לכסו˙  חיוב  ˘י˘  ולפר˘ 
בכלי",  בסכין ‡ו  מפרט "בי„ו ‡ו  (ב)  „ו˜‡, 
˘ל‡  ˘עי˜ר ‰˜פי„‡ ‰ו‡ ‰˘ליל‰  ל‰„‚י˘ 
עליו.  בזויו˙  מˆו˙  י‰יו  ˘ל‡  בר‚ל  יכס‰ 
ו„ו"˜ ‰יטב ˘לכן פ˙ח ˙חיל‰ ב"י„ו" ˘‰י‡ 
ל˘ליל˙ ר‚לו (ול‡ פ˙ח ב"סכין" ˘ל‰סמ"‚ 
ו‚ם  יכס‰");  ˘˘פך  "במ‰  „ין  עי˜ר  ‰ו‡ 
מז‰,  „מוכח  בכלי",  ‡ו  בסכין  "‡ו  ‰„‚י˘ 
˘‚ם  מ˘ום  ‡ינו  ב‰ם  לכסו˙  ˘‰‰י˙ר 
‡ל‡  ‰נ"ל),  ‰ב"ח  (כסבר˙  "י„ו"  ע"י  ‰ם 
˘ל‡  ר˜  ‰י‡  ‰˜פי„‡  כל  מלכ˙חיל‰  כי 
˜פי„‡  ‡ין  ‡בל  בזיון,  בו  ˘י˘  בר‚לו  י‰י‰ 
„ו˜‡  יכס‰"  ˘˘פך  "במ‰  „ממ˘  ‚מור‰ 
ממחלו˜˙ ‰פוס˜ים ‡י ‰וי  בז‰  ל‰עיר  [וי˘ 
„ו˜‡  ב‰  ˘˘חט  ‰י„  ב‡ו˙‰  לכסו˙  ‰חיוב 
בר‚ל.  יכס‰  ˘ל‡  ר˜  ‰˜פי„‡  ‰וי  „ל‡  ‡ו 

עיי' ב„רכי ˙˘וב‰ ˘ם ‡ו˙ מו מ˘ו"˙ מור 
ו‡‰לו˙ ‰˘˜ו"ט בז‰. ובר‡˘ יוסף ˘ב˙ ˘ם 
˘"ל‡ו „ו˜‡ י„ ‡ל‡ ל‡פו˜י ר‚ל „רך ביזוי, 

ובמרפי˜ו וכ„ומ‰ ˘רי"].

על  „פלי‚  במ‡י  ‰רמב"ם  ˘ל  ומ˜ורו 
˘ם  ˘ב˙  ב˘"ס  ממ"˘  „‰ו‡  י"ל,  ‰סמ"‚, 
‰ו‡  ‰„ם  ˘כיסוי    – „ם"  „כול‰ו  "‡בו‰ון 
מˆו‰  „ביזוי  ‰‡יסור  למ„ים  ˘ממנו  ‰מ˜ור 
כוונ˙  ˘כל  מז‰,  ומ˘מע  כולן.  ‰מˆו˙  בכל 
‰ו‡  וכס‰"  „"ו˘פך  מ˜ר‡  ו‰לימו„  ‰כ˙וב 
ספר  ˜רי˙  ור‡‰  מˆו‰.  ביזוי  ל‡סור  ר˜ 
ל‰מבי"ט ‰ל' מע"˘ ספ"‚, ˘ל„ע˙ ‰רמב"ם 
"ביזוי מˆו‰ ‡פ˘ר „‰וי מ„‡וריי˙‡ ו‡בו‰ון 
כוונ˙ ‰כ˙וב  עי˜ר  ˘כל  „ם", ‰יינו  „כול‰ו 
מˆו‰.  ביזוי  מ˘ום  ‰ו‡  „ם  ‚בי  ˘ב˙ור‰ 
˘כיסוי „ם ‰ו‡  לומר „ס"ל  נˆטרך  ו‰סמ"‚, 
ר˜ ‡סמכ˙‡ לענין ביזוי מˆוו˙ ‡בל ל‡ ˘י˘ 
[ועיי"ע  מכ‡ן  ללמו„  ˘‡פ˘ר  „ין „‡וריי˙‡ 
בזוי  ערך  ˙למו„י˙  ‡נˆי˜לופ„י‰  ז‰  בכל 



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

שיטות הראשונים בדין איסור 
כיסוי דם ברגו

ידקדק בשינויי הרמב"ם מל' הש"ס, ויסיק דיש כאן פלוגתא בין הסמ"ג והרמב"ם
אם עיקרו של דין הוא שיכסה במה ששפך או שעיקרו משום איסור בזיון 

ב„יני  ˘חיט‰  ‰ל'  בסוף  ‰רמב"ם  כ˙ב 
כיסוי ‰„ם: "וכ˘מכס‰ ל‡ יכס‰ בר‚לו ‡ל‡ 
בו  ינ‰ו‚  ˘ל‡  כ„י  בכלי  ‡ו  בסכין  ‡ו  בי„ו 
מנ‰‚ בזיון וי‰יו מˆו˙ בזויו˙ עליו". ומ˜ורו 
פר˘˙נו  ˙ו"כ   .‡ כב,  ˘ב˙   .‡ פז,  (חולין  בבריי˙‡ 
ר˘"י)  (בי„ו.  ˘˘פך  במ‰  וכס‰,  "ו˘פך  י‚)  יז, 
מˆו˙  י‰יו  ˘ל‡  בר‚ל,  יכסנו  ˘ל‡  יכס‰,  בו 

בזויו˙ עליו".

ו‰נ‰ ‰רמב"ם ˘ינ‰ כ‡ן מל˘ון ‰בריי˙‡. 
בר‚לו",  יכס‰  "ל‡   – ב‰‡יסור  „פ˙ח  ח„‡ 
‰חיוב,  בˆ„  ‰י‡  ˘‰‰˙חל‰  כבבריי˙‡  ול‡ 
‰בי‡  „ל‡  ו˙ו,  יכס‰";  בו  ˘˘פך  "במ‰ 
כמע˘‰ו  [ו„ל‡  וכס‰"  "ו˘פך  ‰לימו„ 
‰ו‡  ˘˘חט  "ומי  ב„ין  ˘לפנ"ז,  ב‰לכ‰ 
יכס‰", ˘בחר ל‰בי‡ ‰לימו„ "˘נ‡מר ו˘פך 
וכס‰ו בעפר" – ר‡‰ חולין ו˙ו"כ ˘ם "ו˘פך 
‰בי‡  ל‡  וכ‡ן  יכס‰";  ˘˘פך  מי  וכס‰, 
"בי„ו  ˘פירט  ˘ינ‰,  ועו„  ז‰],  כעין  לימו„ 
‡ו בסכין ‡ו בכלי" מ‰ ˘ל‡ מˆינו בבריי˙‡.

ו‰נר‡‰ בז‰, „עי˜ר ‚„ול רˆ‰ ל‰˘מיע 
‰ב"ח  ˘יט˙  וב‰˜„ים  „ינ‡.  ‰ך  ביסו„  כ‡ן 

„מ‰ך  „כ˙ב  בי„ו),  ומכס‰   ‰"„ סכ"‰  (יו"„ 

„ו˜‡  ‰ו‡  ‰˜פי„‡  „עי˜ר  "מ˘מע  בריי˙‡ 
כל  ‡בל  בזיון  „רך  ˘‰ו‡  בר‚ל  יכסנו  ˘ל‡ 
˘‡ינו „רך בזיון כ‚ון בסכין ‡ו בכלי ‡חר ‡ו 
 .  . בי„ו  כן  ˘עו˘‰  מ‡חר  ˘פיר „מי  ב˜יסם 
ועכ˘יו נו‰‚ין לכסו˙ בי„ ‰סכין, וכן מ˘מע 
בסכין  לכסו˙  ס„) „עי˜ר ‰מˆו‰  בסמ"‚ (מ"ע 
˘˘פך" [וז"ל ‰סמ"‚ ˘ם: ו˘פך וכס‰, במ‰ 
מ˘"כ  ור‡‰  ע"כ.  בסכין.  וז‰ו  יכס‰  ˘˘פך 
ו ‡ו˙  סעיף  ˘ם  יו"„  ל˘ו"ע  ˙˘וב‰  ב„רכי 

מז ‡ו„ו˙ ‰מנ‰‚ „עכ˘יו ‰נ"ל. ו˘"נ].

ונר‡‰ לפר˘ ‰„בר, „ל„ע˙ ‰סמ"‚ (לפי' 
לכסו˙  ‰חיוב  ‰י‡  ‰ˆיווי  כוונ˙  עי˜ר  ‰ב"ח) 

„ו˜‡ במ‰ ˘˘פך ול‡ ב˘ום „בר ‡חר. ‰יינו 
„כל מ‰ ˘מו˙רים לכסו˙ ‚ם "ב˜יסם" (כנזכר 
בסמ"‚ ˘ם) ו‰„ומ‰ לו ‰ו‡ כמו ˘בי‡ר ‰ב"ח 

˘ם),  (ב"ח  בי„ו"  כן  ˘עו˘‰  "מ‡חר  „ו˜‡   –
ומע˙‰  ˘˘פך".  "במ‰  בכלל  ‰"ז  ובמיל‡ 
„ו˜‡,  "בי„ו"  כ‡ן  ˘פיר˘  ר˘"י  „‡ף  י"ל 
בז‰, „‰עי˜ר ‰ו‡  כ‰סמ"‚  ס"ל  בסכין,  ול‡ 
˘ר˘"י  ור˜  ˘˘פך",  "במ‰  לכסו˙  ‰חיוב 
פיר˘ „‰יינו „ו˜‡ "י„ו" ממ˘ (ול‡ ‰סכין), 

המדור מודפס 
עיוי נשמת

הרב שמעון ב"ר מנחם 
שמוא דוד הוי ע"ה 

רייטשיק
נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב

לקראת שבת ח

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

שבת שבתללקראת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

חובת הכהן הגדו היות נשוי 
ביום הכיפורים

מדוע דווקא ביום הקדוש הי' מחויב הכהן הגדול להיות נשוי? / מפני מה כינתה התורה את אשתו בשם 
"ביתו"? / כיצד עובדים את השי"ת בחיי הנישואין? / ומהו סוד הנהגת ר' יוסי שקרא לאשתו "ביתי"

ולשורו "שדי"?

עבודת השי"ת בחיי הנישואין של הכהן הגדול 
וכפי  נ˘וי,  ˘י‰י'  ˆריך  ‰מ˜„˘,  בבי˙  ‰˜„ו˘  ‰יום  עבו„˙   ˙‡ ˘עוב„  ‰‚„ול  ‰כ‰ן 
˘נ‡מר (טז, ו) "וכפר בע„ו ובע„ בי˙ו", ו„ר˘ו חכמים (מ˘נ‰ יומ‡ ב˙חיל˙‰) "בי˙ו זו ‡˘˙ו".

ו‰„בר ˙מו‰ לכ‡ור‰:

ב˘‡ר ‰˘נ‰  ‚ם  ליום ‰כיפורים.  מיוח„˙  „וו˜‡, ‰י‡  נ˘וי  י‰י'  ‚„ול  ˘‰כ‰ן  זו  חוב‰ 
‡ך  מ"ב),  (˘ם  בר‡˘"  חל˜  "מ˜ריב  ‰ו‡  ו‡„רב‡,  בעבו„‰,  ל‰˘˙˙ף  יכול  ‰‚„ול  ‰כ‰ן 

בעבו„‰ זו ‡ין ‰˙נ‡י ˘י‰י' נ˘וי „וו˜‡, ˘חוב‰ זו ‰י‡ ביום ‰כיפורים בלב„.

˘ל  ˆירוף  ב‰  י˘  ביו˙ר.  ו‰נ˘‚ב˙  ‰נעלי˙  ‰י‡  ‰כיפורים  יום  עבו„˙  ‰ל‡  ולכ‡ור‰, 
כמ‰ „ר‚ו˙ ‚בו‰ו˙ ב˜„ו˘‰:

נכנסים ‡ליו  ˘‡ין  ב˜ו„˘ ‰˜„˘ים,  בעולם,  ביו˙ר  במ˜ום ‰מ˜ו„˘  נע˘י˙  ‡. ‰עבו„‰ 
‡ל‡ ‡ח˙ ב˘נ‰.

ב. ‰עבו„‰ ‰י‡ בזמן ‰˜„ו˘ ביו˙ר ב˘נ‰, ביום ‰כיפורים.

עליו  ונ‡מר  ‰כ‰נים,  מ˘‡ר  ונ˙˜„˘  ˘‰וב„ל  ‰‚„ול,  ‰כ‰ן  י„י  על  נע˘י˙  ‰עבו„‰   .‚
˘נ‡מר  כמו  ב˜„ו˘˙ו  מ‰ם  ‚„ול  ו‰ו‡  י‚),  כ‚,   ‡ („‰"י  ˜„˘ים"   ˘„˜ ל‰˜„י˘ו   .  . "ויב„ל 

"ו‰כ‰ן ‰‚„ול מ‡חיו . . ‡ני ‰' מ˜„˘ו" (‡מור כ‡, י-טו).

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

ובר‚עים נעלים ‡לו, במ˜ום נעל‰ ז‰, וב‡„ם נעל‰ ז‰, ‰י' מ˙‡ים לכ‡ור‰ ˘י‰י' ˜„ו˘ 
ל‰יו˙  עליו  חוב‰  ‡ז  ˘„וו˜‡  י˙כן  ו‡יך  ‰ז‰,  לעולם  ו˜˘ר  ‚˘מיו˙  ענייני  מכל  ומופר˘ 

נ˘וי?

יום ‰כיפורים  ימים ˜ו„ם  ˘"˘בע˙  ˘ם  במ˘נ‰  ˘‡מרו  מ‰  פי  על  מ˙עˆמ˙  ו‰˙מי‰‰ 
מפרי˘ין כ‰ן ‚„ול מבי˙ו", ומ˘מע ˘‰פרי˘ו˙ ‰י‡ חל˜ מחוב˙ עבו„˙ו ‰נעלי˙, ויח„ עם 

ז‡˙, "בי˙ו – זו ‡˘˙ו" ‰י‡ „בר ‰מעכב ביום ‰כיפורים?

מדוע קראה התורה לאשת הכהן "בית"?
ובע„  בע„ו  "וכיפר  ‰כ˙וב  ל˘ון  ב„יו˜  ‰ו‡  טמון  ‰‡מור‰,  ל˜ו˘י'  ‰יי˘וב  ר‡˘י˙ 
בי˙ו". כי ‰נ‰, כוונ˙ ‰כ˙וב ב"בי˙ו" ‰י‡ ל‡˘˙ ‰כ‰ן ‰‚„ול, ו‰‡˘‰ מ˘ול‰ כ‡ן לבי˙. 
בע„ו  פיר˘‰ "וכיפר  ול‡  רמז,  ב„רך  ˙ור‰ ‡˙ ‰„בר  מ„וע ‡מר‰  לכ‡ור‰,  ל˙מו‰  י˘  ‡ך 

ובע„ ‡˘˙ו"?

י˙יר‰ מזו: מˆינו „ר˘ו˙ רבו˙ ˘נ„ר˘ו˙ מרמזי ו„יו˜י ‰כ˙ובים, ‡ך ב„רך כלל מ„ובר 
ועניינים,  „ינים  רמוזים  ז‰  ˘ב˜יˆור  „ר˘ו  וחכמים  ב˜יˆור,  ב˙ור‰  ˘נכ˙בו  בעניינים 

בבחינ˙ "ליכ‡ מי„י „ל‡ רמיז‡ ב‡וריי˙‡" (ר‡‰ ˙עני˙ ט, ‡. ז‰ר ח"‚ רכ‡, ‡).

"‡˘˙ו",  במ˜ום  "בי˙ו"  ‰˙ור‰  ˘כ˙ב‰  במ‰  ו˜יˆור  ˙ועל˙  ‡ין  לכ‡ור‰  כ‡ן  ‡מנם, 
˘‰ל‡ ˘ני ל˘ונו˙ ‡לו מ˙בט‡ים ב˙יב‰ ‡ח˙ בלב„, ומ„וע ˘ינ˙‰ ‰˙ור‰ ורמז‰ במ˜ום 

לכ˙וב בפירו˘?

ו‰בי‡ור בז‰ נעוı במ‰ ˘מˆינו „ומ‰ ל„בר ז‰, ב„ברי ר' יוסי (˘ב˙ ˜יח, ב), ˘‰עי„ על 
עˆמו "מימי ל‡ ˜רי˙י ל‡˘˙י ‡˘˙י ול˘ורי ˘ורי, ‡ל‡ ל‡˘˙י בי˙י ול˘ורי ˘„י". ובי‡ר 
ר˘"י ˘ר' יוסי ˜ר‡ ל‡˘˙ו "בי˙י" מ˘ום ˘"‰י‡ עי˜ר ˘ל בי˙", ול˘ורו ˜ר‡ "˘„י" מ˘ום 

"˘‰ו‡ עי˜ר ˘ל ˘„‰ „כ˙יב ורב ˙בו‡ו˙ בכח ˘ור".

וענייני  ר‡ויו˙  ‰נ‰‚ו˙  ‰ו‡  ˘˙וכנם  נוספים  מ‡מרים  בין  מˆוי  יוסי  ר'  ˘ל  ז‰  מ‡מר 
ז‰ירו˙ ו‰י„ור, ומ˘מע ˘‚ם בעניין ז‰ ˘˜ר‡ ל‡˘˙ו "בי˙י", י˘ ˙וכן ˘ל ז‰ירו˙ ו‰י„ור, 
בנו‚ע  נ˜ט‰ ‰˙ור‰  מ„וע  יוב‰ר ‚ם  יוסי, ‡זי  ר'  מ˘מעו˙ ‰נ‰‚˙  נכון ‡˙  נבין ‡ל  וכ‡˘ר 

לכ‰ן ‰‚„ול ‡˙ ‰ל˘ון "וכיפר בע„ו ובע„ בי˙ו" „יי˜‡.

נישואין בשביל האיש והאשה או רק לצורך הקמת בית?
בי‡ור ‰עניין:

י„ו  על  ומ˙נ‰ל  ל‰˜ב"‰  ˘ייך  בעולם ‰רי ‰ו‡  „בר  ˘כל  בחיי ‰‡„ם ‰ו‡  עי˜רי  יסו„ 
ב‡  בעולם  „בר  וכל  פל"ט),  רי˘  רב‰  בר‡˘י˙  (ר‡‰  זו"  לביר‰  בעל ‰בי˙  "י˘  ˘‰רי  ומכוחו, 

ממנו י˙'.

הטעמים למיתת בני אהרן
וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם 
לפני ה' וימותו.
(טז, א)

מצינו  ו)  פרשתנו  תנחומא  ט.  פ"כ,  (ויק"ר  במדרש 

בגדים  "מחוסרי  אהרן:  בני  למיתת  טעמים  כמה 

היו", "שתויי יין נכנסו", "לא היו להם בנים".

אלו   שטעמים  הפנימיות,  בדרך  לבאר  ויש 

כולם לדבר אחד נתכוונו:

פרשתנו),  (ריש  הק'  החיים  האור  דברי  ידועים 

הגדולה  דביקותם  מחמת  באה  אהרן  בני  שמיתת 

העליון  אור  לפני  "שנתקרבו  וכלשונו:  בהקב"ה. 

בחיבת הקודש ובזה מתו, והוא סוד הנשיקה, שבה 

במיתתם  מרגישים  שהיו  הגם  כו',  הצדיקים  מתו 

לא נמנעו מקרוב לדביקות נעימות עריבות ידידות 

חביבות נשיקות מתיקות עד כלות נפשותם מהם".

(ספר  חסידות  בספרי  באורך  הענין  ונתבאר 

בני  של  שדרכם  ועוד),  ואילך.  רלג  ע'  תרמ"ו-ן  המאמרים 

נפלאה  ודביקות  גדולה  בהתקרבות  היתה  אהרן 

הגוף,  בעניני  מהתעסקות  ונתרחקו  ונתעלו  בה', 

ולא היתה כל מגמתם אלא לדבק נפשם בהשי"ת, 

ענין  אמנם,  כלל.  העולם  בעניני  התחשבות  ללא 

זה נחשב לחסרון, כי "לא תהו בראה לשבת יצרה" 

(ישעי' מה, יח), שתכלית המטרה לשמה ברא הקב"ה 

את העולם הוא שיהיו בני ישראל נשמות בגופים, 

והמצוות  התורה  ובקיום  העולם  בעניני  ויעסקו 

קדושה  עצמו  בעולם  ימשיכו  ובזה  בגשמיות, 

נשגבה.

ועל פי זה יש לפרט הטעמים שנאמרו במדרש, 

שנרמז בהם אופן עבודה זה:

נצרך  שהאדם  הטעם   - היו"  בגדים  "מחוסרי 

ולהתעסק  בקהל  לבוא  שיוכל  כדי  הוא  ללבושים 

היינו  בגדים",  "מחוסרי  היו  אהרן  ובני  זולתו;  עם 

שעבודתם היתה להתנתק מהתעסקות עם הזולת 

ועם העולם בכללותו.

היציאה  הוא  השכרות  ענין   – יין"   "שתויי 

עבודת  היתה  וכן  והדעת,  הטעם  מהגבלות 

בדביקותם  העולם  מהגבלות  שיצאו  אהרן,  בני 

בהשי"ת.

המשכת  היא  בנים  לידת   – בנים"  להם  היו  "לא 

שה"ש  לקו"ת  (ראה  הזה  בעולם  מהקב"ה  נעלה  כח 

בהמשכת  עסקו  לא  אהרן  ובני  ובכ"מ),  ואילך,  ד  לט, 

קדושה בעולם הזה, אלא להיפך - בעלי' ודביקות 

בהקב"ה.

מדוע אין הכהן הגדול עובד 
באותם בגדי לבן פעמיים?

ופשט את בגדי הבד גו' והניחם שם
והניחם שם - מלמד שטעונין גניזה
(טז, כג. יומא כד, א)

ביום  בהם  שעובד  לבן  "בגדי  הרמב"ם:  כתב 

הצום אינו עובד בהם פעם שני' לעולם, אלא נגנזין 

במקום שיפשוט אותם" (הל' כלי המקדש פ"ח ה"ה).

יש לבאר הטעם הפנימי לדין זה:

ביום  גדול  הכהן  עבודת  של  ענינה  עיקר 

זו  ומעבודתו  התשובה,  עבודת  הוא  הכיפורים 

בעבודת  לעסוק  מישראל  אחד  לכל  הכח  נמשך 

התשובה הפרטית שלו.

האדם  התשובה  עבודת  שע"י  מצינו  והנה, 

עוקר ומשנה את מציאותו הקודמת, שהי' מלוכלך 

לומר  שיכול  עד  חדשה,  מציאות  ונעשה  בחטא, 

על עצמו (כלשון הרמב"ם (הל' תשובה פ"ב ה"ד)): "איני 

שאין  (מה  המעשים"  אותן  שעשה  האיש  אותו 

בעבודתם  שעולים  שאף  הצדיקים,  בעבודת  כן 

מציאותם  שמשנים  באופן  זה  אין  לדרגה,  מדרגה 

למציאות חדשה).

הכפורים,  ביום  הגדול  הכהן  עבודת  גם  ולכן 

לעבודת  הכח  את  ישראל  מקבלים  שממנה 

שכניסת  והיינו,  זה.  באופן  היא  שלהם,  התשובה 

התחדשות  פועלת  הקדשים  לקודש  גדול  הכהן 

גדול  הכהן  אותו  אינו  וכביכול  במציאותו,  גמורה 

שנכנס לפני ולפנים אשתקד.

הכהן-גדול  שאין  לכך  הפנימי  ההסבר  וזהו 

נכנס לפני ולפנים באותם הבגדים שלבש אשתקד, 

כי מכיון שהוא נעשה למציאות חדשה, צריכים גם 

השייכים  אותם  ולא  חדשים,  בגדים  להיות  בגדיו 

לעבודתו בשנה שעברה.



י‡לקראת שבת

ל˜יים ‡˙ ˆיווי ‰˘י"˙  בכ„י  ר˜  ˘לו ‡ך  כל ‰ני˘ו‡ין  בחיי ‰ני˘ו‡ין, ‰יו  ובמיל‡, ‚ם 
בר‡‰  ˙‰ו  ול˜יים ‡˙ ‰יעו„ "ל‡  ובנו˙,  בנים  עם  בי˘ר‡ל  נ‡מן  בי˙  ל‰˜ים  ורבו",  "פרו 
˘ל "בי˙י".  ו‰˙כלי˙  ר˜ ‡˙ ‰מטר‰  ר‡‰  עם ‰ני˘ו‡ין,  ומי„  יח),  מ‰,  יˆר‰" (י˘עי'  ל˘ב˙ 
ולכן ל‡ ‰י' יכול ל˜רו‡ "ל‡˘˙י – ‡˘˙י" כי מˆ„ מ„רי‚˙ו ‰‚בו‰‰, ר‡‰ בכל „בר ר˜ ‡˙ 

˙כלי˙ו, ו˜ר‡ "ל‡˘˙י – בי˙י".

כ˘לעˆמו  ‰˘ור  מˆי‡ו˙  ר‡‰  ל‡  ב˘ור  ˘‚ם  ˘„י",  ל"˘ורי  ˘˜ר‡  במ‰  ‚ם  ‰ו‡  [וכן 
"ורב  ב˘„‰,  ‰ˆומח˙  ‰˙בו‡‰  ˘‰י‡  ‰"˘ור",  ˘ל  ו‰מטר‰  ‰˙כלי˙   ˙‡ ור˜  ‡ך  ‡ל‡ 
˙בו‡ו˙ בכח ˘ור". ו‰יינו ˘עו„ לפני ‰˙וˆ‡ו˙ ˘ל ‰חרי˘‰ ‰י' ˜ור‡ ‡˙ ‰˘ור "˘„י", כי 

ר‡‰ בו ר˜ ‡˙ ‰מטר‰ ו‰˙כלי˙].

שלימות הכהן גדול כ"אדם"
˘רמז‰  מ‰  ו‚ם  ביום ‰כיפורים,  נ˘וי  ל‰יו˙  מחויב  ˘‰י' ‰כ‰ן ‰‚„ול  מ‰  יובן  ומע˙‰ 

ז‡˙ ‰˙ור‰ בל˘ון "בי˙" „וו˜‡, כמו ˘כ˙וב "וכיפר בע„ו ובע„ בי˙ו":

מובן, ˘בע˙ עבו„˙ יום ‰כיפורים ‰י' ‰כ‰ן ‰‚„ול ˆריך לעמו„ במˆב נעל‰ ביו˙ר, ועל 
כך ‡מר‰ ˙ור‰, ˘בע˙ ‰זו עליו ל‰יו˙ ב„ר‚˙ ר' יוסי, ˘‰י' מ‰„ר וז‰יר ביו˙ר, ע„ ˘ר‡‰ 

בעניין ‰ני˘ו‡ין ר˜ ‡˙ ‰˙כלי˙ ו‰עי˜ר ˘ל בניי˙ בי˙ בי˘ר‡ל.

˘ל "בי˙ו", ‰יינו  ב‡ופן  נ˘וי, ‡בל „וו˜‡  ˘י‰י' ‰כ‰ן ‰‚„ול  ˙ור‰  ז‰ ˆיוו˙‰  ומטעם 
יˆר ‰˜ב"‰  ˘ל˘מ‰  כ˘לעˆמ‰, ‡ל‡ „וו˜‡ ‡˙ ‰˙כלי˙  מעל˙ ‰ני˘ו‡ין  יר‡‰ ‡˙  ˘ל‡ 

עניין ז‰, ˘‰ו‡ ‰˜מ˙ בי˙ בי˘ר‡ל.

˘‰ו‡  על „ר‚˙ו ‰‚בו‰‰  מור‰  ˘‰„בר  כך  על  נוסף  זו, ‰רי  ב‰כר‰  עומ„  כ‡˘ר ‰כ‰ן 
רו‡‰ ‡˙ ‰˙כלי˙ ˘בכל „בר, ‰נ‰ ‰ו‡ מ‚יע בז‰ ל˘לימו˙ ‰‡„ם:

ו‰יינו  ‡„ם",  ‡ינו   ‰˘‡ לו  ˘‡ין  ‡„ם  "כל  ב)  ס‚,  (יבמו˙  חז"ל  ‡מרו  כבר  ‰נ‰,  כי 
˘‰ני˘ו‡ין ‰ם פעול‰ ב˘לימו˙ ‰‡„ם. ובז‰ר (ח"‚ ז, ב. ועו„) ‰פלי‚ו לומר ˘‰‡י˘ לעˆמו 
ל‡חרי  ר˜  ‡„ם  ˘מו   ˙‡ ˜ר‡  ˘‰˜ב"‰  נ‡מר  ‰‡„ם  בברי‡˙  ו‚ם  ‚ופ‡",  "פל‚  ר˜  ‰ו‡ 
 ıזכר ונ˜ב‰ בר‡ם" (בר‡˘י˙ ‰, ב ור‡‰ ז‰ר ח"‡ ˜ס‰, ‡). וממיל‡ מובן ˘עˆם ‰ני˘ו‡ים נחו"˘

ל˘לימו˙ ‰כ‰ן ב˙ור "‡„ם".

ונוסף על כך, ‰נ‰ "כל מי ˘‡ין לו בי˙ ‡ינו ‡„ם" (יבמו˙ ˘ם), ובז‰ ‰כוונ‰ ‚ם ל"בי˙" 
˘בני˘ו‡ין, ˘כ‡˘ר כל עניין ‰ני˘ו‡ין ‰ו‡ ר˜ ב˘ביל ‰˜מ˙ בי˙ בי˘ר‡ל, ‰רי ז‰ "בי˙" 

ב˘לימו˙, וממיל‡ ‰רי ‰כ‰ן ‰ו‡ בבחינ˙ "‡„ם" ב˘לימו˙.

בני  כל  ב˘ם  עבו„˙ו  לעבו„  ר‡וי  זו, ‡ז ‰ו‡  נ˘‚ב‰  ב„ר‚‰  עומ„  כ‡˘ר ‰כ‰ן  ו„וו˜‡ 
י˘ר‡ל, ו˘‰˘י"˙ יכפר בע„ו ובע„ בי˙ו ובע„ כל ˜‰ל י˘ר‡ל.

לקראת שבת י

‰נפר„  בעולם  „בר  ˘‡ין  ‡ל‡  ‰˜ב"‰,  י„י  על  ומו˘‚ח  מ˙נ‰ל  ˘‰כל  בלב„  זו  ול‡ 
וכפי   ,'‰ עבו„˙  ב˘ביל  ונע˘‰  נבר‡  ו„בר  כל „בר  ‰', ‡ל‡  ומעבו„˙  ומˆוו˙י',  מ‰˙ור‰ 
˘‡מרו חכמים (‡בו˙ סוף פר˜ ˘י˘י) "כל מ‰ ˘בר‡ ‰˜ב"‰ בעולמו ל‡ בר‡ו ‡ל‡ לכבו„ו".

‰˙ועל˙   ˙‡ למˆו‡  עליו  עו˘‰  ˘‰ו‡  „בר  ˘בכל  ‰עולם,  בעניני  ‰‡„ם  עבו„˙  וזו‰י 
˘י˘ מז‰ לעבו„˙ ‰', ור˜ ל˘ם ז‰ עליו לע˘ו˙ו.

ל‰˘˙„ל  י˘ר‡ל  ‡י˘  ועל  "לכבו„ו",  ר˜  ‰˜ב"‰  בר‡  ‰ני˘ו‡ין  ענין   ˙‡ ‚ם  ו‰נ‰, 
˘ני˘ו‡יו י‰יו ר˜ לכבו„ ‰' וכחל˜ מעבו„˙ו י˙'.

‡מנם בעבו„‰ זו עˆמ‰, ˘ל ייעו„ ‰ני˘ו‡ין ל˘ם ˘מים, י˙כנו ˘ני ‡ופנים:

‡. עˆם ‰ני˘ו‡ין בין ‡י˘ ל‡˘‰ נע˘‰ ל˘ם עבו„˙ ‰', ולכבו„ו י˙'.

ב. ניכר ‡ˆל ‡„ם ˘כל עניין ‰ני˘ו‡ין ‡ˆלו ‰ו‡ ר˜ ב˘ביל ‰˙כלי˙ ו‰מטר‰ ל˜יים ‡˙ 
ˆיווי ‰˜ב"‰ "פרו ורבו" (בר‡˘י˙ ‡, כח), ל‰˜ים בי˙ בי˘ר‡ל [וכמו ˘מˆינו ˘כ˙ב ‰ר‡"˘ 
˘‡ין ‰˜י„ו˘ין  מ˘ום  על ‰˜י„ו˘ין "ל˜„˘ ‡˙ ‰‡˘‰",  מברכים  ˘‡ין  יב)  סי'  פ"‡  (כ˙ובו˙ 

‰˜י„ו˘ין,  ב˘ע˙  לברך  ˘ייך  ו‡ין  ‰מˆו‰".  ˜יום  ‰יינו  ורבי'  "פרי'  ‡ל‡  ‰מˆוו‰,  עי˜ר 
כ‡˘ר ‡ין עי˜ר ‰מˆוו‰ נע˘י˙ ע„יין].

וב‰˘˜פ‰ על עניין ‰ני˘ו‡ין ‰יי˙‰ ‰נ‰‚‰ מיוח„˙ ‡ˆל רבי יוסי ˘"ל‡ ˜רי˙י ל‡˘˙י 
‡˘˙י ‡ל‡ ל‡˘˙י בי˙י":

 ˙‡ ר‡ו  ˘ב‰ם  ימים  ‡˘˙י",  ל‡˘˙י  "˜רי˙י  ˘ב‰ם  ימים  ‰יו  ‡חרים,  חכמים  ‡ˆל 
פי  על  מ˙‡ימ‰  זו  „רך  "בי˙י".  ˘ל  ו‰˙כלי˙  ‰מטר‰  לל‡  עˆמו,  בפני  כעניין  ‰ני˘ו‡ין 
‰˙ור‰, ˘‰ל‡ ‰˙ור‰ מˆוו‰ ומור‰ כמ‰ וכמ‰ עניינים ‰נו‚עים לעˆם ‰ני˘ו‡ין, בלי ˜˘ר 

למˆוו˙ "פרו ורבו".

ל˜ח"  ‡˘ר  ‡˘˙ו   ˙‡ ו˘ימח  לבי˙ו  י‰י'  "נ˜י  ‰ר‡˘ונ‰  ב˘נ‰  ˘ני˘‡  ˘מי  מˆינו  כך 
(˙ˆ‡ כ„, ‰), ˘ˆיווי ז‰ חל מי„ עם ‰ני˘ו‡ין, עו„ ˜ו„ם ‰ול„˙ בנים. ועו„ ‡מרו (סוט‰ יז, ‡) 

"‡י˘ ו‡˘‰ זכו ˘כינ‰ ביני‰ם", ˘„בר ז‰ ‡מרו על עˆם ‰ני˘ו‡ין בין ‡י˘ ל‡˘‰, ˘˘ור‰ 
ביני‰ם ‰˘כינ‰. ועו„ כמ‰ וכמ‰ ‰ור‡ו˙ ו‰„רכו˙ על חיי ‰ני˘ו‡ין בפני עˆמם, נוסף על 

‰˙כלי˙ ˘ל ‰ול„˙ בנים ובנו˙.

וממיל‡, ‚ם ‡ו˙ם חכמים, עם ‰יו˙ ˘בוו„‡י ר‡ו ‡˙ ‰˙כלי˙ ˘בני˘ו‡ין במˆוו˙ "פרו 
‰מעל‰   ˙‡ ˘ר‡ו  מ˘ום  "בי˙י",  ול‡  ‡˘˙י",  ל‡˘˙י  "˜רי˙י  מ‰זמן  בחל˜  ‰רי  ורבו", 

˘בעˆם עניין ‰ני˘ו‡ין, ול‡ ב˙כלי˙ם ומטר˙ם.

‡מנם, לר' יוסי ‰יי˙‰ ‰נ‰‚‰ מיוח„˙, ˘"מימי ל‡ ˜רי˙י ל‡˘˙י ‡˘˙י . . ‡ל‡ ל‡˘˙י 
בי˙י":

כ‡˘ר  ולכן,  כ˘לעˆמו.  ול‡ ‡˙ ‰„בר  ו‰˙כלי˙,  ר˜ ‡˙ ‰עי˜ר  „בר  בכל  ר‡‰  יוסי  ר' 
ב˘ם ‰מבט‡ ‡˙  „וו˜‡  ב˘מו ‰ר‚יל, ‡ל‡  ל˜רו˙ו  יכול  ל‡ ‰י'  מסויים,  „בר  ל˜רו‡  ב‡ 

˙כלי˙ו ומטר˙ו.


