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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

פתח דבר

לקראת שבת

יח

דכאונו ושברון לבו גורם צער
במענ ‰על מכ˙בו‰ ,נ‡ ‰ם ‡ומר לו ‡וסיף לו ˆער על ˆערו ,ו‡ם ל‡ ‡ומר ‰רי ‡מנע
‡‰מ˙ מ‡˙ו ,ו‰כי ז ‰י‰י' ˘כרו חילוף עבו„˙ו במ˘ך כמ˘ ‰נים ל‡ריכו˙ ימים ו˘נים
˘י‰י' ‡ברך חסי„י ,ו‡חליט ל‚לו˙ לו ‡˙ ‡‰מ˙ ב‡˘ר ‰ו‡.

תוכן ענינים
מקרא אני דורש  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ב

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

כי במˆב רוחו ‰מ„וכ‡ בנמיכו˙ רוח וב˘ברון לב ‚רם לי ˆער ‚„ול ,כי ל‡ ב‡ל ‰חפı
 '‰ול‡ זו „‰רך ‡˘ר „‰ריכו ‡ו˙נו ‰ו„ כ״˜ ‡בו˙ינו רבו˙ינו  '˜‰זי״ע ל‰יו˙ כלי ל˘כינ˙

ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙'

)‚ליון

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

עוזו י˙׳ ב‡ור ‰וי׳ ‰מ‡יר ‡˙ כל „רכי ‰עבו„ ‰בלימו„ ˙‰ור ‰ב˜יום ‰מˆו˙ ובעבו„‰

י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘

˘בלב.

זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.

מ„וע טוו ‰נ˘ים ‡˙ ‰נוˆו˙ על ‰עיזים? ‡ /יזו יריע ‰נח˘ב‰
כחל˜ ממחיˆו˙ ‰מ˘כן עˆמו?  /בי‡ור ‚„ר יריעו˙ ‰עזים ויריעו˙
˙‰ח˙ונו˙ וטעם ס„ר ע˘יי˙ן
)על פי לקוטי שיחות חט"ז עמ'  449ואילך(

פנינים

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

תכלית ה"פקידה" – הוצאת המשכן מרשות האומנים

)ע"פ לקוטי

שיחות חכ"ו עמ'  281ואילך(

ל‡ י„ע˙י במ ‰ל˙לו˙ ˘ינוי מˆב רוחו ביום טוב ז‡˘ ,‰ל˙י „ר˘˙י וח˜ר˙י ו‡ין מ‚י„ לי
ע„ כי לבסוף ‡חר כמ ‰ב˜˘ו˙ ‚‰י„ לי ח˙ני ‰רב רממ״˘ ˘ליט״‡
זי"ע‰ ,מו"ל[ כי ‡ירע לו „בר מעין ‰מבו‡ר ב„״ ‰וכל ‰עם רו‡ים

מדוע נעשה הגג לפני הדפנות?

]כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘

]ס"‰מ ˙˘"„ עמ'  212ו‡ילך,

ור‡˘ ‰ם עמ'  [213ו˘ם לבבו ל‡‰מור ˘ם .ו‡ם כי ‡נכי בכ˙בי ז‡˙ כוונ˙י ל‡חר ˘‡ -ר

וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו
‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו ,ו‡ף עוב„ו מח„˘
ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙ ,ולפעמים בע˙
‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי
‰ענינים ו‰רחב˙ם עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם

ל„‡בון לבבי ‰נ ‰ז˘ ‰כוונ˙י ‡ליו ל‡ ˘ם לבו לז ‰כלל ועי˜ר ‰ -נ‰ ‰נ‡ני בנמˆ‡ מי

מופיעים במ˜ורם ]ובפרט ,במ„ור "חי„ו˘י

˘‰ו‡ ‡˘ר ˘ם לבבו ל‡‰מור ˘ם ב„בר ˙י˜ון ‰מ„ו˙‡ ,בל ˆ‰טער˙י מז˘ ‰נט ‰מ‰מסיל‰

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

ב„רכי ‰חסי„ים ונפל בפח ‰עˆבו˙ ו‚רם ˆער לב״ב ולי„י„יו ‰נ‡מנים יחיו.

וי˘ ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור

וע˙ ‰י„י„י חזור בך על „רכך ז ‰ו˙„ע נ‡מנ˘‡ ‰ר ז ‰עˆ˙ ‰יˆ‰״ר לבלבל ול‰טרי„

וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר
במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט

˘ל‡ ל‰מ˘יך בעבו„ ‰מסו„ר ‰כי ‰ל‡ י„ע˙ ‡˘ר ˘˙‰וב‰ ‰י‡ ב˘ע˙‡ ח„‡ וברי‚ע‡

˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן

ח„‡ ,ו˙ ‡‰ל‡י˘ מסו„ר בעניניך כ‡˘ר ‰יי˙ ע„ כ ‰במ‡˘ ‰פ˘ר לך לפי מעמ„ך ומˆבך

˘ימˆ‡ו טעויו˙ וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙

ו˙˘˙„ל ללמו„ פעמיים ב˘בוע ˘יעור ‚מר‡ ופעמיים ב˘בוע לימו„ „‡״ח ו˘‰י״˙ יחז˜

‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

ברי‡ו˙ך  . .מ˙וך ˘פע˙ ברכ ‰בפרנס ‰ב‰רחב˙ „‰ע˙ ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.
י„י„ו „‰ו״˘ ומברכם.

ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו
˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙ ‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין
במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו ב˙וכן

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ עמ' ˘פח(

‰ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו
על ‡מי˙˙ „‰ברים.

◇ ◇ ◇

חינוך המשכן  -בלי מחיצות?

)ע"פ לקוטי שיחות חל"א עמ'  222ואילך(

יינה של תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו
קדושה כללית ופרטית בכלי המשכן
כיˆ„ ˘‰ם "וי˜‰ל" מר‡ ‰על ע˘יי˙ כלי ‰מ˘כן ו˘‰ם "פ˜ו„י" על
˜‰מ˙ ‰מ˘כן ‰מ‡וח„?  /מ˙י ˜יבל כל כלי ‡˙ ˜„ו˘˙ו ‰פרטי˙
‰מיוח„˙?  /מ„וע נכון לומר ˜ו„ם ˙‰פיל‰" ‰ריני מ˜בל עלי מ"ע
˘ל ו‡‰ב˙ לרעך כמוך"?  /ומפני מ ‰נוסח ברכו˙ ˘מונ ‰ע˘ר‰ ‰ו‡
בל˘ון רבים?  /פרט וכלל במ˘כן ובמ˜„˘ ˘בלב כל י‰ו„י
)ע"פ לקוטי שיחות חכ"א עמ'  250ואילך(

פנינים

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

הארון – מקום מנוחת השכינה או מקום התורה?
חט"ז עמ'  434ואילך(

פקודי – יחוד עליון בתוך דבר מדוד

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

)ע"פ לקוטי שיחות חכ"ו עמ'  286ואילך(

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
גדר קדושת כלי המשכן לשיטת הרמב"ם
יח˜ור ב„‚‰ר˙ ˜„ו˘˙ם‡ ,ם י˘ ל‰ם ˘ם ˜„ו˘ ‰בפ"ע ‡ו „‰וו ר˜
פרטים בכללו˙ ˘ם מ˘כן ומ˜„˘ ל‡חר ˜‰מ˙ו  /יב‡ר ‰נפ˜ו˙‡
ל„ינ‡ ועפ"ז יב‡ר ‰יטב „יו˜ ל' ‰רמב"ם בספר ‰מˆוו˙
)ע"פ לקוטי שיחות חכ"א עמ'  950ואילך(

וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‰
‡‰ר„ ıע ,"'‰ ˙‡ ‰ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור‰

)ע"פ לקוטי שיחות

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יד
עודף משקל

דרכי החסידות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו
לא לחסידים של צרות ועצבות!

לקראת שבת
ק

„

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
האישה החשובה מרת

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

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

לקראת שבת
לק

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 נﬠשה הגג פני הדפנות?
מדוע טוו הנשים את הנוצות על העיזים?  /איזו יריעה נחשבת כחלק ממחיצות המשכן עצמו?  /ביאור גדר יריעות
העזים ויריעות התחתונות וטעם סדר עשייתן

א חסידים ש צרות וﬠצבות!
ī

ī
ברי˘ פר˘˙נו" :ובˆל‡ל בן ‡ורי בן חור למט ‰י‰ו„ ‰ע˘ ˙‡ ‰כל ‡˘ר ˆו ˙‡ '‰ ‰מ˘."‰
ומפר˘ ר˘"י:
"'‡˘ר ˆו‡ ‰ו˙ו מ˘‡ '‰ין כ˙יב כ‡ן‡ ,ל‡ 'כל ‡˘ר ˆו ˙‡ '‰ ‰מ˘‡ – '‰פילו „ברים
˘ל‡ ‡מר לו רבו ‰סכימ„ ‰ע˙ו למ˘ ‰נ‡מר למ˘ ‰בסיני; כי מ˘ˆ ‰ו ‰לבˆל‡ל לע˘ו˙
˙חל ‰כלים ו‡חר-כך מ˘כן‡ ,מר לו בˆל‡ל :מנ‰ ‚‰עולם לע˘ו˙ ˙חיל ‰בי˙ ו‡חר כך
מ˘ים כלים ב˙וכו  . .וכן ע˘‰ ,‰מ˘כן ˙חיל ,‰ו‡חר כך ע˘ ‰כלים".
ולכ‡ור:‰˘˜ ‰
‡ם ס„ר ‰ע˘יי' ˆריך ל‰יו˙ ב‡˙‰ם ל"מנ‰ ‚‰עולם" ,ולכן „˜‰ים בˆל‡ל ע˘יי˙ ‰מ˘כן
לע˘יי˙ ‰כלים )˘כן ‰מנ" – ‚‰לע˘ו˙ ˙חיל ‰בי˙ ו‡חר כך מ˘ים כלים ב˙וכו"(‰ ,י' ˆריך
לנ‰ו‚ כן ‚ם ב˙וך ע˘יי˙ ‰מ˘כן ‚ופ‡˜˘ ,ו„ם כל ‰יו ˆריכים לע˘ו˙ „‰פנו˙ ˘ל ‰מ˘כן ור˜
ל‡חרי‰ן לע˘ו˙ ‡˙ ˘ ,‚‚‰כן מנ‰ ‚‰עולם ˘בונים מלמט ‰למעל– ‰
וכן ‰י' ‰ס„ר ב˜‰מ˙ ‰מ˘כן ‚ופ‡ ,כמסופר בפר˘˙נו )מ ,יח-יט( ˘˜ו„ם כל ˜‰ים מ˘˙‡ ‰
„פנו˙ ‰מ˘כן ,ו‡חר כך פר˘  ‚‚‰מעליו -
ובפועל מˆינו בפר˘˙ וי˜‰ל )לו ,ח ו‡ילך(‰˘ ,כ˙וב מספר ˘חכמי ‰לב ע˘ו ˜ו„ם כל ‡˙
‰יריעו˙ ˘‰ן ‚‚ על ‰מ˘כן ,ור˜ ‡חר כך ‡˙ ˜‰ר˘ים ˘‰ן „‰פנו˙ ˘עלי‰ן עומ„ו˙/פרוסו˙
‰יריעו˙‰ ,יפך מ"מנ‰ ‚‰עולם".
וכן ‰ו‡ ‚ם בˆיווי ˘בפר˘˙ ˙רומ) ‰כו ‡ ,ו‡ילך( ˘˜ו„ם כל ב‡ ˆ‰יווי על ע˘יי˙ ‰יריעו˙,
ור˜ ‡חר כך ˆ‰יווי על ע˘יי˙ ˜‰ר˘ים ,וˆריך בי‡ור.

ב.

בבעלי ˙‰וספו˙ ˙ירˆו )וי˜‰ל לו ,י„(‰˘ ,יריעו˙ נע˘ו "ר‡˘ונ ‰לכל מל‡כ˙ ‰מ˘כן,

כ„י ˘י‰יו מוכנו˙ ל‡‰ל על ‰מ˘כן מי„ ˘יע˘ו ˜‰ר˘ים ,ול‡ י‰י' ˘ע‡ ‰ח˙ בל‡ כיסוי".

לא להיות רק "משמעת חסידים"
במענ ‰על מכ˙בו; כבר ‚לי˙י „ע˙י ברבים כי ‡ינני ‡ו‰ב ‡˙ ˆ"‰רו˙Œחסי„ים" .כלומר
מי ˘ח״ו י˘ לו ‡יזˆ ‰ר ,‰בין בעניני ברי‡ו˙ בין בעניני פרנס ‰ועניני ‰בי˙ וב‡ ‡ליי ל‚לו˙
‡˙ לבבו ומב˜˘ לעורר רחמים עליו ועל בני בי˙ו ולברכם‰ ,ם ‡ˆלי "ˆרו˙ חסי„ים",
ועל כל פנים ‰נˆ"‰ ‰רו˙ חסי„ים" ‡חרי ‡˘ר עזרם ˘‰ם י˙ברך ו‰וˆי‡ם מן ‰מיˆר ‡ל
‰מרחב‰ ,נ‚ ‰ם ‰ם ˆריכים ל˙˘‰נו˙ ול‰יו˙ "מ˘מע˙ חסי„ים" ,ל˜יים מ‡˘ ‰ומרים
ל‰ם בעניני ˙ור ‰ועבו„ ‰ול‡ לˆ‡˙ י„י חוב˙ חסי„ים בסכומי כסף ˘ל ˙מיכ ‰ועו˘ים ‡˙
‰טפל לעי˜ר ו‡˙ עי˜ר ‰ע˜רים‰‰ ˙‡ ,ור‡ו˙ ב˙ור ‰ועבו„ ,‰עוזבים.
כבר ‚לי˙י „ע˙י ברבים ‡˘ר כל בן ˙ורˆ ‰ריך ל˙‰עס˜ ב‰רבˆ˙ ˙ור ‰ביר‡˙ ˘מים
ו‰ו‡ ל‡סוף יל„ים ˜טנים ‡ו נערים וללמו„ עמ‰ם זמן ˜בוע בכל יום ע"פ ספרי לימו„
‰כ˘רים ‡˘ר ‰מרכז לעניני חינוך מוˆי‡ ל‡ור ול„˙˘‰ל לחנך ול„‰ריך ‡˙ ˙‰למי„ים
בחינוך ˘ל יר‡˙ ˘מים ,ו‰נ ‰מ˙‰נˆלו˙ו ‡˘ר כמחˆי˙ ˘‰ני ˘ל ‰יום ‰ו‡ עסו˜ בעניני
פרנס˙ו ו‡ין לו ‰זמן „‰רו˘ לעסו˜ בעניני ˙ור ‰נר‡ ‰וניכר ˘ל‡ ל˜ח ברˆינו˙ ‡˙ י˘וע˙
˘ '‰ע˘ ‰עמו ,י˙בונן בז‰ ‰יטב ו˘‰י״˙ יעזר‰ו ל˙‰עורר ב˙‰עוררו˙ טוב ‰לטוב˙ו
ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.
יחז˜ ˘‰י"˙ ‡˙ ברי‡ו˙ו ו‡˙ ברי‡ו˙ זו‚˙ו ˙חי' וי˘מח ‡˙ לבבם בזרע‡ חי‡ ו˜ימ‡
וי˙ן ל‰ם פרנס ‰טוב.‰
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח עמ' ˘מז(

לקראת שבת

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום

‰

‡מנם ל‡ נ˙פר˘ טעם „‰בר – מ‚ ‰ו„ל ‰‰כרח ˘˜‰ר˘ים "ל‡ י‰יו ˘ע‡ ‰ח˙ לל‡
כיסוי"?

עודף משקל

ומכל מ˜ום ,לפי "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" ‡ין מ˜ום ל˙ירו ıז:‰

אין לכפות דיאטה

עודף משקל

במענה על מכתבכם בקשר לבתכם . .
ובעיית משקל היתר,

לכתבו על דבר ששוקל יותר מדי ודאגתו על
דבר זה ,וגם על זה שקשה לו להמעיט באכילה
ושתי' – לדעתי:

אין צריך לומר שניסיון לכפות אדם בוגר
בעניין כזה הוא חסר תועלת .להיפך ,יש
מקום להאמין שכאשר יניחו לה ,והיא תראה
שאף אחד אינו מנסה לכפות עלי' ,היא תפנה
מעצמה להתייעץ עם מומחה בתחום ולשמוע
בעצתו.
מכיון שכל דבר הוא בהשגחה פרטית,
ברצוני לנצל הזדמנות זו להוסיף שהנהגה
וחיים יומיומיים בהתאם לרצון הבורא ,מלבד
העניין העיקרי שבזה ,הם גם ה'צינור' ]המוביל[
לקבלת ברכותיו של ה'.
וכאשר זקוקים לברכה מיוחדת ,הרי שזהו
סימן לכך שנדרש מאמץ נוסף ,שהרי תמיד יש
מקום להשתפר בענייני תורה ומצוות ,שהם
אינסופיים מכיון שהם נובעים מה]השי"ת
שהוא[ "אין סוף".
במיוחד לאור העובדה שהורים וילדים הינם
מציאות אחת ,כל מאמץ נוסף מצידם של
ההורים בוודאי יהי' לתועלת גם עבור הילדים,
ובפרט לילד שזקוק לברכה מיוחדת.
)תרגום ממכתב אדר"ח אלול ה'תשל"ג(

 (1מגזימים הרופאים בהערכתם ההיזק שעל
ידי "דיקייט" )תוספת משקל( של האדם,
 (2היסח הדעת – על כל פנים שלילת
התבוננות תמידית בזה -
תקל ההתאפקות מאכילה ושתי' יתרים –
על כל פנים; תחזק מנוחת הנפש ובמילא גם
ה"מטבוליזם" של האדם למעט בהשומן שיתר
מהמידה; ועוד וגם זה עיקר – שיעבוד השם
בשמחה.
אזכיר ]לברכה[ עוד הפעם על הציון.
)מענה מאדר"ח אייר תשל"ט ,נדפס ב'נלכה בארחותיו' עמ' (91

לפי פ˘ט ‰כ˙וב ,ל‡ ˜‰ימו ‡˙ ˜‰ר˘ים מי„ ל‡חר ע˘יי˙ם‡ ,ל‡ ‰מ˙ינו ע„ ל‡חר סיום
‰ע˘יי' ˘ל כל פרטי וחל˜י ‰מ˘כן ,כולל כלי ‰מ˘כן.
וכמפור˘ בפר˘˙נו )לט ,ל‚ ו‡ילך(‰˘ ,בי‡ו למ˘‰ ‰כל בב˙ ‡ח˙" :ויבי‡ו ‡˙ ‰מ˘כן
‡ל מ˘‰‡‰ ˙‡ ,‰ל ו‡˙ כל כליו˜ ,רסיו ˜ר˘יו בריחיו ועמו„יו ו‡„ניו ו‚ו'" ,ור˜ ל‡חר מכן
‰עמי„ מ˘‰ ˙‡ ‰מ˘כן כולו.
ומע˙ ‰מובן‡˘ ,ין נפ˜"מ מס„ר ‰ע˘יי' ,ו‚ם ‡ם ‰יו מ˜„ימים ‡˙ ע˘יי˙ ˜‰ר˘ים – ע„יין
ל‡ ‰י' נוˆר מˆב ˘‰ם עומ„ים "˘ע‡ ‰ח˙ בל‡ כיסוי" ,כי בל‡ו ‰כי ˘כבו ˜‰ר˘ים זמן רב
ע„ ˘סיימו ‰כנ˙ כל כלי וחל˜י ‰מ˘כן ,וב˘ע˙ ‰עמ„˙ם בוו„‡י כבר ‰יו ‰יריעו˙ מוכנו˙.
ו„‰ר‡ ˜ו˘י‡ ל„וכ˙‡ ,מ„וע ‰י˙˜ ‰פי„‡ ל„˜‰ים ע˘יי˙ ‰מ˘כן לפני ע˘יי˙ ‰כלים
כס„ר "מנ‰ ‚‰עולם" ,ול‡ ˜‰פי„ו ל„˜‰ים ע˘יי˙ „פנו˙ ‰מ˘כן לפני ע˘יי˙ ‰יריעו˙
˘˘ימ˘ו כ‚‚?

‚.

ונר‡ ‰ל˙˙ בז ‰טעם פ˘וט:

‰יריעו˙ ˘˘ימ˘ו כ‚‚ על ‰מ˘כן‰ ,יו ב‰ן כמ ‰חל˜ים – ‰יו ‰יריעו˙ ˙‰ח˙ונו˙‰˘ ,יו
ע˘ויו˙ מ"˘˘ מ˘זר ו˙כל˙ ו‡ר‚מן ו˙ולע˙ ˘ני" )וי˜‰ל לו ,ח( ,ומעלי‰ן ‰יו "יריעו˙ עזים"
)˘ם לו ,י„(.

ניתוח לקיצור הקיבה
]מענה בנוגע לניתוח לקיצור הקיבה[:
לפלא השאלה ַהאם להסתבך בניתוח . .
של הקטנת הקיבה ותוצאותיו הבלתי ברורות
)ככל הדרוש( וכו'!  -והסיבה היחידה ]לביצוע
הניתוח ,אינה בריאותית ,אלא כיון שהאשה[ -
המדוברת תי' כבדת בשר?! ומופרך.
)ממכתב ח' כסלו תשמ"ג  -לקוטי שיחות חל"ו עמ' (903

וביריעו˙ ‰עזים מˆינו חי„ו˘‰˘ ,נ˘ים ‰חכמו˙ "טוו ‡˙ ‰עזים" )וי˜‰ל ל ,‰כו( ,וכפירו˘
ר˘"י‰" :י‡ ‰י˙‡ ‰ומנו˙ י˙יר˘ ,‰מעל ‚בי ‰עזים טווין ‡ו˙ן" ,ו‰יינו ˘‰ן טוו ‡˙ "נוˆ˙"
‰עזים )ר‡ ‰ר˘"י ˙רומ ‰כ („ ,‰בע˙ ‰יו˙ ‰מחובר˙ ל‰בעל-חיים ול‡ ‚זזו˜ ‰ו„ם לכן.
ובכמ ‰מפר˘ים מ˘מע )ר‡˙ ‰פ‡ר˙ י‰ונ˙ן וי˜‰ל ˘ם .ועו„(˘ ,ל‡ זו בלב„ ˘‰נ˘ים טוו ‡˙
‰נוˆ ‰כמו ˘‰י‡ מחובר˙ ל‰עזים‡ ,ל‡ ˘כך ‰בי‡ו ‡˙ ˙רומ˙ן – ˘‰בי‡ו ‰עזים עˆמם
כ˘‰נוˆ˘ ‰ל‰ם טוויי' ו˘זור.‰
ומע˙ ‰מובן ‰‰כרח ˘‰י' לעו˘י ‰מל‡כ ‰ל˙‰עס˜ מי„ ב‚זיז˙ ‰עזים‰˘ ,רי ‡ם י˘‡ירו
‡˙ ‰עזים כך י‚„לו ‰חוטים עו„ ב‡ופן ˘י˜ל˜ל ‡˙ ‰טוויי˘ ‰נע˘˙ – ‰ולכן ‰י' ˆורך למ‰ר
ב‚זיז˙ם )מ‚ ‰ם ˘לכ‡ור ‰י˘ בז ‰מ˘ום ˆער בעלי חיים ˘ל‡ לˆורך ,ל‡˘‰יר ‡˙ ‰עזים זמן
ממו˘ך ב‡ופן ˘‰ם "מו‚בלים" ב˙נוע˙ם ב‚לל ‰טוויי' ˘נע˘˙ ‰עלי‰ם(.

„.

ו‰נ ,‰בבי‡ור ‰טעם ˘‰נ˘ים "טוו ‡˙ ‰עזים" – ול‡ ‚זזו ‡˙ ‰נוˆ ‰לפני ‰טוויי'

)כ„רך ‰ר‚יל ,(‰י˘ לומר בפ˘טו˙ )ור‡ ‰ספורנו ע"‰פ( ˘כ‡˘ר ‰נוˆ ‰מחובר˙ ל‰בעל-חיים י˘
ב ‰יו˙ר לחלוחי˙ ,וז ‰פועל י˙רון ב‡ומנו˙ ‰טוויי' ˘˙‰י ‰ב‡ופן טוב יו˙ר.
ומע˙ ‰מובן ז˘ ‰ל‡ ‰ס˙פ˜ו חכמי ‰לב ב‚זיז˙ נוˆ˙ ‰עזים‡ ,ל‡ פנו מי„ ל‡רו‚ ‡˙
‰יריעו˙ ‰ע˘ויו˙ ממנ ,‰כי ככל ˘‡‰רי‚ ‰נע˘י˙ בזמן ˜רוב יו˙ר לע˙ ‚‰זיז ‰מן ‰עזים,
זכות הרב איהו ישרא וזוגתו מרת נאוה תהה ומשפחתם שיחיו ממן ,הצחה מופגה מתוך בריאות איתנה וﬠשירות גדוה

לקראת שבת

ו

י˘ בנוˆ ‰יו˙ר לחו˙ ורכו˙„ ,בר ‰מי˜ל על מל‡כ˙ ‡‰רי‚˘ ‰ל ‰יריעו˙ – ולכן מי„ ל‡חר
‚‰זיז ‰מי‰רו לעסו˜ ב‰כנ˙ ‰יריעו˙ ע„ ˙ומן )לפני ˘˙‰י‰ ‰נוˆ ‰יו˙ר ”˜˘.("‰

.‰

ו‰נ ‰ע„ כ‡ן נ˙ב‡ר בנו‚ע ליריעו˙ ‰עזים‰ ,טעם ˘„˜‰ימו ע˘יי˙ן לפני ע˘יי˙

˜‰ר˘ים; ובנו‚ע ל‰יריעו˙ ˙‰ח˙ונו˙ י"ל עו„„˜‰˘ ,ימו ע˘יי˙ן מפני ˘‰ן עי˜ר ‰מ˘כן:
ל˘ון ‰כ˙וב ‰ו‡ )˙רומ ‰כו" (‡ ,ו‡˙ ‰מ˘כן ˙ע˘ ‰ע˘ר יריעו˙ ו‚ו'" ,ומ˘מע ˘"‰מ˘כן"

עˆמו ‰ו‡ "‰ע˘ר יריעו˙" ,וכמבו‡ר בכמ ‰מפר˘ים; וע„ כ„י כך ,כ„ברי ‰ספורנו בפר˘˙נו
)מ ,יח(‡" :ו˙ן ע˘ר יריעו˙ ‰ן ‰יו עי˜ר בנין ‰מ˘כן ,ו˘‡ר ‰נכנס ב‡ו˙ו ‰בנין ו‰ם „‡‰נים
ו˜‰ר˘ים ו‰בריחים ו‰עמו„ים ו‰‡‰ל‰ ,יו ל‰עמי„ ‰מ˘כן ולכסו˙ו".

לקראת שבת
י‰י ‰ל˘ם ˜‰ו„˘ כו' .ע"כ.

‡מנם

בפר˘"י ע"‰פ "מזבח ‡„מ‰

˙ע˘ ‰לי" )י˙רו כ ,כ‡( כ˙ב "˘˙˙ ‡‰חל˙
ע˘יי˙ו ל˘מי"„ ,מ˘מע לכ‡ו' ˘‰ו‡ „ין
מיוח„ ר˜ במזבח )ולפ"ז ˆ"ל „"וע˘ו ל˘מי
בי˙ ˜„ו˘‡ "‰ינו ‡ל‡ בבנין ‰מ˘כן עˆמו
ול‡ בכלים(‡ .יבר‡ „י"ל „‡ינ ‰ר‡י' ,ו‡פ"ל
בכמ‡ ‰נפי'„ '‡ :ממזבח למ„ין ל˘‡ר כלים.
ב' „במזבח נוסף עו„ חי„ו˘ ˘ˆ"ל ˙חל˙

ו‚ם בפירו˘ ר˘"י על ˙‰ור ‰מˆינו ˘י˘ ח˘יבו˙ מיוח„˙ ביריעו˙ ˙‰ח˙ונו˙˘ ,כן פיר˘

ע˘יי˙ו ל˘מי ,מ˘‡"כ במ˘כן ובכל ˘‡ר

על ‰פסו˜ ‰נ"ל˘ ,יריעו˙ ‡לו ‰ן "ל‚‚ ולמחיˆו˙ מחו ıל˜ר˘ים‰˘ ,יריעו˙ ˙לויו˙ מ‡חורי‰ן

כלים ,ור‡ ‰מכיל˙‡ „ר˘ב"י ע"‰פ ˘ם:

לכסו˙ן" .ו‰יינו‰˘ ,יריעו˙ ‰ללו ‡ינן נח˘בו˙ ר˜ "‚‚" מעל ‰מ˘כן‡ ,ל‡ ˘‰ן ‚ם "מחיˆו˙"

˙ע˘ ‰לי ˘˙ ‡‰חˆיב˙ן ו‰ב‡˙ן ובניי˙ן

– כיון ˘‰יריעו˙ ˙לויו˙ ‚ם בˆ„„י ‰מ˘כן לכסו˙ ‡˙ ˜‰ר˘ים.

ל˘מי„ '‚ .במזבח י˘ „ין מיוח„ ˘כוונ˙

ו„בר ז‰˘ – ‰יריעו˙ ˙‰ח˙ונו˙ נח˘בו˙ )ל‡ ר˜ כ"‚‚"‡ ,ל‡ ‚ם( "מחיˆו˙" – מו„‚˘ ‚ם
בסיפור ˜‰מ˙ ‰מ˘כן ˘בפר˘˙נו˘ ,י˘ בו ˘ני פסו˜ים )מ ,יח-יט( :בפסו˜ ‰ר‡˘ון מ„בר על
מחיˆו˙ ‰מ˘כן " -וי˜ם מ˘‰ ˙‡ ‰מ˘כן ,וי˙ן ‡˙ ‡„ניו וי˘ם ‡˙ ˜ר˘יו וי˙ן ‡˙ בריחיו
וי˜ם ‡˙ עמו„יו" ,ובפסו˜ ˘‰ני מ„בר על " – ‚‚‰ויפרו˘ ‡˙ ‰‡‰ל על ‰מ˘כן ו‚ו'".
ו‰נ ,‰ר˘"י מפר˘ "ויפרו˘ ‡˙ ‰‡‰ל – ‰ן יריעו˙ ‰עזים" .ולכ‡ור‡ ,‰˘˜ ‰ם "‰‡‰ל"
‰ן ‰יריעו˙ ‰עליונו˙‰ ,יכן ‰ן ‰יריעו˙ ˙‰ח˙ונו˙? ‡ל‡ ˆריך לפר˘ ˘‰יריעו˙ ˙‰ח˙ונו˙ ‰ן
בכלל ‰מחיˆו˙ ˘בפסו˜ ˜‰ו„ם )ור‡ ‰נחל˙ יע˜ב ˘ם(.
ולפי ז ‰מובן ˘„˜‰ימו ע˘יי˙ן ˘ל יריעו˙ ‡לו לע˘יי˙ ˜‰ר˘ים‰˘ ,רי ‡ין ‰ן ר˜ "‚‚"
‡ל‡ ‚ם "מחיˆו˙" ,ו‰ן ‰ן עי˜ר "‰מ˘כן" .ו„ו"˜.

ל˘מ ‡‰˙ ‰בפרטו˙ ל˘ם מזבח ,מ˘‡"כ
ב˘‡ר כלים ס‚י כוונ ‰כללי˙ ל˘ם ‰מ˜„˘.

וב‡ופן

‡חר ‡פ"ל „‡כן מחלו˜˙ י˘ כ‡ן

בין ר˘"י ל‰רמב"ם ,ול˘יט˙יי‰ו ‡זלי‰„ ,נ‰
יעוי' מ˘"כ ר˘"י בפר' ˙רומ) ‰כ ,‰ט( "וכן
˙ע˘ו ,ל„ורו˙‡ ,ם י‡ב„ ‡ח„ מן ‰כלים ‡ו
כ˘˙ע˘ו לי כלי בי˙ עולמים כו' כ˙בני˙ ‡לו
˙ע˘ו ‡ו˙ם" ,ו‰יינו ˘פירו˘ "וכן ˙ע˘ו"
˜‡י על ˙בני˙ם ול‡ כמ˘"כ ב˜רי"ס ‰נ"ל
„˜‡י ‡כוונ ‰ל˘מ ,‰ולפי"ז ב‡מ˙ לר˘"י

טו

כ‡˘ר מ˜ימים ‡˙ ‰מ˘כן ומכניסים ‡ו˙ן
ל˙וכו ול‡ מ˙חל˙ ע˘יי˙ן „‰וי ר˜ ‰כ˘ר
„‰כ˘ר .ול‡ופן ‰ב' ˘פרטי ‰כלים י˘ ל‰ם
ח˘יבו˙ בפני עˆמם ‚ם בטרם נע˘ים חל˜ מן
‰מ˘כן )ולכ‡ור ‰כ"„ ‰ע˙ ‰רמב"ן ב‚˘‰ו˙יו
לס‰מ"ˆ מ"ע ל"‚ „פלי‚ על ‰רמב"ם וס"ל
˘‡ין ‰כלים חל˜ מן ‰בי˙‡ ,ל‡ ‰ם ˘˙י
מˆוו˙ עיי"˘( ,ו‡"כ כוונ˙ ל˘מ ‰בע˙ ע˘יי˙
‰כלי ˆ"ל ל˘ם „˜‰ו˘‰ ‰פרטי˙ ˘ל ‰כלי,
ל˘ם ˜„ו˘˙ מנור ,‰ל˘ם ˜„ו˘˙ ˘לחן
וכו' .ול‡ופן „ '‚‰בע˘יי˙ ‰כלים ו‰כנס˙ם
‡ל ‰מ˘כן ˙חול בנוסף לחלו˙ ˘ם ˜„ו˘˙
מ˘כן כללי˙ ‚ם ˘ם ˜„ו˘ ‰על כ"‡ מ‰כלים
בנפר„‰ ,רי י"ל ˘ל˘ם חלו˙ ב' מיני „˜‰ו˘‰
‰ע˙י„יים ˆ"ל ˙חל˙ ע˘יי˙ם ל˘מם ˘ל ב'
‰ענינים ,ל˘מ ‰כללי ל˘ם מˆו˙ ו˜„ו˘˙
‰מ˘כן ,ול˘מ ‰פרטי ל˘ם ‰כלי ‰פרטי.

]ו‡ולי

י"ל ‚ם „נפ˜"מ בין ‰סברו˙ ‰נ"ל

‚בי „ין זמן ˜‰מ˙ מ˘כן‡„ ,ין בונין ‡˙
‰מ˜„˘ בליל˘) ‰בועו˙ טו ,ב ,רמב"ם ˘ם ‰י"ב(,
„י˘ ל˙לו˙ בח˜יר‰ ‰נ"ל ‡ם ‚ם ‰כלים ב„ין
ז ,‰כי ˙לי‡ מיל˙‡ ‡י ‰וי ע˘יי˙ן בכלל
"˜‰מ˙ ‰מ˘כן" ,ועיי"ע[.

וז‰ו

]ול‰עיר עו„˘ ,ב˙וך ע˘יי˙ ‰יריעו˙ ‚ופ‡‰ ,כ˙וב מ˜„ים ‡˙ ‰יריעו˙ ˙‰ח˙ונו˙ לפני

"וע˘ו ל˘מי בי˙ ˜„ו˘‡ "‰ינו ‡ל‡ בבנין

ע˘יי˙ יריעו˙ ‰עזים .ולכ‡ור ‰לפי ‰נ"ל ˘‰י˙ ‰נ„ר˘˙ מ‰ירו˙ מיוח„˙ ב‚זיז˙ וע˘יי˙

ול‡ בכלים ,ועל כן פיר˘ „במזבח ˘נ‡מר

˘‰וסיף בס‰מ"ˆ ˘ם ל‡חר ˘כ˙ב ˘‰כלים

יריעו˙ ‰עזים „ו˜‡ˆ ,ריך בי‡ור.

בו ˙ע˘ ‰לי ‡יכ‡ „ין מיוח„ ˘ע˘יי˙ו ˆ"ל

"כולם מחל˜י ‰מ˘כן ו‰כל י˜ר‡ מ˜„˘" –

ל˘מ‡ ,‰בל „ע˙ ‰רמב"ם ברור מללו „בכל

"וכבר ייח„ ˆ‰יווי בכל חל˜ וחל˜" ,ל‰ורו˙

‰כלים ‡יכ‡ „ין ל˘מ.‰

˘‡ף ˘"ז‰ ‰כלל )מˆו˙ וע˘ו לי מ˜„˘(

ו‰י' מ˜ום לומר ˘כיון ˘‰יו כמ ‰וכמ ‰חכמי לב ,י˙כן ˘בב˙ ‡ח˙ ע˘ו ‡˙ יריעו˙
˙‰ח˙ונו˙ ויריעו˙ ‰עליונו˙ ,ו‡ין ‰כרח לומר ˘‡ח˙ ˜„מ ‰לחבר˙ ‰בע˘יי' בפועל.
ברם ˜˘ ‰לומר כן ,כי לפי ז‰ ‰יינו יכולים לומר ‚ם בנו‚ע לע˘יי˙ ‰מ˘כן וע˘יי˙ ‰כלים
˘˘ני‰ם נע˘ו בב˙ ‡ח˙ על י„י כמ ‰חכמים ,ובפרט ˘‰חכמ ‰ו‡‰ומנו˙ בע˘יי˙ ‰כלים
˘ונ‰ ‰י‡ מ‰חכמ ‰ו‡‰ומנו˙ ˘בע˘יי˙ ‰יריעו˙ ומ˙‡ים ˘ייע˘ו על י„י ‡נ˘ים ˘ונים –
ו‰רי מ„ברי ר˘"י מבו‡ר ˘ב‰כרח ˜„ם ענין ‡ח„ ל˘ני ול‡ ˘נע˘ו ˘ני‰ם ביח„.
וי˘ לומר ˘‰טעם ˘ע˘ו ‡˙ ‰יריעו˙ ˙‰ח˙ונו˙ ˙חיל‰ ‰ו‡ מ˘ום ˘‰כ˙וב )˙רומ ‰כו,
ז( מ„‚י˘ ˘יריעו˙ ‰עזים ‰ן "ל‡ו‰ל על ‰מ˘כן" – ‰יינו˙˘ ,פ˜י„ן ל‰יו˙ לכיסוי ו‡ו‰ל על
"‰מ˘כן" ˘‰ן ‰יריעו˙ ˙‰ח˙ונו˙ ,כנ"ל .וע"כ ‰יו חייבים לע˘ו˙ ‰יריעו˙ עזים ר˜ ‡ח"כ,
כ„י ˘יו„‚˘ ˘נע˘ו כ„י לכסו˙ על "‰מ˘כן"[.

ומע˙‰

י"ל „בז‰ ‰ו‡ ‰נפ˜"מ בין

‡‰ופנים ‰נ"ל ב‚„ר ‰כלים„ .ל‡‰ופן '‡‰
˘‚„ר ‰כלים ‡ינו ‡ל‡ ˘‰ם חל˜ מן ‰מ˘כן,
‰רי ˆ"ל ˙חל˙ ע˘יי˙ן ל˘מ ‰ל˘ם ˜„ו˘˙
‰מ˘כן .ו‡ולי י"ל עו„ „ל‡ופן ז ,‰כיון
˘ענינם ‰ו‡ ר˜ חל˜ מבנין ו˜‰מ˙ כללו˙
‰מ˘כן ‰י' ˆ"ל „„ין ל˘מ˘ ‰ב‰ם חל ר˜

‡יפו‡ ˘נ˙כוון ‰רמב"ם במ‰

כולל מינים רבים" ‰יינו ˘˙וכן ˆ‰יווי „וע˘ו
לי מ˜„˘ ‰ו‡ לכ˙חיל˘ ‰יע˘ו מ˘כן ˘כולל
כלים‰ ,רי ל‡חר ‚מר ע˘יי˙ו ,חל על כ‡ו"‡
מן ‰כלים ˆיווי מיוח„ )‡ף ˘‡ינו נמנ‰
למˆו ‰בפ"ע( וממיל‡ ‚ם ˜„ו˘ ‰מיוח„˙
בפ"ע ,ול‰כי ˆריך ˘˙ ‡‰כוונ˙ו ל˘מ‰
בע˘יי˙ ‰כלים ב‡ופן ז ,‰וכנ"ל.

לקראת שבת

י„

עיונים וביאורים

ע˘ר ‰ל„בר ˘ב˜„ו˘‚˘ ,‰ם בכל ‡ח„

˘‡ינם ‡ל‡ חל˜ים ˘מ‰ם מורכב ‰מ˘כן,

מי˘ר‡ל בפ"ע י˘ ‚„ר ˜„ו˘ ‰לכמ ‰מילי,

ו ‰"‰בענין ‰כלים .ו‰יינו ˘‚„ר ‰מ˘כן ‰ו‡

וכ˘נ‡ספים ע˘ר ‰יח„יו מ˙ח„˘˙ ‚ם ˜„ו˘‰

˘י˘ בו יריעו˙ ˜ר˘ים ‡„נים ˘ולחן מנור‰

‰נ„ר˘˙ ל‡מיר˙ „ברים ˘ב˜„ו˘.‰

ומזבחו˙ ,ומלב„ ז‡ ‰ין לכלים ˘ום מ‰ו˙
לעˆמם )ול„רך זו ‡יסור "ול‡ יב‡ו לר‡ו˙

ו‡ופן

תכלית ה"פקידה" – הוצאת
המשכן מרשות האומנים
אלה פקודי המשכן גו' אשר פוקד על פי משה גו'.
ובצלאל גו' עשה את כל אשר צוה ה' גו' .ואתו אהליאב
גו'

ˆירוף

כבלע ‚ו'" וכיו"ב ˘‡יירי ל‡חר פירו˜ ‰מ˘כן

‰פרטים ‡ין כל פרט מˆי‡ו˙ ˙ורני˙ ח˘וב

‡ינו ב‡ כ˙ול„ ‰מן ˆ‰יווי על ˜„ו˘˙ ˜˜"‰

)לח ,כא-כג(

בפני עˆמו‡ ,בל ל‡חר ˘מ˙‡ח„ים ונע˘‰

‡ל‡ ‰ו‡ ˆיווי ח„˘ ל‚מרי‰˘ ,רי ‡ז נ˙בטל‰

צריך ביאור :מדוע חוזר הכתוב ומביא כאן
שמות עושי מלאכת המשכן ,שכבר נזכרו כמה
פעמים לעיל )תשא לא ,ב ואילך .ויקהל לה ,ל ואילך.
לו ,א ואילך(? וביותר יוקשה ,שהפסיק הכתוב
בענין זה בין ההקדמה "אלה פקודי המשכן" ובין
החשבון עצמו )"כל הזהב גו' וכסף פקודי העדה"
)פס' כד-כה(( ,ולכאורה ,גם אם נצרך להזכיר
שמותם ,הו"ל להזכירם לפני "אלה פקודי גו'" או
לאחרי החשבון ,ולא באמצע הענין.

˘לי˘י

‡פ"ל,

„˜ו„ם

מכולם כלל ,מ˜בל כל ‡ח„ מן ‰פרטים

„˜‰ו˘ ‰מכל פרטיו( .ו‡ופן ˘ני ‡פ"ל „כ"‡

ח˘יבו˙ ‚ם לעˆמו .וע„"ז י"ל בחל˜י מבנ‰

מן ‰כלים י˘ בו ח˘יבו˙ ˜„ו˘‚ ‰ם מˆ„

‰מ˘כן ו‰מ˜„˘‰˘ ,חˆר‰‡ ,ל מוע„ ו˜ו„˘

עˆמו‡ ,ף בטרם ˘‰ו˜ם ‰מ˘כן ב˘לימו˙ו,

˘„˜‰ים˘ ,ו„‡י ˜ו„ם ˘י˘נ ‰מˆי‡ו˙ כללו˙

‡ל‡ ˘ע"י ˘מכניסים ‡ו˙ם למ˘כן ‰ם

‰מ˘כן ו˜„ו˘˙ו‰ ,רי ‡ין חלו˙ ˜„ו˘‰

‚ם פרטים ב˘‰למ˙ כללו˙ ‰מ˘כן .ו‡ופן

פרטי˙ על ‰חˆר וכיו"ב‡ ,בל ל‡חר ˘‰ו˜ם

˘לי˘י‡„ ,ין בכלים מˆ„ עˆמם בע˙ ע˘יי˙ם

כל ‰מ˘כן ‡פ"ל „˘וב עי"ז חל„˜ ‰ו˘‰

˘ום ח˘יבו˙ בפני עˆמם‡ ,ל‡ ˘ל‡חר ˜‰מ˙

‚ם על חל˜ פרטי ממנו בפ"ע )לל‡ כללו˙

‰מ˘כן ו‰כנס˙ ‰כלים ‡ליו ,חל ‰ח˘יבו˙

‰מ˘כן( ,חˆר‰‡ ,ל מוע„ ו˜ו„˘ ˘„˜‰ים

˘ל ˜„ו˘ ‰על כל כלי וכלי לכ˘עˆמו בנוסף

)ועיי' מ˙ני' „כלים פ"‡ מ"ו ‚בי חלו˜˙

ל˜„ו˘˙ ‰מ˘כן ‰כללי˙ על כל חל˜יו ,וי˘

מיני ˜„ו˘˘ ‰ונים בין ‰מ˜ומו˙ ˘במ˜„˘(.

‚„ר ˜„ו˘˙ מנור„˜ ,‰ו˘˙ ˘ולחן וכיו"ב.

ו‰נפ˜"מ י"ל כ˘‰מ˘כן ‰י' מפור˜ במסעו˙,
‡ו מ˘חרב בי‰מ"˜

)עיי' סו‚י‡ „זבחים ס ,ב ו‡ילך

]ולכ‡ור‰

י˘ ל‰וכיח „כלי ˘במ˜„˘ י˘

ובמפר˘ים ומנחו˙ ˆ ‡ ,‰ו‡ילך ב‡יז‡ ‰ופן מ˙בטל˙

לו ˜„ו˘ ‰בפ"ע ממ˘"כ ‰רמב"ם בפ"„ מ‰ל'

˜„ו˘˙ כללו˙ ‰מ˜„˘(‡ ,י ˜„ו˘˙ ‰חל˜ים

˙מור‰ ‰י"‡ :כיˆ„ ‡ם „˜‰י˘ לב„˜ ‰‰יכל

במ˜ומ ‰עומ„˙ מן ˙‰ור‡) ‰חר ˘כבר חל‰

ל‡ י˘נ ‰לב„˜ ‰מזבח .ע"כ‡ .בל ע„יין

ויש לבאר ,שהטעם שמביא כאן הכתוב את
עושי המלאכה הוא כדי לבאר הטעם והצורך
ב"פקידה" זו שע"י משה:
בתחילת פרשתנו נקרא המשכן "משכן
העדות" מפני שהיא "עדות לישראל שויתר להם
הקב"ה על מעשה העגל" )רש"י פרשתנו לח ,כא(.
וא"כ הי' המשכן חייב להיות שייך לכלל ישראל,
ולהיות נכסי ציבור לגמרי ,כדי שתהי' "עדות
לישראל" – לכל ישראל כולם.

ע"י ˆ‰ירוף( ‡ו ˘‡י"ז ‡ל‡ מ„רבנן מ˘ום

יל"ע בז˘ ,‰מ‡ ז‰ו „ו˜‡ ‚בי ‰מזבח‡„ ,ף

)עיי' ‰יטב ברמב"ם ונו"כ

˘‚ם ‰ו‡ ככל ‰כלים בכלל ‰מ"ע ‰כללי˙

פ"ו מ‰ל' בי‰ב"ח ‰י"„ ו‡ילך( .ומעין „ו‚מ‡ ל„בר

„וע˘ו לי מ˜„˘ ,י˘ ענין ו‚„ר מיוח„ בו כיון

מכ‰ן ˘נ˙חלל ‡ביו מכ‰ונ˙ו „ל‡ נ˙חלל

˘˜‰רב˙ ˜‰רבנו˙ ‰י‡ עי˜ר ‰מ"ע „וע˘ו

והנה ,אומנים שעושים מלאכה ,יש להם מעין
בעלות על מלאכתם ,שהרי שם האומנין על
המלאכה )ראה צפע"נ עה"ת ויקהל לז ,א .ו .וכן הוא

‰בן ˘כ‰ונ˙ו ב‡ ‰מכח ‡ביו.

לי מ˜„˘ כמ"˘ ‰רמב"ם ברי˘ ‰ל' בי˙

גם למ"ד אין אומן קונה בשבח כלי )ראה בבא קמא צח,

‰בחיר.[‰

ב ואילך( ,כי עדיין שמו נקרא על מלאכתו( .ולכן ,אף
שתרמו ישראל את הכסף והזהב ומסרוהו להיות
נכסי ציבור ,מ"מ ע"י עשיית בצלאל ואהליאב
הי' איזה חסרון בבעלות הציבור על נכסים אלו,
כי נקרא שם בצלאל ואהליאב על מלאכתם.

˘˜„ו˘‡ ‰ינ ‰זז ‰כו'

ומעין

כל ‰ח˜יר‰ ‰נ"ל י"ל ‚בי כלי

‰מ˘כן )ועיי' בˆפע"נ פר˘˙נו מ ,ט ועו„(‡„ .ופן

ומ‰נפ˜"מ

˘י"ל בין ‡‰ופנים ‰נ"ל ‰ו‡

‡ח„ ‡פ"ל „‡ין בכלים מˆ"ע ˘ום ח˘יבו˙

לענין כוונ ‰ל˘מ„ ,‰כ˙ב ‰רמב"ם בספ"‡

˘ל ˜„ו˘ ,‰ו‚ם ל‡חר ˘נ‚מר ‰ע˘יי˙ כל

מ‰ל' בי˙ ‰בחיר‡ :‰ין עו˘ין כל ‰כלים

‰כלים‡ ,י נמי ל‡חר ˘‰ו˜ם ‰מ˘כן ו‰וכנסו

מ˙חל˙ן ‡ל‡ ל˘ם  .˘„˜‰ע"כ .וב˜רי˙ ספר

בו ‰כלים לר‡˘ונ‡˘ ,‰ז נע˘ ‰חלו˙ ו˘ם

˘ם„ :כ˙יב ‡˙ ˙בני˙ ‰מ˘כן ו‡˙ ˙בני˙ כל

מ˘כן ומ˜„˘ ,מכל מ˜ום ‡ין בכלים עˆמם

כליו וכן ˙ע˘ו ,מ˘מע „ע˘יי˙ כל ‰כלים

˘ום ח˘יבו˙ ו‚„ר ˜„ו˘ ‰לעˆמם ,ו‰רי ‰ם

„ומי‡ „מ˘כן „ע˘יי˙ו ל˜ו„˘ מ˙חל˙ו,

כחל˜י ‚וף ‰בנין ,כ‚ון ˜ר˘י ‰מ˘כן ויריעו˙יו,

כ„מ˘מע וע˘ו לי מ˜„˘ מ˙חל˙ ע˘יי˙ו

ולכן הי' נצרך שיפקוד משה את כל "פקודי
המשכן" ,כי פקידה זו של משה הוציאה את
המשכן משייכותו לבצלאל ואהליאב ,ועשאתו
נכסי הדור כולו – נכסי כלל ישראל.

חינוך המשכן  -בלי מחיצות?
ואת מזבח העולה שם גו' ויעל עליו את העולה ואת
המנחה גו'
ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח גו'
)מ ,כט .לג(

מסדר הדברים בכתוב משמע שמשה הקריב
תחלה את הקרבנות ,ורק אח"כ הקים את החצר.
וכן משמע לכאורה משתיקת רש"י ,שלא כתב
כלום על סדר המעשים )ודלא כמ"ש הרמב"ן
כאן ,שהפרשה לא נאמרה על הסדר(.
ויש לומר בטעם הדבר:
הציווי "ועשו לי מקדש" הוא ציווי לדורות
)ראה רמב"ם ריש הל' בית הבחירה( ,וקאי על כל
בתי המקדשות ,אלא שנתקיים לראשונה בבנין
המשכן שעשה משה .ולפי זה י"ל ,שגם חנוכת
המשכן ביום שמיני למילואים לא היתה רק
חינוך למשכן ,אלא גם חינוך כל בתי המקדשות
שבכל הדורות.
והנה לרוב הפוסקים נקטינן להלכה
ד"מקריבין הקרבנות כולן אע"פ שאין שם
בית בנוי כו' אע"פ שהיא חריבה ואינה מוקפת
במחיצה" )רמב"ם הל' ביהב"ח פ"ו הט"ו ,וש"נ(.
וי"ל שמטעם זה היתה חנוכת המשכן באופן
שהקרבת הקרבנות היתה לפני הקמת החצר,
כדי שיהי' בזה חינוך להקרבת קרבנות במקום
המקדש גם כשאינו מוקף במחיצות.
]ואף שכתב הרמב"ם שהיתר הקרבת קרבנות
בלי מחיצה הוא מפני קידוש שלמה" ,שהוא
קידש העזרה וירושלים לשעתן וקידשן לעתיד
לבוא" )שם ,הי"ד( ,י"ל שקידוש שלמה הוא בנוגע
למקום המקדש ,אבל קדושת המקדש עצמו
)וכדמשמע ברמב"ם שם )הט"ו( שגם קדושת
חלקי המקדש קיימת כשאינו מוקף מחיצה
)וראה לקו"ש חכ"א ע'  253ובהערות .וש"נ(( נפעלה ע"י
חינוך משה בשמיני למילואים[.

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

לקראת שבת

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

קדושה כית ופרטית
בכי המשכן
כיצד השם "ויקהל" מראה על עשיית כלי המשכן והשם "פקודי" מראה על הקמת המשכן המאוחד?  /מתי קיבל
כל כלי את קדושתו הפרטית המיוחדת?  /מדוע נכון לומר קודם התפילה "הריני מקבל עלי מ"ע של ואהבת לרעך
כמוך?  /ומפני מה נוסח ברכות שמונה עשרה הוא בלשון רבים?  /פרט וכלל במשכן ובמקדש שבלב כל יהודי

ī

גדר קדושת כי המשכן
שיטת הרמב“ם
יחקור בהגדרת קדושתם ,אם יש להם שם קדושה בפ“ע או דהוו רק פרטים בכללות שם משכן ומקדש לאחר הקמתו
 /יבאר הנפקותא לדינא ועפ“ז יבאר היטב דיוק ל‘ הרמב“ם בספר המצוות

ī
בספר

כ‡˘ר מ˙בוננים ב˘מו˙ ‰פר˘יו˙ "וי˜‰ל" ו"פ˜ו„י" ,עול˘˘ ‰ני‰ם מורים על יחס לפרטים
רבים‡ ,ל‡ ˘"וי˜‰ל" מבט‡ ‡˙ ‰יו˙ם מˆי‡ו˙ ‡ח˙ ˘ל "˜‰ל" ,ו‡ילו "פ˜ו„י" מבט‡ ‡˙
‰‰יפך‰ ˙‡ :יו˙ם נמנים ונפ˜„ים כל ‡ח„ לחו„.
"וי˜‰ל" מור ‰על ‡˙‰ח„ו˙ כל ‰נ‡ספים למˆי‡ו˙ ‡ח˙ .כי ‰נ ,‰י˘ כמ ‰כינויים לרבים
‰מ˙˜בˆים יח„ ,כמו ‡סיפ˜ ,‰יבו ,ıל˜ט ועו„‡ ,ך ˘מו˙ ‡לו מורים על כך ˘‚ם ל‡חרי
‡סיפ˙ם יח„ נ˘‡ר כל פרט ענין לעˆמו ו˘ונ ‰מרע‰ו ,ור˜ ˘נמˆ‡ים כולם במ˜ום ‡ח„.
ל‡ כן ‰ו‡ בכינוי "˜‰ל"˘ ,כינוי ז‰ ‰ו‡ לכלל ‰נ‡ספים ,ו‡ין כינוי ז ‰מור ‰על ˆירוף ˘ל
פרטים נפר„ים ‡ל‡ ˘כל ‰נ‡ספים נע˘ו למˆי‡ו˙ ‡ח˙ ח„˘˘ ‰ל "˜‰ל"

)ר‡ ‰וי˜ר‡ „ ,י‚ ו‡ילך.

ˆפנ˙ פענח ,כללי ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ ערך ˆבור(.

‰מˆוו˙ ל‰רמב"ם מ"ע כ כ˙ב

עˆמם‡ ,ל‡ מ˙ייחסים לכלל ,ל"˜‰ל" בלב„.

וז"לˆ˘" :ונו לבנו˙ בי˙ ‰בחיר ‰לעבו„,‰
בו י‰י' ˜‰‰רב ‰ו‰בער˙ ˙ ˘‡‰מי„ כו' ו‰ו‡

‚„ר מˆי‡ו˙ו ‰י‡ מ˘ ‰ע"י ‡˙‰ח„ו˙ו עם

‡מרו י˙' וע˘ו לי מ˜„˘ כו' ˘ז‰ ‰כלל כולל

˘‡ר ‰פרטים ˙˙‰וו ‰מˆי‡ו˙ ‡ח˙ ˘ל כלל,

מינים רבים ˘‰ם ‰מנור ‰ו˘‰לחן ו‰מזבח

ובנוסח ‡חר :מˆי‡ו˙ ‰פרטים לכ˘עˆמם

וזול˙ם ,כולם מחל˜י ‰מ˜„˘ ,ו‰כל יי˜ר‡
מ˜„˘ ,וכבר ייח„ ˆ‰יווי בכל חל˜ וחל˜",
עכ"ל .וˆ"ב במ˘"כ "וכבר ייח„ ˆ‰יווי בכל
חל˜ וחל˜"„ ,מ‡חר ˘כל ‰כלים ‰ם "מחל˜י
‰מ˜„˘ ו‰כל י˜ר‡ מ˜„˘"˘ ,לכן ‰חל˜ים
‰ם ר˜ פרטים ב‰מˆוו"„ ‰וע˘ו לי מ˜„˘",
וחל˜„ ,מ˘מעו לכ‡ור ‰ב‰יפוך – ˘כל חל˜
וחל˜ מכלי ‰מ˜„˘ ‰ו‡ „בר בפני עˆמו

)ר‡˙ ‰ר‚ום ‡ונ˜לוס ו˙יב"ע ר"פ

פ˜ו„י ,ועו„( .כ‡˘ר מונים ‡˙ ˆ‰יבור‰ ,רי ‰ ‰˘‚„‰‰י‡ על ‰ייחו„ ˘בכל ‡ח„‡ ,ין ‰יחי„ נח˘ב

ומˆוו ‰בפני עˆמ .‰ובכלל ˆ"ע ,למ‡י נפ˜"מ
 ‰˘‚„‰זו ל„ינ‡.

כל ‡ח„ ו‡ח„ מן ‰פרטים.
ו‰נ ,‰נ˙ב‡ר בכמ ‰מ˜ומו˙ ˘˘מו˙ ‰פר˘יו˙ ,על פי מנ ‚‰י˘ר‡ל מ‡ו˙ ב˘נים ,מבט‡ים
‡˙ ˙וכנן ‰עי˜רי ˘ל ‰פר˘יו˙ ,כ˘ם ˘˘מו ˘ל כל „בר בל˘ון ˜‰ו„˘ מבט‡ ‡˙ ˙וכנו

ו‰נר‡‰
˘מˆינו

בז ,‰ב„˜‰ים „בכל מ˜ום

במילי

‡ינ‡ ‰ל‡ ‰כ˘ר בלב„ למˆי‡ו˙ ‰כלל.
ומעין „ו‚מ‡ לז ‰ב‡יסורים ‰ו‡ „‚‰ר „חˆי
˘יעור ל„ע˙ רי˘ ל˜י˘ ˘ח"˘ מו˙ר מן
˙‰ור) ‰יומ‡ ע„‰˘ ,(‡ ,ו‡ כ˘לעˆמו ‡ין לו
ח˘יבו˙ ור˜ כ˘מˆטרפים ˘ני חˆ‡י ˘יעור
ב‡ ‰לכ‡ן מˆי‡ו˙ ח„˘˘ ‰ל כלל ‰כלול‰
מב' ‰חˆ‡ים ,ו‡ז נוˆר ומ˙ח„˘ ‡‰יסור מן
˙‰ור .‰וי"ל נמי „ו‚מ‡ במˆוו˙„‚ ,ר „חוט
‡ח„ ˘ל ˆיˆי˙ ˘‡ין עליו ˘ם בפ"ע ‡ל‡
כל ענינו ‰ו‡ מ˘ ‰מˆטרף לעו„ ‚' חוטים
ונע˘י˙ מˆי‡ו˙ „ˆיˆ‡ ‰ח˙ ˘לימ‰

)עיי'

במפענח ˆפונו˙ ˘ם ס"ז(.

ר˜ חל˜ ממˆי‡ו˙ ˆ‰יבור‡ ,ל‡ ‰ו‡ ˙ופס מספר בפני עˆמו˘‰ ,ונ ‰מרע‰ו ,ע„ ˘בˆירוף
כולם יח„ מ‚יעים למספר מסוים .ונמˆ‡ ˘˘‰ם "פ˜ו„י" מור„ ‰וו˜‡ על ‰ייחו„ ו˘‰וני ˘ל

„‡ופן

‡ח„ י"ל ˘כל פרט ‡ינו מˆי‡ו˙

בפני עˆמו ‡ל‡ חל˜ ממˆי‡ו˙ ‰כלל ,וכל

מ‰ו ˘‰וסיף ˘כבר ייח„ ˆ‰יווי בכל חל˜

ונמˆ‡˘‰˘ ,ם "וי˜‰ל" מור ‰על ‡ח„ו˙ בין ‰פרטים ב‡ופן ˘‡ין ‰פרטים ח˘ובים בפני
ולעומ˙ ז‡˙" ,פ˜ו„י" מור ‰על פ˜י„˙ ומניי˙ רבים ונפר„ים

י‚

„‡וריי˙‡

כלל

‰מורכב

ו‡ופן

˘ני ‡פ"ל„ ,כל פרט ופרט

‰ו‡ ‚ם מˆי‡ו˙ ˙ורני˙ בפני עˆמו‡ ,ל‡

מפרטים מˆינו ל„‚‰ירו בכמ‡ ‰ופנים ,כי„וע

˘בˆ‰טרפו˙ם יח„ ˘ל כמ ‰פרטי מˆי‡ו˙

)ר‡ ‰מפענח

˙ורני˙ ‡לו נ˙‰וו ‰נמי ענין ח„˘ ˘ל‡ ‰י'

ח˜ירו˙ ‡‚‰ון מר‚ˆוב בכיו"ב
ˆפונו˙ פ"„ ו˘ם נסמן ונ˙ב‡ר(.

כ‡ן כ˘כל פרט ‰י' בפני עˆמו .וע"„ ‚„ר

לקראת שבת
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ומ‰ו˙ו )נ˙ב‡ר ב‡ורך בל˜וטי ˘יחו˙ ח" ‰עמ'  57ו‡ילך( .ונמˆ‡ ˘˘‰ם "וי˜‰ל"‡ ,ף ˘בפ˘טו˙ ˜‡י

הארון – מקום מנוחת
השכינה או מקום התורה?
ויקח ויתן את העדות אל הארון
העדות  -הלוחות
)מ ,כ .רש"י(

איתא במדרש )שמו"ר פ"נ ,ב(" :בשעה שאמר
הקב"ה למשה עשה המשכן ,בא ואמר לבצלאל.
אמר לו מהו המשכן הזה ,אמר לו שישרה הקב"ה
שכינתו בתוכו ומלמד לישראל תורה .אמר לו
בצלאל והיכן התורה נתונה ,אמר לו כו' הארון".
משמע מדברי המדרש שעיקר תכלית הארון
היא בשביל לימוד התורה לישראל .ויש לעיין איך
לתווך זאת עם דברי הרמב"ן הידועים )ר"פ תרומה(
ש"עיקר החפץ במשכן כו' מקום מנוחת השכינה
שהוא הארון" ,היינו שעיקר ענינו של הארון הוא
השראת השכינה.
ויש לבאר שזהו גופא מה שמרמז המדרש,
שהשראת השכינה באופן הכי נעלה היא דוקא על
ידי התורה:
השראת השכינה בבני ישראל היא על ידי שני
דברים  -לימוד התורה וקיום המצוות.
אלא שישנו חילוק ביניהם באופן השראת
השכינה:
בקיום המצוות מקיים האדם את רצון הקב"ה,
אבל האדם והמצוה אינם מתאחדים .ולדוגמא :יד
העוסקת בנטילת לולב ,אף שביד זו קיים האדם
את רצון הקב"ה ,מכל מקום אין היד עצמה
מתאחדת עם הקב"ה )ראה תניא פ"ה ובפכ"ג( .
מה שאין כן בלימוד התורה ,מכיון ש"אורייתא
וקוב"ה כולא חד"
א ובכ"מ( ,הנה ע"י הבנת דבר תורה שורה הקב"ה
בעצמו בשכלו של האדם ,ונמצא ששכל האדם
בעצמו מיוחד עם הקב"ה )וראה בזה בארוכה תניא
פ"ה(.
)תניא שם בשם הזהר .וראה זח"א כד,

וזה גם החילוק בין כללות המשכן ובין הארון:
הארון ,שבו היו הלוחות )התורה(  -שרתה בו
השכינה בגלוי כ"כ ,עד שהשפיעה על מקומו

הגשמי ,כמארז"ל )יומא כא ,א .ועוד( "מקום ארון
אינו מן המדה" .משא"כ שאר המשכן  -אף שגם
שם שרתה השכינה ,לא הי' זה בגלוי כ"כ כמו
בארון ,ולכן מקומם של שאר חלקי המשכן נשאר
במדתו ולא נשתנה.

פקודי – יחוד עליון
בתוך דבר מדוד

על ‰˜‰ל˙ בני י˘ר‡ל‰ ,רי ‰ו‡ רומז ‚ם על ‰˜‰ל˙ כלי ‰מ˘כן ˘נ˙פר˘ו בפר˘ ‰זו ,ו˘‰ם
פ˜ו„י רומז על כל עניין ˜‰מ˙ ‰מ˘כן ˘נ˙פר˘ בפר˘˙נו.
ולכ‡ור˙ ‰מו:‰
ב˘˙י ‰פר˘יו˙ ,וי˜‰ל ופ˜ו„י ,מ„ובר על ע˘יי˙ ‰מ˘כן וכליו‡ .מנם ,י˘ חילו˜ ביני‰ן:
פר˘˙ וי˜‰ל עוס˜˙ בע˘יי˙ כל ‡ח„ מחל˜י ‰מ˘כן וכלי ‰מ˘כן בפני עˆמו‰ ,יריעו˙ בפני
עˆמן˜‰ ,ר˘ים בפני עˆמם ,וכן ˘‡ר ‰כלים‰ ,מנור ‰ו˘‰ולחן וכיו"ב‡ .ך בפר˘˙ פ˜ו„י
מ„ובר ‡ו„ו˙ ‰סך ‰כל ˘ל ˙רומ˙ ‰מ˘כן‰ ,ב‡˙ ‰מ˘כן וכליו ‡ל מ˘ ,‰ו˜‰מ˙ם על י„י

אלה פקודי המשכן
)לח ,כא(

בלקוטי תורה )פרשתנו ד ,סע"ג ואילך( מפרש
רבינו הזקן נ"ע ש"פקודי" הוא מלשון "חייב
אדם לפקוד את אשתו" )יבמות סב ,ב( ,כי "היחוד
נקרא פקידה" .והיינו ,ש"פקודי" מורה על יחודים
עליונים שנעשים בספירות העליונות.
ולכאורה יוקשה :הרי הפירוש הפשוט של
"פקודי" הוא מנין ,המורה על הגבלת הדבר
הנמנה ,שהוא במספר מסויים ,לא פחות ולא
יותר ,ואילו "יחוד" הוא ענין נעלה מאוד ,המורה
על גילוי בחינה שאין לה הגבלה כלל )ראה
בארוכה ספר המאמרים תרנ"ז עמ' קעז ואילך(; וא"כ שני
הפירושים הפכים הם ,ואיך ישכנו שניהם בתיבה
אחת?
ויש לבאר ,שלא זו בלבד ששני פירושים אלו
אינם הפכים ,אלא ששניהם יחדיו מורים על ענין
המשכן:
תכלית המשכן היא "ושכנתי בתוכם" )תרומה כה,

ח( – גילוי שכינתו ית' הבלתי מוגבלת דוקא בתוך
המשכן המוגבל .וכפי שאכן הי' בפועל ,שתחילה
נעשה המשכן מדברים גשמיים ומוגבלים ,ושם
נפעלה השראת השכינה מלמעלה " -וכבוד ה'
מלא את המשכן" )פרשתנו מ ,לד-לה(  -באופן בלתי
מוגבל ,עד ש"לא יכול משה לבוא אל אוהל מועד
כי שכן עליו הענן" )שם(.
ונמצא ,ששני הפירושים אחד הם ,כי דוקא
בתוך הדברים המדודים והספורים – "פקודי"
מלשון מנין ,שכנה קדושה בלתי מוגבלת – פקודי
מלשון יחוד.

מ˘ ‰למ˘כן ‡ח„ ‰מ‡ח„ ‡˙ כל ‰חל˜ים ˘נע˘ו בפר˘˙ וי˜‰ל.
ו‡ם כן‰ ,רי ˘מ˘ ‰ל פר˘˙ וי˜‰ל ‡ינו מ˙‡ים ל˙וכנ ,‰כי בפר˘ ‰זו מ„ובר ‡ו„ו˙ בניי˙
‰מ˘כן ו‰כנ˙ כליו ,ב‡ופן ˘כל חל˜ וחל˜ עומ„ לחו„ ,ול‡ נכללו ע„יין במˆי‡ו˙ ˘ל מ˘כן
‡ח„ מ‡וח„ ,ומ"מ ‰י‡ נ˜ר‡˙ ב˘ם "וי˜‰ל" ‰מור ‰על ‰‰יפך ,על ‡˙‰ח„ו˙ כל ‰פרטים
לכלל ו"˜‰ל" ‡ח„.
ו‚ם ˘ם פר˘˙ פ˜ו„י ‡ינו מ˙‡ים לכ‡ור ,‰כי פר˘ ‰זו מספר˙ על ˜‰מ˙ ‰מ˘כן ,ע˙ ‡˘ר
נ˜בˆו יח„ כל חל˜י ‰מ˘כן וכליו ונע˘ו למ˘כן ‡ח„ ,ו‰י‡ נ˜ר‡˙ ב˘ם "פ˜ו„י"˘ ,מור ‰על
‰יו˙ כל פרט ופרט מˆי‡ו˙ לעˆמו.
ומכיוון ˘מנ ‚‰י˘ר‡ל ‰ו‡ ל˜רו‡ ‡˙ פר˘יי˙ ‰פרטים ב˘ם "וי˜‰ל" ‰מור ‰על ‡יחו„,
ו‡˙ פר˘יי˙ ‡‰יחו„ ב˘ם "פ˜ו„י" ‰מור ‰על פרטים‰ ,רי י˘ לחפ˘ ולמˆו‡ ‡˙ ‡‰ח„ו˙
‰כולל˙ ב˘ע˙ ע˘יי˙ ‰פרטים בפר˘˙ וי˜‰ל ,ו‡˙ ‰חלו˜ ‰לפרטים ב˘ע˙ ˜‰מ˙ ‰מ˘כן
˘‰לם בפר˘˙ פ˜ו„י.

קדושת המשכן וקדושת הכלי הפרטי
נ˙ב‡ר במ˜ום ‡חר

)ר‡˜˘‰ ‰ו"ט בז ‰ב‡רוכ ‰במ˜ור „‰ברים ס"‚-ו ,ול˜מן ב‡ריכו˙ במ„ור "חי„ו˘י

סו‚יו˙"( ב‚„ר חלו˙ „˜‰ו˘ ‰על כלי ‰מ˘כן˘ ,ב˘ע˙ ˜‰מ˙ ‰מ˘כן ,ל‡ ‰יי˙ ‰ח˘יבו˙
ו˜„ו˘ ‰מיוח„˙ בכל כלי מכלי ‰מ˘כן‡ ,ל‡ כל ‡ח„ ‰י' נח˘ב חל˜ ופרט מ‰מ˘כן ,ול‡ חל‰
עליו ˜„ו˘ ‰בפני עˆמו.
ור˜ ל‡חרי ˘נ˘לם ‰מ˘כן כולו‡ ,ז חל„˜ ‰ו˘˙ ‰מ˘כן על כל חל˜יו ביח„ ,ו‡זי ל‡ זו
בלב„ ˘חל ‰על כל פרטי ‰מ˘כן „˜‰ו˘‰ ‰כללי˙‡ ,ל‡ נוספ‚ ‰ם ˜„ו˘˘ ‰ונ ‰ומיוח„˙ לכל
כלי בפני עˆמו„˜ ,ו˘˙ מנור„˜ ,‰ו˘˙ ˘לחן„˜ ,ו˘˙ ‰מזבח וכיוˆ‡ בז.‰
בכך מובנ˙ ‡˙‰‰מ ‰בין ˘מו˙ ‰פר˘יו˙ ל˙וכן ‰מסופר ב‰ן:
בע˙ בניי˙ כלי ‰מ˘כן ,כמסופר בפר˘˙ וי˜‰ל ,ל‡ ‰יי˙ ‰לכל כלי ח˘יבו˙ ו˜„ו˘ ‰בפני
עˆמו‡ ,ל‡ נח˘בו כולם כחל˜ים ופרטים מ‰מ˘כן ‰כללי ,ו‡ף ˘כל כלי ˘ונ ‰מחבירו ,מכל
מ˜ום נע˘ו כולם בכוונ ‰לˆרפם לכלל ,למ˘כן ‰כללי ,ולכן נ˜ר‡˙ ‰פר˘ ‰ב˘ם "וי˜‰ל"
‰מור ‰על ‡י ‰ח˘ב˙ ‰פרטים ˘‰ונים ‡ל‡ ‰יו˙ם כולם מˆי‡ו˙ ‡ח˙ ˘ל "˜‰ל".

לקראת שבת
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לקראת שבת

ו‡ילו כ‡˘ר ‰ו˜ם ‰מ˘כן ,כמסופר בפר˘˙ פ˜ו„י‡ ,ו ‡ז נ˙˜„˘ כל כלי וכלי ב˜„ו˘‰
מיוח„˙ ועˆמי˙ ,נוסף על „˜‰ו˘‰ ‰כללי˙ ˘במ˘כן וכליו„˜ ,ו˘‰˘ ‰י‡ ב‡˙‰ם למ‰ו˙
‰כלי ומטר˙ ע˘יי˙ו .ולכן נ˜ר‡˙ ‰פר˘ ‰ב˘ם "פ˜ו„י"‰ ,מור ‰על ז˘ ‰כל פרט נח˘ב
ל"מספר" בפני עˆמו ו˘ונ ‰מרע‰ו.
ולמרו˙ ˘פר˘ ‰זו עוס˜˙ ב˜‰מ˙ ‰מ˘כן ו‰פיכ˙ו למˆי‡ו˙ ‡ח˙‰ ,רי „וו˜‡ ‡ז חל‚ ‰ם
„˜‰ו˘‰ ‰פרטי˙ ו˘‰ונ ‰על כל כלי וכלי ביחו„.

מדוע יש לקבל קודם התפילה את קיום מצוות "ואהבת"?
לכל ‡ח„ מי˘ר‡ל י˘ ˙כונו˙ ומעלו˙ ˘ונו˙ ,ועבו„ ‰מיוח„˙ ˘‰וטל ‰עליו מלמעל,‰
ועלול ‰ו‡ לח˘וב ˘ר‡˘י˙ כל עליו לעמול לבו‡ ל˘לימו˙ו ‰עˆמי˙ ב‡˙‰ם ל˙כונו˙יו
וטבעו ,ור˜ ל‡חר מכן ˆריך ל‡˙‰ח„ ול˙‰כלל עם כלל י˘ר‡ל.
ועל כך ב‡‰‰ ‰ור‡ ‰מפר˘˙ וי˜‰ל˘ ,ב˘ע˙ ע˘יי˙ ‰פרטים ,מו„‚˘˙ ˙‰‰כללו˙ בבחינ˙
"˜‰ל" .וכן בעבו„˙ „‡‰ם ,יסו„ ו˘ור˘ ‰עבו„‰ ‰ו‡ לכלול ‡˙ עˆמו בין ˘‡ר בני י˘ר‡ל,
ב‡ופן ˘ל "וי˜‰ל" ˘‰ו‡ חל˜ מ˜‰ל ,ומˆי‡ו˙ו ועבו„˙ו ‰פרטי˙ נח˘ב˙ כחל˜ מעבו„˙

ישראל "קומה אחת שלימה"

‰˜‰ל ו‰כלל כולו.

‡מרו חז"ל )ר‡ ‰ר‡˘י˙ חכמ˘ ‰ער ‰‡‰ב ‰פ"ו ˜רוב ל˙חיל˙ו˘ .ל"˘ ‰ער ‡‰ו˙יו˙ ‡ו˙ ל .ובכ"מ(,
˘ממ„˘ ‰יי˜ ‰כ˙וב )˙רומ ‰כ ,‰ח( לומר "וע˘ו לי מ˜„˘ ו˘כנ˙י ב˙וכם"" ,ב˙וכם" ל˘ון רבים
ול‡ "ב˙וכו" ,י˘ ללמו„ ˘‰מ˘כן ‡ינו ר˜ בירו˘לים‡ ,ל‡ ‚ם "בכל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל".
ו‰יינו ˘כל י‰ו„י ,בעבו„˙ו ‡˙ ˜ונו בלימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום מˆוו˙י' ,מ˘כין ‡˙ ˜‰ב"‰
ב˜רבו ,ע„ ˘ר‡וי לומר עליו ˘‰ו‡ מ˘כן ל˘כינ˙ עוזו י˙'.
ובעבו„˙ ‰י‰ו„י לבנו˙ מ˘כן ב˜רבו ,י˘ עבו„ ‰ב‡ופן ˘ל "וי˜‰ל" – מˆי‡ו˙ ˘כולל˙
ומ‡ח„˙ פרטים ,וי˘ עבו„˘ ‰ל "פ˜ו„י" – ˘כל פרט מיוח„ ונב„ל לעˆמו לפי מעל˙ו ‰פרטי˙.
כי ‰נ ,‰מˆ„ ‡ח„ כל י˘ר‡ל ‰ם מˆי‡ו˙ ‡ח˙ ˘ל "ˆיבור" ,וכמבו‡ר בספרים

י‡

)ר‡ ‰ספר

‰מˆוו˙ )"„רך מˆוו˙יך"( ל‡„מו"ר ˆ‰מח ˆ„˜ מˆוו˙ ‡‰ב˙ י˘ר‡ל˜ ,ונטרס ‡‰ב˙ י˘ר‡ל( ˘כל י˘ר‡ל ‰ם
"˜ומ‡ ‰ח˙ ˘לימ ,"‰וכמ˘ל „‡‰ם ˘י˘ בו פרטים רבים ,ר‡˘ ור‚ל ,מוח ולב ,ו‡ין מעל˙ם
˘וו ,‰ומכל מ˜ום כולם כ‡ח„ מרכיבים ‡˙ מ‰ו˙ „‡‰ם ,ו‡ם ˙חסר לו ‡פילו ‡ˆבע ˜טנ‰
˘בר‚ל ‰רי כל ˜"‰ומ ,"‰כל מˆי‡ו˙ „‡‰ם ,חסר .‰וכן ‚ם בבני י˘ר‡ל˘ ,י˘ מˆי‡ו˙ ˘ל
"ˆיבור" ˘מורכב˙ מכלל י˘ר‡ל ,וכ‡˘ר חסר ב‡ח„ו˙ זו ‡פילו י‰ו„י ‡ח„‰ ,רי י˘ חסרון
ב"˜ומ˘‰ ‰לימ "‰כול.‰
יח„ עם ז‡˙‰ ,רי כל י‰ו„י בפני עˆמו ‰ו‡ בבחינ˙ "עולם מל‡" ,וכל י‰ו„י חייב לומר
"ב˘בילי נבר‡ ‰עולם" )סנ„‰רין לז ‡ ,במ˘נ ,(‰ו‰יינו ˘כל ‰עולמו˙ כולם‰ ,עולמו˙ ‰רוחניים
ו‰עולם ˘‚‰מי נבר‡ו ר˜ ב˘בילו! ו‡˙ ז‡˙ ˆריך לומר כל י‰ו„י ,ע„ ל˜טן ˘ב˜טנים,
מ"ר‡˘יכם ˘בטיכם" ע„ "חוטב עˆיך ו˘ו‡ב מימיך" )רי˘ נˆבים(.
ונמˆ‡ ˘י˘ בי‰ו„י בחינ˙ "וי˜‰ל" ˘ב‰ ‰ו‡ חל˜ מן ˆ‰יבור˜" ,ומ‡ ‰ח˙ ˘לימ ,"‰ו‚ם
בחינ˙ "פ˜ו„י" ˘ב ‰י˘ לו מעל ‰נפר„˙ בפני עˆמו .ומע˙ ‰י˘ ללמו„ כיˆ„ לבנו˙ ‡˙ ‰מ˘כן
ב˘ני ‡‰ופנים ‰מ˙ו‡רים בפר˘יו˙ וי˜‰ל ופ˜ו„י.
וכ˘ם ˘נ˙ב‡ר בנו‚ע לפר˘יו˙ וי˜‰ל ופ˜ו„י˘ ,בע˘יי˙ ‰פרטים נמˆ‡˙ „˜‰ו˘‰ ‰כולל˙,
וב˜‰מ˙ ‰מ˘כן ‰מ‡וח„ י˘ „˜‰ו˘‰ ‰פרטי˙ ˘בכל כלי ,כן ‰ו‡ ‚ם בעבו„˙ ‰י‰ו„י,
˘בעבו„‰ ‰פרטי˙ י˘ מעל˙ ˆ‰יבור ,ובעבו„˙ ‰כלל י˘ ‰מעל‰ ‰פרטי˙ ,וכפי ˘י˙ב‡ר.

„‰בר מ˙בט‡ בעבו„˙ ˙‰פיל :‰לפני ˘„‡‰ם עומ„ ל˙‰פלל ולב˜˘ ‡˙ ˆרכיו ‰פרטיים,
ˆריך ל˜בל עליו מˆוו˙ ע˘˘ ‰ל ‡‰ב˙ י˘ר‡ל )כ" ‰בכ"מ ב˘ם ‡‰ריז"ל( ,וע„ ˘כ˙ב ‡„מו"ר
‰ז˜ן ˘"נכון לומר ˜ו„ם ˙‰פיל‰ ,‰ריני מ˜בל עלי מˆוו˙ ע˘˘ ‰ל ו‡‰ב˙ לרעך כמוך".
‚ם מ‰לך ˙‰פיל ‰מבט‡ ‡˙ ‰יו˙ ‰י‰ו„י חל˜ מן ‰כלל‡ ,ומרים לו ˘‡סור לו לפרו˘ מן
ˆ‰יבור )‡בו˙ פ"ב מ"„( ועליו לכלול ב˙פיל˙ו ‡˙ ˘‡ר ˆ‰יבור ,ולכן ‡ין ‰ו‡ מב˜˘ "חנני
מ‡י˙ך" ו"˘‰יבני ב˙˘וב‡ ,"‰ל‡ "חננו" ו"˘‰יבנו" ,וכן ב˘‡ר ‰ברכו˙ ˘מב˜˘ים ב‰ן עבור
‰יחי„ ב˙וך כלל י˘ר‡ל .ונמˆ‡ ˘‚ם ב˘ע˙ ‰עבו„‰ ‰פרטי˙‰ ,רי ‰יסו„ ‰ו‡ מעל˙ ‰י‰ו„י
כפי ˘‰ו‡ חל˜ מכלל י˘ר‡ל.
וכן ל‡י„ך ‚יס‡:
כ‡˘ר מ‚יע י‰ו„י לעבו„˙ ‰כלל ,עלול ‰ו‡ לח˘וב ˘עבו„ ‰זו ˙ורמ˙ לˆיבור‡ ,ך ‡ינ‰
נו‚ע˙ למעל˙ו ‰עˆמי˙ .סובר ‰ו‡˘ ,בכ„י ל‚‰יע ל˘לימו˙ו ‰עˆמי˙ עליו לעסו˜ בעבו„˙ '‰
בענייניו ‰פרטיים ב‡˙‰ם ל˙פ˜י„ו ו˙כונו˙יו ,ו‡ילו כ‡˘ר ‰ו‡ עוב„ לˆורך ‰כלל ‰ו‡ מוו˙ר
בכך על ˙‰עלו˙ו ‰פרטי˙.
‡ך ‡‰מ˙ ‡ינ ‰כן‡ ,ל‡ ‰עבו„ ‰עבור ‰כלל מוסיפ˘ ‰לימו˙ ב‡„ם ‚ם בעבו„˙ו ‰פרטי˙.
„בר ז ‰נלמ„ מפר˘˙ פ˜ו„י .בפר˘ ‰זו ‰ו˜ם ‰מ˘כן ˘כולל ‡˙ כל ‰כלים למˆי‡ו˙ ‡ח˙,
ו‡ף על פי כן נ˜ר‡˙ ‰פר˘ ‰ב˘ם "פ˜ו„י"‰ ,מ„‚י˘ ‡˙ ‰מעל ‰ו‰מיוח„ ˘בכל פרט ,וז‡˙
מ˘ום ˘˙‰‰כללו˙ יח„יו ˙ורמ˙ ומוסיפ‚ ‰ם במעל‰ ‰פרטי˙ ,ו‰י‡ ‰י‡ ‰פועל˙ ˘כל כלי
י˜בל ח˘יבו˙ עˆמ‡י˙ ב‡˙‰ם לעבו„˙ו„˜ ,ו˘˙ מנור„˜ ,‰ו˘˙ ˘לחן וכיוˆ‡.
ונמˆ‡„˘ ,וו˜‡ ‰עבו„ ‰לˆורך ‰כלל ‰י‡ ‚‰ורמ˙ ˘י‚יע „‡‰ם ל˘לימו˙ו בעבו„˙ו
‰פרטי˙ ו‰מיוח„˙ לו
כרוכים ז ‰בז.[‰

]ור‡ ‰במ˜ור „‰ברים ˘מב‡ר בעומ˜ מ„וע ‡כן „‰ברים ‰ם כן‰˘ ,פרטים ו˙‰‰כללו˙

