


˜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
חושן המשפט הנוסף

ל‰וסיף  ו˙ומים"  ‰"‡ורים  עניין  בבי‡ור  ר˘"י  ‰וˆרך  מ„וע 
ול‰‡ריך במ‰ ˘‰י' בזמן בי˙ ‰מ˜„˘ ‰˘ני – „לכ‡ור‰ מ‡ן „כר 
 – ‰‡ורים"  במ˘פט  לו  "ו˘‡ל  ‰כ˙וב  בפירו˘  וכן  כ‡ן?  ˘מי' 
ב˙חיל˙ ‰פר˘‰,  ומ„וע   / ˘ם!  ומ˜ומו  פינחס  בפ'  פסו˜  ˘‰ו‡ 
ב‰מ˘ך  ור˜  ס˙ם  "ח˘ן"  נ‡מר  ‰ר‡˘ונ‰,  בפעם  ‰ח˘ן  כ˘נזכר 
נ˜ר‡ ב˘ם "ח˘ן ‰מ˘פט" / בי‡ור במ‰ו˙ ‰‡ורים ו˙ומים ˘‡ינם 

חל˜ מ‰ח˘ן, ‡ך פועלים בו

(ע"פ לקוטי שיחות חי"א עמ' 136 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
האבנט – אחד ומיוחד שבבגדי כהונה (ע"פ לקוטי שיחות חל"ו עמ' 154 ואילך)

גדר איסור הקטרה וניסוך על מזבח הקטורת  (ע"פ לקוטי שיחות ח"ו עמ' 
184 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אחדות ישראל על כתפי הכהן

מ„וע ח˘וב לבט‡ ‡˙ ‡ח„ו˙ בני י˘ר‡ל ב‡בני ‰‡פו„? / מ‰ו ˘ור˘ 
‰מחלו˜˙ ‡ם ס„ר ‰˘בטים ‰ו‡ כ˙ול„ו˙ם ‡ו לפי ‰‡מ‰ו˙? / מ‰ 
חסר ב‡ח„ו˙ ‰‚מור‰ מˆ„ ˘ור˘ ‰נ˘מ‰? / וכיˆ„ ני˙ן ל‰˙‡ח„ עם 

י‰ו„י ‰מˆוי ב„ר‚‰ נחו˙‰?

(ע"פ ליקוטי שיחות חל"ו עמ' 146 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
היתר כלאים בציצית ובבגדי כהונה  (ע"פ לקוטי שיחות חל"ו עמ' 155 ואילך)

ח"ו  שיחות  לקוטי  (ע"פ  החיצון"  ב"מזבח  רק   - הזה  עולם  בעניני  העסק 
עמ' 185 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
בדין לבישת אפוד אצל הנביאים

ר˜  „‡ינו  ויכריח  ‰נבי‡ים,  ‡פו„  ‚בי  ‰רמב"ם  ‡ריכו˙  יבי‡ 
„‡פו„  ל„ינ‡,  נפ˜ו˙‡  ˘‰ו‡  יסי˜   / ‰כ‰ונ‰  מ‡פו„  ל‰ב„ילו 
יסי˜   / ל˘‡ול ‡ˆלו  ל‰ו„יע „ר˘‡ים  ˘ˆריך  כ‡ו"˙  ‰נבי‡ ‰"‰ 
בז‰  ו‡זיל  ‡ו"˙,  ל‚„ר  ל‰˘וו˙ו  ‰י‡  ‰רמב"ם  ל˘ון  „‡ריכו˙ 

ל˘יט˙ו ˘‰ו‡ ‚ם מ‚„ר כ‰ונ‰

(ע"פ לקוטי שיחות חל"א עמ' 156 ואילך)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שמירת הבריאות

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
"יאכלו מה שנאכל"

בעז‰י״˙.

‰ננו  ˙ˆו‰,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

"ו מה שנאכיאכ"
כשאבי נ"ע הקים את ישיבת תומכי תמימים לא רצה לקבל כספים מהציבור, כדי שלא יאמרו לו דיעות בניהול 
הישיבה, ואכן היה קשה לארגן את הישיבה. אמרה לו אמו, אמי זקנתי הרבנית רבקה נ"ע [אשת כ"ק אדמו"ר 

מהר"ש נ"ע]: "מה אתה מצטער, מה שנאכל אנחנו - יאכלו גם הם".

‰בעל ˘ם טוב ‚ם לימ„ ‡ו˙נו ל‰˙בונן ב‰˘‚ח‰ פרטי˙ ˘י˘נ‰ בכל ‰„ברים, ‚ם ב‡ל‰ 
‰רוח  וב‡‰  ברחוב  ‰מ˙‚ל‚ל˙   ˘˜ פיס˙  ‡פילו  ˜טנטנים,  „ברים  ל‰ם  ˜ור‡ים  ˘‡נ˘ים 
בכל  ‰„בר  וכך  פרטי˙.  ‰˘‚ח‰  ˘ל  כוונ‰  ב‚לל  ז‰  ‰רי  למ˜ום,  ממ˜ום  ‡ו˙‰  ומעביר‰ 
˙ור‰  ב˘ומרי  פרטיו˙  ובפרטי  י˘ר‡ל  בבני  ובפרט  „ומם-ˆומח-חי-מ„בר,  ˘ל  ‰נבר‡ים 

ומˆוו˙ ומחזי˜י ˙ור‰ - ‰רי ו„‡י וו„‡י ˘‰כל ‰ו‡ ב‰˘‚ח‰ פרטי˙.

"מה שנאכל אנחנו - יאכלו גם הם"
כע˙ ‡ני ח˘ במוח˘ ב‰˘‚ח‰ פרטי˙. מל‡ו חמ˘ים ˘נ‰ מ‡ז ייסו„‰ ˘ל י˘יב˙ ˙ומכי 

˙מימים בליוב‡וויט˘.

מי   .ıחמו ולחלב  ללחם  ˘ב˜ו˘י ‰˘˙כרו  מל‡‰ ˜בˆנים  עייר‰ ˜טנ‰  ליוב‡וויט˘ ‰י‡ 
˘‰˙‡פ˘ר לו ל˜נו˙ לכבו„ ˘ב˙ ר‚ל-˘ור ‰י' נח˘ב לבעל-בי˙ ח˘וב.

˘ל‡  כ„י  מ‰ˆיבור,  כספים  ל˜בל  רˆ‰  ל‡  ˙מימים  ˙ומכי  י˘יב˙  נ"ע ‰˜ים ‡˙  כ˘‡בי 
‡מי  ‡מו,  לו  ‡מר‰  ‰י˘יב‰.   ˙‡ ל‡ר‚ן   ‰˘˜ ‰י'  ו‡כן  ‰י˘יב‰,  בני‰ול  „יעו˙  לו  י‡מרו 
ז˜נ˙י ‰רבני˙ רב˜‰ נ"ע [‡˘˙ כ"˜ ‡„מו"ר מ‰ר"˘ נ"ע]: "מ‰ ‡˙‰ מˆטער, מ‰ ˘נ‡כל 

‡נחנו - י‡כלו ‚ם ‰ם".

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"ט עמ' 300 ו‡ילך - ל˜וטי „יבורים [‰מ˙ור‚ם] ח"‚-„ עמ' 716-7)

המדור מודפס
עיוי נשמת 

הרה"ת ר' שמה
בן ר' יעקב ע"ה

יאנג
נב"ע כ"ז תשרי ה'תשפ"א 

תנצב"ה



"עזוב תעזוב עמו"
מאשר הנני קבלת מכתביו . . ולתמהוני הכי 

גדול, נודעתי שאינו שומר על בריאותו.

עניינים  דבר  על  לכתוב  שצריך  ולפלא 

שידועה  בשעה  בה  לים,  מעבר  כאלו  פשוטים 

דרישת רבותינו נשיאינו בשמירת הגוף. ועל פי 

והרי  דווקא.  עמו"  תעזב  "עזוב  הבעש"ט  תורת 

אצל חסידים אין נפקא מינה מהו ציווי רבותינו 

נשיאינו וכו' כי אם דבר פשוט שצריכים לקיימו 

במילואו. ולרוב פשיטות הדבר לא אאריך.

ובוודאי יודיעני שאיך שלא הי' המצב בעבר, 

הנה מכאן ולהבא יתנהג כציווי האמור בשמירת 

הגוף, והרי "היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם 

הוא".

(אגרות קודש חכ"א עמ' תג)

שמירת הבריאות כדי 
למלא התפקיד

...בטח ראה קטעים ממכתבי לכמה מאנ"ש, 

אודות  בדא"ח  מקומות  בכמה  בהמדובר 

זהו  כי  טפי,  בהם  זהיר  שצ"ל  והמצוה  הענינים 

מלמטה  בהעלאה  פלוני  בן  פלוני  של  השער 

למעלה ומלמעלה למטה.

וכיון שהשער שלו הוא עבודה בשדה החינוך 

ההשגחה  מהנהגת  כנראה  הקדש,  טהרת  על 

רק  לא  בריא  צ"ל  ולזה  עתה,  עד  עמו  פרטית 

בזה  הפסק  וכמבואר  בגוף,  גם  אלא  בנשמה 

תורה,  תלמוד  בהלכות  ופשוטה  ברורה  בהנחה 

גם כן לרבנו הזקן בהלכות אלו, הרי עליו  ועיין 

בלי  כפשוטו  בגשמיות  בריאותו  על  לשמור 

ערמומיות, ובמילא יהי' לו כח לעשות מלאכתו 

וההצלחה  הברכה  תתרבה  ובמילא  כדבעי, 

בהנוגע לו ולכל בני ביתו - שיחיו - ויבשר טוב 

בכל הנ"ל.

(אגרות קודש ח"י עמ' שיז-ח)

סיגופים ואתכפיא – לנפש 
הבהמית, לא צומות ועינוי הגוף

בעיני  ישר  לא  בהנהגתו,  שכותב  ...במה 

שני  ביום  חצות)  (עד  שמתענה  מה  וכלל  כלל 

ותחת  החסידות,  דרך  זוהי  לא  כי  וכו'  וחמישי 

לענות את הגוף צריך לענות את נפש הבהמית,

הגוף  בבריאות  לנגוע  לא  הדברים,  פירוש 

על ידי העדר אכילה ושתי' הנדרשות לבריאות, 

ולהחליף זה בעינוי נפש הבהמית היינו בהעדר 

דברים  דיבורי  ושתי',  באכילה  התאוה  מילוי 

אבק  של  דבור  וכמה  כמה  אחת  ועל  בטלים 

מצות  לקיים  האסור,  דבור  סתם  או  הרע  לשון 

כזה  לאיש  בנוגע  אפילו  כמוך  לרעך  ואהבת 

שנדמה לו שאינו נוהג במדת האהבה כלפיו או 

אפילו גם הזיק לו או נגע בכבודו וכו' וכו',

יותר  כבד  לפעמים  אלו,  הנהגות  אשר 

ושתי',  מאכילה  תענית  מאשר  בפועל  להביאם 

הבריאות  את  מחלישים  שאינם  זאת  ועוד 

לקיים  בתורה  שיעורים  ללמוד  היכולת  ובמילא 

מצות בהידור מבלי שיבלבלו עניני הגוף.

(אגרות קודש חי"ב עמ' שעט)

שמירת הבריאות

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

לקראת שבת „

חושן המשפט הנוסף
מדוע הוצרך רש“י בביאור עניין ה“אורים ותומים“ להוסיף ולהאריך במה שהי‘ בזמן בית המקדש השני – 
דלכאורה מאן דכר שמי‘ כאן? וכן בפירוש הכתוב ”ושאל לו במשפט האורים“ – שהוא פסוק בפ‘ פינחס 

ומקומו שם! / ומדוע בתחילת הפרשה, כשנזכר החושן בפעם הראשונה, נאמר ”חושן“ סתם ורק בהמשך נקרא 
בשם ”חושן המשפט“ / ביאור במהות האורים ותומים שאינם חלק מהחושן, אך פועלים בו

 ˙‡ ‡‰רן  "ונ˘‡  ו‡ומר  מסי˜  ‰חו˘ן,  מע˘‰  בפרטי  בפר˘˙נו  ‰כ˙וב  ˘מ‡ריך  ל‡חר 
˘מו˙ בני י˘ר‡ל בחו˘ן ‰מ˘פט בבו‡ו ‡ל ‰˜ו„˘ לזכרון לפני ‰' ˙מי„" (כח, כט); ול‡חר 
בבו‡ו  לב ‡‰רן  על  ו‰יו  ו‡˙ ‰˙ומים,  חו˘ן ‰מ˘פט ‡˙ ‰‡ורים  "ונ˙˙ ‡ל  מוסיף:  מכן 
לפני ‰', ונ˘‡ ‡‰רן ‡˙ מ˘פט בני י˘ר‡ל על לבו לפני ‰' ˙מי„" (כח, ל) – ובז‰ מס˙יימ˙ 

פר˘˙ ‰חו˘ן. 

ובפירו˘ ר˘"י מ‡ריך בבי‡ור ענין "‰‡ורים ו‰˙ומים", וז"ל: 

‰חו˘ן,  כפלי  בין  נו˙נו  ˘‰י'  ‰מפור˘  ˘ם  כ˙ב  ‰ו‡   – ‰˙ומים  ו‡˙  ‰‡ורים   ˙‡"
לכ‰ן  ˘‡י ‡פ˘ר  ˘ני ‰י' ‰חו˘ן,  ובמ˜„˘  ומ˙מם ‡˙ „בריו.  מ‡יר „בריו  י„ו ‰ו‡  ˘על 
˘ם ‡ו˙ו ‰כ˙ב ‰ו‡ ˜רוי  ועל  ב˙וכו;  ל‡ ‰י'  ב‚„ים, ‡בל ‡ו˙ו ‰˘ם  מחוסר  ל‰יו˙  ‚„ול 

'מ˘פט', ˘נ‡מר 'ו˘‡ל לו במ˘פט ‰‡ורים'".  

בז‰  „י  ‰מ˜ר‡  ל˘ון   ˙‡ לפר˘  כ„י  „לכ‡ור‰,   – ר˘"י  ל˘ון  ב‡ריכו˙  בי‡ור  וˆריך 
˘"‰ו‡ כ˙ב ˘ם ‰מפור˘ . . ˘על י„ו ‰ו‡ מ‡יר „בריו ומ˙מם ‡˙ „בריו"; 

ומ„וע ‰וˆרך ל‰וסיף ול‰‡ריך: (‡) במ‰ ˘‰י' בזמן בי˙ ‰מ˜„˘ ‰˘ני – „לכ‡ור‰ מ‡ן 
„כר ˘מי' כ‡ן?! (ב) בפירו˘ ‰כ˙וב "ו˘‡ל לו במ˘פט ‰‡ורים" – ˘‰ו‡ פסו˜ בפ' פינחס 

(כז, כ‡) ומ˜ומו ˘ם!

‡ינם  ב„בריו  פרטים  כמ‰  ולכ‡ור‰  טו.  כח,  פר˘˙נו  ל„ו„  במ˘כיל  ממ"˘  (ול‰עיר  ‰ענין  ובי‡ור  ב. 
מחוורים ב„רך ‰פ˘ט. ו‡כמ"ל): 

ל‡חרי'  ב‡  ‡ל‡  פרטיו,  כל  בין  ‰חו˘ן  בפר˘˙  נכלל  ל‡  ו˙ומים  ‰‡ורים  ˘ענין  מז‰ 

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

כענין מיוח„ לעˆמו, מובן בפ˘טו˙ ס„ר ‰מ˜ר‡ו˙ ˘‰‡ורים ו˙ומים ‡ינם חל˜ מ(מע˘‰) 
‰חו˘ן עˆמו ‡ל‡ „בר ‰נוסף על עˆם ‰חו˘ן.

לסוף ‰פר˘‰,  ו˙ומים  ענין ‰‡ורים  ˘‰ו‡ „וח‰ ‡˙  בז‰  מס˙פ˜  ˘‡ין ‰כ˙וב  ובפרט, 
ל‡חר סיום כל פרטי ‰ע˘י' „‰חו˘ן [˘„בר ז‰ ‡פ˘ר ליי˘בו כ„ברי ‰רמב"ן: "כי ל‡ ‰יו 
מע˘‰ ‡ומן ול‡ ‰י' ל‡ומנין ול‡ ל˜‰ל י˘ר‡ל ב‰ם מע˘‰ ול‡ נ„ב‰ כלל, ‡בל ‰ו‡ סו„ 

מסור למ˘‰ מפי ‰‚בור‰ ו‰ו‡ כ˙בם ב˜„ו˘‰ ו‰יו מע˘‰ ˘מים"]; 

‰פסו˜  ל‡חר  ממ˘,  ‰פר˘‰  לסיום  ע„  ו˙ומים  ‰‡ורים  ענין   ˙‡ מ‡חר  ‰כ˙וב  ‡ל‡, 
בני  ˘מו˙   ˙‡ ‡‰רן  ("ונ˘‡   ˘„˜‰ ‡ל  עמו  וב‡  ‰חו˘ן   ˙‡ נו˘‡  ˘‡‰רן  ז‰  על  ‰מ„בר 
י˘ר‡ל בחו˘ן ‰מ˘פט על לבו בבו‡ו ‡ל ‰˜„˘ לזכרון לפני ‰' ˙מי„"), ˘מז‰ מובן ˘ענין 

‰‡ורים ו˙ומים ב‡ ר˜ ל‡חר ˘נ‚מר כל ענינו ˘ל ‰חו˘ן.

נו˙נו  ˘‰י'  ˘ם ‰מפור˘  כ˙ב  ו˙ומים "‰ו‡  ˘‰‡ורים  מפר˘  ˘ר˘"י  ל‡חרי  מי„  ולכן, 
לכ‡ו'  מ˘מע  ˘מז‰  „בריו",   ˙‡ ומ˙מם  „בריו  מ‡יר  ‰ו‡  י„ו  ˘על  ‰חו˘ן  כפלי  ב˙וך 
˘‰‡ורים  כמ˘מעו˙ ‰מ˘ך ‰כ˙ובים  ˘ל‡   – עˆמו  מ‰חו˘ן  חל˜  ו˙ומים ‰ינם  ˘‰‡ורים 

ו˙ומים ‰ם „בר נוסף על ‰חו˘ן – ממ˘יך ומב‰יר:

"ובמ˜„˘ ˘ני ‰י' ‰חו˘ן, ˘‡י ‡פ˘ר לכ‰ן ‚„ול ל‰יו˙ מחוסר ב‚„ים, ‡בל ‡ו˙ו ‰˘ם 
ל‡ ‰י' ב˙וכו" – ˘מז‰ מוכח ˘‰‡ורים ו˙ומים ‡ינם חל˜ מעˆם ‰חו˘ן, ולכן ל‡ ‰י' ‰כ‰ן 

‚„ול "מחוסר ב‚„ים" ‚ם בע˙ ˘‰י' ‰חו˘ן בלע„ם.     

ו˙ומים  ˘מˆ„ ‡ח„ ‡ין ‰‡ורים  ז‰,  עם  ז‰  ‰„ברים  ˘ני  מ˙יי˘בים  לב‡ר ‡יך  וכ„י   .‚
˘ני  ומˆ„  ‰חו˘ן),  ב˘לימו˙  מעכב  ז‰  ‡ין  חסרים  ‰ם  ‡ם  ‚ם  (ולכן  ‰חו˘ן  מעˆם  חל˜ 
‰רי ‰ם פועלים בו ("˘‰ו‡ מ‡יר „בריו ומ˙מם ‡˙ „בריו") – ממ˘יך ר˘"י ומב‡ר: "ועל 
במ˘פט  לו  "ו˘‡ל  ‰כ˙וב  מל˘ון  ˘מס˙ייע  (וכפי  'מ˘פט'"  ˜רוי  ‰ו‡  ‰כ˙ב  ‡ו˙ו  ˘ם 

‰‡ורים"). 

וכוונ˙ו בז‰, ˘ר˜ ענין ‰"מ˘פט", ˘‰ו‡ „בר נוסף על עˆם ‰חו˘ן, ‰ו‡ ˙לוי ב‰"כ˙ב" 
˘ל ‰‡ורים ו˙ומים – ‡בל ‚וף ועˆם ‰חו˘ן, ‰ב‚„, ˘לם ‰ו‡ ‚ם בלי ‰‡ורים ו˙ומים ו‡ין 

‰כ‰ן ‚„ול "מחוסר ב‚„ים". 

˘ם ‰‡ורים  על  ז‰ ‰ו‡  מ˘פט" – ‡בל  ב˘ם "חו˘ן  נ˜ר‡  עˆמו  [כלומר: ‡מנם ‰חו˘ן 
˘נ˙נו  ˜ו„ם  ‚ם  "מ˘פט"  ב˘ם  נ˜ר‡  י‰י'  ˘‰חו˘ן  י˙כן  לכך:  וב‰˙‡ם  ˘ב˙וכו.  ו˙ומים 
ו‡˙  ‰‡ורים   ˙‡ ‰מ˘פט  חו˘ן  ‡ל  "ונ˙˙  כ‡ן:  (כמפור˘  ו˙ומים  ‰‡ורים   ˙‡ ל˙וכו 
על  נוסף  ענין  ˘בו ‰ו‡  ו˙ומים"  ענין ‰"‡ורים  ˘ל ‰חו˘ן; ‡ך  מעניניו  ז‰ו  כי  ‰˙ומים"), 

ענינו ‰עי˜רי ˘ל ‰חו˘ן – "ב‚„י ˜„˘ . . לכבו„ ול˙פ‡ר˙"]. 

וז‰ו ‰טעם ˘ב˙חיל‰ נ˙פר˘ ‰ˆיווי על מע˘‰ ‰חו˘ן עˆמו וכל פרטיו, ול‰ורו˙ ˘בז‰ 
˘ל ‰חו˘ן:  ו˙כלי˙ו  ענינו  ומב‡ר  מסיים ‰כ˙וב  ב˘לימו˙ו,  עˆמו  פר˘˙ ‰חו˘ן  נ˘למ‰ 
על  ב‡ ‰ˆיווי  ז‰  ור˜ ‡חרי  ˙מי„";  לפני ‰'  לזכרון   .  . י˘ר‡ל  בני  ˘מו˙  "ונ˘‡ ‡‰רן ‡˙ 

לקראת שבת טז

˘ירו˙  כ"‡  נבו‡‰  ˘ל  ענין  ז‰  ˘‡ין 
ועבו„‰ „כ‰ונ‰. 

כ‰ן  ב‚„ר  ˘ל˘יט˙ ‰רמב"ם  ועכˆ"ל 
ענינים:  ב'  ˘לו) ‡יכ‡  כ‰ונ‰  ‚„ול (וב‚„י 
‚„ול‰,  „כ‰ונ‰  ו‰עבו„‰  ‰˘ירו˙   (‡)
נבו‡‰  ב„ר‚˙  ‚„ול  כ‰ן  ˘ל  מעל˙ו  (ב) 
מעל˙  (‰˘ני),  ז‰  פרט  ˘‚ם  ורו‰"˜, 
כ‰ונ‰  מ‚ „ר  חל˜  נבי‡, ‰ו‡  ב˙ור  ‰כ‰"‚ 
˘ני  ˙וכן  וז‰ו  כ‰ונ‰.  לב‚„י  ו˘ייך  ‚„ול‰ 
‡ח„  ˘‰ם   (‡) ב ‡ו"˙,  ˘מˆינו  ‰ענינים 
מב‚„י כ‰ונ‰, (ב) ענין ‰˘‡ל‰ ב‰ם, ענין 

„נבו‡‰ („‰כ‰"‚). 

˘ממ˘יך  מ‰  ‰יטב  י˙חוור  ובז‰ 
„י„ן  ב‰לכ‰   – בפ"ע  ב‰לכ‰  ‰רמב"ם 
‰נבי‡ים  בני  ˘ל  ב„  ‡פו„  לבי˘˙  ע"„ 
ב‰מ˘ך  ˘‰ו‡  בז‰,  כוונ˙ו  „י"ל  כו', 
˘בי‡ר  ˘ל‡חרי  ‚בי ‡ו"˙, ‰יינו  ל˘יט˙ו 
‰˜ו„˘  רוח  ע"פ  ‰„יבור  ˘ענין  לפנ"ז, 
כ‰ונ‰,  וב‚„י  ‚„ול  בכ‰ן  ‚„ר  ‰"ז  „‡ו"˙ 
‰ו‡  ז‰  ˘מעין  לב‡ר,  ממ˘יך  ע"ז  ‰נ‰ 
למעל‰  ˘‚ם ‰ם ‰‚יעו  בבני ‰נבי‡ים,  ‚ם 
„‡ין  ‰˜ו„˘",  "ברוח  ל„בר  ̆ יכולים  זו 
ע˙י„ו˙  „ברי  ל‰ו„יע  ר˜  נבי‡  ˘ל  ענינו 
ככ‰ן ‚„ול  בנ"י, ‡ל‡  ל˙ועל˙  וכיו"ב  כו' 

˘ענינו מ˘ר˙ ל‰' (עיי' ר„"˜ ורלב"‚ ˘מו‡ל ‡ 
ב‚„ ‰„ומ‰  מ‰ „מˆינו ‡ˆלם  וז‰ו  יח),  ב, 

ל ‡פו„ ˘ל ‰כ‰"‚. 

‰רמב"ם  „יי˜  טעמ‡  ˘מ‰‡י  וי"ל 
פי  על  ˘מ„בר  ‚„ול  כ‰ן  "מעל˙  ל‰‡ריך 
כ˙ב  ול‡  ‰˜ו„˘",  ברוח  ו‰חו˘ן  ‰‡פו„ 
"מעל˙  ב‰"י)  לפנ"ז  (כל˘ונו  ב˜יˆור 
„רוˆ‰  ‰˜ו„˘",  ברוח  ˘מ „בר  ‚„ול  כ‰ן 
ענין  ‡ינו  ‰˜ו„˘  ברוח  ˘‰„יבור  לב‡ר 
מ‚„ר  ‰ו‡  ‡ל‡  בכ‰"‚,  נוסף)  (ענין  ˆ„„י 
ובמיל‡  (כנ"ל),  עˆמ‰  ˘בו  ‰כ‰ונ‰ 
‰‡פו„  פי  על  "מ„בר  כ‰ונ‰,  לב‚„י  ˘ייך 
ו‰חו˘ן ברוח ‰ ˜ו„˘"; ומז‰ נס˙עף ˘‚ם 
רוח  עליו  ˘˙˘ר‰  ˘ר‡וי  (ומי  נבי‡  בכל 
‚„ול,  „כ‰ן  ‚„ר  כעין  ‚"כ  ˘‰ו‡  ‰˜ו„˘) 
י˘ בו „ין לבי˘˙ ‡פו„, ‡ל‡ ˘‡ינו ‡פו„ 
‡ף  [פירו˘,  ב„  ‡פו„  ר˜  ‚„ול  כ‰ן  ˘ל 
‰ו‡  ב„  ‡פו„  „לבי˘˙  ‰טעם  ˘עי˜ר 
˘מ„בר   .  . "ל‰ו„יע  ברמב"ם)  (כמפור˘ 
‰‰לכ˙‡  עי˜ר  „ז‰ו  (וכנ"ל  ברו‰"˜"   .  .
˘‰˘מיענו), מ"מ, ז‰ ˘‰ו„ע‰ זו ‰י‡ ע"י 
בו  ˘י˘  לפי  ‰ו‡  „ו˜‡,  ב„  ‡פו„  לבי˘˙ 
‚ם מעין ‚„ר ˘ל כ‰ונ‰ (ולכן ‰בי‡ו ‰רמב"ם 

ב‰ל' כלי ‰מ˜„˘ ול‡ ב‰ל' יסו‰"˙)].



טולקראת שבת

˘˘ם  ו‡ילך,  פ"ז  ‰˙ור‰  יסו„י  ל‰לכו˙ 
„רכי ‰נבו‡‰  „יני ‰נבו‡‰,  פרטי  נ˙ב‡רו 
˘‰ו‡  ‰ענינים  ו‚ם  וכו',  ‰נבי‡  ו‰נ‰‚˙ 
כ˙ב‰  ומ"ט   – (כנ"ל)  י˘ר‡ל  לבני  מו„יע 
ו„יני  ‰ מ˜„˘  כלי  ב‰לכו˙  ‰רמב"ם 
ב„  ‰‡פו„  בלבי˘˙  ˘י˘  ו‡ע"פ  כ‰ונ‰. 
וע„  ‚„ול,  „כ‰ן  ‡פו„  ללבי˘˙  „מיון 
‚„ול  כ‰ן  למעל˙  ז‰  ˘"‰‚יע  מו„יע  ˘ז‰ 
˘מ„בר . . ברוח ‰˜ו„˘" – ‰‡ ‰י‡ ‚ופ‡ 
מ‰ו  בעי:  טעמ‡  עˆמו  ז‰  ו„בר  ˙י˜˘י 
‰נבי‡  מעל˙  ל˜˘ר  בז‰,  ו‰טעם  ‰‰כרח 
רוח ‰˜ו„˘  עליו  ̆ ˙˘ר‰  ר‡וי  ˘‰ו‡  ומי 
‰ע˙י„ים  "„ברים  ל‰ו„יע  יכול  (ובמיל‡ 
"˘מ„בר  ‚„ול  ‰כ‰ן  מעל˙  עם  ל‰יו˙") 

על פי ‰‡פו„ ו‰חו˘ן ברוח ‰˜ו„˘". 

ל˘יט˙  ב‰˙‡ם  „ז‰ו  ו‰נר‡‰, 
‰ רמב"ם ב‚„רם ˘ל ‰‡ורים ו˙ומים, „‰נ‰ 
ב יומ‡  ‡י˙‡  ‰‡ו"˙  ˙˘וב˙  ˘ל  ב‡ופנ‰ 
ע‚: "ר"י ‡ומר בולטו˙ (‰‡ו˙יו˙ בולטו˙, 
כ‚ון עי"ן מ˘מעון למ"„ מלוי ‰"י מי‰ו„‰ 
– לומר על‰, וכל ‡ח˙ ‡ינ‰ זז‰ ממ˜ומ‰ 
‡ל‡ בולט˙ במ˜ומ‰ ו‰ו‡ (‰כ‰ן) מˆרפן, 
ר˘"י), ר"ל ‡ומר מˆטרפו˙ (˘מ‡לי‰ן ‰ן 
˘‡ינו  כ‰ן  "כל  ב‚מ'  ומ˜˘‰  מˆטרפו˙), 
עליו  ˘ור‰  ו˘כינ‰  ‰˜ו„˘  ברוח  מ„בר 
ועל˙‰  ˆ„ו˜  ˘‡ל  ˘‰רי  בו  ˘ו‡לין  ‡ין 
ב‚מ'   ıומ˙ר לו",  על˙‰  ול‡  ו‡בי˙ר  לו 
ופר˘"י "כ‰ן  ב‰ „יי‰ו".  מסייע  "סיוע ‰וי 
כ˘ר  כ‰ן  ‡ם  ‰לכך  ו˙ו מים  ‡ורים  ב‰„י 
‰‡ו˙יו˙  עליו  ˘כינ‰  ל˘רו˙  ור‡וי  ‰י' 
כ˘נ˘‡לין  י„ו  על  מˆטרפו˙  ‡ו  בולטו˙ 
מˆטרפו˙".  ול‡  בולטו˙  ל‡  ל‡ו  ו‡ם  בו 
‰יו  עˆמן  ˘‰‡ו˙יו˙  לר˘"י  „ס"ל  ‰רי 

בולטו˙ ‡ו מˆטרפו˙ ‡ם ‰י' כ‰ן כ˘ר. 

‰י"‡  בפ"י  כ˙ב  ‰רמב"ם  ‡מנם 

בחו˘ן  ומביט  ‰כ‰ן   ˙‡ לוב˘  "רו‰"˜ 
ל‡  ‡ו  על‰  ‰נבו‡‰  ב מר‡‰  בו  ורו‡‰ 
כנ‚„  מן ‰חו˘ן  ˘בולטו˙  ̇ יו˙  ב‡ו ˙על‰ 
‰יו  ל‡  ˘‰‡ו˙יו˙  „ס"ל  ו‰יינו  פניו", 
‰נבו‡‰  במר‡‰  ‡ל‡  כפ˘וטן  בולטו˙ 
כפ˘וטו,  ‰ו‡  ‰‚מר‡   ıירו˙ זו  (ול˘יט‰ 
„בר  רו‡‰  ‡ינו  כ˘ר  ‰כ‰ן  ‡ין  ˘‡ם 

במר‡‰ ‰נבו‡‰). 

˙˘וב˙  ר˘"י  „ל˘יט˙  מובן,  ומז‰ 
עˆמם,  ‰‡ו"˙  ל‚וף  ˘ייכ˙  ‰ ‡ו"˙ 
מˆטרפו˙.  ‡ו  בולטו˙  עˆמן  ˘‰‡ו˙יו˙ 
„‡ו"˙  „‰˙˘וב‰  ס"ל  ‰רמב"ם  מ˘‡"כ 
„‰חו˘ן,  ‰‡ו˙יו˙  ל‚וף  ‰˘ייך  ענין  ‡ינ‰ 
 ˙‡ ‰מעורר  ‰מסייע,  „בר  ר˜  ‰וי  ‡ל‡ 

‚ילוי ‰נבו‡‰ ˘ל ‰כ‰"‚. 

„ל‰רמב"ם  לנ˜וט  נר‡‰  ‰י'  ולפ"ז 
‡ינו  כ‰"‚  ˘ל  ב‡ו"˙  ו‰ ˙˘וב‰  ‰˘‡ל‰ 
ומעל‰  ‚„ר  ‡ל‡  ˘בו  כ‰ונ‰  מעניני  פרט 
לב„  ענין  עו„  בכ‰"‚  ˘‡יכ‡  עˆמו,  בפני 
מעניני כ‰ונ˙ו, ˘‰ו‡ רו‰"˜ ו נבו‡‰ ˘בו. 

˘כ˙ב  ממ‰  ‚יס‡,  „מ‡י„ך  ‡יבר‡, 
˘ני  בבי˙  "ע˘ו  ב‰"י  לפנ"ז  ‰רמב"ם 
‡ורים ו˙ומים כ„י ל ‰˘לים ˘מונ‰ ב‚„ים 
ו‡ע"פ ˘ל‡ ‰יו נ˘‡לין ב‰ן" מוכח „ס"ל 
˘‰‡ו"˙ ‰וי חל˜ מב‚„י כ‰ונ‰ ‚ופ‡ (ול‡ 
‡ל‡  כ‰ונ‰  מב‚„י  ‡ינם  „‰‡ו"˙  ‰‡ומרים  כ„ע˙ 

ב˙וך  ˘מניחין  ˘מו˙ ‰˜ו„˘  ˘ם ‰מפור˘ ‡ו  „‰וי 

‰חו˘ן ו‰‡פו„ ו‚ם בל ע„י ‰˘מו˙ ‡ינו חסר בב‚„י 

כח,  פר˘˙נו  ‰˙ור‰  על  ורמב"ן  ר˘"י  עיי'  כ‰ונ‰, 

בי‰ב"ח.  מ‰ל'  פ"„  רי˘  וכס"מ  ל. ‰˘‚ו˙ ‰ר‡ב"„ 

‰ם  ˘‰‡ו"˙  נמˆ‡  ו‡"כ  ˘ם),  יומ‡  ריטב"‡ 

כ‰ונ‰  וב‚„י  ‰כ‰ונ‰  מענין  ופרט  חל˜ 
כפי  כ‰ונ‰  וב‚„י  ‰כ‰ונ‰  ˘לימו˙  (‰יינו 
ב‚„ים),  ב˘מונ‰  כ˘מלוב˘  בכ‰"‚  ˘‰ו‡ 

לקראת שבת ו

‰‡ורים ו˙ומים ˘‰ו‡ "(חו˘ן) ‰מ˘פט" („בר ‰נוסף על עˆם ‰חו˘ן) – וענינו: "ו‰יו על 
לב ‡‰רן . . ונ˘‡ ‡‰רן ‡˙ מ˘פט בני י˘ר‡ל ו‚ו'". 

„. ול„רך זו יומ˙˜ מ‰ ˘ב˙חיל˙ ‰פר˘‰, כ˘נזכר ‰חו˘ן בפעם ‰ר‡˘ונ‰ (כח, „), נ‡מר 
לכ˙ונ˙  בנו‚ע  ˘‰רי  ˘מ˜ˆר,  מפני  ˘ז‰ו  לומר  מ˘פט" (ו‡ין  ס˙ם – [ול‡ "חו˘ן  "חו˘ן" 
‰"חו˘ן",  ˘ל  ‰ענין  עˆם  ר˜  מזכיר  ‰פר˘‰  ב˙חיל˙  כי   –  [("ıב˘˙ "כ˙ונ˙  ˘ם  נ‡מר 
ולז‰ ‡ין נו‚ע ˘‰ו‡ "מ˘פט" (כנ"ל ב‡רוכ‰), ור˜ ב‰מ˘ך מוסיף ומפרט ˘י˘ בחו˘ן ענין 

„"(חו˘ן) מ˘פט". 

מו„‚˘  בז‰  ו‚ם  ‰לב",  כנ‚„  ˙כ˘יט   – "חו˘ן  מפר˘  ˘ם  בפירו˘ו  ˘ר˘"י  ול‰וסיף, 
˘ענין ‰"מ˘פט" – ז‰ ˘‡פ˘ר לברר ספי˜ו˙ וכו' על י„י ‰‡ורים ו˙ומים – ‰ו‡ ענין נוסף 

על עˆם ‰חו˘ן ˘‰ו‡ "˙כ˘יט" בלב„ ("לכבו„ ול˙פ‡ר˙"). 

˙יב˙  פיר˘  ˘ם  ‰רמב"ם  בן  ‡בר‰ם  רבינו  ˘בפירו˘  ל‰עיר,  י˘  ‰ענין  [ול˘לימו˙ 
"חו˘ן" (ב˘ם ‡בי ‡ביו): "‚זר˙ו מן 'ח˘', ˘טעמו מ‰ירו˙ ‰˙˘וב‰ ‡ˆל ‰˘‡ל‰ ב‡ורים 
מ‰חו˘ן  חל˜  ‰ם  ו˙ומים  ˘‰‡ורים  ר˘"י)  כ˘יט˙  (˘ל‡  עול‰  פירו˘ו  ולפי   – ו˙ומים" 

עˆמו, ע„ כ„י כך ˘נ˜ר‡ "חו˘ן" על ˘מם.  

וי"ל „‡זיל ל˘יט˙י', ˘פיר˘ כ‡ן ˘‰‡ורים ו˙ומים ‰ם "˙ו‡רים ל‡בנים", ‡בני ‰חו˘ן 
(ור‡‰ ˙ור‰ ˘לימ‰ כ‡ן ˘כן ‰י‡ ˘יט˙ ‰‚‡ונים. ועו„) – ול˘יט˙ו מובן ˘‰‡ורים ו˙ומים ‰ם עי˜ר 

‰חו˘ן ולכן נ˜ר‡ על ˘מם.

ומס˙בר לומר ˘כן ‰י‡ ‚ם ˘יט˙ ‡ביו ‰רמב"ם, וכפי ˘ב‡מ˙ כ˙בו כמ‰ מפר˘ים (ב‡ר 
˘בע סוט‰ מח, ‡. מרכב˙ ‰מ˘נ‰ ‰ל' בי‰ב"ח רפ"„. ‰כ˙ב ו‰˜בל‰ פר˘˙נו כ‡ן) ˘ל„ע˙ ‰רמב"ם ‡בני 

‰חו˘ן ‰ם ‰‡ורים ו˙ומים. וכ„מוכח ‚ם מז‰ ˘ל‡ ‰זכיר בענין ע˘יי˙ ב‚„י כ‰ונ‰ (‰ל' כלי 
‰מ˜„˘ פ"ט) ‡˙ ‰‡ורים ו˙ומים, כי ל„ע˙ו ‰ם ‰ם ‡בני ‰חו˘ן. 

‡מנם ר˘"י ˘„רכו „רך ‰פ˘ט ל‡ יכול לפר˘ כן, ˘‰רי פ˘טו˙ ‰כ˙ובים ‰י‡ ˘‰‡ורים 
ו˙ומים ל‡ ‰יו ‡בני ‰חו˘ן, כמו ˘כ˙וב "ונ˙˙ ‡ל חו˘ן ‰מ˘פט ‡˙ ‰‡ורים ו‡˙ ‰˙ומים" 

ונכ˙ב ז‰ ל‡חרי כל ענין ‡בני ‰חו˘ן ‰מבו‡ר בכ˙וב לפנ"ז].



האבנט – אחד ומיוחד 
שבבגדי כהונה

וחגרת אותם אבנט אהרן ובניו וחבשת להם 
מגבעות והיתה להם כהונה
(כט, ט)

בזמן  אבנט,  אותם  "וחגרת  בגמ':  איתא 

כו'"  עליהם  כהונתם  עליהם  שבגדיהם 

אותם  "וחגרת  רש"י  ופירש  ב).  פג,  (סנהדרין 

שע"י  משמע  כהונה,  להם  והיתה   - גו'  אבנט 

הבגדים הויא כהונה". וצריך ביאור למה נזכר 

אותם  "וחגרת  הכתוב  התחלת  רק  בגמרא 

להם  "וחבשת  הכתוב  המשך  ונשמט  אבנט", 

ברמב"ם,  אלו  תיבות  נשמטו  וכן  מגבעות". 

אותם  "וחגרת  ה"ד):  פ"י  המקדש  כלי  (הל'  שכתב 

אבנט והיתה להם כהונה בזמן כו'".

כדי  הוא  ההשמטה  שטעם  לומר  ויש 

כהונה"  להם  "והיתה  ענין  את  להסמיך 

לחגירת האבנט דוקא:

שאר  כהונה:  בבגדי  משאר  חלוק  האבנט 

את  לכסות  ובגדים  לבושים  הם  כהונה  בגדי 

שנעשו  אלא  דעלמא,  לבושים  ככל  האדם, 

להיותם  ולתפארת",  "לכבוד  מיוחד,  באופן 

בגדי קודש לעבודת הכהונה. משא"כ האבנט 

אין לו שימוש בתורת לבוש, שהרי המכנסים 

יג  (נדה  אותם  לאזור  כדי  "שנצים"  בהם  היו 

סע"ב. רמב"ם הל' כלי המקדש פ"ח הי"ח), והכתונת 

במקומה,  להחזיקה  כדי  אבנט  צריכה  אינה 

אלא עיקר תפקידו הוא משום "הכון לקראת 

רע"א.  י,  שבת  וראה  יב.  ד,  (עמוס  ישראל"  אלקיך 

היא  האבנט  שחגירת  היינו  סצ"א),  או"ח  טושו"ע 

שהכהן  ומורה  הכהונה,  בגדי  לבישת  גמר 

מוכן לעבודה.

ולכן הושמט בגמ' וברמב"ם ענין המגבעת, 

שלבישת   – כהונה"  להם  "והיתה  ענין  כי 

שייך   – לעבודה  הכהנים  את  מכינה  הבגדים 

מראה  שחגירתו  דווקא,  האבנט  של  לענינו 

(משא"כ  הכהונה  לעבודת  מוכן  שהכהן 

דעלמא,  לבוש  ענין  גם  בה  שיש  המגבעת, 

ככיסוי לראש).

גדר איסור הקטרה וניסוך 
על מזבח הקטורת

לא תעלו עליו קטורת זרה ועולה ומנחה, ונסך לא 
תסכו עליו גו' קודש קדשים הוא לה'

קודש קדשים הוא – המזבח מקודש לדברים הללו בלבד, ולא 
לעבודה אחרת
(ל, ט-י. רש"י)

הקשה במנחת חינוך (מצוה קד): "ואני תמה 

על כל מוני המצוות, למה לא מנו בשני לאוין 

דכתיב  כיון  דנסך,  ולאו  עליו  להקטיר  לאו 

בכ"א תיבת לא תעלו כו' ונסך לא כו'". והניח 

בצע"ג.

ויש ליישב ע"פ מה שפרש"י "קודש קדשים 

בלבד,  הללו  לדברים  מקודש  המזבח   – הוא 

כוונתו  לומר  דנראה  אחרת",  לעבודה  ולא 

בזה, שבמ"ש "קודש קדשים הוא" בא הכתוב 

על  והניסוך  ההקטרה  איסורי  יסוד  להגדיר 

העומדים  איסורים  שאינם  הקטורת,  מזבח 

של  קדושתו  הוא  יסודם  אלא  עצמם,  בפני 

המזבח, שהוא "מקודש לדברים הללו בלבד", 

והקרבת דברים אחרים עליו ממעטת כביכול 

מקדושתו.

איסורים  שני  שנמנו  הטעם  מובן  ועפ"ז 

שלא   - הם  חד  ביסודם  כי  אחד,  כלאו  אלו 

ע"י  החמורה  מקדושתו  המזבח  את  להוריד 

הקרבת דברים אחרים עליו.

וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

לקראת שבת י„

‰יכ‡ „מיירי בפרטי „יני ע˘יי˙ ‰‡פו„. 

‚ם, מ‡ריכו˙ ל˘ון ‰רמב"ם כ‡ן נר‡‰ 
˘‡פו„  לב‡ר  (ר˜)  כוונ˙ו  ˘‡ין  ברור 
מ‰ב‚„י  ‡ינו  ‰נבי‡ים  ב„ברי  ‰נזכר  ב„ 
נימ‡  ‡י   ,‡‰„  – כ‰"‚)  ˘ל  (‡פו„  כ‰ונ‰ 
̆ ‡פו„ ב„ ‡ינו  „‰חי„ו˘ ˘ב‰לכ‰ זו ‰ו‡ 
‰רמב"ם  ‰מ˘יך  מ"ט  כ‰"‚,  ˘ל  ‰‡פו„ 
ב„  ‡פו„  ח‚רו  ‰נבי ‡ים  ˘בני  „מ‰  לב‡ר 
‰ו‡ כ„י "ל‰ו„יע כי ‰‚יע ז‰ למעל˙ כ‰ן 
‚„ול", „ז‰ו ‰„ ‚˘‰ ‰פכי˙ מ˙וכן ‰‰לכ‰ 
ו˙ו,  כ‰"‚!  ל‡פו„  ˘ייך  ‡ינו  ב„  ˘‡פו„ 
‰לוים  ˘"‡ף  מז‰  ר‡יי˙ו  מבי‡  ‰רמב"ם 
‰נבי‡  ˘מו‡ל  ˘‰רי  ‡ו˙ו  חו‚רין  ‰יו 
ב„",  ‡פו„  ח‚ור  נער  בו  ונ‡מר  ‰י'  לוי 
ולכ‡ור‰ ‰ו"ל ל‰בי‡ ר‡י' ‡לי מ˙‡ יו˙ר, 
‡פו„  ח‚ור  "ו„ו„  י„)  ו,  ב  (˘מו‡ל  ממ˘"נ 
ב„", ˘ל‡ ‰י' מ˘בט לוי כלל (˘ז‰ מוכיח 
˘ל  ל‡פו„  ˘ייך  ב„  ˘‡ין ‡פו„  יו˙ר  עו„ 

כ‰ן ‚„ול). 

„‡ין  נר‡‰  „יו˜י  ‰נך  כל  ומ˘ום 
כוונ˙ ‰רמב"ם (ר˜) ל˙רı ˘‡ל‰ מ"„ברי 
מ‰  „בר  בז‰  „נ˙ח„˘  ‡ל‡  ‰נבי‡ים", 
בני  על  ‰לכ‰  ˘ל)  (‚„ר  „‡יכ‡  ל„ינ‡, 
‰נבי‡ים (לח‚ור ‡פו„ ב„, ועי"ז) "ל‰ו„יע 
על  ˘מ„בר  ‚„ול  כ‰ן  למעל˙  ז‰  ‰‚יע  כי 

פי ‰‡פו„ ו‰חו˘ן ברוח ‰˜ו„˘". 

ב‰לכו˙  ‰רמב"ם  מ"˘  ע"פ  ז‰  ויובן 
 .  . עומ„  ˘"‰נבי‡   ‚"‰ פ"י  ‰˙ור‰  יסו„י 
בעולם  ל‰יו˙  ‰ע˙י„ים  „ברים  ל‰ו„יענו 
כ˘‡ול  לו,  מו„יע  יחי„  ˆרכי  ו‡פילו   .  .
ל‰ו„יעו  לנבי‡  ו‰לך  ‡ב„‰  לו  ˘‡ב„‰ 
מי‰ו  י„עו  ˘בנ"י  בכ„י  ולכן,  מ˜ומ‰". 
בני  ‰יו  בˆרכי‰ם,  יפנו  ˘‡ליו  ‰נבי‡ 
כי  "ל‰ו„יע  ב„,  ‡פו„  חו‚רים  ‰נבי‡ים 

‰‚יע ז‰ למעל˙ כ‰ן ‚„ול ˘מ„בר . . ברוח 
ל˘‡ול  י˘ר‡ל  כל  יוכלו  ˘‡ז  ‰˜ו„˘", 

‡ˆלו כו'. 

‰ענינים  ‰מ˘ך  ‰יטב  מובן  ועפ"ז 
כ‡ן  לעיל  ˘מב‡ר  ˘ל‡חרי  כ‡ן,  ברמב"ם 
פרטי „יני ‡ורים ו˙ו מים כיˆ„ ˘ו‡לין ב‰ם 
‡ו  ‡ל‡  ל‰„יוט  ב‰ן  נ˘‡לין  ו˘"‡ין  כו' 
למלך ‡ו לבי˙ „ין ‡ו למי ˘ˆורך ‰ˆיבור 
בו" – ‰נ‰ ע˙‰ מוסיף ב„בריו, „‡יכ‡ עו„ 
 .  . ב„  ו‰ו‡ "‡פו„  ˘‡ל‰,  ˘ל  ‡ופן ‡חר 
˘‰ו‡  ומי  ‰נבי‡ים  בני  ‡ו˙ו  חו‚רים  ‰יו 
ל‰ו„יע  ‰˜ו„˘  רוח  עליו  ˘˙˘ר‰  ר‡וי 
על  ˘מ„בר  ‚„ול  כ‰ן  למעל˙   .  . ‰‚יע  כי 
‰יינו,  ‰˜ו„˘",  ברוח  ו‰חו˘ן  ‰‡פו„  פי 
(ב‡ורים  ב‰ן  נ˘‡לין  ˘"‡ין  „מכיון 
ו˙ומים ב‡פו„ וחו˘ן) ל‰„יוט", ‰נ‰ לז‰ 
ב„,  לח‚ור ‡פו„  בני ‰נבי‡ים  ‰יו ˆריכים 
"למעל˙  ˘‰‚יעו  "ל‰ו„יע"  ‚רמו  „בז‰ 
וכל  ‰˜ו„˘",  ברוח   .  . ˘מ„בר  ‚„ול  כ‰ן 
י˘ר‡ל יכולים ל˘‡ול ‡ˆלם בכל ‰ענינים 

ו‡פילו ˆרכי יחי„. 

‰בי‡  „ל‡   ‡‰ ˘פיר  מחוור  ועפ"ז 
ב„,  ‡פו„  ח‚ור  „ו„  ˘‰י'  מ‰  ‰ רמב"ם 
‰י˙‰  „ו„  ˘ל  ב„"  "‡פו„  ח‚יר˙   ‡‰„
י˘עי'  רבינו  בפי'  (עיי'  ל‰על‡˙ ‰‡רון  ב˜˘ר 
ל˘מו‡ל ב ˘ם) ול‡ ב˘ייכו˙ לענין ‰נבו‡‰. 

ולכך ‰בי‡ ‰ר‡י' מ˘מו‡ל ‰נבי‡, ˘‡ליו 
ל‰ו„יע  ‡ב„‰  לו  כ˘‡ב„‰  ˘‡ול  ‰לך 
ל‡ורים  ˘ייך  ‡ינו  ו„‡י  „ז‰  מ˜ומ‰,  לו 

ו˙ומים כי ‡ם לנבי‡. 

כל ˆרכו,  מובן ‰„בר  ע„יין ‡ין  מי‰ו, 
‰נבי‡ים"  "בני  ע"„  זו  ‰לכ‰  ‡"כ   ‡‰„
רוח ‰˜ו„˘  עליו  ˘˙˘ר‰  ר‡וי  ̆ ‰ו‡  ומי 
‡ין מ˜ומ‰ כ‡ן כלל, ‡ל‡ ˘ייכ˙ לכ‡ור‰ 



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

בדין בישת אפוד
אצ הנביאים

יביא אריכות הרמב"ם גבי אפוד הנביאים, ויכריח דאינו רק להבדילו מאפוד הכהונה / יסיק שהוא נפקותא 
לדינא, דאפוד הנביא ה"ה כאו"ת שצריך להודיע דרשאים לשאול אצלו / יסיק דאריכות לשון הרמב"ם היא 

להשוותו לגדר או"ת, ואזיל בזה לשיטתו שהוא גם מגדר כהונה

‰מ˜„˘  כלי  ‰ל'  בסוף  ‰רמב"ם  כ˙ב 
ב„ברי  מוˆ‡   ‰˙‡˘ "ז‰  בו:  ו‰עוב„ים 
ב„  ‡פו„  חו‚רין  ‰יו  ˘‰כ‰נים  נבי‡ים 
יח)  כב,   ‡ (˘מו‡ל  בנבי‡ים  „כ˙יב  (‰יינו 
ב„"  ‡פו„  נו˘‡  ‡י˘  וחמ˘‰  "˘מונים 
כ‰נים  ‰יו  ל‡  מ‰כס"מ),  ל‰לן  עיי'   –
‡פו„  ‚„ול  כ‰ן  ˘ל  ‰‡פו„  ˘‡ין  ‚„ולים, 
˘‰רי  ‡ו˙ו,  חו‚ רין  ‰יו  ‰לוים  ו‡ף  ב„. 
˘מו‡ל ‰נבי‡ לוי ‰י' ונ‡מר בו נער ח‚ור 
חו‚רים ‡ו˙ו  ז‰ ‰יו  ב„. ‡ל‡ ‡פו„  ‡פו„ 
בני ‰נבי‡ים ומי ˘‰ו‡ ר‡וי ˘˙˘ר‰ עליו 
למעל˙  ז‰  ‰‚יע  כי  ל‰ו„יע  ‰ ˜ו„˘  רוח 
ו‰חו˘ן  ‰‡פו„  פי  על  ˘מ„בר  ‚„ול  כ‰ן 
למ‡י  ˙מו‰,  ולכ‡ור‰  ‰˜ו„˘".  ב רוח 
"ז‰  ‰˙י‡ור  ‡ריכו˙  ‰י„  בחיבור  ‰לכ˙‡ 
˘‰כ‰נים ‰יו  נבי‡ים  ב„ברי  מוˆ‡   ‰˙‡ ̆
‚„ולים  כ‰נים  ‰יו  ל‡  ב„  ‡פו„  חו‚רין 
ל‰לכ‰  נפ˜ו˙‡  בז‰  ‡ין  ˘לכ‡ור‰  וכו'", 

מ ספרי  ספר  כל  לסיים  ˘„רכו  מ˘ום  (ו‡י 
סיום  טובו˙, ‰רי  ומ„ו˙  מוסר  ב„ברי  ‰י„ 
כ‡ן  ו‡ין  ‡לו),  מענינים  ‡ף  בו  ‡ין  ז‰ 
נבי‡ים"  ב"„ברי  ובי‡ור  פירו˘  ‡ם  כי 
(˘מ"˘ "˘מונים וחמ˘‰ ‡י˘ נו˘‡ ‡פו„ 
וכו'),  ‚„ולים  לכ‰נים  ‰כוונ‰  ‡ין  ב„", 

ומ‰ מ˜ומו בספר ‰י„. 

„"כ˙ב  כ˙ב  כ‡ן  מ˘נ‰  בכסף  ו‰נ‰ 
כ˙וב  ‰י‡ך  לן  ˙י˜˘י  „ל‡  ‰יכי  כי  כן 
כ‰נים  פ"‰  ‡חיטוב  בן  ‡חימלך  ‚בי 
[נוסף  מובן  ‡ינו  ‡בל  ב„".  ‡פו„  ח‚ורים 
‰י„  בספרו  ‰רמב"ם  ˘ל  ענינו  ˘‡ין  לז‰ 
‚ם]  ‰רי  בנ"ך,  פסו˜ים  ולפר˘  ליי˘ב 
‡˙"ל ˘כוונ˙ ‰רמב"ם ל‰˙‡ים „בריו עם 
‰ כ˙ובים, ולב‡ר ˘‡פו„ ב„ ‰נזכר ב„ברי 
‡"כ  ‚„ול,  כ‰ן  ˘ל  ‰‡פו„  ‡ינו  ‰נבי ‡ים 
˘לפנ"ז  בפר˜  לעיל,  ז‰  ענין  ל‰בי‡  ‰ו"ל 

המדור מודפס 
עיוי נשמת

הרב שמעון ב"ר מנחם 
שמוא דוד הוי ע"ה 

רייטשיק
נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב

לקראת שבת המדור מודפס ח
עיוי נשמת

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

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

תנצב"ה

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

שבת שבתללקראת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

אחדות ישרא ע כתפי הכהן
מדוע חשוב לבטא את אחדות בני ישראל באבני האפוד? / מהו שורש המחלוקת אם סדר השבטים הוא 

כתולדותם או לפי האמהות? / מה חסר באחדות הגמורה מצד שורש הנשמה? / וכיצד ניתן להתאחד עם יהודי 
המצוי בדרגה נחותה?

עבודת אחדות ישראל כפי שמתבטאת באבני האפוד
 ‰˘˘" י)  (כח,  בפר˘˙נו  נ‡מר  ˘ב‡פו„,  ‰˘‰ם  ‡בני  על  ‰˘בטים  ˘מו˙  ח˜י˜˙  ‡ו„ו˙ 
ונחל˜ו  כ˙ול„ו˙ם",  על ‰‡בן ‰˘ני˙  ˘מו˙ ‰˘˘‰ ‰נו˙רים  ו‡˙  על ‰‡בן ‰‡ח˙,  מ˘מו˙ם 
רבו˙ינו (ב‚מ' סוט‰ לו, ‡ ‰וב‡‰ מחלו˜˙ ˙נ‡ים, וכ‡ן ‰וב‡ו „עו˙ ר˘"י ו‰רמב"ם בז‰, ור‡‰ ב‰ערו˙ במ˜ור 
‰„ברים ‡ו„ו˙ יי˘וב ˘יטו˙ ר˘"י ו˙וס' עם ‰˘יטו˙ ‰מוב‡ו˙ ב‚מ' ˘ם) בס„ר כ˙יב˙ ˘מו˙ ‰˘בטים על 

‰‡בנים:

ר˘"י (ע‰"פ) ס"ל ˘ס„ר כ˙יב˙ ˘מו˙ ‰˘בטים ‰י' לפי ס„ר לי„˙ם, "כ˙ול„ו˙ם", ו‰כ˙יב‰ 
‰יי˙‰ על ‡בן ימין ו‡חר כך על ‡בן ˘מ‡ל. וממיל‡ ‰י' ‰ס„ר ב‡בן ‰ר‡˘ונ‰: ר‡ובן, ˘מעון, 

לוי, י‰ו„‰, „ן, נפ˙לי. וב‡בן ‰˘ני': ‚„, ‡˘ר, י˘˘כר, זבולון, יוסף, בנימין.

על ‰‡בנים  ˘ס„ר ‰כ˙יב‰  פס˜  ספר)  פי' ‰˜רי˙  ע"פ  ‰"ט,  פ"ט  כלי ‰מ˜„˘  (‰ל'  ו‡ילו ‰רמב"ם 
‰יי˙‰ כמו ˘נעמי„ ‡בן לי„ ‡בן, ונכ˙וב עלי‰ן יח„, כ‡˘ר ‰˘ם ‰ר‡˘ון נכ˙ב בר‡˘ ‰‡בן 
‰˘ני'  ב˘ור‰  ו‰רביעי  ‰ימני˙,  ˘ל  ‰˘ני'  ב˘ור‰  ‰˘לי˘י  ‰˘מ‡לי˙,  בר‡˘  ו‰˘ני  ‰ימני˙, 

˘ל ‰˘מ‡לי˙, וכן ‰ל‡‰.

˙חיל‰  ‰‡מ‰ו˙,  מן  ‡ח˙  כל  ˘ל  ‰‰ול„‰  ס„ר  לפי  ‰˘בטים  נס„רו  ‰רמב"ם,  „ע˙  ולפי 
˘˘˙ בני ל‡‰, ‡חר כך בני בל‰‰ וזלפ‰, וחו˙ם בבני רחל. ונמˆ‡ ‰ס„ר ב‡בן ‰ימני˙: ר‡ובן, 

לוי, י˘˘כר, נפ˙לי, ‚„, י‰וסף. וב‡בן ‰˘מ‡לי˙: ˘מעון, י‰ו„‰, זבולון, „ן, ‡˘ר, בנימן.

בכ˙יב˙  ‰˘בטים  בין  ו‰‰˙‡ח„ו˙  ‰‰˘˙וו˙   ˙‡ מ„‚י˘ים  ‰רמב"ם  ו‚ם  ר˘"י  ‚ם  ו‰נ‰, 
לפי  לפי ‰‡מ‰ו˙, ‡ל‡  נ˙חל˜ו ‰˘בטים  ˘ל‡  בכך  ז‡˙  מ„‚י˘  ר˘"י  על ‰‡בנים:  ˘מו˙י‰ם 
‰„‚י˘ ‡˙  ו‡ילו ‰רמב"ם,  ורחל.  ל‡‰  בני  כמו  ח˘ובים  ˘בני ‰˘פחו˙  ל‰ורו˙  ס„ר ‰לי„‰, 
מחוברו˙,  כ‡ילו  ‰ן  ‰רי  ‡ל‡  נפר„ו˙,  ‡בנים  ‡ינן  ‰‡בנים  ˘˙י  ‡חר:  ב‡ופן  ‰‡ח„ו˙  עניין 
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ו‰כ˙יב‰ עלי‰ן נע˘י˙ כ‡ילו עומ„ו˙ זו לˆ„ זו, כך ˘‡ין ˘˙י ˜בוˆו˙ ˘ל ˘בטים, ‡ל‡ כולן 
כ‡ח„.

וי˘ לעיין ול‰עמי˜ ב„בר, ובפרט ב„רך ‰פנימיו˙, מ‰ו טעם ‰˘ינוי בס„ר כ˙יב˙ ‰˘בטים 
ע„  עמו˜‰,  כ‰  בˆור‰  ‡ח„ו˙ם  מ˙בט‡˙  ל‰רמב"ם  „וו˜‡  מ„וע  ו‚ם  ל‰רמב"ם,  ר˘"י  בין 

˘˘˙י ‰‡בנים נע˘ו˙ כמחוברו˙ זו לזו, ונ˜ר‡ו˙ יח„.

"זיכרון לפני ה'" רק כשיש אחדות
˘˙י ‰‡בנים  בכ˙וב: "ו˘מ˙ ‡˙  מפור˘˙  על ‡בני ‰‡פו„,  ˘מו˙ ‰˘בטים  כ˙יב˙  ˙כלי˙ 
כ˙פיו  ˘˙י  על   '‰ לפני  ˘מו˙ם   ˙‡ ‡‰רן  ונ˘‡  י˘ר‡ל,  לבני  זכרון  ‡בני  ‰‡פו„  כ˙פו˙  על 
ויזכור  לפניו,  כ˙ובים  ‰˘בטים  ‰˜ב"‰  רו‡‰  "˘י‰‡  ר˘"י  ופיר˘  יב),  כח,  (פר˘˙נו  לזכרון" 
ˆ„˜˙ם". ו‰יינו, ˘מטר˙ כ˙יב˙ ˘מו˙ בני י˘ר‡ל על ‰‡בנים ‰י‡ ‰על‡˙ם לזיכרון לפני ‰'.

ו‰נ‰, בכ„י ˘‡כן י˙עלו בני י˘ר‡ל לרˆון לפני ‰˜ב"‰, ˆריכים ‰ם ל‰יו˙ ב˘לימו˙ (ב‰ב‡ 
י˘ר‡ל ‰ן  נ˘מו˙  י˘ר‡ל).  מˆוו˙ ‡‰ב˙  מˆוו˙יך  נˆבים. „רך  פר˘˙  רי˘  ˙ור‰  ל˜וטי  פל"ב.  ˙ני‡  ר‡‰  ל˜מן 

רבים,  לו ‡ברים  ˘י˘  כמו ‡„ם  ˘לימ‰":  ו‰ן "˜ומ‰ ‡ח˙  מחוברו˙ ‡˘‰ ‡ל ‡חו˙‰,  בעˆם 
וכל ‡ח„ מ‰ם מוסיף ˘לימו˙ ו˙ועל˙ ˘‡ין בזול˙ו, ע„ ˘כולם כ‡ח„ נע˘ים מˆי‡ו˙ מעול‰ 
ור˜  ‡ח˙,  חטיב‰  יח„  כולן  ו‰ן  ו˙ועל˙,  מעל‰  י˘  י˘ר‡ל  מנ˘מו˙  ‡ח˙  לכל  כך  ו˘לימ‰, 

ב‰ˆטרף כולן יח„ ‰רי ‰ן ˘לימו˙.

ו‰ו‡ מ‰ ˘‡ומרים בברכ˙ ˘ים ˘לום "ברכנו ‡בינו כולנו כ‡ח„", ˘‰‰˙עלו˙ ˘ל נ˘מו˙ 
כל  ‰יו˙   ˙‡ מ‚לים  כ‡˘ר  „וו˜‡,  ‰‡ח„ו˙  י„י  על  ‰ו‡  עלי‰ם,  י˙'  ‡ורו  ו‰מ˘כ˙  י˘ר‡ל 
לפני  לרˆון  לעלו˙  ר‡ויו˙  ‡ינן  ‰נ˘מו˙,  בין  ח"ו  פירו„  כ˘י˘  ‡ך  ‡ח˙".  "˜ומ‰  ‰נ˘מו˙ 

‰˘י"˙.

התאחדות המתעלמת מן החילוקים או למרות החילוקים
ב‰˙‡ח„ו˙ בני י˘ר‡ל י˘ ˘ני ‡ופנים כלליים (ב‰ב‡ ל˜מן ר‡‰ ‚ם ל˜ו"˘ חכ"‚ עמ' 55 ו‡ילך):

מˆ„  מ˙‡ח„ים  ‰ם  מ˜ום  מכל  מז‰,  ז‰  נב„לים  י˘ר‡ל  בני  ˘ל  ˘‰‚ופים  פי  על  ‡ף   .‡
כל  ו"נ˜ר‡ו  לכולנ‰",  ו‡ב ‡ח„  מ˙‡ימו˙  י˘ר‡ל "כולן  בני  ˘ל  ˘ור˘ ‰נ˘מ‰  מˆ„  ‰נ˘מו˙. 
ב‰' ‡ח„"  נפ˘ם  ב"˘ור˘  ו‰רי  פל"ב),  (˙ני‡  ב‰' ‡ח„"  נפ˘ם  ˘ור˘  מˆ„  ממ˘,  י˘ר‡ל ‡חים 

‡ין ˘ום ‰˙חל˜ו˙ ביני‰ם.

˘‡ין  חסרונו˙  י˘  ‚ם  ולפעמים  לזול˙ו,  ˘‡ין  מעלו˙  י˘  ‡ח„  ˘לכל  רו‡ים  ˘לפועל  ומ‰ 
לזול˙ו, ‰רי ז‰ מˆ„ ˘‰נ˘מו˙ ל‡ נ˘‡רו ב˘ר˘ן ומ˜ורן, ‡ל‡ יר„ו ונ˙לב˘ו ב‚ופים ‚˘מיים, 

ו‰‚ופים ‰רי ‰ם מחול˜ים ו˘ונים ז‰ מז‰.

‡בל כ‡˘ר מ‚לים ‡˙ ˘ור˘ ‰נ˘מ‰, כל י˘ר‡ל ‰ם ‡ח„ ממ˘, לל‡ ˘ום חילו˜ים ביני‰ם. 
וכמבו‡ר ב˙ני‡ (פר˜ לב) ˘כ‡˘ר מ˙בונן ‰‡„ם בנחי˙ו˙ ‰‚וף ומעל˙ ‰נ˘מ‰, ‡זי "נע˘‰ ‚ופו 
‰זול˙  ˘ל  ‚ופו   ˙‡ רו‡‰  ‰ו‡  ‡ין  וממיל‡  ‰נ˘מ‰,  ‰ו‡  ‡ˆלו  ו‰עי˜ר  בעיניו",  ונמ‡ס  נבז‰ 

היתר כלאים בציצית 
ובבגדי כהונה

ואלה הבגדים אשר יעשו
(כח, ד)

דן  ספרים)  בעוד  וכן  ל.  (סי'  ארי'  בשאגת 

באריכות בביאור שיטת הראב"ד, שמצד אחד 

במקדש  כהונה  בבגדי  כלאים  שהותרו  פסק 

הל'  הראב"ד  השגות  (ראה  עבודה  בשעת  שלא  גם 

כלאים),  הל'  בסוף  והשגתו  הי"א,  ספ"ח  המקדש  כלי 

ואילו גבי ציצית פסק דלא הותר אלא במקום 

מצווה, וכמו שכתב (בהשגות להל' ציצית פ"ג ה"ט) 

היינו  בציצית  להתעטף  לנשים  שמותר  דזה 

שאינן  כיון  כלאים",  בה  שאין  בציצית  "דוקא 

מצוות.

ויש לבאר החילוק בין בגדי כהונה לציצית 

בפנימיות הדברים:

בחיי  רבנו  מבאר  כלאים  איסור  בטעם 

לערב  לנו  דאין  קבלה,  ע"פ  יט)  יט,  (קדושים 

"להתרחק  עלינו  כי  ורע,  טוב  שונים,  כחות 

הקודש",  ברוח  ולהתקדש  הטומאה  מרוח 

ו"על כן נאסר לנו הכלאים, כי הוא חיבור שני 

קצוות".

ובבגדי  בציצית  זה  איסור  שהותר  ומה 

סעיף  אדם  (ערך  חדש"  ב"ילקוט  כתב   – כהונה 

תתקס)  ע'  ריש  תצא  פ'  לצ"צ  התורה"  ב"אור  הובא  עז, 

עד  שם  גדולה  כך  כל  ש"הקדושה  מפני  שהוא 

שאין כח כלל לסטרא אחרא".

כלאים  היתר  בין  החילוק  יובן  ועפ"ז 

בציצית להיתר כלאים בבגדי כהונה:

מצד  הוא   - כהונה  בבגדי  כלאים  היתר 

בשעת  שלא  גם  הותר  ולכן  המקדש,  קדושת 

עבודה, שהרי גם אז קדושת המקדש במקומה 

עומדת.

קדושה  שום  בעצמן  ש"אין  ציצית,  משא"כ 

אדה"ז  (שו"ע  מצוה"  לשם  בהן  שמשתמשין  רק 

מצד  הוא  בה  הכלאים  היתר   – בתחילתו)  סכ"א 

בעת  אלא  הותרו  לא  ולכן  המצוה,  קדושת 

אין   - מצוה  בזה  אין  כאשר  אך  המצוה,  קיום 

איסור  יותר  שמחמתה  קדושה  שום  כאן 

כלאים.

העסק בעניני עולם הזה 
- רק ב"מזבח החיצון"

לא תעלו עליו גו' עולה ומנחה
(ל, ט)

חיים  תורת  (ראה  החסידות  בתורת  מבואר 

ואילך.  ב  דש,  עמ'  שמות  נ"ע  האמצעי  לאדמו"ר 

הקטורת  ועבודת  הקרבנות  שעבודת  ועוד), 

מורות על שני סוגים בעבודת השי"ת: עבודת 

הקרבנות היא ההתעסקות בעניני עוה"ז לשם 

דרך  על  יתברך,  לקדושתו  להעלותם  שמים, 

העלאת  שהיא  כפשוטה,  הקרבנות  עבודת 

ואילו  לה'";  ניחוח  "ריח  להיות  גשמית  בהמה 

הקדוש  הזוהר  כלשון  היא  הקטורת  עבודת 

עבודה  אתקטרנא",  קטירא  "בחד  א)  רפח,  (ח"ג 

שענינה התקשרות עם השי"ת לבדו, בלי שום 

תערובת של עניני עוה"ז (כגון לימוד התורה).

גו'  עליו  תעלו  "לא  תורה  אמרה  זה  ועל 

עולה ומנחה", שמקומה של עבודת הקרבנות 

המזבח  ואילו  בלבד,  החיצון  המזבח  על  הוא 

הפנימי מיוחד לעבודת הקטורת.

בעבודת  נפלאה  הוראה  ללמוד  יש  ומזה 

אחד  שבכל  הפנימי  שהמזבח  לקונו,  האדם 

לבו,  ופנימיות  האדם  רגש  שהוא  מישראל, 

צריך להיות רק להשי"ת לבדו, בלי התערבות 

עניני עוה"ז, ואילו עבודת ההתעסקות בעניני 

החיצון",  ב"מזבח  רק  להיות  צריכה  העולם 

לבו  בפנימיות  ולא  האדם,  של  בחיצוניותו 

ונפשו, שהם אך ורק להשי"ת בלבד.



י‡לקראת שבת

ועל כן, ל˘יט˙ ר˘"י, ˘נכ˙בו ‰˘מו˙ לפי ס„ר ‰˙ול„‰ ול‡ לפי ס„ר ‰‡ימ‰ו˙, ‰רי ס„ר 
ז‰ מבט‡ ‡˙ ‰‡ח„ו˙ ‰‚מור‰ ˘מˆ„ ‰˘ור˘. על „רך מ‰ ˘מˆ„ ‰‡ב, יע˜ב ‡בינו ע"‰, כולם 

˘ווים. וז‰ ˘י˘ ‰ב„לים בין ‰˘בטים, בני רחל, בני ל‡‰ ובני ‰˘פחו˙ ‰ו‡ ר˜ מˆ„ ‰‡ם.

ולכן כ˙ב ר˘"י ˘ב‡בני ‰‡פו„, ˘ב‰ן ˆריכ‰ ל‰˙בט‡ ‡ח„ו˙ י˘ר‡ל, נס„רו ‰˘בטים לפי 
לכל ‰˘בטים  לבט‡ ‡˙ ‰נ˜ו„‰ ‰מ˘ו˙פ˙  בכ„י  ל‡מ‰ו˙,  חלו˜‰  לל‡  מיע˜ב,  ס„ר ‰ול„˙ם 

ב˘ר˘ם ומ˜ורם ביע˜ב ‡בינו, "כולנו בני ‡י˘ ‡ח„ נחנו".

‡ך ל˘יט˙ ‰רמב"ם, ‰‡ח„ו˙ ˘על ‡בני ‰‡פו„, ‰י‡ „וו˜‡ ‰‡ופן ‰˘ני ˘ב‡ח„ו˙ י˘ר‡ל. 
ביני‰ם,  ניכרים ‰ב„לים  ˘‡זי  ב‚ופים,  נ˘מו˙  ˘‰ם  כפי  י˘ר‡ל  בבני  ‚ם  מ˙בט‡˙  זו  ‡ח„ו˙ 
ו˘ם י˘ ‰פר˘ בין בני ‰‡מ‰ו˙ ‰˘ונו˙, ולמרו˙ ‰‰ב„לים ו‰חלו˜ו˙, מכל מ˜ום מור‚˘ כיˆ„ 
כולם ˆריכים ז‰ לז‰, וכ‡˘ר חסר ‡ח„ ‰רי חסר‰ מעל˙ו ‰מיוח„˙ ‡ˆל כלל י˘ר‡ל, ו„וו˜‡ 

ב‰יו˙ כולם כ‡ח„ ‰רי כל בני י˘ר‡ל נע˘ים "˜ומ‰ ‡ח˙ ˘לימ‰".

נר‚˘ים  כ‡˘ר  ˘‚ם  ל‰„‚י˘  ‰‡מ‰ו˙,  ס„ר  לפי  ‰˘בטים  נכ˙בו  ‰רמב"ם  ל˘יט˙  ולכן 
‰ב„לים בין ‰˘בטים ‰רי נכ˙בים ‰ם יח„ על ‡בני ‰‡פו„, ו‰ם מ‡וח„ים כולם יח„.

גם אבני האפוד מתאחדים
מעל‰ מיוח„˙ מוˆ‡ים ‡נו ב‰˙‡ח„ו˙ בני י˘ר‡ל ב‡בני ‰‡פו„ ל˘יט˙ ‰רמב"ם:

ל˘יט˙ ר˘"י, למרו˙ ˘סופרים ומונים ‡˙ בני י˘ר‡ל לפי ס„ר לי„˙ם לל‡ חלו˜‰ ל‡מ‰ו˙, 
נ˜ר‡˙  וכל ‡בן  ל‡בן ‰˘מ‡לי˙,  בין ‰‡בן ‰ימני˙  חלו˜‰  י˘  ב‡בני ‰‡פו„  מ˜ום  מכל  ‰רי 

בפני עˆמ‰.

מˆב  מˆ„  ול‡  ˘ור˘ ‰נ˘מ‰,  מˆ„  ר˜  ˘‰‡ח„ו˙ ‰י‡  למעל‰,  כמבו‡ר  וסיב˙ ‰„בר ‰י‡, 
˘˙י  נוˆרו  ‰‡בנים  על  ˘בח˜י˜‰  בכך  מ˙בט‡  ו‰„בר  ב‚ופים,  נ˘מו˙  ˘‰ם  כפי  י˘ר‡ל  בני 

‡בנים נפר„ו˙.

‰ב„לים  ˘ניכרים  ‰יכן  „וו˜‡  ‰פירו„.  במ˜ום  „וו˜‡  ‰י‡  ‰‡ח„ו˙  ‰רמב"ם,  ל˘יט˙  ‡ך 
כל  במעל˙  ‰‰˙בוננו˙  י„י  על  ‰‡ח„ו˙,  עבו„˙  ונפעל˙  נ„ר˘˙  ˘ם  ומעלו˙,  „ר‚ו˙  וחילו˜י 
מ˙חברים  ‰ם  ב‚ופים  ˘‰ם  כפי  י˘ר‡ל  בני  ‚ם  ולכן  י˘ר‡ל,  כלל  ל˘לימו˙  ונחיˆו˙ו  ‡ח„ 

ומ˙‡ח„ים ל"˜ומ‰ ‡ח˙ ˘לימ‰".

לפי ‰‡מ‰ו˙,  ˘מˆ„ ‡ח„ ‰רי ‰ס„ר ‰ו‡  ב‡בני ‰‡פו„,  ‚ם  זו ‰˙בט‡‰  מיוח„˙  ו‡ח„ו˙ 
יח„  מ˙חברו˙  ˘˙י ‰‡בנים  מ‡י„ך  כל ‡ח„, ‡ך  ˘ל  ו‰נפר„˙  מעל˙ו ‰מיוח„˙  ל‰„‚י˘ ‡˙ 
מ‡וח„ים  ˘כולם  נר‚˘  במ˜ום ‰פירו„  ‚ם  כזו  ב‡ח„ו˙  כי  כ‡ילו ‰ן ‡בן ‡ח˙,  יח„  ונ˜ר‡ו˙ 

ומחוברים יח„.

ועל י„י ‰‡ח„ו˙ בין בני י˘ר‡ל, ב˘ני ‰‡ופנים ‰‡מורים, זוכים ל"ברכנו ‡בינו כולנו כ‡ח„ 
כ‡˘ר  בימינו,  במ‰ר‰  ‰˘לימ‰  ‰‚‡ול‰  ˘‰י‡  ו‰עי˜רי˙  ‰˘לימ‰  לברכ‰  וע„  פניך",  ב‡ור 

"˜‰ל ‚„ול י˘ובו ‰נ‰" (ירמי' ל‡, ז).

לקראת שבת י

ו‰‰ב„לים ביני‰ם, ‡ל‡ ר˜ ‡˙ ‰נ˘מ‰ ˘מˆ„‰ כולם ‰ם ‡ח„ ממ˘, "ו‰רי זו „רך י˘ר‰ ו˜ל‰ 
לבו‡ לי„י ˜יום מˆוו˙ ו‡‰ב˙ לרעך כמוך, לכל נפ˘ מי˘ר‡ל למ‚„ול וע„ ˜טן".

ב. ב‡ופן ‰ר‡˘ון, ‰‡ח„ו˙ ב‡‰ כיון ˘ל‡ ניכר ‰ב„ל בין י‰ו„י לחבירו, מˆ„ ˘ור˘ם ב‰' 
‰יטב  ורו‡ים  לרע‰ו,  י‰ו„י  בין  ‰ב„לים  ניכרים  ˘ב‰  ‡חר,  ב‡ופן  ‡ח„ו˙  י˘נ‰  ‡מנם  ‡ח„. 
ביני‰ם  ˘למרו˙ ‰‰ב„לים  "ר‚ל", ‡ל‡  בבחינ˙  ו‰˘ני  "ר‡˘"  בבחינ˙  י‰ו„י ‡ח„ ‰ו‡  כיˆ„ 

‰רי ‰ם מ˙‡ח„ים.

לר‡ו˙  בכ„י  רב‰  ו‰ס˙כלו˙  וˆריכים ‰˙בוננו˙  לעין,  מי„  נר‡י˙  ז‰, ‰‡ח„ו˙ ‡ינ‰  ב‡ופן 
כיˆ„ ‰י‰ו„י ˘בבחינ˙ "ר‡˘" ז˜ו˜ למעל‰ ˘נמˆ‡˙ ר˜ ‡ˆל ‰י‰ו„י ‰"נחו˙" יו˙ר ˘בבחינ˙ 
˘למים  י˘ר‡ל  בני  ו‡ין  ו‡ח„,  ‡ח„  בכל  מעל‰  ˘י˘  מוˆ‡ים  „בר  ˘ל  בסופו  ‡מנם,  "ר‚ל", 

‡ל‡ על י„י כולם יח„, "˜ומ‰ ‡ח˙ ˘לימ‰" ‰כולל˙ ‡˙ כל ‰פרטים ו‰מעלו˙.

ו‰נ‰, בכל ‡ח„ מסו‚י ‰‰˙‡ח„ו˙ ‰ללו י˘ מעל‰ ˘‡ין בזול˙ו:

זול˙ו,  על  מעל‰  ל‡ף ‡ח„  ‚מור‰, ‡ין  ˘ור˘ ‰נ˘מ‰, ‰רי ‰‡ח„ו˙ ‰י‡  מˆ„  ב‰˙‡ח„ו˙ 
וכולם כ‡ח„ ממ˘.

מˆ„  ר˜  ‰י‡  ˘‰‰˙‡ח„ו˙  חיסרון,  י˘  ‰נ˘מו˙  ˘ור˘  ˘מˆ„  ב‰˙‡ח„ו˙  מ‡י„ך,  ‡בל 
ב‚ופים,  מלוב˘ו˙  נ˘מו˙  כ‡˘ר ‰ם  י˘ר‡ל  בני  ˘ל  במˆבם  מ˙בוננים  כ‡˘ר  ו‡ילו  ‰˘ור˘, 

‡ין כ‡ן ‰˙‡ח„ו˙.

כי ‡ין  יו˙ר,  נחו˙‰  ב„ר‚‰  ˘לימ‰", ‰נ‰ ‰‡ח„ו˙ ‰י‡  ˘ל "˜ומ‰ ‡ח˙  ב‰˙‡ח„ו˙  ו‡ילו 
י˘  ומכל  בנ˘מו˙,  ˘ונו˙  ו„ר‚ו˙  ‰ב„לים  ניכרים  ‡ל‡  ‰ב„לים  לל‡  ממ˘  כ‡ח„  י˘ר‡ל  בני 
למרו˙ ‰‰ב„לים  ב‚ופים,  ˘‰ן  כפי  במˆב ‰נ˘מו˙  ‚ם  זו ‰י‡  ˘‰˙‡ח„ו˙  עˆומ‰,  מעל‰  ב‰ 

ו‰חילו˜ים ˘ביני‰ם.

אחדות למרות החלוקה לאמהות
נ˙ב‡ר למעל‰, ˘כ˙יב˙ ˘מו˙ בני י˘ר‡ל על ‡בני ‰‡פו„ נוע„‰ ל‰זכירם לפני ‰', ול˘ם 

כך ˆריכים ‰ם ל‰יו˙ ב‡ח„ו˙ ‚מור‰, בבחינ˙ "ברכנו ‡בינו כולנו כ‡ח„".

˘ל˘יט˙  בז‰  חלו˜ים  ‰רמב"ם,  ול˘יט˙  ר˘"י  ל˘יט˙  ‰˘מו˙,  כ˙יב˙  ‡ופני  ˘ני  ו‰נ‰, 
ר˘"י נכ˙בו ‰˘בטים לפי ס„ר לי„˙ם, ול˘יט˙ ‰רמב"ם נכ˙בו כפי ˘‰ם מˆ„ לי„˙ ‡מו˙י‰ם. 

וכ‡˘ר מעיינים ב„בר נמˆ‡, ˘כ˙יב˙ם כס„ר לי„˙ם מור‰ על ‰יחס בין ‰˘בטים כפי ˘‰ו‡ 
מˆ„  לי„˙ם  ס„ר  כפי  וכ˙יב˙ם  ‡בי‰ם,  ליע˜ב  ˘נול„ו  ‰ס„ר  ‰ו‡  ז‰  ס„ר  ˘‰רי  ‰‡ב,  מˆ„ 

‰‡מ‰ו˙ מור‰ על ‰יחס בין ‰˘בטים כפי ˘‰ו‡ מˆ„ ‡מו˙י‰ם.

ו˘ני ‡ופני כ˙יב˙ ‰˘בטים מבט‡ים ‡˙ ˘ני ‡ופני ‰˙‡ח„ו˙ בני י˘ר‡ל ˘נ˙ב‡רו למעל‰:

י„וע ˘˘ור˘ עˆם מˆי‡ו˙ ‰‡„ם ‰נול„ ‰ו‡ מ‰‡ב, ו‰˙חל˜ו˙ ‰‚וף לפרטים ˘ונים ו‡ברים 
˘מˆ„ ‰‡ב ‡ין  ונמˆ‡  בבטן ‰‡ם.  ח„˘ים  ט'  ˘‰יי˙ ‰וול„  י„י  על  מז‰, ‰י‡  ז‰  ‰מחול˜ים 

‰˙חל˜ו˙ בין פרטי ‰‡ברים ו‡ין ‰ב„ל ביני‰ם, ומˆ„ ‰‡ם חלו˜ים ‰‡ברים ז‰ מז‰.


