


˜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 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
זאת – ולא אחרת!

מ„וע מע˙י˜ ר˘"י מן ‰כ˙וב ב"„יבור ‰מ˙חיל" ‡˙ ‰˙יבו˙ "ז‡˙ 
˙יב˙ "ביום",  ליי˙ור  כלל  ˘ייכו˙  ˘‡ינן   – ˙ור˙ ‰מˆורע"  ˙‰י' 
˘ממנ‰ למ„ים „"‡ין מט‰רין ‡ו˙ו בליל‰"? / למ‰ ‰וˆרך ר˘"י 
מעניני  ‡ח„  ‰רי  בליל‰"?  ‡ו˙ו  מט‰רין  "˘‡ין  מיוח„  ללימו„ 
ל‰ב‡˙  כ˘ר  ‡ינו  ו‰ליל‰   – ˜רבן  ‰ב‡˙  ‰ו‡  ‰מˆורע  ט‰ר˙ 
לפר˘  ב‡ ‡ל‡  ל‡  ˘ר˘"י  לכלל  ב‰˙‡ם  נפל‡  בי‡ור   / ˜רבן?! 

פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡

(ע"פ לקוטי שיחות חי"ב עמ' 78 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
מתעכבת מלהיות טמאה (ע"פ לקוטי שיחות ח"ז עמ' 82)

קרבן אחד שנהי' שבעה  (ע"פ לקוטי שיחות חי"ז עמ' 131)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
להפוך "נגע" ל"ענג"

מ„וע ‰פרי„‰ ‰˙ור‰ ‡˙ „יני ‰נ‚עים וט‰ר˙ ‰מˆורע ל˘˙י פר˘יו˙? 
/ כיˆ„ ‰ופכים "נ‚ע" ל"ענ‚"? / ‰‡ם י˘ בכח‰ ˘ל ‰˙˘וב‰ ל‰פוך 

‡˙ ‰רע לטוב? / ומ‰י מ‰ו˙‰ ופעול˙‰ ˘ל "˙˘וב‰ מ‡‰ב‰"?

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 107 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
נרות שבת שמונעים טומאת צרעת (ע"פ לקוטי שיחות חי"ז עמ' 141)

מקור טומאת דם נדה (ע"פ לקוטי שיחות ח"ג עמ' 983)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
בגדר דין כהן שחשך מאור עיניו בנגעים

י˙ל‰ ‰פלו‚˙‡ ‡ם פסולו ר˜ בר‡י‰ ‡ו ‚ם ב‡מיר˙ טמ‡ וט‰ור – 
‡י ‰וי חסרון ב‚בר‡ עˆמו ‡ו במע˘‰ ר‡יי˙ו / עפ"ז יסי˜ „י˘ כ‡ן 
פלו‚˙‡ בין ‰˘"ס לספר‡, ו˙˙ב‡ר עפ"ז ˘י' ‰˙וי"ט ‚בי ‰כ˘ר 

כ‰ן ˘ר˜ כ‰˙‰ עינו ‡'

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ב עמ' 84 ואילך)

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
לא לשבת בדד!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טז דרכי החסידות
אופן ההתבוננות בתורת החסידות

בעז‰י״˙.

ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ ˙זריע מˆורע, 

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

אופן ההתבוננות בתורת 
החסידות

הדבר פשוט אשר את הענין שמתבונן בו יתבונן בכל פרטי עניניו ולא בכללות הענין

כמו סוגיא של לימוד בגליא שבתורה
...ב„בר לימו„ „‡"ח [=„ברי ‡ל˜ים חיים – כינוי לספרי חסי„ו˙] טוב מ‰ ˘לומ„.

ומ‰ ˘˘ו‡ל בענין ‰‰˙בוננו˙ פרטי' ‰מבו‡ר ב˜ונטרס ‰˙פל‰, ‰נ‰ ‰„בר פ˘וט ‡˘ר 
‡˙ ‰ענין ˘מ˙בונן בו י˙בונן בכל פרטי עניניו ול‡ בכללו˙ ‰ענין, „כל ענין וענין ב‰˘‚‰ 

‡ל˜י˙ בפנימיו˙ ‰˙ור‰ ‰ו‡ כמו ‰סו‚י‡ ˘ל לימו„ ב‚לי‡ ˘ב˙ור‰, ל„ו‚מ‡:

ר˘ויו˙  מ‰„'  ‡ח„  כל  ‰נ‰  ל˘ב˙  ר˘ויו˙   '„„ ‰סו‚י‡  לומ„ים  ‡נו  ˘ב˙ור‰  ב‚לי‡ 
‰ו‡ ענין פרטי ב‰סו‚י‡ ‰כללי˙ „„' ר˘ויו˙, ובכל ענין פרטי מ‰„' ר˘ויו˙ י˘ בו סברו˙ 
ר˜  פרטיו˙ ‰˘ייכו˙  סברו˙  בו  וי˘  ˘ל ‰סו‚י‡  ב˘‡רי ‰ענינים  ‚ם  ˘י˘נם  כוללו˙ ‰יינו 

לענין ז‰ „ר˘ו˙ ‰יחי„ ‡ו ר˘ו˙ ‰רבים ‡ו ‰˘‡ר.

כן ‰ו‡ ‚ם בפנימיו˙ ‰˙ור‰ „‰סו‚י‡ „„' ר˘ויו˙ „˘ב˙ ‰נ‰ כל ‡ח„ ו‡ח„ מ‰„' ר˘ויו˙ 
‰ו‡ ענין פרטי ב‰סו‚י‡ ‰כללי˙ „„' ר˘ויו˙, „ר˘ו˙ ‰יחי„ - ‡ˆילו˙ ור˘ו˙ ‰רבים - ע˘י', 
פרטי ‡חר  ב‰סברו˙ „ענין  מסברו˙יו  ב‡ח˙  ל‰סבירו  ˘‡פ˘ר  מ‰  בו  י˘  פרטי  ענין  ובכל 
˘ב‰סו‚י‡ ‰‰י‡ ו‡ופן ‰‰סבר מ‰ ˘מסביר לעˆמו לפעמים ב‡ ב„רך חיוב ולפעמים ב„רך 

˘ליל‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח עמ' ˜ˆט ו‡ילך)

המדור מודפס
עיוי נשמת 

הרה"ת ר' שמה
בן ר' יעקב ע"ה

יאנג
נב"ע כ"ז תשרי ה'תשפ"א 

תנצב"ה



הוראת רז"ל שדבר שבקדושה 
הוא דוקא בי עשרה – 
הוראה בחיי היום יום

מאשר הנני קבלת מכתבה . . בו כותבת אודות 

מצב רוחה וכו'.

שלפי  פעמים,  כמה  זה  כתבתי  כבר  וכמדומה 

דעתי וכן ראיתי גם במוחש, כל אדם, מבלי יוצא מן 

אחד  כל  לא  שכמובן  אף  בטבע,  הוא  מדיני  הכלל, 

במדה שוה, וכשמשתדלים להתנהג היפך טבע זה 

מובן שזה מביא לידי תסבוכת "קאמפליקאציעס" 

וכיו"ב, ובאלה שמאיזה סיבה שתהי' קשה עליהם 

ההתערבות עם בני אדם, הרי אין עצה, כי אם על 

לפני  אפשר  אי  שזהו  במים,  השחי'  לימוד  דרך 

לשפת  בסמיכות  כשעומד  אפילו  במים  הכניסה 

הנהר, ועליו לקפוץ במים ואז בדרך ממילא יתחיל 

אריכות  וכל  ילמדנו,  סוף  וסוף  השחי'  ענין  לימוד 

ומה  איך  הנהר,  שפת  על  עמידתו  בעת  המחשבה 

ובאיזה אופן ילמוד לשחות, אין בזה תועלת, כי אי 

אפשר לימוד הנ"ל אלא במים.

בדיוק  הוא  כן  סליחתה,  בקשת  ולאחרי 

לחיוב  טענות  מביאה  במכתבי'  אשר  אלי'  בהנוגע 

אדם  בני  במסיבות  הכרוך  שיהי'  בעסק  ולשלילה 

בחדרה  בישיבתה  בזה  שהשקו"ט  אלא  ובחברתם, 

או בד' אמות שלה.

מוסר,  להטיף  כוונתי  שאין  פשוט  וגם  מובן 

עכ"פ  דברי  יועילו  אולי  הפעם  עוד  לנסות  אלא 

שבעל  ענין  איזה  לתוך  תקפוץ  אשר  הזאת,  בפעם 

כרחה (עכ"פ בימים הראשונים) תהי' בין בני אדם 

לא  זמן  במשך  אשר  חזקה  ותקותי  לביתה,  מחוץ 

רוב  ותראה  כרחה  להבעל  עוד  תצטרך  לא  ארוך, 

חברת  של  זולתה  בשביל  גם  התועלת  ורוב  הענין 

בטבע  האדם  נברא  לחנם  לא  שהרי  אדם,  בני 

להיות מדיני.

להלכה  הם  הוראה  אשר  רז"ל,  דברי  ונפלאים 

למעשה בחיי היום יומים, אשר כל דבר שבקדושה 

אלא  סתם  רבים  רק  לא  עשרה",  "בי  דוקא  הוא 

החסידות,  פתגם  ג"כ  וידוע  בשלימות,  רבים 

אשר  החסידות,  תורת  מגדולי  כמה  בשם  הנאמר 

גרוע יותר להיות יחידי בגן עדן מאשר להיות וכו' 

מיט נאך אידן צוזאמען (עם עוד יהודים ביחד).

(אגרות קודש חי"ח עמ' תקלד ואילך)

הנה ה' נצב עליו היכן 
שנמצא, ואינו בודד

דבר  על  כותב  בו   .  . מכתבו  על  במענה 

דוקא  לחיות  שרוצה  ואיך  וכו'  וכו'  שלו  הבדידות 

במקום אחר, אף שיודע שהמקום בו נמצא מסוגל 

להשפיע חסידות וכו'. 

ומובנת הסתירה מרישא לסיפא, כי אם המקום 

שם,  בודד  שאינו  מובן  חסידות,  להשפיע  מסוגל 

חסידותית  מציאות  לחסידות  לקבלה  כלי  הרי  כי 

המתבוננים  לעיני  בגלוי  או  לכל  בגלוי  אם  היא, 

בהם. 

בה  הבדידות,  ענין  בכלל  מהו   - יותר  ועוד 

עליו  ומביט  זה  במקום  עליו  נצב  ה'  שהנה  בשעה 

רבינו  (הודעת  כראוי  עובדו  אם  ולב  כליות  ובוחן 

רבנו  מודיע  ותיכף  מא),  פרק  ריש  בתניא  הזקן 

לעבוד  צריך  "וע"כ  וז"ל  מזה,  המסקנא  גם  הזקן 

לפניו וכו' ויעמיק במחשבה זו ויאריך בה וכו'". 

יראה  תיכף  זו,  במסקנא  להתבונן  ישתדל  ואם 

שאינו בודד, ואדרבה. 

מתאימים  שכותב  הענינים  כל  שלכאורה  ואף 

הם להמציאות בכללותה, הרי נאמר "נתתי לפניך 

קליפת  עניני  שככל  ז.א.  וגו'",  והטוב  החיים 

הגשמי  הזה  עולם  של  החיות  כללות  שהיא  נוגה, 

ממוצע  בארוכה),  עיי"ש  לז,  פרק  (תניא  והחומרי 

זה בין הקדושה וכו' ויש לנצלה באופן להרבות את 

המקום  בתנאי  ההתבוננות  וגם  כו'.  או  הקדושה 

ובזה  האופנים.  בשני  להיות  יכולה  כותב,  אודותם 

המעורר  הוא  מי  בוחן,  והאבן  ההוכחה  ג"כ  הוא 

להתבוננות זו כמבואר בהיום יום כ"ג סיון. 

(אגרות קודש חט"ו עמ' תיד)

לא לשבת בדד!

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

לקראת שבת „

זאת – וא אחרת!
מדוע מעתיק רש"י מן הכתוב ב"דיבור המתחיל" את התיבות "זאת תהי' תורת המצורע" – שאינן שייכות כלל 

לייתור תיבת "ביום", שממנה למדים ד"אין מטהרין אותו בלילה"? / למה הוצרך רש"י ללימוד מיוחד "שאין 
מטהרין אותו בלילה"? הרי אחד מעניני טהרת המצורע הוא הבאת קרבן – והלילה אינו כשר להבאת קרבן?! 

/ ביאור נפלא בהתאם לכלל שרש"י לא בא אלא לפרש פשוטו של מקרא

ברי˘ פר˘˙ מˆורע: "ז‡˙ ˙‰י' ˙ור˙ ‰מˆורע ביום ט‰ר˙ו, ו‰וב‡ ‡ל ‰כ‰ן". ומפר˘ 
ר˘"י: 

"ז‡˙ ˙‰י' ˙ור˙ ‰מˆורע ו‚ו' – מלמ„ ˘‡ין מט‰רין ‡ו˙ו בליל‰".  

"ביום  ˘˙יב˙  ‰י‡  ר˘"י  ˘כוונ˙  ועו„)  חיים.  מים  ב‡ר  (ר‡"ם.  פיר˘ו  ‰מפר˘ים  ו‰נ‰, 
(ט‰ר˙ו)" מיו˙ר˙ ‰י‡, ולכן מפר˘ ˘˙יב‰ זו ב‡‰ ללמ„ "˘‡ין מט‰רין ‡ו˙ו בליל‰". 

‡ך פירו˘ ז‰ מו˜˘‰ ‰ו‡ – ומ˘ני ˆ„„ים: 

ר˘"י מע˙י˜ מן ‰כ˙וב (ב"„יבור ‰מ˙חיל") ‡˙ ‰˙יבו˙ "ז‡˙ ˙‰י' ˙ור˙ ‰מˆורע" – 
˘‡ינן ˘ייכו˙ כלל לי˙ור ˙יב˙ "ביום"! 

[לכ‡ור‰ ‡פ˘ר לומר, ˘מע˙י˜ ˙יבו˙ ‡לו כ„י לˆיין ˘כ‡ן מ˙חיל‰ ס„ר‰ ח„˘‰. ‡בל: 
מז‰ ˘בכו"כ פר˘יו˙ (ול„ו‚מ‡: פ' ˜„ו˘ים. וכן פ' ו‡ר‡), ל‡ כ˙ב ר˘"י ˘ם ‰ס„ר‰ ב˙חיל˙‰, 

מוכח „ל‡ נחי˙ לˆיין מ˜ום ‰˙חל˙ ‰ס„רו˙ בפירו˘ו על ‰˙ור‰. 

„ר˘"י,  ‡ליב‡   – בלב„  ˙‰י'"  "ז‡˙  ‰ו‡  פר˘˙נו  ˘ל  ˘מ‰  ‰רי  ˘בנ„ו"„  ועו„,  ז‡˙ 
בפירו˘ו לפ' ˙זריע (י‚, ח) – ו‡"כ, ל‡ ‰י' לר˘"י ל‰ע˙י˜ (עכ"פ) ‰˙יבו˙ "˙ור˙ ‰מˆורע"].  

ל‡  זו  ˙יב‰  „ו˜‡  כי  י˙כן  ‡יך   – "ביום"  ˙יב˙  י˙ור   ˙‡ לפר˘  ‰י‡  ר˘"י  כוונ˙  ‡ם 
‰ע˙י˜ (ור˜ רמז ל‰ על י„י ‰וספ˙ "ו‚ומר")?

ב. וˆריך לפר˘ (בכל ‰ב‡ ל˜מן - ר‡‰ ‚ם מ˘נ"˙ במ„ור ז‰ ב˘"פ מˆורע ˙˘ס"ז, ע"פ ‰מבו‡ר בל˜וטי 
‰˙יבו˙  מן  ‰ו‡  ‰לימו„  עי˜ר  ר˘"י  ל„ע˙  כי  לכ‡ן),  ‰„ברים  וˆרף  ו‡ילך.   78 עמ'  חי"ב  ˘יחו˙ 

"ז‡˙ ˙‰י' ˙ור˙ ‰מˆורע"; ‡ל‡, ˘‡ין ב˙יבו˙ ‡לו לב„ן ל‰כריח ‡˙ פירו˘ו, ולכן מוסיף 

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

בˆירוף  ˘מע˙י˜ן  ˘‰˙יבו˙  ו‰יינו  ט‰ר˙ו",  סיום ‰כ˙וב "ביום  על  לרמז ‚ם  כ„י  "ו‚ומר" 
(‰מ˘ך ‰כ˙וב ‰נרמז ב)"ו‚ומר" – מלמ„ו˙ "˘‡ין מט‰רין ‡ו˙ו בליל‰". 

ומע˙‰ „ור˘ בי‡ור: 

מ"ביום  ‰ו‡  בליל‰"  ‡ו˙ו  מט‰רין  „"‡ין  ˘‰לימו„   – בפ˘טו˙  ר˘"י  פיר˘  ל‡  למ‰ 
ט‰ר˙ו" (ובפרט ˘כן ‰ו‡ ב˙ור˙ כ‰נים על ‡˙ר, וכן מ˘מעו˙ ‰‚מר‡ (מ‚יל‰ כ‡, ‡))?

ל‡י„ך: ‡יך נלמ„ ז‰ מן ‰˙יבו˙ "ז‡˙ ˙‰י' ˙ור˙ ‰מˆורע"? 

למ‰ „יי˜ ר˘"י ו‰וסיף "מלמ„ (˘‡ין מט‰רין כו')"?

‚. ו‰ענין בז‰:

ר˘"י ב‡ לפר˘ "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" [˘ל‡ כ‰˙ור˙ כ‰נים ˘ענינו מ„ר˘ ‰לכ‰]. ובפ˘ט 
במפור˘  כ˙וב‰  כן ‰י‡  ליל‰ (‡ל‡ ‡ם  ˘ולל˙  כ˘לעˆמ‰ ‡ינ‰  ‰מ˜ר‡ו˙, ‰˙יב‰ "יום" 

במ˘מעו˙ ˘ל ‰˘וו‡‰ וני‚ו„ לליל‰), ‡ל‡ פירו˘‰ ‰ו‡ כל ‰מע˙ לע˙, ‰יום ו‰ליל‰. 

˘‰"יום"   – ‡ח„"  יום  בו˜ר  וי‰י  ערב  "וי‰י   :(‰  ,‡ (בר‡˘י˙  ‰מ˜ר‡  ב˙חיל˙  וכמפור˘ 
מורכב ‰ו‡ ‰ן מ"ערב" ו‰ן מ"בו˜ר"; וכן נ‡מר "˘˘˙ ימים ˙ע˘‰ מע˘יך וביום ‰˘ביעי 

˙˘בו˙" (מ˘פטים כ‚, יב) – ˘פירו˘ו: ˘כל ‰מע˙ לע˙ ˘ל ˘ב˙ ‡סור במל‡כ‰. ופ˘וט. 

י˙יר‰ מזו: מˆינו "יום" בנו‚ע למ‡ורע ˘‰י' ר˜ בליל‰, כמו ˘כ˙וב (במ„בר ‚, י‚): "ביום 
‰כו˙י כל בכור ב‡רı מˆרים" – ומכ˙ בכורו˙ ‰י˙‰ ‰רי "בחˆי ‰ליל‰" (ב‡ יב, כט)!

ועל כרחך, ˘˙יב˙ "יום" כ˘לעˆמ‰ ‡ינ‰ ˘ולל˙ ליל‰, כי פירו˘‰ כל ‰מע˙ לע˙. 

ומ˘מעו˙  ˘מי˙ור  ופ˘וט:  חיובי  ב‡ופן  כ‰נים,  כב˙ור˙  לפר˘  יכול  ר˘"י  ‡ין  ולכן, 
˙יב˙ "ביום ט‰ר˙ו" למ„ים ˘‰ט‰ר‰ ˆריכ‰ ל‰יו˙ ביום „ו˜‡ – ˘‰רי בפ˘וטו ˘ל מ˜ר‡ 

‰"יום" ‡ינו מו‚בל ר˜ ל˘עו˙ זריח˙ ‰˘מ˘.  

„. ‡ולם ‡ף על פי כן פיר˘ ר˘"י למעט ‰ליל‰ מט‰ר˙ ‰מˆורע, ˘"‡ין מט‰רין ‡ו˙ו 
ב'„יבור  ˘מע˙י˜  מ‰˙יבו˙  ‡ל‡)  כ˘לעˆמ‰,  "יום"  מ˙יב˙  (ל‡  ‰י‡  ור‡יי˙ו   – בליל‰" 

‰מ˙חיל': "ז‡˙ ˙‰י' ˙ור˙ ‰מˆורע". 

˙יבו˙ ‡לו לכ‡ור‰ מיו˙רו˙, ו‡ין ב‰ן כל חי„ו˘ – וכפי ˘‰˜˘ו כמ‰ ממפר˘י ‰˙ור‰ 
זו  ˘פר˘‰  כיון  במˆורע,  י‰י'  ˘‰מ„ובר  מעˆמו,  מובן  ˘‰רי  ועו„);  ‰חיים.  ‡ור  ‡ל˘יך.  (ר‡‰ 

ב‡‰ ב‰מ˘ך לפר˘‰ ‰˜ו„מ˙ ˘נ‡מרו ב‰ „יני טומ‡˙ ‰מˆורע.  

וי˙ור ז‰ מלמ„נו ˘"ביום ט‰ר˙ו" ‰נ‡מר ל‡חרי ז‰ – מובנו ביום „ו˜‡, ול‡ בליל‰; 

מ„ברו˙,  ‰ן  ˘בו  ‰ענין  (פרטי)  מ„‚י˘ו˙  ‰ן,  „יו˜  ˘ל  ל˘ונו˙  כולן  ‡לו  ˙יבו˙  כי, 
ו˘וללו˙ ‡˙ ‰פכם:

‡) "ז‡˙" (‡ו "ז‰") – מˆיין „בר ברור ומ„ויי˜. וכפי ˘פיר˘ ר˘"י על ‰פסו˜ "ז‡˙ ‡ו˙ 
‰ברי˙" (נח, ט, יז): "‰ר‡‰ו ‰˜˘˙"; ועל ‰פסו˜ "‰ח„˘ ‰ז‰" (ב‡ יב, ב): "‰ר‡‰ו לבנ‰". 

לקראת שבת טז

וז‰ו ‰„ין „"לכל מר‡‰ עיני ‰כ‰ן", ˘כח 
ו‡"כ  ב˘לימו˙ ‡ˆלו.  ל‰יו˙  ‰ר‡י‰ ˆריך 
‰פסול  ‡ין  מעיניו  ב‡ח˙  ˘סומ‡  במי  ‚ם 
‡ל‡  רבים,  ל˘ון  ב"עיני"  ˘חסר  מחמ˙ 
‡ˆלו  ˘חסר  עיניו",  מ‡ור  ˘"ח˘ך  מפני 

"כל מר‡‰ עיני ‰כ‰ן".

˘נחל˜ו  מ‰  נמי  מובן  ‰נ"ל  כל  וע"פ 
כ‡ח„  למילף  מˆינו  ‡י  ו‰מ„ר˘  ‰˘"ס 
ופרט  ‰ס˙רים  לבי˙  פרט  ‰„ר˘ו˙,  ב' 
„פרט  ‰מיעוט  „‰נ‰  כו'.  ˘ח˘ך  לכ‰ן 
בר‡יי˙  בו„‡י „ין  לבי˙ ‰ס˙רים ‰רי ‰ו‡ 
‰נ‚ע (ול‡ ב‚בר‡ ‰רו‡‰), ˘ר˜ ‰מ˜ומו˙ 
בנ‚ע,  מיטמ‡ים  לעיני ‰כ‰ן  ב‚וף ‰נר‡ים 
ול‰כי ל‰ספר‡ י˘ כ‡ן ב' „ר˘ו˙ חלו˜ו˙, 
נמˆ‡˙  מ‰„ר˘ו˙  ‡ח˙  „כל  ‡ליב‡  כי 
„פרט  „למיעוט‡  בכ˙וב,  ‡חר˙  כוונ‰ 
ל‰‚„יר  ˘ב‡ ‰כ˙וב  נמˆ‡  לבי˙ ‰ס˙רים 
מע˘‰ ר‡יי˙ ‰נ‚ע ˘ˆ"ל "לכל מר‡‰ עיני 
ב˘לימו˙  ל‰˙ר‡ו˙  ‰נ‚ע  ˘ˆריך  ‰כ‰ן", 

˘‡ינו  "בי˙ ‰ס˙רים"  נ˙מעט  ולכן  לכ‰ן, 
מ˜ום ‰נר‡‰ לכ‰ן; מ˘‡"כ מיעוט‡ „כ‰ן 
‡ליב‡   – ˘ייך  ‡ינו  עיניו  מ‡ור  ˘ח˘ך 
פסול  ‰ו‡  ‡ל‡  ‰נ‚ע  לר‡יי˙   – „‰ספר‡ 
ב‰‚בר‡, ˘‰כ˙וב מלמ„נו „כ˘חסר לכ‰ן 
לענין  מום  בעל  ‰ו‡  ‰רי  עיניו"  ב"מר‡‰ 
„מי  לספר‡  ס"ל  ול‰כי  נ‚עים.  ר‡יי˙ 

˘˘נ‰ זו ל‡ ˘נ‰ זו.

˘‚ם  ˘ס"ל  „מ˙ני˙ין,  ל˙נ‡  מ˘‡"כ 
מחמ˙  ‰ו‡  עיניו"  מ‡ור  „"כ‰‰  ‰פסול 
˘˙י  ‰רי  ‰נ‚ע,  „ר‡יי˙  במע˘‰  ‰חסרון 
˘‰נ‚ע ˆריך  ו‚„רן ‡ח„,  נ˜ו„˙ן  ‰„ר˘ו˙ 
‡˘ר  ‰כ‰ן,  לעיני  ב˘לימו˙  ל‰˙ר‡ו˙ 
נ˙מעטו  בכ˙וב  ‡ח„  ויסו„  ממ˘מעו˙ 
˘‡ינם  ב‚וף  ‰מ˜ומו˙  ‰ס˙רים,  בי˙   (‡)
˘כ‰‰  כ‰ן  (ב)  ‰כ‰ן",  עיני  ל"מר‡‰ 
מ‡ור עיניו, ובמיל‡ ‡ין ‰נ‚ע נר‡‰ לעיניו 

ב˘לימו˙.



טולקראת שבת

פסולי  ˙רי  ‰ני  ‰˙וי"ט  „ל˘יט˙  וי"ל 
„סומ‡ בעין ‡ח˙ ו˘כ‰‰ מ‡ור ˘˙י עיניו 
‰נלמ„ים  ˘ונים  „ינים  ו˘ני  מילי  ˙רי  ‰וו 
מ˘ני חל˜י ‰כ˙וב, „פסול סומ‡ בעין ‡ח˙ 
ל˘ון  ‰כ‰ן"  עיני  "מר‡‰  מ‰ל˘ון  ילפינן 
˘רו‡‰  ‡ח˙  בעין  סומ‡  ל‡פו˜י  רבים, 
˘˙י  מ‡ור  כ‰‰  פסול  בעין ‡ח˙, ‡בל  ר˜ 
(כנ"ל),  "כל"  „˙יב˙  מי˙ור  ילפינן  עיניו 
ול‡  ב˘לימו˙  ˆ"ל  ‰כ‰ן"  עיני  ˘"מר‡‰ 
לנ˜וט  י˘  ˘פיר  זו  (ול„רך  כי‰וי  כ˘י˘ 
ב˘˙י  כ˘‰ו‡  ר˜  ‰ו‡  „כי‰וי  ˘‰חסרון 
עיניו, כמ˘י"˙ ל‰לן ‰סבר‡ בז‰). ול„י„י‰ 
בל˘ון  ‰˘ינוי  טעם  ‰ו‡  ‚ופ‡   ‡‰„ י"ל 
‰ספר‡ ממ˘נ˙נו, כי מ‰ „פיר˘ כ‡ן ‰יינו 
„‡יכ‡  „כוונ˙ ‰מ˘נ‰ ‰י‡  למ˙ני',  „ו˜‡ 
˙רי „יני ו‰וו ˘ני ˘מו˙ פסול כנ"ל, ו‡‰‡ 
‚ופ‡ ב‡ ‰ספר‡ לחלו˜ ולנ˜וט „˙רוויי‰ו 
„"ח˘ך   ‡‰ ‰ו‡  ˘ני‰ם  ויסו„  „ינ‡,  ח„ 
עיני  מר‡‰  כל  כ‡ן  ˘"‡ין  עיניו",  מ‡ור 
ל‡  ‰יינו  ‰ספר‡  ˘בל'  (ו"ח˘ך"  ‰כ‰ן" 
עינים, ‡ל‡  ב˘˙י  ל‚מרי, „‰יינו  ח˘ך  ר˜ 
סומ‡  ‚ם  כולל  וז‰   – במ‡ורו  חסרון  ˘י˘ 
ב‚ירס˙  ו„ו"˜  ‡ח˙.  בעין  כ‰‰]  ‡פי'  [‡ו 
מ‡ור  "˘חסר  ז‰  במ„ר˘  כ‡ן  ‰יל˜וט 
(ולכן  ‰פסול  מיני  כל  יסו„  „ז‰ו  עיניו"), 
ר˜ ל‡חרי ˘‰˜„ים ‰ספר‡ כללו˙ ‰פסול, 
˘ב ופירט ל‡ח"ז ˘˙י ‡ופנים ˘י˘ לפסול 
ז‰, ו˜"ל) ול‰כי ‰˜„ימו ˘ם ב˙ו"כ "לכל 
מ‡ור  ˘ח˘ך  לכ‰ן  פרט  עיני ‰כ‰ן  מר‡‰ 
עיניו", ור˜ ל‡ח"ז נפרטו ‰˙ם ˘˙י ‡ופני 
˘כ‰‰  מעיניו ‡ו  ב‡ח˙  ב"סומ‡  ז‰  פסול 

מ‡ור עיניו".

בין  ‰פלו‚˙‡  „יסו„  י"ל  ומע˙‰ 
‰מ˘נ‰ לספר‡ ‰ו‡ בח˜יר‰ „לעיל ‡י ‰וי 
חסרון ב‚בר‡ ‡ו במע˘‰ ‰ר‡י‰, „למ˙ני' 

ויומ˙˜  יובן  [ועפ"ז  בר‡י‰  חסרון  ‰ו‡ 
מ˘נ‰  בסוף  ˆירף  „מ˙ני'  ˘˙נ‡  ‰טעם 
פו˙חין  ‡ין  ‰‡פל  „"בי˙  ‰‰לכ‰  ‚ם  זו 
„לכ‡ור‰  נ‚עו",   ˙‡ לר‡ו˙  חלונו˙  בו 
מ‡י ˘י‡טי‰ „„ין ז‰ ‰‡מור בנ‚עי ב˙ים, 
"כנ‚ע  ב˙ים  נ‚עי  בפר˘˙  מ‰‡מור  ונלמ„ 
(ספר‡,  ל‡ורי"  ול‡  "לי  בבי˙",  לי  נר‡‰ 
נ‚עי  ל„ין  ח.),  מו"˜  ור‡‰  מ˙ני',  במפר˘י  ‰וב‡ 

‰„‚י˘  ˘בז‰  י"ל  ‰נ"ל  וע"פ  „נן;  ‚וף 
פסול  ו‰ב‰יר ‰˙נ‡ „‚„ר ‰פסול „נן ‡ינו 
ר‡יי˙  (בענין  מום  בעל  „‰וי  ב‰‚בר‡ 
‰ר‡י‰,  במע˘‰  חסרון  ‰ו‡  ‡ל‡  נ‚עים), 
חסרון  ˘ום  ˘‡ין  ‰‡פל"  "בי˙  כמו 
מ‰  ז‰,  בבי˙  בר‡יי˙ו  ‡ל‡  ב‰‚בר‡ 
(בלי  מˆי„ו  ˘לימ‰  ר‡י‰  ל‰יו˙  ˘ˆריכ‰ 
„נ˜ט   ‡‰ יסו„  ומכ‡ן   .[(ıחו‰ ‡ור  סיוע 
כ˘כ‰ו  „ו˜‡  ‰יינו  כו'  „כ‰‰  ‰˙וי"ט 
˘נ‡מר  (‡ף  לב„  עין ‡ח˙  ול‡  עיניו  ˘˙י 
"לכל מר‡‰ עיני ‰כ‰ן" „מ˘מע ˘"מר‡‰ 
עין  כ˘כ‰˙‰  כי  כנ"ל)  ˘לם,  ˆ"ל  עיניו" 
ב˘לימו˙  ‰י‡  ‰˘ני˙  עין  ור‡יי˙  ‡ח˙ 
ו‡ין  ‰נ‚ע  ר‡יי˙  במע˘‰  חסר  ל‡  ‰רי 
בר‡י‰  רו‡‰  ‰‡ח˙  „עינו  לפוסלו,  טעם 
˘לימ‰ [מ˘‡"כ סומ‡ בעין ‡ח˙, „מלב„ 
‡ח˙  בעין  כ‰‰  בין  לחל˜  י˘  ˘ו„‡י  מ‰ 
(˘‡ינו פועל חלי˘ו˙ בעין ‰˘ני˙) לסומ‡ 
˘‰„ין „סומ‡  ועי˜ר  עו„  בעין ‡ח˙, ‰נ‰ 
ב‡ח˙ מעיניו ‡כן ‡ינו מפני ˘חסר בר‡י‰ 
‚ז‰"כ  מפני  ‡ל‡  מר‡‰")  "כל  ‰ל'  (מן 

˘ˆ"ל בכ‰ן "עיני" ל˘ון רבים, כנ"ל].

ב‰‚בר‡,  פסול  ‰וי  ל‰ספר‡  מ˘‡"כ 
ול‰כי ב' ‰פסולים „סומ‡ בעין ‡ח˙ וכ‰‰ 
מ‡ור עיניו יסו„ם ‡ח„, „‚זר רחמנ‡ ˘כ‰ן 
נח˘ב  עיניו  בר‡יי˙  חלי˘ו˙  לו ‡יזו  ˘י˘ 
נ‚עים,  ר‡יי˙  לענין  מום"  "בעל  ‚בר‡ 

לקראת שבת ו

וע„"ז בכ"מ (ר‡‰ פר˘"י ב˘לח טו, ב. ˘מיני י‡, ב. ועו„).  

ב) "˙‰י'" – מ˘מעו˙‰ "ב‰וויי˙‰ ˙‰‡" (ר‡‰ פר˘"י ב‰ר כ‰, יב. ובכ"מ). 

‚) "˙ור˙" – פירו˘‰ ‰ור‡˙ „ינים, "˙ור˙" ‰ענין ו‰לכו˙יו, ‰‡ופן ‰מ„ויי˜ ˘בו ˆריך 
ל˜יימו (ול‰עיר מל˘ון ‰כ˙וב בס"פ ˘מיני: "ז‡˙ ˙ור˙ ‰ב‰מ‰ . . ל‰ב„יל בין ‰טמ‡ ובין 
˘ם  ב‡  רובו" – „‰ל˘ון "˙ור˙"  לנ˘חט  ˘ל ˜נ‰  חˆיו  נ˘חט  ר˘"י "בין  ופיר˘  ‰ט‰ור", 

ב˜˘ר ל„יו˜ ˜ל ע„ "כחוט ‰˘ער‰").   

וכיון  ‰מˆורע.  יט‰ר  ‡ז   – ‰˙ור‰  כ‰ור‡˙  ˙‰י'  ‰ז‡˙  ‰„רך  כ‡˘ר  „ו˜‡  ובעניננו: 
"ביום  ˘‰˙יבו˙  ‡ו˙נו  מלמ„ו˙  ‰ן  ‰רי  ט‰ר˙ו",  ל"ביום  כ‰˜„מ‰  ב‡ו˙  ‡לו  ˘˙יבו˙ 

ט‰ר˙ו" מ„ויי˜ו˙ ומכוונו˙: ביום – ול‡ בליל‰.

˙ור˙  ˙‰י'  "ז‡˙  ‰˙יבו˙  ל‰ע˙י˜   (‡) ר˘"י  ˘ל  „יו˜ו  ‰יטב  מבו‡ר  זו  וב„רך   .‰
˘‡ין  "מלמ„  ל˘ונו  „יו˜   (‚) "ו‚ומר",  י„י  על  ר˜  "ביום"  ל˙יב˙  לרמז  (ב)  ‰מˆורע", 

מט‰רין כו'": 

מעˆם ‰˙יבו˙  (ל‡  נלמ„˙ ‰י‡  בליל‰"  מט‰רין ‡ו˙ו  "˘‡ין  זו  ˘‰לכ‰  מ„‚י˘,  ר˘"י 
‡ם)  כי   – ס"‚  כנ"ל  ליל‰,  ˘ולל˙  "ביום"  ˙יב˙  ‡ין  ‰פ˘ט  ע"„  כי   – ט‰ר˙ו"  "ביום 
למ„ים  (˘מז‰  מ„ויי˜ים;  "‰מˆורע"  ˘עניני  ‰יינו:  ‰מˆורע",  ˙ור˙  ˙‰י'  "ז‡˙  מ‰ל˘ון 
‡˘ר ‰)"ו‚ומר", ‰יינו: ˙יב˙ "ביום", ‰י‡ מ„ויי˜˙ – ובמיל‡ "מלמ„ ˘‡ין מט‰רין ‡ו˙ו 

בליל‰".  

ו. ומע˙‰ ‰רווחנו ליי˘ב בפ˘טו˙ ˜ו˘יי˙ ‰˘פ˙י חכמים כ‡ן, ו‰י‡: 

למ‰ ‰וˆרך ר˘"י ללימו„ מיוח„ "˘‡ין מט‰רין ‡ו˙ו בליל‰"? ‰רי, ‡ח„ מעניני ט‰ר˙ 
‰מˆורע ‰ו‡ ‰ב‡˙ ˜רבן – וז‰ ˘‡ין ‰ליל‰ כ˘ר ל‰ב‡˙ ˜רבן י„וע לנו כבר מל˘ון ‰כ˙וב 
כ˘רים ‡ל‡  ˘כל ‰˜רבנו˙ ‡ינם  ˘ם  כ‰נים  ב˙ור˙  ˘פיר˘ו  וכמו  לח),  ז,  "ביום ˆוו˙ו" (ˆו 

ביום! 

(בפרט  כ‰נים  כ‰˙ור˙  ס"ל  ל‡  ר˘"י  כי   – לי˙‡  מעי˜ר‡  „˜ו˘י‡  מובן  עפ‰נ"ל  ‡מנם 
ז‰): 

ביום  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ‰˜רבנו˙  ˘‰ב‡˙  ˆוו˙ו"  "ביום  מ‰ל˘ון  למ„ים  ‰‰לכ‰,  ב„רך 
ל˘עו˙ ‰ליל‰,  מ˙‡ימ‰ ‚ם  ל˘ון "יום"  מ˜ר‡"),  ˘ל  ‰פ˘ט ("פ˘וטו  ב„רך  „ו˜‡; ‡ולם 
וכנ"ל ב‡רוכ‰ – ובמיל‡ ‡יˆטריך לימו„ מיוח„ לענין מˆורע (‡ך ˆע"˜ מפר˘"י ב‡ יב, ב „"‰ 

‰ז‰).



וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

מתעכבת מלהיות טמאה
ושלושים יום ושלושת ימים תשב בדמי טהרה 
בכל קודש לא תגע ואל המקדש לא תבוא עד מלאת 
ימי טהרה

תשב – אין תשב אלא לשון עכבה, כמו ותשבו בקדש, וישב 
באלוני ממרא. בדמי טהרה - אף על פי שרואה טהורה
(יב, ד. רש"י)

להביא  רש"י  שהוצרך  הטעם  לבאר  יש 

"ותשבו  מהכתוב   – לפירושו  ראיות  שתי 

בקדש" ומהכתוב "וישב באלוני ממרא":

ש"תשב"  הוא,  כאן  רש"י  בדברי  החידוש 

ישיבה  שענינה  התיישבות,  לשון  פירושו  אין 

עכבה,  לשון   – אדרבה  אלא  קבע,  בדרך 

במקום  הכרח  בדרך  זמנית  שהי'  שפירושה 

הקבוע  המקום  שאינו  מסויים,  במצב)  (או 

והראוי.

א.  ענינים:  בשני  הוא  כאן  שהעיכוב  וי"ל 

כפירוש  לקודש,  מלבוא  מתעכבת  שהיולדת 

מליטמא,  מתעכבת  שהיולדת  ב.  הרמב"ן. 

היינו שאף שבדרך כלל דם מטמא, כאן "אף 

על פי שרואה - טהורה".

הם:  עיכוב  מיני  שני  אלה  ענינים  ושני 

הוא   – לקודש)  (מלבוא  הראשון  העיכוב 

לבוא  שרוצה  האשה,  של  רצונה  נגד 

השני  והעיכוב  ממנה;  נמנע  והדבר  למקדש 

הראוי,  הדברים  סדר  נגד  הוא   – (מליטמא) 

נטמאת,  דם  שהרואה  הוא  הרגיל  שהסדר 

וכאן מתעכבת מליטמא.

וכנגדם הביא רש"י שני כתובים:

עיכוב  פירושו   - בקדש"  "ותשבו  הכתוב 

בדרכם  שהיו  ישראל,  בני  של  רצונם  נגד 

לארץ ישראל והוכרחו להתעכב בקדש, כנגד 

העיכוב מלבוא לקודש, שהוא נגד רצונה של 

האשה.

פירושו   – ממרא"  באלוני  "וישב  והכתוב 

מקיום  כלשהי  מסיבה  התעכב  שאברהם 

כסדר  שלא  בארץ",  התהלך  "קום  ה'  ציווי 

הדברים הרגיל; והוא כנגד העיכוב מליטמא, 

שאף הוא כנגד סדר הדברים הרגיל.

קרבן אחד שנהי' שבעה
ובמלאות ימי טהרה לבן או לבת תביא כבש בן 
שנתו לעולה ובן יונה או תור לחטאת אל פתח אוהל 
מועד אל הכוהן

האשה שאמרה הרי עלי קן כשאלד זכר, ילדה זכר, מביאה 
שתי קנים, אחת לנדרה ואחת לחובתה..  נתנתם לכהן ואין 
ידוע מה נתנה, הלך הכהן ועשה ואין ידוע מה עשה, צריכה 
להביא עוד ארבע פרידים לנדרה, ושתים לחובתה, וחטאת 
אחת. בן עזאי אומר, שתי חטאות. אמר רבי יהושע, זה הוא 
שאמרו, כשהוא חי קולו אחד, וכשהוא מת קולו שבעה. 
כיצד קולו שבעה, שתי קרניו, שתי חצוצרות. שתי שוקיו, שני 
חלילין. עורו לתוף, מעיו לנבלים, בני מעיו לכינורות. 
(יב, ו. משנה סוף מסכת קינים)

יש לבאר הכוונה בדברי ר' יהושע:

דבשלמא  המשנה,  בדין  קושי  יש  לכאורה 

הרי  מעיקרא,  הקרבן  בחיוב  ספק  יש  כאשר 

קרבן.  להביא  תורה  חייבה  גופא  זה  ספק  על 

בקרבן,  ספק  הי'  לא  מלכתחילה  כאשר  אבל 

אלא שאח"כ נוספו ספיקות וספיקי ספיקות 

על  קרבנות  ועוד  עוד  להביא  ייתכן  איך   -

חולין  הבאת  לאיסור  חיישינן  ולא  ספק,  כל 

לעזרה? 

שאף  לבאר,  יהושע  ר'  בא  זה  ועל 

החיוב,  עיקר  לאחר  רק  נולדו  שהספיקות 

קרבנות  אלו  קרבנות  נחשבים  מקום  מכל 

מחמת  הבאים  הקרבנות  כמו  ממש,  חובה 

במשלו,  יהושע  ר'  שרמז  וזהו  החיוב.  עצם 

לאחר  שנולדו  הקולות  ששבעת  שכשם 

עצמו  האיל  של  לקולו  נחשבים  האיל  מות 

בנדו"ד,  הוא  כן  שבעה"),  קולו  מת  ("כשהוא 

שגם הקרבנות שנולדו לאחר הספק נחשבים 

בזה  אין  ולכן  ממש,  הראשון  הקרבן  כמו 

חשש הבאת חולין לעזרה.

לקראת שבת י„

‚מור  ר‡י‰  מע˘‰  ז‰  ‡ין  ר‡יי˙ו  בכח 
„"ור‡‰ ‰כ‰ן", ‰יינו ˘מ"לכל מר‡‰ עיני 
‰כ‰ן" ילפי' ˘‰נ‚ע ˆריך ל‰˙ר‡ו˙ (לעיני 
˘‡ין  ר‡י‰  כח  ע"י  ב˘לימו˙ו,  ‰כ‰ן) 
ל'  וכ"מ  ע‰"פ)  ‰מלבי"ם  ל'  (עיי'  חסרון  בו 

‰רמב"ם בפי‰מ"˘ ˘ם, עיין ‰יטב.

מס˙בר‡  ב‰‚בר‡  פסול  ‰וי  ‡י  ו‰נ‰ 
נ‚עים  ר‡יי˙  „ין  מכללו˙  ל‚מרי  „נפ˜ע 
[ולכ‡ור‰  לט‰ר  לטמ‡ ‡ו  נמי  יכול  ו‡ינו 
כ"מ ˘י' ‰רמב"ם ˘‰בי‡ו ביח„ עם חלל, 
וט‰ור,  טמ‡  מלומר  ‚ם  פסול  חלל  ו‰רי 
‡י  מ˘‡"כ  ‰"ט];  פ"ז  ˙רומו˙  ‰ל'  עיי' 
˘נפ˜ע  מס˙בר  ‰ר‡י‰  במע˘‰  פסול  ‰וי 
ר˜ מר‡יי˙ ‰נ‚ע ‡בל ל‡ מלטמ‡ ולט‰ר. 

ו˜"ל. 

„ר˘ו  ‚ו'"  מר‡‰  "לכל  ע‰"פ  ו‰נ‰ 
לבי˙  "פרט   (‡) „ר˘ו˙:  ב'  בספר‡ 
מיכן  ‰כ‰ן]  לעיני  נר‡‰  [˘‡ינו  ‰ס˙רים 
 ‰˘‡‰ כו'  כעו„ר  נר‡‰  ‰‡י˘  ‡מרו 
במˆב  מ‰ם  ˘יר‡‰  מ‰  כו'" [וכל  כעורכ˙ 
‡חר  "„בר  (ב)  ‰ס˙רים"].  "בי˙  ‡ינו  ז‰ 
מיכן  עיניו,  מ‡ור  ˘ח˘ך  לכ‰ן  פרט  כו', 
ו‰סומ‡  עיניו  מ‡ור  ˘ח˘ך  כ‰ן  ‡מרו 
ל‡  עיניו  מ‡ור  ˘כ‰‰  ‡ו  מעיניו  ב‡ח˙ 
"„בר  ‰ל'  ומפ˘טו˙  ‰נ‚עים".   ˙‡ יר‡‰ 
‡חר" מ˘מע „מי ˘˘נ‰ זו ל‡ ˘נ‰ זו ו‡ין 
„נ‚עים  במ˙ני'  ‡בל  יח„.  עולים  ˘ני‰ם 
˙יכף  כו'  כעו„ר  נר‡‰  „‰‡י˘   ‡‰ ‰וב‡ 
מ˘נ‰,  כס˙ם  ב‡ו  ו˘˙י‰ן  מ˘נ˙נו  ל‡חר 
‡ל‡  פלי‚י  ול‡  כ˙רוויי‰ו  „‰לכ˙‡  ‰יינו 
לפי  „‰ו‡  וי"ל  ˘ני‰ם,  נ„ר˘ו˙  ˘פיר 
מכללו˙  נלמ„  ‰ס˙רים  בי˙  ˘מיעוט 
מ˘מעו˙ ‰˜ר‡ ‚ופ‡, "וכס˙‰ ‰ˆרע˙ ‚ו' 
מר‡˘ו וע„ ר‚ליו לכל מר‡‰ עיני ‰כ‰ן", 
„˜‡י ר˜ על ˆרע˙ ‰מכס‰ מ˜ומו˙ ˘ב‚וף 

סומ‡  ומיעוט  ‰כ‰ן",  עיני  "למר‡‰  ˘‰ם 
עיי'  „˜ר‡,  מיי˙ור‡  ילפי'  כו'   '‡ בעין 
בפי' ˜רבן ‡‰רן לספר‡ ˘"מל˙ כל „רי˘, 
˘ˆריך  לומר  לכל,  ו‡מר  למר‡‰  „‰ול"ל 
לו ‰טבע  נ˙ן  עיניו ‡˘ר  מר‡‰  כל  ˘י‰י‰ 
ב˘יט˙  בי‡ור  „רו˘  ומע˙‰  יחל˘".  ול‡ 
נ„ר˘ו˙  ‰„ר˘ו˙  ב'  ˘‡ין  „נר‡‰  ‰ספר‡ 

כ‡ח„ ופלו‚˙‡ ‰י‡.

מ‰˘"ס  ‰ל˘ונו˙  ˘ינוי  ב‰˜„ם  ויובן 
מילי  ˙רי  במ˙ני'  נ˜טו  לספר‡, „ב„ין ‰ב' 
"כ‰ן ‰סומ‡ ב‡ח˙ מעיניו ‡ו ˘כ‰‰ מ‡ור 
"פרט  מיל˙‡  בח„  פ˙ח  ובספר‡  עיניו", 
˘‡ח"כ  ור˜  עיניו",  מ‡ור  ˘ח˘ך  לכ‰ן 
מפרט  (ו‡זי  כו'  ‡מרו  "מיכן  ממ˘יך 
מעיניו  ב‡ח˙  ‰סומ‡  ‰נ"ל)  ‰‡ופנים 
„כוונ˙  ועכˆ"ל  עיניו",  מ‡ור  ˘כ‰‰  ‡ו 
‰מ„ר˘ ˘יסו„ ‰„ין ‰ו‡ מ‚„ר ‡ח„ „"כ‰ן 
עˆמו  בז‰  ˘י˘  עיניו", ‡ל‡  מ‡ור  ˘ח˘ך 
˘כ‰‰  ‡ו  מעיניו  ב‡'  סומ‡  ‡ופנים,  ˘ני 

מ‡ור עיניו.

מ‡ור  כ˙ב ‡‰‡ „"כ‰‰  ב˙וי"ט  ו‰נ‰ 
˘כ‰ו ˜‡מר, ‡בל ‡י  עיניו  – "˙רי  עיניו" 
מעיניו  ב‡ח˙  „סומ‡  ל‡,  עינ‡  ח„  כ‰‰ 
„ר˜  „יי˜ינן  ‰˜ו„ם  „מ‰‡ופן  (‰יינו  ˙נן" 
סומ‡ ממ˘ ב‡ח˙ מעיניו פסול ‡בל ‡י ר˜ 
ובמפר˘ים  כ˘ר).  עו„נו  ‡ח˙  עין  כ‰˙‰ 
כ‰נים  עזר˙  מ‰רי"ח,  חי'  ח‚יז,  לר"י  חיים   ıע)

˘כ‰‰  "כיון  „סו"ס   '˜‰ ב˙וספו˙יו)  לספר‡ 

עיני  מר‡‰  כל  כ‡ן  ‡ין  ‡ח˙  עין  מ‡ור 
„ל‡  ו‰סי˜ו  ‰כ˙וב,  כמ˘מעו˙  ‰כ‰ן" 
‡ח˙  בעין  כ‰‰  ‚ם  „ב‡מ˙  כ‰˙וי"ט, 
פסול, ו‰‡ „נ˜ט ‰˙נ‡ ברי˘‡ ר˜ "‰סומ‡ 
ב‡ח˙ מעיניו" ל‡ ˜˘י‡, „מ˙ני' ל‡ זו ‡ף 

זו ˜˙ני.



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

בגדר דין כהן שחשך 
מאור עיניו בנגעים

יתלה הפלוגתא אם פסולו רק בראיה או גם באמירת טמא וטהור – אי הוי חסרון 
בגברא עצמו או במעשה ראייתו / עפ"ז יסיק דיש כאן פלוגתא בין הש"ס לספרא, 

ותתבאר עפ"ז שי' התוי"ט גבי הכשר כהן שרק כהתה עינו א'

‰סומ‡  "כ‰ן  מ"‚  פ"ב  בנ‚עים  ˙נן 
ל‡  עיניו  מ‡ור  ˘כ‰‰  ‡ו  מעיניו  ב‡ח˙ 
יב)  י‚,  (פר˘˙נו  ˘נ‡מר  ‰נ‚עים   ˙‡ יר‡‰ 
ב„ין  לח˜ור  וי˘  ‰כ‰ן".  עיני  מר‡‰  לכל 
ב'  י˘  בכלל  נ‚עים  בר‡יי˙  „‰נ‰  ז‰, 
"‰כל   – „ב‰‡  ‰נ‚ע,  ר‡יי˙   (‡) „ינים: 
רפ"‚),  (˘ם  ‰נ‚עים"   ˙‡ לר‡ו˙  כ˘ירין 
כו',  וב˜י  חכם  י˘ר‡ל ‡ם ‰ו‡  ‰יינו ‡פי' 
ט‰ור, „‰י‡ "˙לוי‰  טמ‡ ‡ו  (ב) ‰פסי˜‰ 
יו„ע  ˘‡ינו  ו‚ם "כ‰ן  בכ‰ן („ו˜‡)" (˘ם), 
‰חכם  לכך),  „ע˙  לו  ˘‡ין  (‰יינו  לר‡ו˙ 
(‡פילו ‰ו‡ י˘ר‡ל) רו‡‰ו ו‡ומר לו ‡מור 
‰י‰  ו‡פילו  כו'  טמ‡  ‡ומר  ו‰כ‰ן  טמ‡ 
ו‰ו‡  לו  ˘וט‰ ‰חכם ‡ומר  ‰כ‰ן ˜טן ‡ו 
‰"ב).  פ"ט  ˆרע˙  טומ‡˙  (רמב"ם  כו'"  מחליט 
ומע˙‰ י˘ ל„ון ב‰ך פסול‡ „סומ‡ ב‡ח˙ 
‰ו‡  ‡ם  עיניו,  מ‡ור  ˘כ‰‰  מי  ‡ו  מעיניו 
ר˜ לענין ר‡יי˙ ‰נ‚ע ‡ו ‚ם לטמ‡ ולט‰ר. 

בז‰,  „יעו˙  ב'  ‰בי‡  ל„:  סנ‰„'  ובמ‡ירי 
לפסו˜,  יכול  לר‡י‰ ‡בל  ר˜  ˘פסול  „י"‡ 
‰חכם,  ע"פ  כו'  ˘מטמ‡  ˘וט‰  כ‰ן  כמו 
כו'.  ולט‰ר  מלטמ‡  ‚ם  ˘נפ˜ע  י"‡  ‡בל 
„יכול  בפ˘יטו˙  נ˜ט  ˜סט  מˆו‰  ובמנ"ח 

לפסו˜. 

„‡פ"ל  ‰פסול,  ב‰‚„ר˙  „˙לוי  ונ"ל 
ל‰כ˘ירו  ˘‰˙נ‡י  ב‰‚בר‡,  פסול  ˘ז‰ו 
(ע"„  ˘לם  ר‡יי˙ו  ˘כח  ‰ו‡  לר‡י‰ 
„ברי  מטים  וכן  לעבו„‰),  מום  בעל  פסול 
לר‡יי˙  פסול  "חלל   (‰"‰ (˘ם  ‰רמב"ם 
כו'  כ˘ירים  מומין  בעלי  ‡בל  כו'  נ‚עים 
ב‡ח˙  ו‡פילו  סומ‡  י‰י‰  ˘ל‡  ובלב„ 
ל‡  עיניו  מ‡ור  ˘כ‰‰  כ‰ן  ו‡פי'  מעיניו 
ב‚בר‡  פסול  ˘‰ו‡  „מ˘מע  כו'",  יר‡‰ 
במ˜"‡). ‡בל ‡פ"ל  מום  חלל (ובעל  ע"„ 
„‰ו‡ חסרון במע˘‰ ‰ר‡י‰, „כ‡˘ר חסר 

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

הפוך "נגע" "ענג"
מדוע הפרידה התורה את דיני הנגעים וטהרת המצורע לשתי פרשיות? / כיצד הופכים "נגע" ל"ענג"? / האם 

יש בכחה של התשובה להפוך את הרע לטוב? / ומהי מהותה ופעולתה של "תשובה מאהבה"?

כ‡˘ר מעיינים ומחפ˘ים ‡חר „יני ‰נ‚עים ב˙ור‰, מוˆ‡ים מי„ „בר פל‡, ˘„יני ‰נ‚עים 
נ˙חל˜ו ל˘ניים:

ונ‚עי  ‡„ם  נ‚עי  „יני  נ˙ב‡רו  זו  בפר˘‰  ˙זריע.  בפר˘˙  נ‡מרו  עˆמם  ‰נ‚עים  „יני   .‡
ב‚„ים, ‡יז‰ו נ‚ע ט‰ור ו‡יז‰ו טמ‡, ו‚ם ‡ימ˙י וכיˆ„ ˙‰י' ט‰ר˙ ‰נ‚עים.

מלמ„˙ ‡˙  נ‚עי ‡„ם,  לעניין  ˘ב‰ ‰˙ור‰  ו‡ילך),  ב  (י„,  מˆורע  בפר˘˙  מכן,  ול‡חר  ב. 
"˙ור˙ ‰מˆורע ביום ט‰ר˙ו", ומפרט˙ ‡˙ „יני וס„ר ט‰ר˙ ‰מˆורע.

ו‰„בר ˙מו‰ מ‡ו„:

‰נ‚עים  „יני   ˙‡ ‡ח˙  בפר˘‰  פר˘יו˙,  ל˘˙י  ‰מˆורע  „יני   ˙‡ ‰˙ור‰  חיל˜‰  מ„וע 
ובפר˘‰ ˘ני' ‡˙ „יני ט‰ר˙ ‰מˆורע, ובכלל, מ„וע ‰פסי˜‰ ‰˙ור‰ בין נ‚ע ‰ˆרע˙ לט‰ר˙ 

‰מˆורע ופירט‰ ‡˙ „יני נ‚עי ב‚„ים (ר‡‰ ‡ו‰"ח פר˘˙נו י„, ל„)?

"נגע" שהופך ל"ענג"
בכללו˙ עניין ‰נ‚עים, מˆינו „בר ו‰יפוכו:

מח„, טומ‡˙ נ‚עים ‰י‡ ‰טומ‡‰ ‰חמור‰ ביו˙ר: ‰ˆרוע מˆוו‰ לˆ‡˙ ממחנ‰ י˘ר‡ל, 
"מחוı ל˘לו˘ מחנו˙", ו‚ם ˘ם ‚ופ‡ עליו לי˘ב "ב„„", "˘ל‡ י‰יו ˘‡ר טמ‡ים יו˘בים 
בספר  ˘כ˙וב  וכמו  ˘לו,  חומר˙ ‰טומ‡‰  מ˘ום ‚ו„ל  ז‡˙,  וכל  ופר˘"י),  מו  י‚,  (˙זריע  עמו" 

יˆיר‰ (פ"ב מ"„) "‡ין ברע‰ למט‰ מנ‚ע".

לו  ול‚רום  ‰י˘ר,  ל„רך  ‰‡„ם   ˙‡ ל˜רב  ‰י‡  ‰‡„ם  על  ‰נ‚עים  ‰ב‡˙  מטר˙  מ‡י„ך, 
לח„ול מחט‡ ל˘ון ‰רע (ר‡‰ רמב"ם סוף ‰ל' טומ‡˙ ˆרע˙).



טלקראת שבת

מל˘ון  ל‰ז‰ירן  כ„י  בי˘ר‡ל  ופל‡ ‰י'  טבעי ‡ל‡ "‡ו˙  כן, ‰נ‚עים ‡ינם „בר  על  י˙ר 
‰רע". וס„ר ‰„ברים ‰י' כך: "‰מספר בל˘ון ‰רע, מ˘˙נו˙ ˜ירו˙ בי˙ו . . ו‡ם עמ„ בר˘עו 
ר˘עים,  ב˘יח˙  י˙עס˜  ˘ל‡  ע„  לב„ו,  ומפורסם  מוב„ל  וי‰י'  ויˆטרע,  עורו  מ˘˙נ‰   .  .
˘‰י‡ ‰ליˆנו˙ ול˘ון ‰רע" (רמב"ם ˘ם). ו‡ם כן חזינן ˘עניין ‰נ‚עים ‰ו‡ נס ופל‡ מ‡˙ ‰' 

מן ‰˘מים ˘כל מטר˙ו ‰י‡ ל‰עלו˙ ‡˙ ‰י‰ו„י ‡ל „רך ‰י˘ר.

וכ‡˘ר ‰י‰ו„י מנˆל ‰ז„מנו˙ פז זו ו˘ב ‡ל ‰' מ‰חט‡ ˘בי„ו, ‰רי ‰ו‡ מ˙על‰ מ‡ו„ 
˙˘וב‰  ˘בעלי  "מ˜ום  ב)  ל„,  (ברכו˙  חז"ל  ‡מרו  מעל˙ו  ˘‡ו„ו˙  ˙˘וב‰",  ל"בעל  ו‰ופך 
ממעל˙ ‰ˆ„י˜  יו˙ר  ‚בו‰‰ ‡פילו  ˘מעל˙ו  ו‰יינו  עומ„ין".  ‚מורים ‡ינם  עומ„ין ˆ„י˜ים 

˘ל‡ חט‡.

ונמˆ‡ ‡ם כן, ˘‰ˆרע˙ ˘‰י‡ ‰נחו˙‰ ו‰˘פל‰ ˘בטומ‡ו˙, בכוח‰ ל‰‚בי' ‡˙ ‰י‰ו„י 
יˆיר‰  בספר  מˆינו  ז‰  ל„בר  ורמז  ˙˘וב‰.  בעל  ˘ל  ‰נ˘‚ב˙  למעל˙ו  ע„  מעל‰,  למעל‰ 
(˘ם), ˘‡מרו "‡ין בטוב‰ למעל‰ מענ‚ ו‡ין ברע‰ למט‰ מנ‚ע", ובז‰ ˘"נ‚ע" ‰ו‡ ‡ו˙יו˙ 

"ענ‚" (ר‡‰ מפר˘י ‰ספר יˆיר‰ ˘ם) נרמז כיˆ„ ‰"נ‚ע" בכוחו לי‰פך ל"ענ‚", מטומ‡‰ חמור‰ 
לעונ‚ ו„ר‚‰ נ˘‚ב‰ ˘ל בעל ˙˘וב‰.

זדונות לזכיות ממש או רק "כזכיות"?
בי‡ור ‰עניין:

לו  נע˘ו˙  "ז„ונו˙  מ‡‰ב‰" ‡זי  ב"˙˘וב‰  ˘ב  י‰ו„י  ˘כ‡˘ר  ב),  פו,  (יומ‡  חז"ל  ‡מרו 
כזכיו˙". מל˘ון חז"ל "נע˘ו˙ לו כזכיו˙" ני˙ן ל„יי˜ לכ‡ור‰ ˘‡ין ‰ז„ונו˙ עˆמן נ‰פכו˙ 
לזכיו˙, ‡ל‡ ‰ז„ונו˙ נ˘‡רו˙ עניין בל˙י טוב, ור˜ כלפי ‰י‰ו„י נח˘בו˙ כ‡ילו ‰יו זכיו˙, 
‰זכיו˙  כמו  ב˙˘וב‰,  לחזור  ‡ו˙ו  עורר  ‰עבירו˙  מן  ˘נ‚רם  ‰ירו„  ˘מˆבו  מ˘ום  וז‡˙, 

˘מ˜רבו˙ ‡˙ ‰י‰ו„י ל‰˜ב"‰.

‡מנם, ב˙ני‡ (פ"ז (בנו‚ע ל„ברים ‰‡סורים ˘נע˘˙‰ ב‰ם ‰עביר‰). ור‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז 
עמ' 187 ו‡ילך) מבו‡ר ˘‰פיכ˙ ‰ז„ונו˙ לזכיו˙ ‡ינ‰ ר˜ ביחס ל‡„ם ‰˘ב ב˙˘וב‰, ‡ל‡ ‚ם 

בנו‚ע לז„ונו˙ עˆמן, ˘נ‰פכו˙ ל‰יו˙ זכיו˙.

וכמו למ˘ל ‡„ם ˘‡כל „בר ‡סור ו˜יבל ממנו חיו˙, ו‡ו˙‰ חיו˙ ‰רי ‰י‡ ˜˘ור‰ בי„י 
‰˜ליפו˙ ו‰סטר‡ ‡חר‡, ומכיוון ˘‰י‡ ˜˘ור‰ בי„ם נ˜ר‡˙ ב˘ם "‡יסור", כ‡„ם ‰נמˆ‡ 
חיו˙  ‡ו˙‰  ‰נ‰  ב˙˘וב‰,  ‰‡„ם  ˘ב  כ‡˘ר  ו‚ם  מ˘ם.  לˆ‡˙  יכול  ו‡ינו  ‰‡סורים  בבי˙ 

‡ינ‰ יכול‰ לעלו˙ ול‰˘˙חרר מכוחו˙ ‰טומ‡‰.

וחיו˙  כח  ‡ו˙ו  ‡זי  מ‡‰ב‰",  ב"˙˘וב‰  כך",  כל  ‚„ול‰  ב"˙˘וב‰  ‰‡„ם  ˘ב  ‡ם  ‡ך 
˘˜יבל מן ‰עביר‰, מ˘˙חרר מ‡חיז˙ ‰טומ‡‰ ויכול לעלו˙ ‡ל ‰˜„ו˘‰, ולי‰פך ל"זכו˙".

מקור טומאת דם נדה
ואשה כי תהי' זבה דם יהי' זובה בבשרה
(טו, יט)

איתא בגמרא (עירובין ק ע"ב): "עשר קללות 

נתקללה חוה, דכתיב (בראשית ג, טז) אל האשה 

אחת  דמים,  טפי  שני  אלו  ארבה,  אמר הרבה 

דם נדה ואחת דם בתולים".

ועפ"ז יש לבאר את ענינה של טומאת דם 

נדה:

רק  אינם  מלמעלה  הבאים  העונשים  כל 

אלא  החטא,  מעשה  בעבור  הבאים  עונשים 

הם תוצאה ישירה ממעשה החטא עצמו.

על  הראשון  אדם  של  בעונשו  הוא  וכן 

עדן  גן  עדן:  מגן  שילוחו   - הדעת  עץ  חטא 

הוא מקום שכולו טוב, ואינו יכול לסבול רע 

באדם  נכנסה  החטא  ידי  שעל  ומאחר  כלל. 

מציאות של רע, לא הי' גן עדן יכול לסובלו, 

והוא גורש משם.

  - חוה  של  לעונשה  בנוגע  גם  יובן  ועפ"ז 

בעקבות  נוצר  הנדה  שדם  מאחר  הנדה:  דם 

מסולק  הוא  ולכן  טמא;  דם  הוא  הרי  החטא, 

גוף   שהוא  היהודי,  של  שגופו  מאחר  מהגוף, 

אותו  דוחה  והוא  לסובלו,  יכול  אינו  קדוש, 

מקרבו.

נרות שבת שמונעים 
טומאת צרעת

כל ימי אשר הנגע בו גו' בדד ישב מחוץ למחנה 
מושבו
(יג, מו)

"מצורע  יא):  משנה  יג  (פרק  בנגעים  תנן 

רבי  טמאין.  מיד  כלים  כו',  לבית  שנכנס 

יהודה אומר, אם שהה כדי הדלקת הנר".

ישראל),  בתפארת  (הובאו  המפרשים  וביארו 

שלא  לבית  שנכנס  למצורע  היא  שהכוונה 

לא  שאם  היא  יהודה  רבי  ודעת  ברשות, 

טמאים,  הכלים  אין  הנר,  הדלקת  כדי  שהה 

מאחר שבערב שבת בין השמשות בעל הבית 

את  לסלק  פנאי  לו  ואין  הנר,  בהדלקת  טרוד 

הדלקת  כדי  שהה  אם  ורק  מביתו.  המצורע 

כמי  זה  הרי  הבית,  בעל  סילקו  ולא  הנר, 

"מושבו"  הבית  נחשב  ואזי  ברשות,  שנכנס 

של המצורע, ונטמאו הכלים שבבית.

ונמצא, שמצות הדלקת נר שבת יש בכחה 

למנוע את טומאת המצורע.

ויש לבאר בטעם הדבר בדרך הדרוש:

מצינו שהצרעת היא עונש על לשון הרע, 

הגורם פירוד לבבות (כדברי רש"י על הפסוק 

בין  הרע  בלשון  הבדיל  והוא  "הואיל  כאן: 

מזו  ויתרה  יבדל").  הוא  אף  לאשתו,  איש 

צרעת,  טומאת  הלכות  בסוף  הרמב"ם  כתב 

לדבר  ש"באין  סופם  הרע  בלשון  שהמדברים 

באלקים וכופרין בעיקר".

ע"י  היא  זו  טומאה  למנוע  הדרך  ולכן 

בית  שלום  משום  שנתקן  שבת,  נר  הדלקת 

יכשל  ש"לא  גורם  וגם  לבבות,  פירוד  ומונע 

די"ל  סקי"ג-ד),  סרס"ג  (מג"א  באבן"  או  בעץ 

"אומרים  כז)  ב,  (ירמיה  הכתוב  ללשון  שרומז 

היינו  ילדתני",  את  ולאבן  אתה  אבי  לעץ 

עבודה  נגד  סגולה  היא  שבת  נר  שהדלקת 

את  היא  מונעת  ובזה  בעיקר,  וכפירה  זרה 

השפעתה של טומאת הצרעת.



י‡לקראת שבת

ב˙˘וב‰  ול‡  מ‡‰ב‰" „וו˜‡  ב"˙˘וב‰  נע˘‰  לזכיו˙  מ„וע ‰יפוך ‰ז„ונו˙  יובן  ובכך 
על „רך ‰ר‚יל:

בו  ל„ב˜‰  ˘ו˜˜‰  ונפ˘  וח˘י˜‰  רב‰  ב‡‰ב‰  מ‡‰ב‰, ‰יינו "מעומ˜‡ „לב‡,  ˙˘וב‰ 
˘ז‰ו   .  . ‰לב  „ˆע˜˙  "˙˘וב‰  ו‰י‡  ˘ם),  (˙ני‡  וˆי‰"  עיפ‰   ıכ‡ר ל‰'  נפ˘ו  וˆמ‡‰  י˙' 
מזו,  למעל‰  זו  „ר‚ו˙,  כמ‰  י˘נן  ‰‡„ם  בנפ˘  יז).  עמ'  עטר"˙  ‰מ‡מרים  (ספר  ‰נפ˘"  בעˆם 
‡מנם,  ˘ל‰.  חיˆוניו˙  „ר‚ו˙  ר˜  ‡ל‡  ופנימיו˙‰,  ‰נפ˘  עˆם  מ˙‚לי˙  ‡ין  ‰ר‚יל  וב„רך 

"˙˘וב‰ מ‡‰ב‰" נובע˙ מעˆם ‰נפ˘ ממ˘.

ומכיוון ˘עˆם נפ˘ו ˘ל י‰ו„י מיוח„˙ עם ‰˘י"˙, ‰רי ב˙˘וב‰ מ‡‰ב‰, כ‡˘ר מ‚ל‰ 
ו‰ע˙י„ ‰ם  ל˘נו˙ ‡˙ ‰עבר. ‡ˆל ‰˘י"˙ ‰עבר, ‰‰וו‰  כח  לו  י˘  נפ˘ו,  עˆם  י‰ו„י ‡˙ 
מ˙‚לי˙ ‰˙˜˘רו˙ו  כ‡˘ר  מ‡‰ב‰,  וב˙˘וב‰  ל˘נו˙ ‡˙ ‰עבר,  מניע‰  וכלפיו ‡ין  כ‡ח„, 

˘ל י‰ו„י עם ‰˘י"˙ יכול ‡ף ‰ו‡ לפעול ˘ינוי בעבר ול‰פוך ‡˙ ‰ז„ונו˙ לזכיו˙.

הנגע וטהרתו אינם יכולים להיות בפרשה אחת
ומע˙‰ יובן מ„וע חיל˜‰ ‰˙ור‰ בין „יני ‰נ‚ע לבין ט‰ר˙ ‰מˆורע, ו„יבר‰ ‡ו„ו˙י‰ם 

בפר˘יו˙ ˘ונו˙:

וב˘ע˙  מנ‚ע",  למט‰  ברע‰  ˘"‡ין  למעל‰  ˘נ˙ב‡ר  וכפי  ‰רע,  ˙כלי˙  ‰י‡  ‰ˆרע˙ 
וכמו  לט‰ר‰,  מ˘ייכו˙  ל‚מרי  מוב„ל  ו‰רי ‰‡„ם  לט‰ר˙ו,  כלל  מ˜ום  ו‰רע ‡ין  ‰טומ‡‰ 

˘נ˙ב‡ר לעיל ב‡רוכ‰ ˘ב˘ע˙ ‰חט‡ ‰רי ז‰ רע ‚מור, ˘‡ין ˘ייך כלל ל‰˙ירו.

ב‡  ו‰ו‡  עˆום,  חי„ו˘  ‰י‡  ‰רי  ‰˙˘וב‰,  למעל˙  ז‰  י„י  על  ו‰‚ע˙ו  ‰מˆורע,  ט‰ר˙ 
מˆ„ ‰כ‰ן ˘פועל עליו ל‰˙ט‰ר ולבו‡ ל˙˘וב‰ (ר‡‰ בז‰ ל˜ו"˘ ח"ז עמ' 102 ו‡ילך).

וז‰ו מ‰ ‰˙ור‰ מרמז˙ בז‰ ˘מחל˜˙ ‡˙ „יני ‰נ‚עים וט‰ר˙ ‰מˆורע לפר˘יו˙ ˘ונו˙, 
כי טומ‡˙ ‰ˆרע˙ וט‰ר˙ו ‰ם ˘ני ‰פכים ˘‡ינם ב‡ים ביח„.

ע„  ח„˘,  „בר  נפעל  ‰˙˘וב‰  וב˘ע˙  ר"ל,  מ‰'  ב˙כלי˙  מרוח˜  ‰‡„ם  ‰חט‡  ב˘ע˙ 
בעומ˜  ˘מב‡ר  ‰„ברים  במ˜ור  [ועיין  לזכיו˙  ‰ז„ונו˙   ˙‡ ‚ם  ‰ופכים  מ‡‰ב‰  ˙˘וב‰  י„י  ˘על 

וב‡ריכו˙ עניין נ‚עי ב˙ים, ו‰טעם ˘נ‡מרו כל „יני‰ם בח„‡ מח˙‡ בפר˘˙נו].

לקראת שבת י

חידוש עצום בעניין התשובה
‰פיכ˙ ‰ז„ונו˙ לזכיו˙ ‰ו‡ חי„ו˘ מיוח„ ועˆום ˘מˆינו בעניין ‰˙˘וב‰, ˘‡ינו נמˆ‡ 

ב˘ום „ין ‡חר ב˙ור‰:

˘י˘  „ברים  ו˘‡ר  נ„רים  וכמו  ל‰י˙ר,  מ‡יסור  ל‰˙‰פך  ˘יכולים  עניינים  כמ‰  י˘נם 
ל‰ם מ˙ירין. ‡מנם, כל עניינים ‡לו ‡ינם נ‰פכים מ‡יסור ‚מור ל‰י˙ר, ‡ל‡ כבר ב˙חיל˙ 

‡יסורם ‰יי˙‰ ‡פ˘רו˙ ל‰˙ירם.

י„י  על  ול‰˙ירו  על ‰נ„ר  ל˘‡ול  ˘מˆוו‰  נט, ‡)  (נ„רים  ˘‡מרו  נ„רים  ˘מˆינו ‚בי  וכמו 
חכם, ונמˆ‡ ˘כבר ב˙חיל˙ ‡יסורו ‰י' עומ„ ל‰י˙ר.

וכך ‚ם בנו‚ע לפ„יון ‰˜„˘ ומע˘ר ˘ני ˘‰ם עומ„ים ל‰י˙ר מ˘ע˙ ‰‡יסור, ו‰יינו מ‰ 
˘נ˙נ‰ ˙ור‰ ‡˙ ‰‡פ˘ריו˙ לפ„ו˙ם ול‰וˆי‡ם לחולין, מי„ עם ‰˜„˘ם.

ב˙ערוב˙ ‰י˙ר,  מ˙ירין  לו  ˘י˘  לביטול ‡יסור  בנו‚ע  (נב, ‡)  בנ„רים  ˘כ˙ב ‰ר"ן  וכמו 
˘‰‡יסור ו‰‰י˙ר „ומים ז‰ לז‰: "˘‡ין „בר ז‰ [‰‡יסור] חלו˜ מן ‰‰י˙ר ל‚מרי . . ˘‰רי 
. . סופו ל‰יו˙ ני˙ר". ו‰יינו ˘‚ם בעו„ ˘‰ו‡ ‡סור כבר נח˘ב „ומ‰ ל‰י˙ר לעניין ביטול 

ב˙ערובו˙ [ור‡‰ במ˜ור ‰„ברים עו„ „ו‚מ‡ו˙ ב‡יסורים ˘ונים].

ע˘יי˙  ˘ב˘ע˙  לומר  לב  על  יעל‰  ול‡  ח"ו.  כן  לומר  ‡פ˘ר  ‡י  ל˙˘וב‰  בנו‚ע  ‡ך 
‰עביר‰ כבר ‰י' ‰„בר עומ„ ל‰י˙ר רח"ל מכיוון ˘‰ו‡ ע˙י„ לחזור ב˙˘וב‰ ול‰פוך ‡˙ 
ז„ונו˙יו לזכיו˙, ˘‰רי פ˘יט‡ ˘‡ין ˘ום מ˜ום ו‰י˙ר לחטו‡ בכ„י לע˘ו˙ ˙˘וב‰. ˙וכנ‰ 
בכ„י  יע˘‰ ‡יסור  ˘י‰ו„י  רוˆ‰  ו‰˘ם ‡ינו  רˆון ‰˘ם,  ˘‰י‡ ‰יפך  ע˘י'  עביר‰ ‰ו‡  ˘ל 
ל˘וב ב˙˘וב‰. וכפי ˘‡מרו במ˘נ‰ ˘"‰‡ומר . . ‡חט‡ ו‡˘וב ‡ין מספי˜ין בי„ו לע˘ו˙ 

˙˘וב‰" (מ˘נ‰ סוף יומ‡).

˘‰י'  „בר  ‰ו‡  ל‰י˙ר,  ב‰ם  וכיוˆ‡  ˘ני  ומע˘ר  ו‰‰˜„˘  ‰נ„ר  ‰פיכ˙  ‰רי  כן,  ו‡ם 
ל„ין  בנו‚ע  ל‰י˙ר   ˙ˆ˜ „ומ‰  מלכ˙חיל‰  ‰‡יסור  ולכן  ‰‡יסור,  ב˘ע˙  ב‡פ˘ריו˙  כבר 
˙ערובו˙. ‡ך ‰פיכ˙ ‰ז„ונו˙ לזכיו˙ ‰ו‡ חי„ו˘ ‚מור ב˘ע˙ ‰˙˘וב‰, כי ב˘ע˙ ‰עביר‰ 

‰י' ‰„בר רע ו‡יסור ‚מור, ול‡ ‰י' עומ„ ל‰י˙ר כלל.

מהי "תשובה דצעקת הלב"?
מכל ‰‡מור נמˆ‡ ˘י˘ ב˙˘וב‰ חי„ו˘ עˆום בנו‚ע לפעול˙‰ למפרע:

מ˘˙נ‰,  ו‡ין ‰עבר  חי„ו˘ ‚מור,  ז‰  למפרע, ‡ין  מ˘˙נים „ברים  ˘ב‰ם  ב˘‡ר ‰„ינים 
ונ˙ברר  ˙נ‡י  על  ל‡יסור  „ומ‰  ‰ו‡  ו‰רי  ל‰י˙ר,  מ˜ום  ‰י'  ‰‡יסור  ב˘ע˙  ˘‚ם  כיוון 
 ˙‡ מ˘נ‰  ˙˘וב‰  ‡ך  ו‡ילך).   51 וב‰ערו˙  ‰„ברים  במ˜ור  בז‰  ‰˘˜ו"ט  (עיין  מו˙ר  ‰י'  ˘ב‡מ˙ 
‰עבר ב‡מ˙, כי ב˘ע˙ ‰חט‡ ‰י' ז‰ ‡יסור ‚מור, ו‡ילו ל‡חר ˙˘וב‰ מ‡‰ב‰ נ‰פך ‰„בר 

ל‰י˙ר ולזכו˙, ונמˆ‡ ˘על י„י ˙˘וב‰ ‚ורם ‰י‰ו„י ˘ינוי ו‰יפוך בעבר!


