


˜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
"גחון" – שחיי', הגחת רוח, או מעיים?

˘ם  ˘נ‡מר  בר‡˘י˙  בפ'  ול‡  כ‡ן  ˙יב˙ ‚חון  ר˘"י  מפר˘  מ„וע 
"על ‚חונך"? / מ„וע נ‡מר בכ˙וב "‰ולך על ‚חון" ול‡ "‰ולך על 

מעיו"? / בי‡ור „ברי ר˘"י על ‰כ˙וב "כל ‰ולך על ‚חון"

(ע"פ לקוטי שיחות חי"ז עמ' 117 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
מה בין הקרבת הדם להמצאתו? (ע"פ לקוטי שיחות חל"ב עמ' 54 ואילך)

שלא לערבב את השמחה  (ע"פ לקוטי שיחות חי"ז עמ' 102 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הצלה מ"קבלת טומאה"

˘חרי˙?  י„יים  נטיל˙  רוח ‰טומ‡‰ ˜ו„ם  ˘ור‰  י‰ו„י  על  ר˜  מ„וע 
פועל˙  מ‰   / חיו˙?  לינו˜  מ˙‡וו‰ ‰טומ‡‰  מ‡יז‰ "מ‡כל ‡„ם"   /
מ"˜בל˙  ל‰ינˆל  ‰עˆ‰  ומ‰י   / ‰מˆוו˙?  ב˜יום  ‰"לחלוחי˙" 

טומ‡‰"?

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 74 ואילך )

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בין כפרת העגל לכפרת הפר (ע"פ לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 91 ואילך)

חי"ז  שיחות  לקוטי  (ע"פ  דוקא  הלויים  ע"י  הכלה –  מלפני  המת  העברת 
עמ' 107 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
בדין שעיר ר"ח דשמיני למילואים

נז˜˜  – ‡מ‡י  טענ˙ ‡‰רן  בבי‡ור  בזבחים  י˜˘‰ ‡˙ירוˆ‡ „רב‡ 
לפנים  „מ‰  ˘נכנס  חט‡˙  פסול  מסו‚יי˙  יוכיח   / ממע˘ר  ל˜"ו 
‰˘"ס  „ברי  יב‡ר  ועפ"ז  „ורו˙,  מ˜„˘י  חמורים  ˘ע‰  „˜„˘י   –

בעניננו ו‰חילו˜ מל˘ון ר˘"י על ‰כ˙ובים

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 66 ואילך)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
התבוננות בהשגחה פרטית 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
הזכות בסיוע להדפסת הספרים

בעז‰י״˙.

‰ננו  ˘מיני,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˙עב), 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 
כפי ˘‰ם  עם ‰מ˜ורו˙  ו‰רחב˙ם  ‰ענינים 
"חי„ו˘י  במ„ור  [ובפרט,  במ˜ורם  מופיעים 
סו‚יו˙", ˘מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי ‰„ברים], 
ב˜יˆור  נ‡מרו  ל‰יפך, ‡˘ר ‰בי‡ורים  וי˘ 
‰מבו‡ר  ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו  וכ‡ן 
ופ˘וט  רבינו.  ב˙ור˙  ‡חרים  במ˜ומו˙ 
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן 
‡חריו˙  על  ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו 

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

מל‡‰  "כי  ‰יעו„  ל˜יום  ˘נזכ‰  וי‰"ר 
˙ור‰  ל˘מוע  ונזכ‰   ,"'‰  ˙‡ „ע‰   ıר‡‰
במ‰ר‰   ,‡ˆ˙ מ‡˙י  ח„˘‰  ˙ור‰  ח„˘‰, 

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר לקראת שבת יח

רבנו [‡„מו"ר ‰ז˜ן]  ˘ל  ערוך  ˘ולחן  למ˘ל,  חסי„ו˙,  נ‚ל‰ ‡ו  ˙ור‰,  לומ„  "כ˘י‰ו„י 
‡ו ˙ני‡, ‡פילו י‰ו„י בו„„ במחוז ס‡מערע - מחוז בעומ˜ רוסי‰ ˘לי‰ו„ים ‰י‰ ‡סור ל‚ור 
˙ור‰,  לומ„  ו‰ו‡   - מ‡וניברסיט‰  ˙ו‡ר  ל‰ם  ˘‰יו  ו‡לו  מל‡כו˙,  לבעלי  ר˜  [ו‰ו˙ר]  ˘ם 
נ‚ל‰ ‡ו חסי„ו˙, מ‚יע מל‡ך ממחנ‰ ‰מל‡כים ˘ל מל‡ך מיכ‡ל ל‰יכל ‰ˆ„י˜ ומב˘ר לו 
‡˙ ‰ב˘ור‰ ‰טוב‰. ‡ני ‡ומר – ‡מר ‡בי - 'מב˘ר ב˘ור‰ טוב‰ זו', ול‡ ˘‰ו‡ – ‰מל‡ך 
– 'מו„יע ז‡˙', ˘כן מל‡כים ‰רי יו„עים ‡יזו ב˘ור‰ טוב‰ זו לנ˘מו˙ ‰ˆ„י˜ים ˘פלוני בן 
פלוני לומ„ ‡˙ ספרו, ו‰ˆ„י˜ בעל ‰ספר מעורר רחמים על ‰לומ„ ועל בני בי˙ו, ובמיוח„ 

כ˘לומ„ים ברבים".

מ˘‡לו˙  ימל‡  ˘‰˘י"˙  לכם  מ‡חל  ו‡ני  ‚„ול‰,  זכו˙  לכם  י˘  ˘נ˙˙ם  חס„  ב‚מילו˙ 
לבבכם לטוב‰ ולברכ‰ ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.

בעלי השגה גדולה בעניני צדקה
ומ‰ ˘כו˙ב ‡˘ר ‚ם ב˘נ‰ זו י˙עס˜ בעריכ˙ ‰ח˘בונו˙ ו‡˘ר י˜בל בע„ ז‰ בטח ימסור 
לˆ„˜‰ כמו ˘ע˘‰ ב˘נ‰ ‰עבר‰, וכו˙ב ˘ב˘נ‰ זו ח˘ב ל‡ ל‰˙עס˜ בעבו„‰ זו, ‡˙פל‡ 
על ז‰ ‰ל‡ ‰נ‰‚‰ כזו ל‰˙עס˜ ב‡יז‰ ענין ˘ל פרנס‰ ו‰ריוח למסור לˆ„˜‰ ‰י‡ ‡ח˙ מן 
‰מעלו˙ ‰יו˙ר מ˘ובחו˙ ב˘מונ‰ מעלו˙ ‰ˆ„˜‰ כמבו‡ר ב˘ו"ע ‰לכו˙ ˆ„˜‰ סי' רמ"ט, 
בטח  ‰˘י"˙,  יעזרם  ל‰סוחרים,  מˆוי'  ˙"ל  ו‰פרנס‰  י‡מיר  ‰יו˜ר  ‡˘ר  זו  ב˘נ‰  ובפרט 
בעבו„˙ו  ‡˘ר  ז‰  על  ל‰˙ענ‚  ˆריך  ‰עבר‰,  ˘נ‰  לעומ˙  יו˙ר  ‡ו  ˘נים  פי  בעז‰"י  ˙‰י' 
ובכח עס˜ו יוסיף בעניני ‰ˆ„˜‰ נוסף על ז‰ ˘נו˙ן מכיסו, וז‰ ˆריך לפעול רוממו˙ ‰נפ˘, 

˘י‰י' לו יו˙ר ˙ענו‚ בפועל טוב ˘ל ‰רבˆ˙ ˙ור‰ ביר‡˙ ˘מים ו‰חז˜˙ ‰י‰„ו˙...

ומ‰ ˘כו˙ב ‡˘ר ‰מכרים ˘לו ‰ם בעלי ‰˘‚‰ ˜טנ‰ בעניני ˆ„˜‰, ‰נ‰ עבו„˙ו לע˘ו˙ם 
בעז‰"י לבעלי ‰˘‚‰ ‚„ול‰. עליכם ל‰סביר ל‰ם ו‰ם יבינו. ובז‰ יזכ‰ ‡˙ ‰רבים וברכו˙ 

יחולו על ר‡˘ו.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח ע' ˜כט ו‡ילך)



יזלקראת שבת שבת לללקראת

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

קקלקראת שבת

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

הזכות בסיוע הדפסת הספרים
תארו לעצמכם שאדם היה זוכה שהנשמה של הרבי הקדוש, אבי-הסבא, הרבי הצמח צדק, היתה מתגלית 
אליו ולומדת עמו, זכות שכזו היתה הגדולה ביותר שיכולה להיות לאדם. בכך שמסייעים להדפיס ספר כה 

קדוש זוכים בזכות כפולה אשר שפתותיו הקדושות דובבות בקבר, ושבכך הוא מזכה הרבים.

הזכות הגדולה ביותר שיכולה להיות לאדם
ביחו„  ˘נ‰,  מ˘ך  על  מ‡ו˙ „ולר ‚מ"ח  וחמ˘  סך ‡לף  על  עם ‰ˆ'˜  מכ˙בו  על  במענ‰ 
ל‰„פיס  חב"„])  נ˘י‡י  רבו˙ינו  ספרי  ˘ל  ˙ור‰ [=‰וˆ‡˙ ‰ספרים  (˜רני ‰ו„  עבור ˜‰"˙ 
טובים  „ברים  לע˘ו˙  ‰טוב  ‰ר‚˘   ˙‡ לכם  ˘י˘  מז‰  במ‡„  ונ‰ני˙י  ˜בל˙י  נכון  ספרים, 

ב‡מ˙.

חמי˘‰  י˘נם  מ‰ספר ‰˜„ו˘ 'ˆמח ˆ„˜',  חל˜ ‡ח„  ל„פוס  בעז‰"י ‡מסור  בימים ‡לו 
ל‡לו  ‡מי˙י˙  זכו˙  זו  ˙‰י‰  ‰ספר,  כל   ˙‡ ל‰„פיס  ˘‡וכל  ל‰˘י"˙  מ˜וו‰  ‰נני  חל˜ים, 

˘יטלו חל˜ ב‰„פס˙ו.

˙‡רו לעˆמכם ˘מי˘‰ו ‰י‰ זוכ‰ ˘‰נ˘מ‰ ˘ל ‰רבי ‰˜„ו˘, ‡בי-‰סב‡, ‰רבי ‰ˆמח 
ל‰יו˙  ˘יכול‰  ביו˙ר  ‰‚„ול‰  ‰י˙‰  ˘כזו  זכו˙  עמו,  ולומ„˙  ‡ליו  מ˙‚לי˙  ‰י˙‰   ,˜„ˆ
ל‡„ם. בכך ˘מסייעים ל‰„פיס ספר כ‰ ˜„ו˘ זוכים בזכו˙ כפול‰ ‡˘ר ˘פ˙ו˙יו ‰˜„ו˘ו˙ 

„ובבו˙ ב˜בר, ו˘בכך נע˘ים למזכ‰ ‰רבים.

בר˘ימו˙יי י˘נו ר˘ימ‰, ‰˘יח‰ ‰˜„ו˘‰ ˘‡בי [כ"˜ ‡„מו"ר ‰ר˘"ב] נ"ע „יבר ב'ח‚ 
ב‰יכלו˙  מ‰ו ‰ס„ר  בי‡ר ‡בי  מ‰˘יח‰ ‰˜„ו˘‰  בחל˜  ˙רנ"„.  כסלו  י"ט  ‰ח‚ים' ‰‚„ול, 

נ˘מו˙ ‰ˆ„י˜ים בעולם ‰‡מ˙.

‡ני מˆרף כ‡ן – במכ˙ב ז‰ – ר˜ כמ‰ מ˘פטים מ‰˘יח‰ ‰˜„ו˘‰ ‰‰י‡:

המדור מודפס
עיוי נשמת 

הרה"ת ר' שמה
בן ר' יעקב ע"ה

יאנג
נב"ע כ"ז תשרי ה'תשפ"א 

תנצב"ה

לקראת שבת „

"גחון" – שחיי', הגחת רוח,
או מעיים?

מדוע מפרש רש"י תיבת גחון כאן ולא בפ' בראשית שנאמר שם "על גחונך"? / מדוע נאמר בכתוב "הולך על 
גחון" ולא "הולך על מעיו"? / ביאור דברי רש"י על הכתוב "כל הולך על גחון"

בסיום פר˘˙נו מ„בר ‰כ˙וב ‡ו„ו˙ "‰˘רı ‰˘ורı על ‰‡רı" ˘‡סור ל‡כלו, ומפרט (י‡, 
על   ıור˘‰ ıלכל ‰˘ר ר‚ליים,  מרב‰  כל  ע„  על ‡רבע,  וכל ‰ולך  ‚חון,  על  מב): "כל ‰ולך 

‰‡רı, ל‡ ˙‡כלום כי ˘˜ı ‰ם".  

ומפר˘ ר˘"י: "‰ולך על ‚חון – ז‰ נח˘. ול˘ון ‚חון, ˘חיי'; ˘‰ולך ˘ח ונופל על מעיו". 

‡ח˙  פעם  ר˜  חיים)  (בבעלי  מˆינו  ‚חון"  על  „"‰ולך  ז‰  ˘ענין  בפ˘טו˙,  ר˘"י  וכוונ˙ 
ב˙ור‰ – בפר˘˙ בר‡˘י˙ (‚, י„), ˘ם נ‡מר ל‰נח˘: "על ‚חונך ˙לך"; ומז‰ מובן ˘‚ם כ‡ן 

‰כוונ‰ ‰י‡ ל‡ו˙ו בעל חיים – ‰נח˘, ˘‰ו‡ ‰"‰ולך על ‚חון". 

˘חיי',  ‚חון  ("ול˘ון  ˙יב˙ "‚חון"  כ‡ן ‡˙  לפר˘  ר˘"י  ˘‰וˆרך  בז‰  בי‡ור  ‡מנם ˆריך 
˘‰ולך ˘ח ונופל על מעיו"):

בפר˘˙ בר‡˘י˙, ˘ם נ‡מר לר‡˘ונ‰ ל˘ון זו „"על ‚חונך ˙לך", ל‡ פיר˘ ר˘"י ‡˙ ˙יב˙ 
"‚חון" – ומ‰ נ˘˙נ‰ כ‡ן ˘‰וˆרך לפר˘‰? 

בר‡˘י˙  בפר˘˙  ˙ר‚ם  ˘כן  מעיים,  ‰ו‡  "‚חון"  פירו˘  ‡ונ˜לוס  ˙ר‚ום  לפי  ו‰נ‰,  ב. 
בר‡˘י˙)  (בפ'  ‰ר‡ב"ע  פיר˘  ז‰  וכעין  מעו‰י".  על  "„מ‰לך   – כ‡ן  וכן  ˙זל",  מעך  "על   –

˘"‚חון" ‰יינו "חז‰". 

ומע˙‰ י˘ לומר, ˘כן למ„ ר˘"י בפר˘˙ בר‡˘י˙, ולכן ל‡ ‰וˆרך לפר˘ ˘ם ˙יב˙ "‚חון" 
כיון ˘סמך ר˘"י ˘יבין ‰˙למי„ לב„ ˙יב˙ "‚חון" (כ˘ם ˘מכיר ‰˙למי„ ˙יב˙ "מעיים").

ל˙יב˙  נוסף  פירו˘  מבי‡  (˘ם)  ‰ר‡ב"ע  בפירו˘  כי  כן,  ללמו„  ‰כרח  ‡ין  ˘ב‡מ˙  ‡ל‡ 
"‚חון" – ˘"נ˜ר‡ כן בעבור ‰רוח ˘י‚יח ממנו". 

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

"˘‰י'   – י‚)  (ב,  ‚יחון"  "‰נ‰ר ‰˘ני  ל‚בי  בר‡˘י˙,  בפר˘˙  עˆמו  ר˘"י  פיר˘  כן  וב‡מ˙ 
‰ולך ו‰ומ‰, ו‰מיי˙ו ‚„ול‰ מ‡ו„, כמו 'כי י‚ח', ˘מנ‚ח ו‰ולך ו‰ומ‰"; 

˘סמך  מכיון   - בנח˘  ˙יב˙ "‚חון" ‰נ‡מר˙  לפר˘  ר˘"י  ˘ל‡ ‰וˆרך  ˘ז‰ו  י˙כן  ומע˙‰ 
על מ‰ ˘פיר˘ ˜ו„ם לכן לענין "‚יחון" (וכפירו˘ ‰ר‡ב"ע, ˘‰˘וו‰ בין "‚חון" ל"‚יחון"), 
˘כיון  ומובן,  ונ˜ˆˆו".  לו  ‰יו  "ר‚ליים   – ר˘"י  פיר˘  ˙לך"  ‚חונך  "על  ‰פסו˜  על  ˘‰רי 
˘ם  על  ‚חונך",  "על  ‰ליכ˙ו  נ˜ר‡˙  ולכן   ,ıר‡‰ על  ‰ולך  ‰ו‡  ‰רי  ‰נח˘,  ר‚לי  ˘נ˜ˆˆו 

"˘‰י' ‰ולך ו‰ומ‰". 

בפירו˘  „ע˙ו  ר˘"י  כ˙ב  ל‡  ˘˘ם  בר‡˘י˙,  בפר˘˙  ר˘"י  ב˘יט˙  ‰ו‡  ז‰  כל  ‡מנם 
"מעיים",  פירו˘ו  ˘"‚חון"  [‡ו  ‡לו  ‡ופנים  מ˘ני  כ‡ח„  ˘סובר  לומר  ‡פ˘ר  ולכ‡ור‰ 
ו‰פירו˘ "‰ולך על ‚חון" ‰ו‡ ˘‰נח˘ ‰ולך על מעיו – ‡ו ˘"‚חון" ‰ו‡ במ˘מעו˙ ˘ל רוח 

ו‰מיי˙ ˜ול, ו‰פירו˘ "‰ולך על ‚חון" ‰ו‡ ˘‰נח˘ מוˆי‡ רוח ב‰ילוכו]; 

‰י‡  ו‰כוונ‰  ˘חיי',  מל˘ון  ‰ו‡  ˘"‚חון"   - ˘לי˘י  ב‡ופן  ר˘"י  לומ„  כ‡ן  בפירו˘ו  ‡ך 
לז‰ ˘‰נח˘ ‰ולך כפוף. 

פירו˘ו ‰פ˘וט  ל‡ ˜יבל ‡˙  ולמ‰  ז‰,  מחו„˘  לפירו˘  ר˘"י  ˘‰וˆרך  בז‰  ל‰˙בונן  וי˘ 
על  "נופל  ˘‰נח˘  ‚ופ‡  ר˘"י  כ‡ן  ˘מסיים  וכפי  "מעיים",  ‰ו‡  ˘"‚חון"   – ‡ונ˜לוס  ˘ל 

מעיו". 

לו  „ומ‰  ˘‡ין  מ˘ום  ‡ונ˜לוס  ˘ל  בפירו˘ו  מי‡ן  ˘ר˘"י  בפ˘יטו˙,  לומר  ונר‡‰   .‚
במ˜ר‡, ול‡ מˆינו ב˘ום מ˜ום ‡חר ˘"‚חון" פירו˘ו "מעיים".

ולכן ‰ע„יף ר˘"י לפר˘ ˘"‚חון" ‰ו‡ מל˘ון "˘חיי'" – ˘מˆינו לפירו˘ ז‰ חבר במ˜ר‡, 
מל˘ון  לז‰ „ו‚מ‡  ומבי‡  ו˘חי",  "כרעי  ˘ם  ר˘"י  ומפר˘  ו‚חי",  "חולי  י):   ,„) מיכ‰  בספר 
‰˙נ‡ים (˙וספ˙‡ מו"˜ פ"‡ ‰"„) "כו˙ל ‰‚וח‰ לר˘ו˙ ‰רבים" – ˘‰כו˙ל ‡ינו עומ„ י˘ר ‡ל‡ 
כפיפ‰  ˘ל  במ˘מעו˙  ו˙לחו˘",  "‚חין   (‡ נט,  (ב"מ  ‰‡מור‡ים  בל˘ון  ‚ם  מˆינו  [וכן  כפוף 

ו˘חיי'].  

ממנו",  ˘י‚יח  ‰רוח  "בעבור  ‰י‡  "‚חון"  ˘מ˘מעו˙  כ‡ן  לפר˘  ר˘"י  רˆ‰  ˘ל‡  ומ‰ 
˘לפירו˘ ז‰ כן מˆינו חבר במ˜ר‡, ב˙יב˙ "‚יחון" (וכפירו˘ ‰ר‡ב"ע. וכנ"ל ס"ב) -  

י˘ לב‡ר, ˘‰ו‡ ב‚לל „יו˜ ל˘ון ‰כ˙וב "כל ‰ולך על ‚חון": 

ב‰מ˘ך ‰פסו˜ מפר˘ ר˘"י, ˘"‰ולך על ‚חון" ‰ו‡ ‰נח˘, ו‡ילו ˙יב˙ "כל" ב‡‰ לרבו˙ 
˘רˆים ‰„ומים לנח˘ ב‡ופן ‰ליכ˙ם – "כל ‰ולך, ל‰בי‡ ‰˘ל˘ולין". 

רוח – ‰רי  ומ‚יח  ˘‰ו‡ ‰ולך  ז‰  ˘ם  על  על ‚חון"  נ˜ר‡ "‰ולך  ˘‰נח˘  נלמ„  ‡מנם ‡ם 
‡ין ˘רˆים ‰„ומים לו ב˙כונ‰ זו כלל, ˘כן ל‡ מˆינו ˘רˆים ‡חרים ‰‰ולכים ומ‚יחים רוח, 

ו‡ם כן ‰ריבוי "כל" ל‡ יעל‰ יפ‰. 

יומ˙˜  לנח˘ –  ‰„ומים  ˘רˆים  לרבו˙  ב‡‰  ˘˙יב˙ "כל"  ר˘"י ‡לו  לפי „ברי  ו‰נ‰,   .„
וי˙ב‡ר עו„ ז‰ ˘ל‡ רˆ‰ ר˘"י לפר˘ ˘"‚חון" ‰ו‡ "מעיים" (נוסף על ‰נ"ל ס"‚):

חזקים בבטחון
בו   .  . ע״י  עבורה  נפש  הפדיון  קבלתי  בעתו 

הוא כתב לי שהיא סובלת מפחד מסוים:

רצוני בזה להדגיש שוב, שכל יהודי הן אשה 

והן איש צריכים להיות חזקים בבטחון בהקדוש 

באמונה  מאמין  יהודי  שכל  וכיון  הוא,  ברוך 

העולם,  שליט  הינו  ברוך  שהקדוש  שלימה 

החיים  על  שליט  גם  הינו  הוא  ברוך  הוא  כך 

ומכיון  אשה,  והן  איש  הן  יחיד,  יהודי  כל  של 

שהוא  ודאי  טוב,  הוא  יתברך  שהשם  שבטוח 

השגחתו  תחת  נמצאים  וכאשר  לטובה,  ינהיג 

ממה  אין  יתברך,  השם  של   - פרטית  השגחה   -

לא  בתהלים,  אומר  המלך  שדוד  וכפי  להבהל, 

הוא  עמדי׳  וה׳אתה  עמדי,  אתה  כי  רע  אירא 

אצל כל יהודי.

(תרגום מאגרות קודש ח"ה עמ' רמב)

לימוד והתבוננות בענין 
של השגחה פרטית

שלה  העצבים  אודות  שכותבת  במה 

שנעשית רגישה ביותר וכו' ומהנכון הי׳ שתקרא 

דבר  על  המתאימים  במקומות  תלמוד  וגם 

הבעש״ט  תורת  פי  על  פרטית  דהשגחה  הענין 

באגרת  נמצא  מזה  נקודות  (אשר  והחסידות 

זה  ענין  ויהי'  כ״ה)  סימן  הזקן  לרבנו  הקדש 

חקוק בזכרונה ע״י שתלמוד אותו כמה פעמים, 

זה  ויפעול  בפרטיו,  וגם  הענין  על  תזכור  שבקל 

פרטית  השגחה  שכמובן  בפועל,  הנהגה  על  גם 

שולל ענין הכעס ואפילו ענין ההתרגזות [מלבד 

הקדש],  באגרת  כמבואר  שמים,  יראת  בעניני 

מובן  כי  היא,  רחוקה  ולא  היא  נפלאת  ולא 

שבהתבוננות  אלא  עוד  ולא  צרכו,  די  הענין 

מהאמונה  ישרה  תוצאה  שזהו  איך  רואים  קלה 

הפשוטה אשר לית אתר פנוי מיני'.

(אגרות קודש חט״ו עמ' רמ)

מנוחת הנפש – בטחון בבורא 
לקבל  לי  נעם  ארוך  הכי  הפסק  לאחרי 

מכתבו . . כתוב במנוחת נפש הרבה יותר מאשר 

על  גם  ילמוד  שמזה  רצון  ויהי  הקודם,  מכתבו 

הוא  בחייו  ענין  שאיזה  לו  ידמה  שבאם  להבא, 

לא כפי רצונו, בטוח יהי' בבורא עולם המשגיח 

בו  שיקוים  פרטית,  בהשגחה  ואחד  אחד  כל  על 

מאמר רז"ל, הידוע, כל מה דעביד רחמנא לטב 

עביד, וסוף סוף יהי' גם בטוב הנראה והנגלה.

(אגרות קודש חט"ז עמ' פו)

התבוננות בהשגחה פרטית

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

מכתבי עצה והדרכה בעבודת השי״ת בחיי היום יום



טולקראת שבת

„„ורו˙, ‡למל‡ ‰לימו„ ממ˜"‡.

ממע˘ר  ל˜"ו  ‰כ‡  ‡‰רן  נז˜˜  ול‰כי 
˘ע‰  ˘ב˜„˘י  „מ‡חר  נימ‡  „ל‡  ‰˜ל, 
ב˜„˘י  ˘נ˜ל  כ"˘  ‰˙ור‰  כ‡ן  ‰˜יל‰ 
מ‡חר  כי  פחו˙,  ‰חמורים  „כ‡ן,  „ורו˙ 
על  ‡פילו  חל  ‡נינו˙  ˘‡יסור  ˘מˆינו 
‚ופיי‰ו),  „ורו˙  (ב˜„˘י  ‰˜ל"  "מע˘ר 
כרחנו  על  מכ‡ן,  ‰י˙ר  בו  למ„נו  ול‡ 
˘ע‰  כ‡ן ‰י‰ ‰ור‡˙  „‰י˙ר ‡נינו˙  נ‡מר 
חי„ו˘‰,  ‡ל‡  בו  לך  ˘‡ין  ביו˙ר  מיוח„˙ 
בנו‚ע ל˜„˘י ˘ע‰ בלב„, ו‡ין ללמו„ ממנו 
בטעם ‰סבר‡ „˜„˘י  יל"ע  וע„יין  מ‡ומ‰. 
(ובפ˘טו˙  „ורו˙  מ˜„˘י  חמורים  ˘ע‰ 
˘ע‰  ולפי  זמני  ל‰יפך, „„בר  נו˙נ˙  ‰„ע˙ 
בחיוב  כמו  ע˘יי˙ו  ב‡ופן  חמור ‰„יו˜  ‡ין 

˜בוע).

נ˜ט  כ‡ן  ‰כ˙ובים  על  בר˘"י  ו‰נ‰ 
‡ין  ˘ע‰  ב˜„˘י  ˘מע˙  "‡ם  ‡‰רן  ב„ברי 
"‡ין  ומ‰ל˘ון  „ורו˙",  ב˜„˘י  ל‰˜ל  לך 
וכל˘ונו  וכיו"ב,  (ול‡ "ללמו„"  ל‰˜ל"  לך 
נר‡‰ „לפר˘"י ‰‡ „מסי˜  בפסחים ‰נ"ל), 
‡‰רן „‡ין ללמו„ כ‡ן ‰‰י˙ר מ˜„˘י ˘ע‰ 
בכללי  ס˙מי  כלל  מ˘ום  [ל‡  ‰ו‡  ל„ורו˙ 
בכלל  ילפינן  ל‡  ˘ע‰  „מ‰ור‡˙  ‰לימו„ 
ל„בר ‡חר, וכנ"ל ‰כלל „„ורו˙ מ˘ע‰ ל‡ 
ילפינן, ‡ל‡ מחמ˙ סבר‡ מיוח„˙ לעניננו] 
‰סבר‡  ‡„רב‰,  „מיל˙‡,  ˘למס˜נ‡  לפי 
חמורים  „ורו˙  „˜„˘י  ‰י‡  ‰פ˘וט‰ 
מסו‚י‡  ‰עול‰  כפי  (ול‡  ˘ע‰  מ˜„˘י 
"‡ם   – טעמ‡  ומ‰‡י  כנ"ל),  „פסחים 
ב˜„˘י  ל‰˜ל  לך  ‡ין  ˘ע‰  ב˜„˘י  ˘מע˙ 
‰מ˜ר‡ו˙  פ˘טו˙  „לפי  ו‰יינו  „ורו˙", 
‰מס˜נ‡ ‰י‡ ל‰יפך, „„ו˜‡ „ורו˙ חמורים 
‰‰י˙ר  ללמו„  ‡ין  בו„‡י  וממיל‡  מ˘ע‰, 
‰בי‡  ל‡  (ול‰כי  ל„ורו˙  מ˘ע‰  „‡ונן 

כי  ˘‰בי‡ ‰˘"ס,  כמו  ממע˘ר  ר˘"י ‰˜"ו 
סבר‡  י˘  לר‡י‰ ˆ„„י˙ ‡ל‡  ל„י„י‰ ‡י"ˆ 
יו˙ר  חמורים  ב‚וף ‰„בר „„ורו˙  מחו„˘˙ 

ו‡ין ללמו„ ב‰ם ‰‰י˙ר, ו˜"ל). 

˘ב‡מ˙  „‡ף  ‰˘"ס,  ˘י'  בבי‡ור  וי"ל 
˜ל  „˘ע‰  ‰י‡  ‰פ˘וט‰  ‰סבר‡  למס˜נ‡ 
„‰כ‡  „"˘ע‰"  ס"ל  ‰˘"ס  ‰רי  מ„ורו˙, 
כי ‰כ‡  י˙יר‰,  חומר‡  בו „ו˜‡  ˘י˘  ˘‡ני 
ל‰  ˘‡ין  ס˙ם  פעמי˙  ח„  פעול‰  פי'  ‡ין 
טפי  מס˙בר‡ „˜יל  ל„ורו˙ „‡ז ‡כן  נ‚יע‰ 
מ˜„˘י „ורו˙ (וכ‚ון ב˜רבנו˙ „‡לי‰ו ב‰ר 
ב‰ם  ˘‰ו˙ר  ˜ול‡  ב‰ם  ˘מˆ‡נו  ‰כרמל, 
פעול‰  ‡„רב‰  ‡ל‡   ,(ıחו ˘חוטי  ‡יסור 
‰‚„ר  „ז‰ו  ל„ורו˙,  ‰פועל˙  כללי˙  ‡ח˙ 
ו˜רבנו˙  ‰מילו‡ים  ימי  „˜רבנו˙  ‰כ‡, 
‰סבר‡  ובז‰  ‰מ˘כן,  חינכו  ‰נ˘י‡ים 
כי  ל„ורו˙,  מ‰נו‰‚  יו˙ר  ל‰חמיר  נו˙נ˙ 
ל„ורי  ענינים  ˙לויים  ובו  נפעלים  י„ו  על 
סבר  ‰˙ור‰  על  „ר˘"י  ‡ל‡  ו˜"ל.  „ורו˙, 
‰כ‰נים  ב‡כיל˙  ˜יימינן  ‰כ‡  ‰רי  „מ"מ 
„‰נך ˘עירים, ול‡ ב‰˜רב˙ם, וב„רך פ˘ט 
‰מ˜ר‡ נר‡‰ לי‰ יו˙ר „‰‡כיל‰ ‡ינ‰ חל˜ 
‰‰˜רב‰  ˘ע"י  (חינוך)  ל„ורו˙  מ‰פעול‰ 
 ˘‡ יˆ‡‰  כבר  ב‰˜רב‰  ˙יכף   ‡‰„ לחו„, 
„י"ל  בנ˘י‡ים  וכן  כו',  ‰˘כינ‰  ו˘ר˙‰ 
˘‰עי˜ר ‰ו‡ חנוכ˙ ‰מזבח ˘ע"י ‰‰˜רב‰ 
‰ור‡˙  ב‚„ר  ‰י‡  ‰‡כיל‰  ול‰כי  לחו„, 
‰˘"ס  ˘י'  ‡בל  טפי;  „˜יל  ‰ר‚יל‰,  ˘ע‰ 
מפעול˙  חל˜  ‰י‡  ‡ף  „‰כ‡  „‰‡כיל‰ 
‰חינוך, וכ‰‡ „‡מרי' בפעול˙ כפר‰ ˘ע"י 
מ˙כפרים",  ובעלים  ‡וכלים  "כ‰נים  ˜רבן 
לכל  בנו‚ע  ‰ו‡  ˘ע„"ז  „י"ל  נט:,  פסחים 
‰פעול‰  כולל  ˜רבן,  ˘ע"י  ‰פעולו˙ 
בז‰,  פועל˙  ‰כ‰נים  ‡כיל˙  „‡ף  „חינוך, 
‰חמורים  כלליים  ˘ע‰  עניני  ב‚„ר  ו‰וי 

טפי, כנ"ל.

לקראת שבת ו

וי˘נו ‰ריבוי ‰נוסף – "כל  ‰עי˜ר,  ˘‰ו‡  על ‚חון"  ˘˜יים ‰"‰ולך  מובן  מ‰ריבוי "כל" 
‰ולך על ‚חון" – ˘ממנו למ„ים ל‰וסיף ˘רˆים ˘‡ינם ‰עי˜ר עˆמו ‡ל‡ ר˜ „ומים ל‰עי˜ר.

כי  מעיו,  על  ˘‰נח˘ ‰ולך  לכך  ‚חון" ‰י‡  על  ב"‰ולך  ˘‰כוונ‰  לפר˘  מס˙בר  ל‡  ולכן 
‚ם ‰˘רˆים  ˘כן  ל˘רˆים ‰„ומים ("‰˘ל˘ולין"),  ביחס  ˘‰נח˘ ‡ינו "עי˜ר"  עול‰  ‡ז ‰י' 
‰‡חרים מסו‚ ז‰ ‰ולכים על מעי‰ם ב„יו˜ כמו ‰נח˘, ו‡ין טעם "לייחס" ‡˙ ‰נח˘ במיוח„!

ומז‰ ˘‰כ˙וב נ˜ט ב˘ם "‰ולך על ‚חון" ˘מ˙ייחס ביחו„ ‡ל ‰נח˘ „ו˜‡, ‰וכיח ר˘"י 
˘˙כונ˙ "‰ולך על ‚חון" מˆוי' ר˜ בנח˘ בלב„. וז‰ו ˘פיר˘ ˘"‚חון" ‰ו‡ מל˘ון "˘חיי'", 

ו‰כוונ‰ לז‰ ˘‰נח˘ "‰ולך ˘ח":

ב˙חיל˙ ‰ליכ˙ו ‡ין חל˜ ‚ופו ‰עליון ˘ל ‰נח˘ נו‚ע ב˜ר˜ע, ‡ל‡ ‰ו‡ ר˜ "‰ולך ˘ח" – 
כפוף ומו˘פל; ובז‰ ˘ונ‰ ‰נח˘ מ‰"˘ל˘ולין" ˘‰ם מלכ˙חיל‰ זוחלים ו"מחוברים" ל‚מרי 

ל‰˜ר˜ע ו‡ין ב‰ם ‰‚ב‰‰ וכפיפו˙ כלל. 

על ‰˜ר˜ע  וזוחל  מעיו"  על  ב‰מ˘ך ‰‰ליכ‰, ‰נח˘ "נופל  ˘ל „בר,  ˘בסופו  כיון  ‡מנם 
ל‰נח˘  ‰„ומים  ‰"˘ל˘ולין"   ˙‡ ‚חון"  על  ‰ולך  "כל  מ‰ריבוי  ללמו„  ˘פיר  ‡פ˘ר  ממ˘, 
ב‰ליכ˙ם, ‡ם כי ע„יין נ˘‡ר חילו˜ ˘‰עי˜ר ‰מפור˘ ‰ו‡ ‰נח˘ (˘„ו˜‡ בו מ˙‡ים ‰ל˘ון 

"‚חון" מל˘ון ˘חיי' וכפיפ‰) ו‡ילו ‰"˘ל˘ולין" נלמ„ים ב„רך ריבוי וי˙ור בלב„.

‰. וע„יין י˘ ל„˜„˜ בל˘ון ‰מ˜ר‡, ˘ייח„ ‰נח˘ ב‰יו˙ו "‰ולך על ‚חון":

˘ב˙חיל˙  ‡ל‡  ז‡˙  ו‡ין  ‰"˘ל˘ולין",  כמו  מעיו"  "על  ‰ולך  ‰נח˘  ‚ם  סוף  סוף  ‰רי 
‰ליכ˙ו ‰ו‡ "‰ולך ˘ח" – 

כל  י˘ר  ב‡ופן  בז‰  נכללים  ו‰יו  מעיו",  על  ‰ולך  "כל  לומר  ˆריך  ‰כ˙וב  ‰י'  כן,  ו‡ם 
‰˘רˆים מסו‚ ז‰, כולל ‰נח˘; ומ„וע ‡יפו‡ ר‡‰ ‰כ˙וב (‡ליב‡ „ר˘"י) ל‰וˆי‡ ‰נח˘ מן 
‰כלל ול‰„‚י˘ (ב˙יב˙ "‚חון") ‡˙ ‰˘ינוי ˘בינו לבין ˘‡ר ‰˘רˆים ˘מסו‚ו, ז‰ ˘ב˙חיל˙ 

‰ליכ˙ו ‰ו‡ ‰ולך בכפיפ‰?

וי˘ לב‡ר ב„רך ‰פנימיו˙, על פי „ברי ‰ז‰ר (ח"‡ ל‰, ב) ˘‰נח˘ רומז ל"יˆר ‰רע" – ולפי 
ז‰, למ„נו כ‡ן ‡˙ „רך פעול˙ו ˘ל ‰יˆר ‰רע ˘מורי„ מ„חי ‡ל „חי, וכ„ברי חז"ל (˘ב˙ ˜‰, 

ב) "כך ‡ומנ˙ו ˘ל יˆר ‰רע, ‰יום ‡ומר לו ע˘‰ כך וכו'": 

ב˙חיל˙ „רכו ‡ין ‰יˆר ‰רע מבי‡ ‡˙ ‰‡„ם ל‰יו˙ "זוחל" על ‰˜ר˜ע ממ˘, ור˜ ˘מב˜˘ 
 ˙‡ בעˆמו  י˜יים  ˘ל‡  מט‰,  כלפי  ומו˘פל  כפוף  י‰י'  ˘ר‡˘ו   – ˘ח"  "‰ולך  ל‰יו˙  ממנו 

‰ˆיווי "˘‡ו מרום עיניכם ור‡ו מי בר‡ ‡ל‰" (י˘עי' מ, כו);  

˘ל "נופל  מ‚יע ‰מˆב  ˘ב‰מ˘ך ‰„רך  כך  לי„י  ˘ל ‰ר‡˘ ‰י‡ ‰מבי‡‰  זו  כפיפ‰  ‡מנם 
על מעיו" ב˙כלי˙ ‰˘פלו˙. 

ומסיימים בטוב – ˘‰„רך ל‰˙‚בר על טומ‡˙ ‰נח˘ ‰מ˘פיל ל‡רı, ‰י‡ בלימו„ ‰˙ור‰ 
˘‰י‡ בחינ˙ "˘מים" (כמבו‡ר ב˙ור‰ ‡ור ב˙חיל˙ו. ובכ"מ), ולכן כ‡ן בפסו˜ ז‰ ‰ו‡ "חˆיין ˘ל 
‡ו˙יו˙ ˘ל ספר ˙ור‰", כ„ברי ‰‚מר‡ (˜י„ו˘ין ל, סע"‡), ור‡‰ במ‰ר˘"‡ ˘ם ב‡רוכ‰, עיי"˘.



וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

מה בין הקרבת הדם 
להמצאתו?

וישחט את העולה וימציאו בני אהרן אליו את הדם 
ויזרקהו על המזבח סביב
וימציאו - לשון הושטה והזמנה
(ט, יב. רש"י)

שינויים  מצינו  לאהרן  הדם  הושטת  בענין 

ט)  פסוק  (לעיל  החטאת  קרבן  גבי  הכתובים:  בלשון 

ואילו  אליו",  הדם  את  אהרן  בני  "ויקריבו  נאמר 

בדם  יח),  (פסוק  לקמן  וכן  העולה,  קרבן  בדם  כאן, 

את  אהרן  בני  "וימציאו  נאמר  השלמים,  קרבן 

הדם אליו". וטעמא בעי.

חילוק  בהקדים   - בזה   הביאור  לומר  ויש 

עולה  לקרבנות  חטאת  קרבן  בין  שמצינו  נוסף 

המזבח:  גבי  על  דמם  מתן  אופן  בענין  והשלמים, 

בקרבן חטאת, מתן הדם על המזבח אינו בזריקה 

שם)  (לעיל  וכמ"ש  באצבע,  בנתינה  אלא  בכלי, 

המזבח";  קרנות  על  ויתן  בדם  אצבעו  "ויטבול 

על  בזריקה  הוא  הדם  מתן  ושלמים  בעולה  ואילו 

(כאן  וכמ"ש  הדם,  התקבל  שבו  מהכלי  המזבח 

בלי  סתם,  המזבח"  על  "ויזרקהו  יח)  פסוק  ולקמן 

טבילת אצבע.

פי  על  הנ"ל,  הלשון  שינוי  לבאר  יש  ובזה 

הושטה  "לשון  הוא  ש"וימציאו"  כאן,  רש"י  דברי 

והזמנה":

נעשה  ידה  שעל  פעולה  פירושה  "הזמנה"   

בפעולה  צורך  ללא  לתכליתו,  ומזומן  מוכן  הדבר 

רק  שייך  זה  שלשון  מובן  ועפ"ז  בינתיים.  נוספת 

בעולה ושלמים, שבהם אין צורך בפעולה נוספת 

המזבח,  על  זריקתו  ובין  כהן  אל  הדם  הבאת  בין 

כבר  נעשה  לאהרן  הדם  הושטת  שבעצם  ונמצא 

הדם מזומן לזריקה.

הדם  הושטת  שלאחר  חטאת,  בקרבן  משא"כ 

אצבעו  את  בו  לטבול  הוא  צריך  עדיין  הכהן  אל 

שבהושטת  נמצא   - המזבח  על  הדם  מתן  קודם 

לנתינתו  ומזומן  מוכן  הדם  הי'  לא  עדיין  הדם 

הכתוב  נקט  לא  זה  בקרבן  ולכן  המזבח.  על 

אלא  והזמנה",  הושטה  "לשון  שהוא  "וימציאו", 

"ויקריבו", שפירושו הושטה בלבד.

שלא לערבב את השמחה
ויקרא משה אל מישאל ואל אלצפן בני עוזיאל דוד 
אהרן ויאמר אליהם קרבו שאו את אחיכם מאת פני 
הקודש אל מחוץ למחנה

כאדם האומר לחבירו העבר את המת מלפני הכלה שלא לערבב 
את השמחה

(י, יד. רש"י) 

להביא  רש"י  הוצרך  מה  מפני  ביאור:  צריך 

של  גופותיהם  להוצאת  הציווי  על  מיוחד  טעם 

שלא  כדי  שהוא  ולפרש  מהמשכן,  ואביהוא  נדב 

צריכים  היו  הכי  בלאו  והרי  השמחה,  את  לערבב 

להוציאם כדי להביאם לקבורה?

לרש"י  לו  הוקשה  עצמו  זה  שדבר  לבאר  ויש 

בכתוב: מה ראה הכתוב להפסיק באמצע עבודת 

ולספר  למילואים,  השמיני  ביום  המשכן  חנוכת 

בפרטיות על ציווי משה למישאל ואלצפן להוציא 

את גופותיהם של נדב ואביהוא, ושעשו כן בפועל 

אלא  במשכן  השאירום  שלא  מאליו  מובן  והרי   -

הוציאום כדי להביאם לקבורה?

"קרבו  שהציווי  לפרש,  לרש"י  הכריחו  וזה 

הבאתם  לשם  הי'  לא  גו'"  אחיכם  את  שאו 

חלק  היתה  גופא  ההוצאה  אלא  גרידא,  לקבורה 

מעבודת המשכן, דכיון שהימצאות גופותיהם של 

חנוכת  לשמחת  הפריעה  במשכן  ואביהוא  נדב 

להמשיך  כדי  משם  להוציאם  הוצרכו  המשכן, 

בעבודת היום - "כאדם האומר לחבירו העבר את 

המת מלפני הכלה שלא לערבב את השמחה".

הי'  להוציאם  משה  שציווי  הטעם  יומתק  ובזה 

לאליצפן ועוזיאל הלויים דוקא - דלכאורה מוטב 

אינם  הכי  שבלאו  ישראלים,  בהם  שיעסקו  הי' 

שעל  לויים,  ולא  המשכן,  בעבודת  חלק  נוטלים 

ידי שייטמאו להם תמנע מהם האפשרות לעסוק 

בעבודת המשכן וליטול חלק בשמחת חנוכתו?

שההוצאה  דכיון  היטב,  מבואר  הנ"ל  פי  ועל 

היתה חלק מעבודת המשכן גופא, הי' צריך הדבר 

מעבודתם  כחלק  דוקא,  לויים  ידי  על  להיעשות 

בשמחת  חשוב  חלק  נטלו  גופא  ובזה  במשכן, 

חנוכת המשכן.

לקראת שבת י„

בו  ˘˜רבו  ‡חרים  ˘עירים  ב'  ‡כיל˙  ‰יינו 
נח˘ון  ו˘עיר  „מילו‡ים  עזים  (˘עיר  ביום 
בסו‚יין),  כ„ל‰לן  ˘בנ˘י‡ים,  ‰ר‡˘ון 
‡בל ל‡ נ‡מר ‰‰י˙ר ל‰„י‡ ‡˘עיר חט‡˙ 
ב˘עיר  ולכן  „ורו˙],  ˜„˘י  [˘‰ו‡  „ר"ח 
‰י‰  „מ˘‰  ו‡‰רן,  מ˘‰  ונ˙נו  נ˘‡ו  ר"ח 
סבור ˘‚ם בו יחול ‰‰י˙ר, „מ˘ני˙ן ‰‰י˙ר 
„ורו˙,  ל˜„˘י  ˘ע‰  ˜„˘י  בין  לחל˜  ‡ין 
(‰‰י˙ר)  ˘מע˙  ל‡  "˘מ‡  טען ‡‰רן  וע"ז 
˜"ו  „ורו˙  ב˜„˘י  „‡י  ˘ע‰,  ב˜„˘י  ‡ל‡ 
˙ור‰  מע˘ר ‰˜ל ‡מר‰  ומ‰  ממע˘ר ‰˜ל 
ל‡  „ורו˙  ב˜„˘י  ממנו  ב‡וני  ‡כל˙י  ל‡ 
בעיניו  וייטב  מ˘‰  וי˘מע  ו"מי„  ˘כן",  כל 
˘מע˙י  ל‡  לומר  (מ˘‰)  בו˘  ול‡  ‰ו„‰ 

‡ל‡ (‡מר) ˘מע˙י ו˘כח˙י". ע"כ.

וˆ"ע טוב‡ בבי‡ור ‰„ין ו„ברים „מ˘‰ 
ˆריך  ‰י‰  מ‰  מפני  „רב‡,  ‡ליב‡  ו‡‰רן 
˜"ו  „ורו˙)  ב˜„˘י  "(„‡י  לטעון  ‡‰רן 
ממע˘ר ‰˜ל כו'". ‰ל‡ ‡‰רן ל‡ ב‡ לח„˘ 
למ˘‰ עˆם ‰„ין בכללו˙ו ˘‡ונן ‡סור ‡ף 
כבר  י„ע  „ז‡˙  ב˜"ו,  חמורים  ב˜„˘ים 
עˆמו  ז‰  מ‡ורע  ובע˙   – לכן  ˜ו„ם  מ˘‰ 
ל‰י˙ר  ˘נז˜˜  ממ‰  כ„מוכח   – ‰„בר  זכר 
ול‡  ב‡נינו˙,  ל‡כול  לו  ˘נ˙פר˘  מיוח„ 
ז‰  ב‰י˙ר  ‰חילו˜  לח„˘  ‡ל‡  ‡‰רן  ב‡ 
בין ˜„˘י ˘ע‰ ל„ורו˙, ול‡ ‚ופ‡ „‡יסור‡ 
„‡ונן ב˜„˘ים, ו‰רי לענין חילו˜ ז‰ – ‡ין 
נימ‡  (כ‡ילו  ממע˘ר  ‰˜"ו  מ‡ומ‰  מוסיף 
˘לול‡ ‰˜"ו ‡ין מ˜ום לחל˜), וטפי ‰ול"ל 
ול‡  ˘ע‰  ב˜„˘י  ˘מע˙  "˘מ‡  ב˜יˆור 
˘פ˙  ועיי'  מי„י,  ל‡  ו˙ו  „ורו˙",  ב˜„˘י 

‡מ˙ ו˜רן ‡ור‰ בסו‚יין.

„בריי˙‡  „˘מו‡ל,  ‡ליב‡  וב˘למ‡ 
„„ברי  וסבר‰  ‡˜מיי˙‡  פלי‚‡  ב˙ריי˙‡ 
כן  "כי  מפור˘,  ‰י˙ר  כ‡ן  ˘˘מע  מ˘‰ 

˘פיר  ‡נינו˙,  לענין  ˘ייכ‡  ל‡  ˆוי˙י", 
‡ונן  ‡יסור  ממנו  כ‡ן  „נ˙עלם  ‡פ"ל 
בסו‚יין)  ר˘"י  עיי'  ‰˜"ו,  „ר˘  (ול‡  ב˜„˘ים 
(ועיי'  ‰˜"ו  ול„רו˘  ל‰זכירו  ‡‰רן  ו‰וˆרך 
‰ל' בוי˜"ר פר˘˙נו פי"‚ ‡ וב‡בו˙ „ר"נ פל"ז יב); 

מפר˘ינן  ‰בריי˙ו˙  לב'  ‰ל‡  לרב‡  ‡בל 
‡ונן  ‡כיל˙  ‡יסור  מ˘‰  וזכר  „י„ע 

ב˜„˘ים, וכמ"˘ ר˘"י בסו‚יין.

‰˘˜ו"ט  בי‡ר  ˘‡כן  ‰˙ור‰  על  בר˘"י  (ועיי' 

עיי'  ‡בל  ‰˜"ו.  ו‰˘מיט  ז‰,  ב‡ופן  ו‡‰רן  „מ˘‰ 

ל‰לן „ל„י„י‰ מ˙פר˘ ‰כ˙וב ב‡ו"‡ מב˘"ס).

סבר‡  ˘ום  ‰י˙‰  כי  ‰י‡  „‰כוונ‰  וי"ל 
יו˙ר  חמורים  „ו˜‡  ˘ע‰  „˜„˘י  לומר 
‰י˙ר  ללמו„  ‰ו"‡  ול‰כי  „ורו˙,  מ˜„˘י 
מ˜„˘י  בכ"˘  „ורו˙  ל˜„˘י  ‡ונן  ‡כיל˙ 
ז‰. „‰נ‰ ‡יפלי‚ו  ל˘לול  וב‡ ‰˜"ו  ˘ע‰, 
חיˆונ‰  „חט‡˙  מנ"ל  פ‚.  בפסחים  ˙נ‡י 
וˆריכ‰  נפסל˙  ולפנים  לפני  „מ‰  ˘נכנס 
˘ריפ‰, „רי‰"‚ יליף ל‰ מ„כ˙יב בפר˘˙נו 
‰חט‡˙  ˘ריפ˙  על  ל‡‰רן  מ˘‰  ב˙מי‰˙ 
"‰ן ל‡ ‰וב‡ ‡˙ „מ‰ ‡ל ‰˜ו„˘ פנימ‰", 
ב˘ריפ‰",   – „מ‰  עייל   .  . „‡י  "מכלל 
˘ם  ופר˘"י  ממ˜"‡,  למ„ו‰ו  חכמים  ‡בל 
לפי   – מ‰כ‡  ילפי'  ל‡  „לחכמים  ‰טעם 
לכ‡ו'  ו‰נ‰  ילפינן".  ל‡  מ˘ע‰  ˘"„ורו˙ 
ילפינן  „ל‡  בי„ינו  כלל  כ‡ן  „נ˜טינן  ‡ף 
‡י"ז  ע„יין  יט:],  מנחו˙  [עיין  ל„ורו˙  מ˘ע‰ 
מב‡ר מ‰ו ‰יסו„ ‰מכריח ל˘נו˙ ול‰חמיר 
כ‡ן ב"˘ע‰" יו˙ר מ„ורו˙, ולמ‰ ל‡ נימ‡ 
לימו„  ב˙ור  (ול‡  ב„ורו˙  ל‰חמיר  בכ"˘ 
„ל˘י'  מכ‡ן  חזינן  כרחך  ועל  וילפו˙‡), 
מ˜„˘י  חמורים  בכלל  ˘ע‰  ˜„˘י  חכמים 
ל‰„י‡  ‰כ˙וב  ˘‡מר  ‡ף  ול‰כי  „ורו˙, 
בכ‰"‚  ב˘ריפ‰  ˘„ינ‰  „˘ע‰  חט‡˙  ‚בי 
בחט‡˙  כן  ל‰חמיר  ˘ל‡  נו˙נ˙  ‰סבר‡   –



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

בדין שעיר ר"ח דשמיני 
מיואים

יקשה אתירוצא דרבא בזבחים בביאור טענת אהרן – אמאי נזקק לק"ו ממעשר / יוכיח מסוגיית פסול חטאת 
שנכנס דמה לפנים – דקדשי שעה חמורים מקדשי דורות, ועפ"ז יבאר דברי הש"ס בעניננו והחילוק מלשון רש"י 

על הכתובים

˘מיני  „יום  ר"ח  ˘עיר  ‡כיל˙  ‚בי 
וטרי‡  ˘˜ל‡  בפר˘˙נו  מˆינו  למילו‡ים 
בני ‡‰רן  על  ל‡‰רן, „מ˘‰ ˜ˆף  מ˘‰  בין 
‡כלו‰ו  ול‡  ‰˘עיר   ˙‡ ˘˘רפו  ‰נו˙רים 
וטען  ˆּווי˙י",  כ‡˘ר  ‚ו'   ˘„˜‰ "במ˜ום 
‡‰רן  בני  מי˙˙  מ˘ום  „‰ו‡  לפניו  ‡‰רן 
בעיני  ˙˘וב˙ו  ונ˙˜בל‰  ו‡בי‰ו‡,  נ„ב 

מ˘‰. 

בריי˙‡  „בח„  ‰˘"ס   '˜‰  .‡˜ ובזבחים 
מ˘‰  ˘‡מר  ˆווי˙י"  "כ‡˘ר  „פי'  ˙ני‡ 
ˆיווי  ‡ז  ˘‰י‰  ‰יינו  ב˙חיל‰  ˘˜ˆף  בע˙ 
מפור˘ ˘ל‡ ינ‰‚ בז‰ ‡יסור ‡כיל˙ ˜„˘ים 
מ‰"˙,  ‡יסור  ‰וי  „בעלמ‡  (‡ף  ב‡וננו˙ 
ל‰לן  כמוב‡  מע˘ר,  ‡כיל˙  ‚בי  כ„כ˙יב 
מסו‚יין), ‡בל ב‡י„ך בריי˙‡ ˙ני‡ „‰טעם 
˘טען ‡‰רן לבסוף ‰ו‡ „ל‡ ‡כלו‰ו מ˘ום 
נ‡מר  ו"לכך  ˜„˘ים,  ב‡כיל˙  ‡סור  „‡ונן 
‰„בר  ונ˙˜בל  כ‡ל‰",  ‡ו˙י]  [ו˙˜ר‡נ‰ 
‡ˆל מ˘‰ (ו‡"כ ‡"‡ לומר „נˆטו‰ ל‰„י‡ 

˘‡ין ‡יסור ‡וננו˙ נו‰‚ כ‡ן). 

וב' ˙ירוˆים נ‡מרו בז‰. „ל˘מו‡ל ‡כן 
ובריי˙‡  ‰בריי˙ו˙,  בין  ˙נ‡י  פלו‚˙˙  ‰י‡ 
לבסוף  ‡‰רן  ˘‡מר  „‰טעם  ס"ל  ˜מיי˙‡ 
טומ‡‰  מ˘ום  ‡ל‡  ‡נינו˙  מ˘ום  ל‡  ‰ו‡ 
עיי"˘  ב‡כיל‰,  ונ‡סר‰  בחט‡˙  ˘נ‚ע‰ 
עפ"ז  ו‡‰רן  „מ˘‰  ו„ברים  ‰„ין  בי‡ור 
מ˘‰  „ב„ברי  ˆ"ל  בריי˙‡  ‡י„ך  [ול„ע˙ 
‰יינו  ‰‚בור‰  מפי  כן  ˘נˆטו‰  ב˙חיל‰ 
‰י˙ר  ול‡  בכללו˙,  ב‡כיל‰  ˘נˆטו‰  ר˜ 
לכ‡ן  ˘ב‡‰  ˜ו„ם  כן  נˆטו‰  כי  ל‡נינו˙, 
‡נינו˙, ו‰חי„ו˘ ‰מיוח„ ˘‰וˆרך ל‰„‚י˘ 
"כי כן ˆווי˙י" ‰ו‡ מטעם ‡חר ול‡ מ˘ום 
‰י˙ר ‡נינו˙, עיי' בר˘"י ו‡כ"מ]. ורב‡ ˙י' 
נ‡כל‰,  ל‡  ‡נינו˙  מ˘ום  ‰בריי˙ו˙  „לב' 
ב˜„˘י  כ‡ן  ˘ע‰  ב˜„˘י  כ‡ן  "ול‡ ˜˘י‡, 
ˆווי˙י"  כן  "כי  מ˘‰  „„ברי  ר"ל  „ורו˙", 
נ‡מרו  י‡כלו‰"  „"ב‡נינו˙  ל‰„י‡  ל‰˙יר 
‰יום,  ב‡ו˙ו  ˘˜רבו  ˘ע‰  ˜„˘י  לענין  ר˜ 

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

הצה מ"קבת טומאה"
מדוע רק על יהודי שורה רוח הטומאה קודם נטילת ידיים שחרית? / מאיזה "מאכל אדם" מתאווה הטומאה לינוק 

חיות? / מה פועלת ה"לחלוחית" בקיום המצוות? / ומהי העצה להינצל מ"קבלת טומאה"?

ברי˘ ‰לכו˙ טומ‡˙ ‡וכלין כ˙ב ‰רמב"ם כמ‰ ˙נ‡ים ‰מכ˘ירים „ברי מ‡כל ל˜בל טומ‡‰:

‡. ˘י‰יו ‰‡וכלין מיוח„ים למ‡כל ‡„ם: "כל ‡וכל ‰מיוח„ למ‡כל ‡„ם . . מ˜בל טומ‡‰. 
וכל ˘‡ינו מיוח„ למ‡כל ‡„ם, ‰רי ז‰ ט‰ור ו‡ינו מ˜בל טומ‡‰" (פ"‡ ‰"‡).

מ˘˜ין,  מ˘בע‰  ב‡ח„  ˘יבלל ˙חיל‰  טומ‡‰ "ע„  מ˜בל  ל‡„ם ‡ינו  מ‡כל ‰מיוח„  ב. ‚ם 
וז‰ ‰ו‡ ‰נ˜ר‡ ‰כ˘ר" (˘ם). ו˙נ‡י ז‰ נלמ„ מ‰‡מור בפר˘˙נו (י‡, לח) "וכי יו˙ן מים על זרע 

ו‚ו'".

‚. ‚י„ולי ˜ר˜ע ‡ינם מ˜בלים טומ‡‰ ע„ ˘ייע˜רו מן ‰˜ר˜ע. ‚ם ‡ם נ˙˜יימו ˘ני ‰˙נ‡ים 
ממנו, ‡ינן  לחיו˙  ˘יכולין  כ˘ור˘ ˜טן  מחוברין, ‡פילו  ˘‰ן  זמן  מ˜ום "כל  מכל  ‰ר‡˘ונים, 

מ˜בלין טומ‡‰" (פ"ב ‰"‡).

מכל ‰לכ‰ ו‰לכ‰ ב˙ור˙נו ‰˜„ו˘‰ ני˙ן ל˘‡וב ‰ור‡ו˙ בעבו„˙ ‰˘י"˙ (ר‡‰ ˜ונ' לימו„ 
‚ם  מ˙פר˘˙  ‰י‡  ‰‰לכ‰,  ˘ל  ‰פ˘וט  לפירו˘  ˘נוסף  ו‰יינו,  ועו„).  ו‡ילך.  פי"‡  ‰חסי„ו˙ 
בעבו„˙ו ‰רוחני˙ ˘ל י‰ו„י. וכ˘ם ˘‰‰לכ‰ נ‡מר‰ לכל י‰ו„י, כך ‚ם ‰‰ור‡‰ ‰רוחני˙ ˘ב‰ 

מ˙‡ימ‰ לכל ‡י˘ י˘ר‡ל.

כ„):  ו,  (ו‡˙חנן   "'‰ ליר‡‰ ‡˙  כל ‰חו˜ים ‰‡ל‰  לע˘ו˙ ‡˙   '‰ "ויˆונו  בכ˙וב  נרמז  ‰„בר 
מכל ‡ח„ מ"‰חו˜ים ‰‡ל‰" ני˙ן ללמו„ כיˆ„ ‡פ˘ר "ליר‡‰ ‡˙ ‰'" ולעבו„ ‡˙ ‰בור‡ י˙"˘ 

(ר‡‰ ˙ני‡ פכ"‚).

ו‡˙ ‰‰ור‡‰  בעבו„˙ ‰‡„ם,  ברוחניו˙  טומ‡‰"  "˜בל˙  עניין  לב‡ר ‰יטב ‡˙  י˘  כן  ו‡ם 
בעבו„˙ ‰' ˘י˘ ל‰וˆי‡ מ˙נ‡י ‰כ˘ר ל˜בל˙ טומ‡‰.



טלקראת שבת

הטומאה מתאווה לינוק ממקום הקדושה בלבד
במ˜ום  ול‰˙„ב˜ ‡ל‡  ל˘רו˙  מ˙‡וו‰  ˘‡ין ‰טומ‡‰  טומ‡‰ ‰ו‡  בעניין ˜בל˙  כלל ‚„ול 
˘י˘ בו ˜„ו˘‰ ‡ו ‡פ˘ריו˙ ל˜„ו˘‰, ובכך לינו˜ חיו˙ וכח מ‰˜„ו˘‰ ב˘ביל ענייני טומ‡‰ 

רח"ל.

ועל כן, מ˙‡וו‰ ‰טומ‡‰ ומנס‰ בכל כוח‰ ל‰˙„ב˜ בבני י˘ר‡ל „וו˜‡, מכיוון ˘י˘ ב‰ם 
נ˘מ‰ ˜„ו˘‰, ו‰י‡ חפˆ‰ ל˜בל מ‰ם חיו˙ ˘ל ˜„ו˘‰.

בכך יובן „ין מיוח„ ˘מˆינו בו ‰פר˘ בין בני י˘ר‡ל ל‡ומו˙ ‰עולם:

כ‡˘ר ˜ם י‰ו„י מ˘נ˙ו, ˜ו„ם נטיל˙ י„יים ‰ו‡ מוז‰ר ˘ל‡ לי‚ע ב„ברי מ‡כל, וז‡˙ מ˘ום 
מס˙ל˜˙  ו‡ינ‰  עליו ‰טומ‡‰,  ˘ור‰  ו‡זי  מ‚ופו ‰נ˘מ‰ ‰˜„ו˘‰,  מס˙ל˜˙  ˘ב˘ע˙ ‰˘ינ‰ 

ממנו ע„ נטיל˙ י„יים ˘חרי˙.

ולמרו˙ ‚ו„ל ‰ז‰ירו˙ מנ‚יע˙ י‰ו„י במ‡כל ˜ו„ם נטיל˙ י„יים ˘חרי˙, ‰נ‰ נפס˜ ˘"לנ‚יע˙ 
‰נכרים ‡ין לחו˘" (˘ו"ע ‡„מו‰"ז ‡ו"ח מ‰„ו"˙ סי' „ ס"ב).

ו‰טעם לחילו˜ ז‰ ‰ו‡, ˘"רוח טומ‡‰ זו ‡ינ‰ מ˙‡וו‰ ל˘רו˙ ‡ל‡ בכלי ˘ל ˜„˘ . . ˘‰ם 
ב‚ופו˙ ‰‚ויים  ז‡˙,  ולעומ˙  מ‚ופם",  מס˙ל˜˙  ונ˘מ˙ם ‰˜„ו˘‰  י˘נים  כ˘‰ם  י˘ר‡ל  ‚ופו˙ 

˘‡ינם "כלי ˘ל ˜„˘" ‡ין ‰טומ‡‰ מ˙‡וו‰ ל˘רו˙ (˘ם).

וכן ‰‚וי   .  . ב‡ו‰ל  מטמ‡  בנכרים: "‡ין ‰‚וי  ˘ייכו˙  ˘‡ינן  טומ‡ו˙  כמ‰  בעו„  מˆינו  וכן 
‡ינו נע˘‰ טמ‡ מ˙ . . בכל ‰טומ‡ו˙ כולן ‡ין ‰‚ויים ול‡ ‰ב‰מ‰ מ˙טמ‡ין ב‰ן" (רמב"ם ‰ל' 
טומ‡˙ מ˙ פ"‡ ‰י"‚). וכל ז‰, מ˘ום ˘‰טומ‡‰ נ„ב˜˙ „וו˜‡ ‡ˆל בני י˘ר‡ל בכ„י לינו˜ מ˘ם 

˙וספ˙ חיו˙ מ‰˜„ו˘‰, ‡בל ‡ˆל ‰‚ויים ‡ין חיו˙ ˜„ו˘‰, ועל כן ‡ין ‰טומ‡‰ נ„ב˜˙ ‡ˆלם 
˘ם, מ˘ום ˘‡ינ‰ מ˜בל˙ מ‰ם מ‡ומ‰. 

קיום המצוות והפצת היהדות עלולים "לקבל טומאה"
וב„רך זו י˘ לב‡ר ‡˙ כללי ו˙נ‡י טומ‡˙ ‡וכלין:

‡. ˘י‰י' מיוח„ למ‡כל ‡„ם –

"מ‡כל" במובנו ‰רחב יו˙ר כולל ‡˙ כל ˆרכי ‰‡„ם (ר‡‰ סנ‰„רין לח, ‡: "‡„ם נבר‡ בערב ˘ב˙ 
‰י‡  ועו„),   .‡  ,‚ ˘ל"‰  (ר‡‰  לעליון"  "‡„מ‰  מל˘ון  ו"‡„ם"  ˘ם),  ובפר˘"י  מי„",  לסעו„‰  ˘יכנס   .  .

‰נ˘מ‰ ‰‡לו˜י˙ ‰˘וכנ˙ ב˙וך כל ‡י˘ י˘ר‡ל. ו‡ם כן, "מ‡כל ‡„ם" רומז על ˆרכי ‰נ˘מ‰ 
‰‡לו˜י˙, ˘ז˜ו˜‰ ללימו„ ‰˙ור‰ ו˜יום מˆוו˙י'.

כן  ועל  ˜„ו˘‰,  ˘ל  חיו˙  ריבוי  י˘  ומˆוו˙י',  ב˙ור‰  ‡„ם",  "מ‡כל  ענייני  ב‡ו˙ם  ו‰נ‰, 
בלימו„  יו˙ר  ל‰˙עס˜  ‰י‰ו„י  ˘מנס‰  ככל  ‡לו.  לעניינים  „וו˜‡  ל‰˙„ב˜  ‰˜ליפו˙  מנסו˙ 
ב‡ופן  ‰‡„ם,   ˙‡ ול‰כ˘יל  ל‰˙ערב  כוח‰  בכל  ‰טומ‡‰  מנס‰  כך  מˆוו˙י',  ו˜יום  ‰˙ור‰ 

˘˙וכל לינו˜ חיו˙ מרוב‰ מן ‰"מ‡כל ‡„ם", ˘‰י‡ עבו„˙ו ‰רוחני˙ ˘ל ‰י‰ו„י.

ב. ˘יוכ˘ר על י„י ‡ח„ מן ‰מ˘˜ין –

בין כפרת העגל לכפרת הפר
קח לך עגל בן בקר לחטאת
להודיע שמכפר לו הקב"ה ע"י עגל זה על מעשה העגל שעשה
(ט, ב. רש"י)

צריך ביאור (ראה גם רמב"ן ט, ג): מדוע הוצרך 

אהרן להביא עגל בשמיני למילואים כדי לכפר 

בפ'  לעיל  נצטווה  כבר  והרי  העגל,  מעשה  על 

המילואים  ימי  בשבעת  להקריב  א)  (כט,  תצוה 

על  "לכפר  זה  שהי'  רש"י  ומפרש  אחד",  "פר 

מעשה העגל שהוא פר"?

ויש לבאר על דרך החסידות:

כ"ק  מבאר  פ"ב)  (אגה"ת  התניא  בספר 

אדמו"ר הזקן נ"ע שישנן שתי בחינות בכפרה: 

לגמרי  לו  שנמחל  העוון,  ומחילת  "כפרה  א. 

וחצי  דבר  לו  מזכירין  ואין  כו',  שעבר  מה 

ב.  בעוה"ב".  ח"ו  ע"ז  לענשו  הדין  ביום  דבר 

לפניו  וחביב  ומרוצה  ה'  לפני  "לרצון  להיות 

לקונו  רוח  נחת  להיות  החטא,  כקודם  ית' 

"כפרה",  נקראת  הב'  בחינה  וגם  מעבודתו". 

אלא ש"אין זו כפרת נפשו, אלא לכפר לפני ה' 

להיות נחת רוח לקונו".

הכפרות  שתי  הן  שאלו  לומר  יש  ועפ"ז 

שבדברי רש"י – הכפרה שע"י הפר בשבעת ימי 

המילואים, והכפרה ע"י העגל ביום השמיני:

פעלו  המילואים  ימי  בשבעת  הקרבנות 

האדם  שיגיע  האדם,  של  נפשו"  "כפרת 

ביום  אך  מעוונותיו.  ויתנקה  לשלימותו 

ה"מיוחד  מספר  על  מורה  ד"שמיני"  השמיני, 

אליו יתברך" (כלי יקר ר"פ שמיני), פעלו הקרבנות 

כפרה שלמעלה משלימות האדם - לא "כפרת 

רוח  נחת  להיות  ה'  לפני  "לכפר  אלא  נפשו", 

לקונו".

לו",  שמכפר  רש"י "להודיע  בלשון  ומדוייק 

יח,  וירא  רש"י  (ראה  חיבה  לשון  הוא  ד"להודיע" 

כי  הכפרה,  לעצם  העגל  בא  שלא  והיינו,  יט), 

החביבות,  ולהראות  לגלות  "להודיע",  אם 

ש"מרוצה וחביב לפניו ית'" כמו קודם.

העברת המת מלפני הכלה 
– ע"י הלויים דוקא

שאו את אחיכם מאת פני הקודש אל מחוץ למחנה
כאדם האומר לחבירו העבר את המת מלפני הכלה, שלא 
לערבב את השמחה
(י, ד. רש"י)

בעבודת  נפלאה  הוראה  מכאן  ללמוד  יש 

האדם לקונו:

"לא  ויובל):  שמיטה  הל'  (סוף  הרמב"ם  כתב 

אשר  כו'  ואיש  איש  כל  אלא  בלבד,  לוי  שבט 

לעמוד  להבדל  מדעו  והבינו  אותו  רוחו  נדבה 

לפני ה' לשרתו ולעובדו כו' ופרק מעל צוארו 

עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם, 

חלקו  ה'  ויהיה  קדשים,  קדש  נתקדש  זה  הרי 

ונחלתו כו', כמו שזכה לכהנים ללויים".

אותו"  רוחו  ש"נדבה  זה  איש  והנה 

שמכיון  לחשוב,  עלול  "לוי",  בבחינת  והוא 

רק  לעסוק  עליו  קדשים",  קדש  ש"נתקדש 

בעניני תורה וקדושה, ואילו בענינים הקשורים 

מוטב   - מאיסורא"  ו"לאפרושי  מרע"  ב"סור 

קדש  "נתקדשו  לא  שעדיין  אלו  בהם  שיעסקו 

"עול  צווארם  מעל  פרקו  לא  ועדיין  קדשים" 

החשבונות הרבים".

יש  שכאשר  הכתוב,  שמשמיענו  מה  וזה 

צורך "להעביר את המת", לאפרושי מאיסורא, 

כדי "שלא לערבב את השמחה", שמחת עשיית 

יתברך  לשבתו  ומדור  מכון  שיהי'  העולם 

שמורמים  שאף  הלויים,  דוקא  בזה  נצטוו   -

לשרתו  ה'  לפני  "לעמוד  ומובדלים  מעם  הם 

ולעובדו", עליהם לעסוק גם בהעברת האיסור 

והפסולת, ורק באופן זה יוכשר העולם להיות 

מכון ומדור לשבתו יתברך.



י‡לקראת שבת

ממנו  לינו˜  מ˙‡וו‰  ‰טומ‡‰  ‡ין  ‰י‰„ו˙,  ב‰פˆ˙  מ˙עס˜  ˘‡ינו  מי  ז‡˙,  ולעומ˙  ˜„ו˘‰. 
חיו˙. ונמˆ‡, ˘מי ˘מ˙עס˜ ב‰פˆ˙ ‰י‰„ו˙ עלול ל‰יכ˘ל, ‰רב‰ יו˙ר ממי ˘‡ינו עמל בכך!

ועל כך ב‡ ‰˙נ‡י ‰˘לי˘י ב„יני ˜בל˙ טומ‡‰, ו˙וכנו ‰ו‡ ˘יכול ‰י‰ו„י ל‰˙עס˜ ב"מ‡כל 
‰י‰„ו˙  ‰פˆ˙  מ˙וך   – במ˘˜ין"  "בלול  ˘ל  ב‡ופן  י‰י'  ו‰עיסו˜  ומˆוו˙י',  ב˙ור‰   – ‡„ם" 
סביבו˙יו, ו‡ף על פי כן ל‡ י˜בל טומ‡‰, וז‡˙ מ˘ום ˘‰ו‡ "מחובר" למ˜ורו, וכפי ˘י˙ב‡ר.

איך ניצלים מקבלת טומאה?
‚. ‚י„ולי ˜ר˜ע ‰מחוברים למ˜ורם ‡ינם מ˜בלים טומ‡‰ –

כללו˙ עבו„˙ ‰' ˘ל י‰ו„י, וכל פעולו˙יו ב˙ור‰ ומˆוו˙י', כולן "ˆומחו˙" וב‡ו˙ מפנימיו˙ 
נ˘מ˙ו.

(לוח "‰יום  בס‰"˜  ˘נ˙ב‡ר  וכפי  לעולם.  נטמ‡˙  בי‰ו„י ‡ינ‰  ˘י˘נ‰  נ˜ו„˙ ‰י‰„ו˙  ו‰נ‰, 
‡ני"  ˘"מו„‰  טמ‡ו˙",  בי„יים  "‡פילו  בבו˜ר  מי„  ‡ני"  "מו„‰  ‡מיר˙  בטעם  ˘בט),  י‡  יום" 

נובע מעˆם נ˘מ˙ו ˘ל ‰י‰ו„י, וממיל‡ כל ‰טומ‡ו˙ ˘בעולם ‡ינן מטמ‡ו˙ ‡ו˙ו, "יכול ‰ו‡ 
ל‰יו˙ חסר בז‰ ‡ו בז‰, ‡ך ‰"מו„‰ ‡ני" נו˙ר ב˘למו˙ו" (ור‡‰ ˜ונ' עניינ‰ ˘ל ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ סי"‡ 

וב‰ער‰ 78 ˘ם).

‰י‰ו„י,  ˘ל  נ˘מ˙ו  בעˆם  ˘נטוע‰  ב‰˘י"˙,  ל‡מונ‰  בנו‚ע  פי"ח-ט)  (˙ני‡  מˆינו  כן  וכמו 
י˙',  ˘מו  ˜י„ו˘  על  נפ˘ו   ˙‡ למסור  מוכן  י‰ו„י  כל  ולכן  כלל,  טומ‡‰  מ˜בל˙  ‡יננ‰  ˘‰י‡ 
ו‡פילו ‡ם מ„ובר ר˜ ב"‡יז‰ מע˘‰ לב„ נ‚„ ‡מונ˙ ‰' ‡ח„, כ‚ון ל‰˘˙חוו˙ לע"ז ‡ף ˘‡ינו 
טומ‡˙   ‰ˆ˜" ‡פילו  ל‚ע˙  יכול  ל‡  ‰נ˘מ‰  ˘בעˆם  מ˘ום  ז‡˙  וכל  בלבו",  כלל  ב‰  מ‡מין 

ע"ז ח"ו".  

עבו„˙ ‰˘ם  ענייני  ˘‡ר  ו‡ילו  ועבו„˙‰,  לעˆם ‰נ˘מ‰  בנו‚ע  ר˜  ‡מנם, ‰„ברים ‡מורים 
˘ל י‰ו„י, כמו לימו„ ‰˙ור‰ ו˜יום ‰מˆוו˙, ˘"ˆומחים" מעˆם נ˘מ˙ו ‰ם "מ˜בלים טומ‡‰". 
ול‰˙„ב˜  ל‰כ˘יל ‡˙ ‰‡„ם  יו˙ר  מנס‰ ‰טומ‡‰  כך  חיו˙ ˜„ו˘‰,  יו˙ר  ˘י˘  ככל  ו‡„רב‡, 

ל˘ם ול˘‡וב חיו˙.

"מחוברים  י‰יו  ˘ל ‰‡„ם,  ו‰מˆוו˙  ˘‰"‡וכלין" – ‰˙ור‰  לי‰ו„י,  ז‡˙ ‰עˆ‰ ‰יעוˆ‰  ‡ך 
למ˜ום ‚י„ולם" – ˘ייע˘ו בחיו˙ ‚„ול‰ ועˆומ‰ מˆ„ פנימיו˙ ‰נ˘מ‰. ו‡זי י‰יו ‚ם ‰ם מו‚נים 

מ˜בל˙ טומ‡‰, כמו עˆם ‰נ˘מ‰.

על  נפ˘  במסיר˙  ‡ו  ‡ני"  "מו„‰  ב‡מיר˙  מ˙בט‡˙  ‰נ˘מ‰  ˘עˆם  בכך  ל‰ס˙פ˜  ‡ין 
י‰יו  פעולו˙יו  ˘‡ר  ˘‚ם  ב‡ופן  ‰נ˘מ‰  עˆם   ˙‡ לעורר  לעמול  י˘  ‡ל‡  י˙',  ˘מו  ˜י„ו˘ 

ח„ורים ב‡מונ‰ ומסיר˙ נפ˘, ו‰„בר י‰י' ניכר ב‰ם.

וכ‡˘ר עבו„˙ו ˘ל ‰י‰ו„י מחובר˙ למ˜ום ‚י„ולו, לעˆם נ˘מ˙ו, ‡זי יכול ‰ו‡ לעבו„ 
עבו„˙ו ב‡ופן ˘ל חיו˙ ˜„ו˘‰ מרוב‰, ויח„ עם ז‡˙ ‡ין ‰טומ‡‰ מלב˘˙ ומ˙„ב˜˙ בו, 
 "ıוי˙ר על כן, ˘‡ינו יכול כלל ל˜בל טומ‡‰. ע„ ‡˘ר "ו‡˙ רוח ‰טומ‡‰ ‡עביר מן ‰‡ר

(זכרי' י‚, ב), בבי‡˙ מ˘יח ˆ„˜נו בע‚ל‡ „י„ן.

לקראת שבת י

‰מים ו‰"מ˘˜ין" רומזים על עבו„˙ ‰‰˘פע‰ לזול˙ ו‰פˆ˙ ‰י‰„ו˙, ומכמ‰ פנים:

וברוחניו˙, ‰נ‰  ז, ‡).  ˙עני˙  (ר‡‰  נמוך  למ˜ום  ממ˜ום ‚בו‰  ˙מי„  לר„˙  טבע ‰מים ‰ו‡   .‡
ב„ר‚‰  ˘עומ„  ‰מ˘פיע  ˘‰רי  לזול˙,  ו‰‰˘פע‰  ‰חס„  מי„˙  ‰י‡  למט‰  מלמעל‰  ‰ירי„‰ 

רוחני˙ ‚בו‰‰ יו˙ר, "יור„" ומ˘פיל ‡˙ עˆמו ‡ל ‰מ˜בל ˘נמˆ‡ במˆב נחו˙ יו˙ר.

חל˜י  בכל  ל‰פיı ‡˙ ‰מזון  בכ„י  בע˙ ‰‡כיל‰ ‰י‡  ˘מטר˙ ‰˘˙י'  חז"ל  ב„ברי  מˆינו  ב. 
‰‚וף, וכמו ˘כ˙ב ‰רמב"ם (פי‰"מ עירובין פ"‚ מ"‡) "‰מים . . ‡ינם מן ‰מזונו˙ ‡בל ‰ם מוליכין 
‰מזון למ˜ומו˙יו ‰י„ועו˙", וכל כך ‚„ל‰ ח˘יבו˙ ‰˘˙י' ביחס ל‡כיל‰ ע„ ˘‡מרו "‡כל ול‡ 

˘˙‰ ‡כיל˙ו „ם" (˘ב˙ מ‡, ‡. ור‡‰ ˘ערי ‡ור‰ ˆ‰, ‡. ספר ‰מ‡מרים ˙˜ס"ח עמ' סט ו‡ילך. ועו„).

ומעין ז‰ ברוחניו˙, כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ "מ‡כל ‡„ם", ענייני ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙ ˘‰ם עבו„˙ 
‰‡וכלין   ˙‡ ומפיˆ‰  ˘מוליכ‰  "˘˙י'"  ‚ם  ‰"מ‡כל"  עם  ˘י‰י'  מוכרח  ‰רי  ‰‡לו˜י˙,  ‰נפ˘ 
לכל מ˜ום, ˘עבו„˙ ‰' ˙יע˘‰ ב‡ופן ˘‡ינ‰ נ˘‡ר˙ ר˜ ‡ˆלו, ‡ל‡ ‰˜„ו˘‰ ˙‰י' מופˆ˙ ‚ם 

סביבו˙יו, בכל מ˜ום ˘י„ו מ‚ע˙.

˘נע˘‰  ו‰יינו  ומ„ב˜˙ ‡˙ ‰יב˘,  מ˜בˆ˙  ˘ב‰ם  ˘‰לחלוחי˙  בטבע ‰מים,  מˆינו  עו„   .‚
חיבור בין „ברים ˘‰יו ˜ו„ם נפר„ים. וכמו כן ברוחניו˙: כ‡˘ר ‰‡„ם ‡ינו עוב„ ‡˙ עבו„˙ו 
ולחבר,  ל„ב˜  ‰"מים"  טבע  ‡זי  ובחיו˙,  ב‰˙ל‰בו˙  "לחלוחי˙",  מ˙וך  ‡ל‡  "יב˘",  ב‡ופן 

ו‰רי ‰ו‡ פועל „בי˜ו˙ וחיבור עם ‰זול˙ ל‰˘פיע עליו ול„ב˜ ‚ם ‡ו˙ו ‡ל ‰˜„ו˘‰.

מ˘בע‰  ב‡ח„  ˙חיל‰  "˘יבלל  ‰ו‡  טומ‡‰  ל‰כ˘ר  ‰˙נ‡ים  מן  ‡ח„  מ„וע  מובן  ומע˙‰ 
 ˙‡ עבו„˙ו  על  ‰יינו  י‰ו„י,  ˘ל  ‰"‡וכלין"  על  ל˘כון  ‰טומ‡‰  מ˙‡וו‰  ‡ימ˙י  כי  מ˘˜ין", 

˜ונו – „וו˜‡ כ‡˘ר ‰י‡ נע˘י˙ עם "לחלוחי˙":

‰˜„ו˘‰  ‡ור   ˙‡  ıמפי ו‡ינו  יב˘,  ב‡ופן  לעˆמו  ומˆוו˙י'  ב˙ור‰  עוס˜  י‰ו„י  כ‡˘ר 
סביבו˙יו, ‡זי חיו˙ ‰˜„ו˘‰ ˘במע˘יו ‰י‡ מˆומˆמ˙ יו˙ר. ‡ך כ‡˘ר ‰ו‡ עוס˜ בעבו„˙ ‰' 
מ˙וך "לחלוחי˙" וחיו˙, ו‰רי ז‰ פועל ˘יעסו˜ ‚ם ב‰˘פע‰ על ‰זול˙, ‡זי נע˘‰ ריבוי חיו˙ 

‰˜„ו˘‰, ˘‰ל‡ רבים מ˙עס˜ים ומו‡רים ב˙ור‰ ומˆוו˙י'.

ומכיוון ˘בעבו„‰ זו י˘ ריבוי עˆום ˘ל חיו˙ מ‰˜„ו˘‰, מ˘˙„ל˙ ‰טומ‡‰ מ‡ו„ ל‰˙„ב˜ 
ב‰, כי מעבו„‰ כזו ‰י‡ מ˜וו‰ לינו˜ ˙וספ˙ חיו˙ מרוב‰.

כריתת "יניקת החיצונים" ממעשה המצוות
ז‡˙  עו˘‰  כ‡˘ר  ובפרט  ומˆוו˙י',  ב˙ור‰  ל‰רבו˙   ıמ˙‡מ ˘‰‡„ם  ˘ככל  למעל‰,  נ˙ב‡ר 
˙וך ‰˘פע‰ לרבים ו‰פˆ˙ ‰י‰„ו˙, ‡זי מ˙‚בר˙ ‰טומ‡‰ ביו˙ר ל‰כ˘ילו ולינו˜ חיו˙ מענייני 

‰˜„ו˘‰ ˘לו.

ו‡ם כן מ˙עורר˙ ˜ו˘י‡ וטענ‰ עˆומ‰:

‰˘י"˙ בר‡ ‡˙ ‰עולם ‰ז‰ ‰˘פל ב‡ופן ˘‰ו‡ "עולם ‰˜ליפו˙ וסטר‡ ‡חר‡", ו"‰ר˘עים 
‚וברים בו" (˙ני‡ פ"ו). ונוסף על כל ז‡˙, מו„יעים לי‰ו„י, ˘ככל ˘יעמול ל˜יים ˙ור‰ ומˆוו˙י' 
ול‰פיˆן סביבו˙יו, כך י˜˘‰ עליו יו˙ר, ˘כן ‰טומ‡‰ ˙˘˙„ל ל‰כ˘ילו כ„י לינו˜ ממנו חיו˙ 


