


˜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
פירוש "לחם הפנים" ו"נרותי'" – תרתי למה לי?

מ„וע כו˙ב ר˘"י בפר˘˙נו פירו˘ "לחם ‰פנים" ו"נרו˙" ‰מנור‰ 
לפעמים  ר˘"י  מע˙י˜  מ„וע   / ˙רומ‰?  בפ'  כבר  ˘פיר˘ם  בעו„ 
"לחם  בפירו˘  ‰חי„ו˘   / מע˙י˜‰?  ‡ינו  ולפעמים  "ו‡˙"  ˙יב˙ 

‰פנים" ו˘יט˙ ר˘"י ב‰‚„ר˙ נרו˙ ‰מנור‰

(ע"פ לקוטי שיחות חט"ז עמ' 324 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
ח"ו  שיחות  לקוטי  (ע"פ  הכיפורים"?  יום  "למחרת  עד  משה  המתין  למה 

עמ' 210 ואילך)

מדוע רק הנשים התעסקו בטווי'?  (ע"פ לקוטי שיחות חל"א עמ' 207 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
משכן להשי"ת ולתורתו

במ‰   / במ˘כן?  י˙'  מ˘כינ˙ו  נפר„  עניין  ‰‡ם "מ˜ום ‰˙ור‰" ‰ו‡ 
„ומים ˙"ח ל"סלמנ„ר‡" ופו˘עי י˘ר‡ל למזבח ‰ז‰ב? / ‰יכן מˆינו 
"ייחו„ נפל‡ ˘‡ין ייחו„ כמו‰ו" עם ‰˘י"˙? / ומ‰י ‰מעל‰ בלומ„י 

˙ור‰ על מ˜יימי מˆוו˙, ול‰יפך?

(ע"פ ליקוטי שיחות חט"ז עמ' 434 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אחדות כהכנה לבניית המשכן  (ע"פ תורת מנחם חל"ט עמ' 200 ואילך)

"ויקהל" – גם בימי החול (ע"פ תורת מנחם חל"ט עמ' 203 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
איסור בניית בית לה' חוץ לירושלים

יב‡ר במ‰ ˘˘ינ‰ ‰רמב"ם מסו‚יי˙ ‰‚מר‡ במ˜ור ‡יסור ‰˜רב‰ 
˘ממנו  פסו˜  „‰ע„יף  ויסי˜  בירו˘לים,  מ˜„˘  מ˘נבנ‰  בבמו˙ 
מ˜ור ‚ם ל‡יסור עˆם בניי˙ בי˙ ל‰' חוı לירו˘לים / י„ון במ˜ור 

‡יסור ז‰

(לקוטי שיחות חט"ז פקודי ב הערה 12, חי"ט ראה ב הערה 47)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"שמחה פורצת גדר"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
השתלשלות לימוד תורת הנסתר

בעז‰י״˙.

‰ננו  וי˜‰ל,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˙יח), ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘‰ מ˙וך 
נ˘י‡  ˘ב˙ור˙  ובי‡ורים  חי„ו˘ים  רבבו˙ 
מליוב‡וויט˘  כ"˜ ‡„מו"ר  ומנ‰י‚ו,  י˘ר‡ל 

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

‰וב‡ו  ל‡  כלל  ˘ב„רך  למו„עי,  וז‡˙ 
מח„˘  עוב„ו  ו‡ף  ˘נ‡מרו,  כפי  ‰בי‡ורים 
בע˙  ולפעמים  ‰מערכ˙,  חברי  ע"י  ונערכו 
בפרטי  ‰˘˜ו"ט  ריבוי  ‰ו˘מט  ‰עיבו„ 
˘‰ם  כפי  עם ‰מ˜ורו˙  ו‰רחב˙ם  ‰ענינים 
"חי„ו˘י  במ„ור  [ובפרט,  במ˜ורם  מופיעים 
סו‚יו˙", ˘מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי ‰„ברים], 
ב˜יˆור  נ‡מרו  ל‰יפך, ‡˘ר ‰בי‡ורים  וי˘ 
‰מבו‡ר  ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו  וכ‡ן 
ופ˘וט  רבינו.  ב˙ור˙  ‡חרים  במ˜ומו˙ 
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן 
‡חריו˙  על  ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו 

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר לקראת שבת יח

דרך חדשה – להתעסק בעניני חינוך
וחמי˘ים  מ‡˙יים  במ˘ך  ˙ור˙ ‰˜בל‰  נלמ„˙  לברי‡˙ ‰עולם,  חמ˘˙ ‡לפים  ב˙חיל˙ 

˘נ‰ בין ˜בוˆו˙ מסוימו˙ ˘ל בני ˙ור‰ בספר„ ובפורטו‚ל – ו‡ם ‡מנם בˆור‰ מוˆנע˙.

‚לו˙ ספר„ ופורטו‚ל (ב˘נים ‰'ר"נ-רנ"ח) עזר‰ רבו˙ ל‰˙פ˘טו˙ לימו„ ˙ור˙ ‰˜בל‰ 
בכל ‰מ„ינו˙ ‡לי‰ן ‰‚יעו ‚ולי ספר„ ופורטו‚ל.

˘לע˙  יוזפ‡,  יוסף  ר'  ספר„,  ‚ולי  ˘בין  ‰מ˜ובלים  מ‚„ולי  ‡ח„  ‰˘˙˜ע  פר‡‚,  בעיר 
ז˜נו˙ו נול„ לו בן ב˘ם ר' ‡לי‰ו.

בעיר  יוזפ‡,  יוסף  ב"ר  ‡לי‰ו  ר'  ‰ˆ„י˜  ‰‚‡ון  ‰˘˙˜ע   – וחמ˘ים  מ‡ו˙  ˘לו˘  ב˘נ˙ 
‚„ול‰  י˘יב‰  ב‰  ויס„  ‰מפורסמ˙)  י˘יב˙ו   ˙‡ ב˘ע˙ו  ר˘"י  ˜יים  ב‰  (בעיר  וירמייז‡ 

מיוח„˙ ל‚„ולי ˙למי„י ‰חכמים, ולמ„ ˘יעור ב˜בל‰.

ממחלו˙  לב  ˘בורי  ל‰רב‰  מרפ‡  בכוונ‰  ב˙פל˙ו  ‰בי‡  ‡לי‰ו,  ר'  ‰ˆ„י˜  ‰‚‡ון 
מסוכנו˙, ח˘וכי בנים ו‰„ומ‰, ו‰וכ˙ר ב˘ם "בעל ˘ם".

‰ˆ„י˜ים  מחנ‰   ˙‡ מוירמייז‡  ˘ם  בעל  ‡לי‰ו  ר'  ‰‚‡ון  מייס„  ˘נים,  כמ‰  כעבור 
‰נס˙רים, ˜בוˆ˙ ˙למי„ים ˘עבו„˙ם ‰י˙‰ ל‰פיı ‡˙ לימו„ ‰˜בל‰ ב˜‰ילו˙ ‰˘ונו˙.

כך עבר‰ ˙˜ופ‰ ˘ל ˜רוב למ‡‰ ˘נ‰, ולימו„ ‰˜בל‰ עבר בזמן ז‰ ˙˜ופו˙ ˘ונו˙ ˘ל 
˘בכללו˙ ‰לימו„  רבים,  ˘ל  ללימו„  לימו„ ‰˜בל‰  זו ‰י'  ב˙˜ופ‰  ברם,  ומנ‚„ים.  עוזרים 

‡ין לו ‰˘פע‰ רב‰ בכיוון ‰טב˙ ‰פועל ו‰מ„ו˙.

נ˘י‡ו˙ו  ˘נו˙  וע˘רו˙  ˘ם  בעל  יו‡ל  ר'  ˘ל ‰‚‡ון ‰ˆ„י˜  נ˘י‡ו˙ו ‰‡חרונו˙  ב˘נו˙ 
‰ר‡˘ונו˙ ˘ל ‰‚‡ון ‰ˆ„י˜ ר' ‡„ם בעל ˘ם – ב‡‰ לי„י ביˆוע, על י„י ˙למי„י‰ם, מחנ‰ 

‰ˆ„י˜ים ‰נס˙רים, „רך ח„˘‰ ל˜רב ‡˙ פ˘וטי ‰עם על י„י סיפורי ‰˙ור‰ ו‰‡‚„‰.

ב˘נ˙ ˙ע"ו, כ˘‰‚יע מורנו ‰בעל ˘ם טוב ל˘נ˙ו ‰י"ח, ‰ו‡ מˆיע „רך ח„˘‰ בעבו„˙ 
‰נס˙רים – ל‰˙עס˜ בעניני חינוך ול„‡ו‚ ל‰ו˘יב מלמ„ים בכל ‰י˘ובים ‰י‰ו„יים.

‰„רך ‰ח„˘‰ ˘‰ˆיע מורנו ‰בעל ˘ם טוב ˘מחנ‰ ‰ˆ„י˜ים ‰נס˙רים י˜בלו על עˆמם 
במחנ‰  מ˙˜בל˙   – טובים  ב'ח„רים'  יס˙„רו  בי˘ובים  ‰יל„ים  ˘כל  ול„‡ו‚  ‰‡חריו˙   ˙‡

‰ˆ„י˜ים ‰נס˙רים, ובמ˜ום ˘חסר מלמ„, ממל‡ים ‰ם ‡˙ מ˜ומו.

[ר‡‰ במ˜ור ‰„ברים ‰מ˘ך ‰„ברים ב‡רוכ‰].

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"‡ עמ' 154 ו‡ילך - ל˜וטי „יבורים [‰מ˙ור‚ם] ח"‚-„ עמ' 548-550)



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

השתשות
ימוד תורת הנסתר

בשנת תע"ו, כשהגיע מורנו הבעל שם טוב לשנתו הי"ח, הוא מציע דרך חדשה בעבודת הנסתרים – להתעסק 
בעניני חינוך ולדאוג להושיב מלמדים בכל הישובים היהודיים

השתלשלות לימוד תורת הקבלה
˙ור˙ ‰˜בל‰ ‰י‡ לימו„ ‰"נס˙ר" ˘בכל ‰ענינים ‰נעלים ˘ל ‰בור‡ ברוך ‰ו‡, ˙ור‰, 
‰נבי‡ים,  רבנו,  מ˘‰  ל„ור,  מ„ור  נמסר˙  ‰˜בל‰  ˙ור˙  ומל‡כים.  נ˘מו˙  ‰עולם,  ברי‡˙ 

חכמי ‰מ˘נ‰, חכמי ‰˙למו„, ‰‚‡ונים ויחי„י ס‚ול‰ ˘בכל „ור.

‡לו˙ ו˙˘ובו˙  ונו˙,̆  נ˘‡לו ממ„ינו˙̆  ב˙˘ובו˙ ‰‚‡ונים י˘נן, בין ‰˘‡לו˙ ‰˘ונו˙̆ 
בעניני ˜בל‰, על פירו˘ ˘מו˙יו ˘ל ‰˜ב"‰, על י"‚ מ„ו˙ ‰רחמים, על ע˘ר ‰ספירו˙ ועל 

עו„ עניינים ˘ונים ב˙ור˙ ‰˜בל‰.

‰ם  „בריו  כי  ‡ם  ‰‚מר‡,  ‡‚„ו˙  על  וכן  וכ˙ובים  נבי‡ים  ‰˙ור‰  על  בפירו˘יו  ר˘"י 
‰פירו˘ ‰פ˘וט ו‰ברור ˘ל ‰ענינים – ‚לום ב‰ם ב‡ופן פל‡י פירו˘ים ˘ל ˙ור˙ ‰˜בל‰.

‰רמב"ם מ˙חיל ‡˙ ספרו "‰י„ ‰חז˜‰" ב‡רבע ‰מלים "יסו„ ‰יסו„ו˙ ועמו„ ‰חכמו˙", 
˘‰ר"˙ ˘ל‰ן ‰ו‡ ‰˘ם ‰˜„ו˘ בן ‡רבע ‰‡ו˙יו˙. ‚ם בפירו˘ו ˘ל ‰ר‡ב"ע (ר' ‡בר‰ם ן' 
עזר‡) מוˆנעים פירו˘ים ˘ל ˙ור˙ ‰˜בל‰. ‰רמב"ן ו‰"בחיי" כו˙בים בספרי‰ם פירו˘ים 
ס‚ול‰  ליחי„י  ל„ור  מ„ור  ונמסר˙  ˙ור˙ ‰˜בל‰  נלמ„˙  וכך  לפי „רך ‰˜בל‰,  על ‰חומ˘ 

˘ב„ור.

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 „

פירוש "חם הפנים" ו"נרותי'" – 
תרתי מה י?

מדוע כותב רש"י בפרשתנו פירוש "לחם הפנים" ו"נרות" המנורה בעוד שפירשם כבר בפ' תרומה? / מדוע מעתיק 
רש"י לפעמים תיבת "ואת" ולפעמים אינו מעתיקה? / החידוש בפירוש "לחם הפנים" ושיטת רש"י בהגדרת נרות 

המנורה

בפר˘˙נו י˘ פסו˜ים רבים ˘ל‡ פיר˘ ב‰ם ר˘"י מ‡ומ‰ – ו‰טעם מובן לפי „ברי ר˘"י 
עˆמו ב˙חיל˙ ‰פר˘‰ (ל‰, ‰): "כבר פיר˘˙י נ„ב˙ ‰מ˘כן ומל‡כ˙ו במ˜ום ˆוו‡˙ם". 

˙רומ‰  בפר˘˙  כבר  ר˘"י  פיר˘  ‰פר˘‰  ל‰בנ˙  ‰נˆרכים  ‰פרטים  רוב   ˙‡˘ ו‰יינו, 
ובפר˘˙ ˙ˆו‰ – ˘ם ב‡ ˆיווי ‰' על ‰ענינים ˘מסופר בפר˘‰ על ע˘יי˙ם. 

‡מנם כמ‰ פרטים כן ר‡‰ ר˘"י ˆורך לפר˘ בפר˘˙נו (‡ף ˘כבר פיר˘ם לכ‡ור‰), ו‡ח„ 
מ‰ם ‰ו‡ בפסו˜ "‡˙ ‰˘ולחן ו‚ו' ו‡˙ לחם ‰פנים" (ל‰, י‚), ˘ר˘"י מפר˘: 

˙יב‰  כמין  ע˘וי  ˘‰י'  ולכ‡ן,  לכ‡ן  פנים  לו  ˘‰יו  ˘ם  על  פיר˘˙י  כבר   – ‰פנים  "לחם 
פרוˆ‰". 

ו˜˘‰, מ‰ נ˘˙נ‰ פרט ז‰ ˘ל "לחם ‰פנים" ˘בו ר˘"י ‡ינו סומך על מ‰ ˘פיר˘ בפר˘˙ 
˙רומ‰ (כ‰, כט) ו‰ו‡ ˆריך לחזור על כך ˘וב? ובפרט ˘ר˘"י עˆמו מ„‚י˘ "כבר פיר˘˙י"! 

לחם  ענין ‡פיי˙  מ‰  ˘לר˘"י ‰ו˜˘‰  בי‡רו,  ל„ו„)  מ˘כיל  חכמים.  (˘פ˙י  מפר˘ים  בכמ‰  ב. 
‡ˆל חכמ‰ – וכמו ˘כ˙וב ב˙חיל˙ ‰ענין (ל‰, י) "וכל חכם לב בכם יבו‡ו ויע˘ו ו‚ו'" – "ו‰‡ 

כל ‡˘‰ יכול‰ ל‡פו˙ לחם"! 

ר‚יל‰,  בל˙י  בˆור‰  ל‰יע˘ו˙  ˆריך  כי ‰י'  ס˙ם  לחם  ז‰  ˘ל‡ ‰י'  ר˘"י,  מיי˘ב  ז‰  ועל 
ולכן ˆריך חכמ‰ מיוח„˙ לע˘יי˙ו. 

‡מנם ˜˘‰ לומר ˘זו כוונ˙ ר˘"י, כי בפסו˜ ˘ל‡חר מכן (ל‰, י„) נ‡מר "ו‡˙ ˘מן ‰מ‡ור", 
ור˘"י ˘ם מפר˘:

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

"ו‡˙ ˘מן ‰מ‡ור – ‡ף ‰ו‡ ˆריך חכמי לב, ˘‰ו‡ מ˘ונ‰ מ˘‡ר ˘מנים וכו'".  

בחכמ‰  ‰ˆורך   ˙‡ ליי˘ב  ‰י˙‰  ‰פנים"  "לחם  על  בפירו˘ו  ר˘"י  כוונ˙  ‡ם  ומע˙‰, 
מ˘‡ר  מ˘ונ‰  ˘‰ו‡  לב,  חכמי  ˆריך  ‰ו‡  "‡ף  „ומ‰:  בס‚נון  לומר  ˆריך  ‰י'   – בע˘יי˙ו 

לחמים וכו'"; 

ב"חכמי  לר˘"י ‰ˆורך  ל‡ ‰ו˜˘‰  ע„יין  לענין ‰לחם  ˘בפירו˘ו  מ˘מע  ומ˘ינוי ‰ס‚נון 
לב" (ו˜ו˘י‡ זו מ˙עורר˙ לר‡˘ונ‰ לענין ‰˘מן), ‡ל‡ ב‡ ליי˘ב ˜ו˘י מסו‚ ˘ונ‰.  

 –  ‡"‰ ב˙וספ˙  ‰פנים",  "לחם  ‰מחו„˘˙  ‰ל˘ון  לפר˘  ב‡  ˘ר˘"י  פ˘וט,  ונר‡‰   .‚
˘ל˘ון זו מˆינו לר‡˘ונ‰ בפר˘˙נו, כי בפר˘˙ ˙רומ‰ נ‡מר (כ‰, ל) "לחם פנים" בל‡ ‰"‡.

‰י' ‡פ˘ר לח˘וב, ˘‡ין ‰˘מו˙ ˘ווים, וי˘ לחל˜ בין "לחם ‰פנים" ל"לחם פנים"; ו‰יינו 
˙רומ‰),  בפר˘˙  ר˘"י  ˘פיר˘  (וכמו  "פנים"  עˆמו  ללחם  ˘י˘  ‰כוונ‰  פנים"  ˘"לחם  מפר˘ים, 
"בפנים",  ‰לחם   ˙‡ ˘מניחים  ו‰יינו,   – ל"פנים"  ‰˘ייך  לחם  פירו˘ו  ‰פנים"  "לחם  ‡ולם 
˙רומ‰,  בפ'  עוזי‡ל  בן  יונ˙ן  ב˙ר‚ום  פיר˘  ב‡מ˙  (וכן  ˙מי„"  ˙רומ‰: "לפני  בפר˘˙  וכל˘ון ‰כ˙וב 

˘‰לחם נ˜ר‡ "פנים" על ˘ם ˘מונח ב˜ו„˘ פנימ‰. וכן ‰ו‡ בר‡ב"ע וחז˜וני ˘ם). 

לו  ˘‰יו  ˘ם  ˘וו‰, "על  ו‰כוונ‰ ‰י‡  ˘ב‡מ˙ ‡ין ‰ב„ל  ולח„˘,  לבו‡  ר˘"י  נ„ר˘  ולכן 
פנים לכ‡ן ולכ‡ן";

‡ל‡, ˘בפר˘˙ ˙רומ‰ ע„יין ל‡ ‰כרנו לחם ז‰ ולכן נ‡מר "לחם פנים", בל‡ ‰"‡ ‰י„יע‰ 
(וכ‰„‚˘˙  ˙רומ‰  בפר˘˙  ˘למ„נו  ממ‰  לנו  מוכר  כבר  ˘‰לחם  ל‡חר  בפר˘˙נו,  ו‡ילו   –

ר˘"י: "כבר פיר˘˙י"), נ‡מר "לחם ‰פנים", ב‰"‡ ‰י„יע‰, ˘כן ‰לחם י„וע לנו מכבר.

ז‰:  פסו˜  ˙חיל˙  על  לפירו˘ו  ב‰מ˘ך  "˘מן ‰מ‡ור" ‰ו‡  בענין  ר˘"י  פירו˘  ו‰נ‰,   .„
"ו‡˙ מנור˙ ‰מ‡ור, ו‡˙ כלי' ו‡˙ נרו˙י' (ו‡˙ ˘מן ‰מ‡ור)". 

˘‰˘מן  בזיכים  בלע"ז,  לוˆי"˘   – נרו˙י'  ומח˙ו˙.  מל˜חיים   – כלי'  "ו‡˙  מפר˘:  ור˘"י 
ו‰פ˙ילו˙ נ˙ונים ב‰ן". 

נ‡מר  ˙רומ‰  בפר˘˙  כבר  ‰רי  בז‰?  לח„˘  ר˘"י  ב‡  מ‰   – מובן  ‡ינו  רי‰ט‡  ולפום 
ולמ‰  ו‰פ˙ילו˙";  ‰˘מן  ב˙וכן  ˘נו˙נין  בזיכין  "כמין  ˘ם:  ר˘"י  ופיר˘  לז),  (כ‰,  "נרו˙י'" 

‰וˆרך לחזור ולפר˘ כ‡ן?

מע˙י˜  "˘מן ‰מ‡ור"  על  בפירו˘ו  וכן  "כלי'"  ˙יב˙  על  בפירו˘ו  מ„וע  ל„יי˜,  י˘  ועו„ 
ר˘"י מן ‰כ˙וב "ו‡˙ כלי'" "ו‡˙ ˘מן ‰מ‡ור", ו‡ילו בפירו˘ו ל˙יב˙ "נרו˙י'" ‰ו‡ מע˙י˜ 

ר˜ ‡˙ ˙יב˙ "נרו˙י'" לב„‰ (ול‡ ‰ע˙י˜ "ו‡˙ נרו˙י'")?

[וי˘ ל‰עיר עו„, ˘בפירו˘ו לפסו˜ ‰˜ו„ם (ל‰, יב), מפר˘ ר˘"י ‡˙ ענין "פרוכ˙ ‰מסך", 
˘יחו˙  ל˜וטי  ור‡‰  פרוכ˙ ‰מסך".  ˙יב˙ "ו‡˙" – "ו‡˙  מן ‰כ˙וב ‚ם ‡˙  ˘ם ‰ע˙י˜  ו‚ם 

חל˜ טז עמ' 446, ו‡כמ"ל].  

‰. וי˘ לומר:

שמחה מבטלת דינים ופורצת גדרים
הנהיג,  טוב  שם  שהבעל  החסידי  מהמנהג  יודע  בטח 

אפשר  זה  ידי  שעל  בשמחה,  יתברך  השם  את  שיעבדו 

לפעול יותר מאשר ע״י העבודה בצד ההפכי, כי ”שמחה 

יתברך,  השם  רצון  כפי  היא  השמחה  וכאשר  גדר“,  פורץ 

נותן  אזי   - ישראל  ואהבת  התורה  אהבת  השם,  באהבת 

שיהי׳  והרחבה,  הקדושה  הפתוחה  המלאה  מידו  הקב״ה 

ממה לשמוח ללא חשבונות מיותרים.

(תרגום מאגרות קודש ח“ד עמ‘ שמח)

חודשים המסוגלים לשמחה פורצת גדר
אינו  שבמכתבו  ולפלא   .  . מכתבו  קבלת  הנני  מאשר 

התורה  בהפצת  הטובות  פעולותיו  אודות  דבר  מזכיר 

לפסק  מתאים  בזה  עושה  בטח  אשר  בסביבתו  והיהדות 

מישראל  וכאו“א  שליחותו,  עושה  שליח  חזקה  רז“ל, 

כביכול,  הכסא  שעל  העליון  אדם  של  שלוחו  הוא  הרי 

וכמבואר בלקו“ת ריש פ‘ ויקרא.

מניעות  כמה  ישנם  זו  שליחות  במילוי  אשר  מובן 

אחד  כל  של  הפרטי  וחלקו  העולם  של  מגדרו  ועכובים 

אשר  בזה  מרז“ל  היעוצה  עצה  זוהי  הרי  אבל  ואחד, 

ממש  במצות  הן  מצוה,  של  שמחה  גדר‘,  פורץ  ’שמחה 

ד‘בכל  בתורה  גדול  כלל  שהוא  הכללית  בההוראה  והן 

הרמב״ם  שכתב  מה  חל  זה  כל  על  ואשר  דעהו‘,  דרכיך 

לזה  ומסוגלים  השמחה.  בענין  לולב  הלכות  בסוף 

בשנה  ובפרט  בשמחה  דמרבין  אדר  ימי  אלו  ימים  בפרט 

סעיף  תקס“ח  או“ח  השו״ע  (כפסק  שמחמירים  מעוברת 

ז‘) להרבות בשמחה הן באדר ראשון והן באדר שני.

(אגרות קודש ח“ח עמ‘ רנג)

פריצת הגדר והבאת הרפואה לגוף
הוראת  כפי  להתנהג  צריך  בכלל  לבריאותו,  בהנוגע 

תהי׳  שלא  כזה  באופן  זה  לסדר  אפשר  ובודאי  הרופא, 

 - הגוף  בריאות  שגם  ובפרט  בקדש,  לעבודתו  סתירה 

לא  במילא  הוא,  השם  מדרכי   - ושלם  בריא  הגוף  היות 

ובפרט  אחרת,  למצוה  בסתירה  תהי‘  אחת  שמצוה  יתכן 

הגדר  את  פורצת  השמחה  הנה  בשמחה,  זאת  כשעושים 

רחוקה  אינה  הגשמיות  ואזי  אותו,  ומסירה  החומר  של 

מהרוחניות. 

(תרגום מאגרות קודש ח“ט עמ‘ כז)

ולכן  גדר‘,  פורץ  ’שמחה  אשר  מקומות  בכמה  ...ידוע 

בעצמם  אם  ישתתפו,  ביתו  ובני  הוא  אשר  מהנכון  היה 

דהתועדות  לההכנות  פנים  כל  על  סיוע  ידי  על  או 

חסידותיות הנערכים מזמן לזמן במקומם, אשר זה ימהר 

גם כן רפואת בתו תחי‘.

(אגרות קודש ח“ז עמ‘ צד)

תשובה בשמחה פורצת את גדרי העבר
צריכים  והמצוות  התורה  עניני  כל  שאם  גם  ...מובן 

את  ”עבדו  לצו:  בהתאם  אמיתית,  בשמחה1  להיעשות 

שכך הדבר במצות התשובה3, בהביא  ה‘ בשמחה2“, ודאי 

כל  על  בנוסף  שבתשובה  המיוחדת  המעלה  את  בחשבון 

המצוות האחרות, כאמור לעיל.

בחשבון- קשורה  שהתשובה  בכך4,  סתירה  כל  ואין 

צדק רציני וברגש חרטה עמוק וכו‘, שכן יחד עם זה ישנה 

שהקדוש  העובדה  מן  שמחה  של  ביותר  גדולה  אפשרות 

לעשות  והניח  האפשרות  את  ליהודי  נתן  הוא  ברוך 

תשובה5 - ”בשעתא חדא ובריגעא חדא“, כנ“ל - יחד עם 

מבטיחו  זו,  הזדמנות  לנצל  מחליט  שכשיהודי  ההבטחה 

הקדוש ברוך הוא שהוא מקבל את התשובה שלו.

שמחה,  מתוך  התשובה  בענין  עוסק  שיהודי  ובשעה 

מכל  ומוציאו  הדבר  פורץ  גדר6,  פורצת  שמחה  והרי 

אשר,  בעבר,  התנהגותו  של  ההגבלות  כולל  ההגבלות, 

ביתר  להיות  לעתים,  יכולה7,  היתה  טובה,  שהיתה  ככל 

העומד  דבר  לך  ש“אין  ההבטחה  ישנה  בזה  וגם  שלימות, 

השמחה  את  יותר  מגדיל  והדבר  התשובה8“,  בפני 

שבעבודת התשובה.

(אגרות קודש חל“ג עמ‘ שפח-ט)

‡„ם  ˘י˘מח  ‰˘מח‰  לולב:  ‰ל'  סוף  רמב"ם  ר‡‰    (1
בע˘יי˙ ‰מˆו‰ כו' עבו„‰ ‚„ול‰ ‰י‡. ול‰עיר מ‰מ˘ך וככ‰ 

˙רל"ז (פ"‰ ו‡ילך. פˆ"ז ו‡ילך) כו"כ „ר‚ו˙ ב˘מח‰.
2)  ˙‰לים ˜, ב.

ב˙˘וב‰  ימיו  כל  ˘ˆ"ל  ספי"‡:  מ‡‚‰"˙  ל‰עיר    (3
עיל‡‰ ˘‰י‡ ב˘מח‰ רב‰.

פל"‡.  ספל"„,  ˙ני‡  רנ‰, ‡.  זח"ב  ע‰, ‡.  זח"‚  ר‡‰    (4
‡‚ר˙ ‰˙˘וב‰ פ"י, י‡.

5)  ר‡‰ ב"ר ספכ"ב.
6)  ב‡רוכ‰ – ר‡‰ „"‰ ˘מח ˙˘מח ˙רנ"ז ע' 49 ו‡ילך.

7)  וי˙ר‰ מזו מובן – ע"פ מ˘נ"˙ ב˙ני‡ פכ"ט.
פ"‡  פ‡‰  ירו˘למי  ור‡‰  ספ"‚.  ˙˘וב‰  רמב"ם ‰ל'    (8

‰"‡. זח"ב ˜ו, ‡. מ„ר˘ ‰נעלם בז"ח ס"פ בר‡˘י˙. ועו„.

"שמחה פורצת גדר"

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

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום



טולקראת שבת

 ıחו ˜רבן  „‰˜רב˙  ב‡יסור  ‡ל‡  מעי˜רו 
בניי˙ ‰בי˙  לעˆם  ול‡  ו"נחל‰",  ל"מנוח‰" 

במ˜ום ז‰ „ו˜‡ ול‡ במ˜"‡.

‰רמב"ם  ˘‰בי‡   '‡‰ ‰פסו˜  מ˘‡"כ 
‰נ"ל:  עניינים  ב'  ע"„  יח„יו  בו  נ‡מר  ‰ל‡ 
לירו˘לים   ıחו ל‰'  בי˙  „בנין  ‡יסור   (‡)
‡יסור  (ב)  ‰‡ל˜ים",   '‰ בי˙  ‰ו‡  "ז‰   –
עיי'  לי˘ר‡ל".  לעול‰  מזבח  "וז‰   – ‰במו˙ 
˘ם, „מ˘מעו˙ ‰כ˙וב  ל„‰"י  ר˘"י  בפירו˘ 
מזבח  ז‰  י‰י‰  ו‡ילך"  „"מכ‡ן  ‰ור‡‰  ‰י‡ 
לו  ל‰˜ריב  ל‰'  ˘מב˜˘  "˘כל  כו',  לעול‰ 

˜רבן יˆ‡ וי˜ריב על ‡ו˙ו מזבח".

בי‡ור  כ˙וספ˙  ב‡  ˘מבי‡,  ‰ב'  ו‰כ˙וב 
"ז‡˙  ("ו‡ומר"),  ‰‡יסור  בטעם  ו‰סבר‰ 
מנוח˙י ע„י ע„" – „מכיון ˘˜„ו˘˙ ‰מ˜„˘ 
פ"ו  ל‰לן  וכמ"˘  ע„",  „"ע„י  ב‡ופן  ‰י‡ 
בטל‰  ‡ינ‰  ‰מ˜„˘  מ˜ום  „˜„ו˘˙  ‰ט"ז 
במ˜"‡,  ול‡  מנוח˙י"  לכן "ז‡˙  כו',  לעולם 
בירו˘לים  ר˜  ל‰'"  "בי˙  לבנו˙  ‡פ˘ר  ˘‡י 

לב„.

כו'"  "ו‡ומר  „‰וספ˙  בז‰,  י"ל  [ועו„ 
‰כ˙וב  ˘מן  ‰ר‡י‰  יו˙ר  ל‰כריח  ב‡‰ 
מזבח  "ז‰  ‰כ˙וב  מˆ„  ‰נ‰  כי  ‰ר‡˘ון. 
ל„יי˜  ‰כרח  ‡ין  ˘מ‡  לי˘ר‡ל",  לעול‰ 
‰י‡  ‰כוונ‰  ‡ל‡  ‰מזבח  ˘ל  למ˜ומו  ביחס 
˘נ‡מר "ז‰"  מ˜ומו˙  ב˘‡ר  חז"ל  כ„פיר˘ו 
"ז‡˙  ‰ז‰",  ("‰חו„˘  וכיו"ב  "ז‡˙"  ‡ו 
ל‰˜פי„  ˘ˆריך  ‰י‡  „‰כוונ‰  ועו„)  ‰חי‰", 
בנו‚ע  (ול‡  עˆמו  ‰„בר  ל‚וף  ‰˘ייך  בענין 
˘‡ינו ‚וף  ופרט  ענין  ˘‰ו‡  וכיו"ב,  למ˜ומו 
‰‰ור‡‰  ˘כוונ˙  „נ‡מר  ‰יינו  עˆמו),  ‰„בר 
ˆ"ל  ˘ייבנ‰  מזבח  כל  ו‡ילך  ˘מכ‡ן  ‰י‡ 
(עיי'  וכו'  כרחבו  ו‡רכו  רבוע  ז‰,  כמזבח 
‚ם  נˆרך  ול‰כי  ועו„).  ‰י"ז  פ"ב  ל‰לן  ברמב"ם 

ל‰˘מיענו  ע„",  ע„י  מנוח˙י  "ז‡˙  ל‰כ˙וב 
‰ו‡  „"ז‰  ב‰ור‡‰  ‰נכון  ‰פירו˘  ולב‡רנו 
נפר˘  „ל‡  ‚ו'",  מזבח  וז‰  ‰‡ל˜ים   '‰ בי˙ 

‡בל  ‰מ˜ום,  ˜ביעו˙  לענין  ‰כוונ‰  ˘‡ין 
על  ˜‡י  ו„‡י  ‰ל‡  ‰ב'  ˘בכ˙וב  "ז‡˙" 
ו‰כ˙וב  לע„,  ‰מנוח‰  מ˜ום  „ז‰ו  ‰מ˜ום, 
‰ל˘ון  כוונ˙  על  מיל˙‡  ‚ילוי  ‰וי  „"ז‡˙" 
נ‡מר,  ‰מ˜ום  ˜ביעו˙  ‡ז‰ר˙  „לענין  "ז‰", 
לבנין  ‰ן  ‰מ˜ומו˙,  ˘‡ר  לעולם  ול‡סור 

‰בי˙ ו‰ן ל‰˜רב‰].

‡יסור  ל‰רמב"ם  לי‰  מנ‡  ˆ"ע  וע„יין 
בלי  (‡ף  ל‰'  בי˙  לבנו˙  בפ"ע  ז‰  ח„˘ 
˘‰וˆרך  ע„  בירו˘לים,  ˘ל‡  בו)  ל‰˜ריב 
"ל‰בי‡" לו פסו˜ ו„ר˘‰ ח„˘ים (ועיי' בז‰ 
עבר  ˜„ו˘˙  זעמב‡,  ל‰‚ר"מ  ‰ספרי  ב‡וˆר 
˙‰לים  ממ„ר˘  ל‰עיר  וי˘  ועו„.  ‰יר„ן. 
לו  ˘‰רחיב  ע„  מˆטער  „ו„  „‰י‰   „ מזמור 
˘נ‡'  ˘ל ‰מ˜„˘,  מ˜ומו  ומˆ‡ ‡˙  ‰˜ב"‰ 

וי‡מר „ו„ ז‰ ‰ו‡ בי˙ ‰‡ל˜ים). 

„נלמ„   – ומ‰ם  ‡ופנים,  בכמ‰  וי"ל 
„‡ם  ‰כלל,  ‡ל  ‰פרט  מן  ו˜"ו  במכ˘"כ 
ענין פרטי „‰˜רב‰ נ‡סר במ˜"‡, כ"˘ ו˜"ו 
„‰בנין בכללו ‡סור, ו‰רי ‰רמב"ם ל˘יט˙י‰ 
מ˙וך  חל˜  ‰"ז  ב‰בי˙  „‰˜רב‰  ‰י„וע‰ 
חוב˙  ‚„ר  ל˘יט˙ו  כי  ‰בי˙,  בניי˙  מˆו˙ 
מוכן  "בי˙  לבנו˙  ˘ˆריך  מ‰  ‰ו‡  ‰בנין 
ל‰יו˙ מ˜ריבין בו ˜רבנו˙", כל˘ונו רי˘ ‰ל' 
בי‰ב"ח (ו‰יינו ˘‡ם ‡ין ‰בי˙ מוכן ומוכ˘ר 
ל‰˜רב‰ ל‡ נ˙˜יימ‰ ‰מ"ע וע˘ו לי מ˜„˘, 
ל‰ל'  ובי‡ורים  בחי„ו˘ים  ב‡רוכ‰  בז‰  עיי' 
‰ל‡  ‰˜רב‰  ו‡"כ  ועו„),   ‡ סי'  בי‰ב"ח 
חיוב  ˘ל  ומ‰ו˙ו  „ענינו  בפועל  ‰˜יום  ‰י‡ 
‰י‡  ‰בני‰  חוב˙  ‰‚„ר˙  ˘כל  ‰בי˙,  בניי˙ 
ל‰ˆיב בי˙ ‰מ‡פ˘ר ‰‰˜רב‰, ו‡"כ פ˘יט‡ 
במ˜ום  לבנו˙ו  ‡ין  ‰בי˙  עˆם  „‚ם  במכ"˘ 
[ו„ו"˜  ו˜"ל  ˘ם,  ל‰˜ריב  ‡פ˘ר  ˘‡י 
בי˙   – ל‰'"  בי˙  "לבנו˙  ר˜  ‰ו‡  „‰‡יסור 
‰מ˜„˘, כ‰‚„ר˙ו ‰‰לכ˙י˙ (כ‚ון בי˙ חוניו 
(סוף מנחו˙)) – ול‡ בי˙ ˘‰ו‡ ב‰‚„ר‰ ‡חר˙ 

(ול‰כי ˘פיר בונין בי˙ ‰כנס˙ וכ„ו')].

לקראת שבת ו

כ˘לומ„ים ‰פסו˜ "ו‡˙ מנור˙ ‰מ‡ור, ו‡˙ כלי', ו‡˙ נרו˙י', ו‡˙ ˘מן ‰מ‡ור" – נר‡‰ 
כלי',  (ב)  מנור˙ ‰מ‡ור,   (‡) י„י ‰פס˜˙ "ו‡˙"):  על  חטיבו˙ (‰מו„‚˘ו˙  כ‡ן ‡רבע  ˘י˘ 

(‚) נרו˙י', („) ˘מן ‰מ‡ור. 

‡מנם ר˘"י ב‡ ומ„‚י˘ לנו ˘ב‡מ˙ ‡לו ר˜ ˘לו˘ חטיבו˙, כי "נרו˙י'" ˘ל ‰מנור‰ ‰ם 
ל‰   ıמחו "כלים"  מ‰מנור‰ ‡ל‡  חל˜  ל‡ ‰יו  ‰"נרו˙"  „ר˘"י)  (‡ליב‡  כי   – "כלי'"  בכלל 

˘‰יו מניחים עלי'. 

ו‰‰פס˜‰  ‰‰ב„ל   ˙‡ ל‰„‚י˘   – ‰מ‡ור"  ˘מן  ו‡˙   .  . כלי'  "ו‡˙  ר˘"י  ˘‰ע˙י˜  וז‰ו 
˘בין "מנור˙ ‰מ‡ור" עˆמ‰ לבין "כלי'", וכן ל‰„‚י˘ ‡˙ ‰‰ב„ל ו‰‰פס˜‰ ˘בין ‰"כלים" 

˘ל ‰מנור‰ לבין "˘מן ‰מ‡ור" ˘‡ינו כלי; 

"ו‡˙"  ˙וספ˙  בלי  "˘מן ‰מ‡ור") ‰ע˙י˜  לבין  "כלי'"  (˘בין  "נרו˙י'"  ˙יב˙  ‡מנם ‡˙ 
– כ„י ל‰„‚י˘ ˘‰נרו˙ ‡ינם חטיב‰ נפר„˙, ‡ל‡ ‰ם ‰מ˘ך ˘ל "כלי'", כי בכלל ‰כלים ‰ם 

‰מל˜חיים, ‰מח˙ו˙ ו‰נרו˙. 

‰מל˜חיים  (וכמו  ‰"כלים"  בכלל  ‰ם  ‰"נרו˙"  ‡ם  ‰˜ו˘י‡:  מ˙עורר˙  מע˙‰  ‡מנם  ו. 
ו‰מח˙ו˙) - למ‰ ב‡מ˙ ‰כ˙וב מפר˘ם בפרטיו˙?

על ז‰ מפר˘ ר˘"י ˘"נרו˙י'" ‰ם "לוˆיני"˘ בלע"ז", ˘‰ו‡ ענין ‰‡ור. 

ו‰פ˙ילו˙  "˘‰˘מן  מ˘ום  ‰ו‡  ‰‡ור  ˘ם  על  נ˜ר‡ים  ˘‰נרו˙  לז‰  ˘‰טעם  וממ˘יך, 
נ˙ונין ב‰ן", וממיל‡ ‡ור ‰מנור‰ – ˘‰ו‡ עי˜ר ‰מכוון ב‰, וכ˘מ‰ "מנור˙ ‰מ‡ור" - ב‡ 

„ו˜‡ על י„י "נרו˙י'".  

ובז‰ מיו˘ב מ„וע ‰וˆי‡ ‰כ˙וב ‡˙ "נרו˙י'" מכלל "כלי'" ופירטם בפני עˆמם - כי כיון 
ב‡ופן  נזכרו  לכן  בפועל ‡ור ‰מנור‰)  ב‡  י„ם  על  (כי  כל ‰מנור‰  ˘ל  ‰עי˜ר  ˘‰נרו˙ ‰ם 
בלי  כלל  ב„רך  ר˜  נזכרים  ˘‰ם  ומח˙ו˙)  (מל˜חיים  ‰כלים  מ˘‡ר  יו˙ר  ומפורט,  מיוח„ 

לפרטם. 

ומע˙‰ מובן בפ˘יטו˙ ‰טעם ˘‰וˆרך ר˘"י לפר˘ ˘וב ‡˙ ˙יב˙ "נרו˙י'", ול‡ סמך על 
מ‰ ˘כ˙ב בפר˘˙ ˙רומ‰ – כי כוונ˙ו בז‰ (‡ינ‰ ל‰ו„יע ‡˙ "˙ר‚ום" ‰˙יב‰, ‡ל‡) ליי˘ב 

‰˜ו˘י בפסו˜ „י„ן, ו„ו"˜. 

לפירו˘ו  ˙רומ‰  לפר˘˙  פירו˘ו  בין  בל˘ון  ‰˘ינוי  ‚ם  מובן  „רכנו  ˘לפי  [ול‰וסיף, 
בפר˘˙נו: 

ו‰פ˙ילו˙",  ב˙וכן ‰˘מן  ˘נו˙נין  בזיכין  ˘‰נרו˙ ‰ם "כמין  ר˘"י  כ˙ב  ˙רומ‰  בפר˘˙ 
על  מ„בר  בפר˘˙נו  ו‡ילו  כו';  ‰˘מן   ˙‡ ‰נו˙ן  ‰‡„ם  פעול˙  „בר  על  ˘מ„בר  ו‰יינו 

‰"חפˆ‡" – "בזיכים ˘‰˘מן ו‰פ˙ילו˙ נ˙ונין ב‰ן". 

כי בפר˘˙ ˙רומ‰ מב‡ר ˆור˙ ‰נרו˙ ו˙פ˜י„ם, ו‡ילו בפר˘˙נו כוונ˙ו ל‰„‚י˘ ˘‰נרו˙ 
‰ם מ˜ור ועי˜ר ‰‡ור, מפני "˘‰˘מן ו‰פ˙ילו˙ נ˙ונין ב‰ן"].



למה המתין משה עד 
"למחרת יום הכיפורים"?

ויקהל משה
למחרת יום הכיפורים כשירד מן ההר
(לה, א. רש"י)

מיד  זה  דהי'  "פירש  כתבו:  רש"י  במפרשי 

לומר  סברא  דאין  הכיפורים,  יום  למחרת 

שיהי' משה מעכב את המצוה שציווה הקב"ה 

מקדימין  זריזים  כי  המשכן,  את  לעשות 

איזה  לאחר  שאין  שכן  כל  יום,  באותו  למצוה 

הכפורים"  יום  למחרת  שהי'  אמר  לכך  ימים, 

(גור ארי' עה"פ, וראה גם רא"ם).

"זריזין  דאם  ביאור,  צריכים  והדברים 

פירש  מדוע  יום",  באותו  למצוה  מקדימין 

ולא  הכיפורים",  יום  "למחרת  זה  שהי'  רש"י 

מן  ירידתו  אחרי  מיד  עצמו,  הכפורים  ביום 

ההר?

ויש לומר שלמד כן מלישנא דקרא "ויקהל 

משה את כל עדת בני ישראל":

לעיל בסוף פ' כי תשא כתוב (לד, כט ואילך) 

"ויהי ברדת משה מהר סיני גו' וירא אהרן וכל 

בני ישראל את משה גו' וייראו מגשת אליו גו' 

ויקרא אליהם משה גו' ואחרי כן נגשו כל בני 

ההר  מן  משה  ירד  שכאשר  ומשמע  ישראל". 

מעצמם,  ישראל  בני  כל  שם  התאספו  כבר 

ולא הי' משה צריך להקהילם.

כל  את  משה  "ויקהל  כאן  שנאמר  ומזה 

לא  זו  שפרשה  מוכח  ישראל",  בני  עדת 

נאמרה לישראל ביום רדתו מן ההר, כי אז היו 

למחרתו,  מיד  אלא  ועומדים,  מוקהלים  כבר 

שאז הקהילם משה ואמר להם את הפרשה. 

אמר  ולא  למחרת,  עד  משה  שחיכה  [ומה 

במקור  ראה   - יום  באותו  זו  פרשה  להם 

הדברים טעם נפלא לזה, עיי"ש].

מדוע רק הנשים 
התעסקו בטווי'?

וכל אשה חכמת לב בידיה טוו ויביאו מטוה וגו'
(לה, כה)

את  טוו  הנשים  שרק  מהכתוב  משמע 

מה  המשכן,  למלאכת  וכו'  והארגמן  התכלת 

"התכלת  את  הביאו  רק  האנשים  כן  שאין 

והארגמן גו'", אך לא הכינו אותם בעצמם.

ויש לבאר טעם החילוק:

להיות  צריכה  היתה  המשכן  מלאכת 

ופירש  תרומה"  לי  "ויקחו  כמ"ש  "לשמה", 

רש"י "לי – לשמי".

ועל פי זה יש לבאר, שמכיון שרוב האנשים 

נאמנות  להם  היתה  לא  העגל,  בחטא  חטאו 

שיעשו מלאכתם לשמה, ולכן לא התירו להם 

להתעסק בטווי' (ורק אלו שבהם בחר הקב"ה 

הדבר  ודאי  המשכן,  במלאכת  שיתעסקו 

שלא  הנשים,  ורק  לשמה).  מלאכתם  שיעשו 

חטאו בחטא העגל, ולכן אין חשש שלא יעשו 

מלאכתן לשמה, התירו להן להתעסק בטווי'.

וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

לקראת שבת י„

נזכר  ˘ל‡  פסו˜  מבי‡  ולפעמים  פ˘וט‰... 
יו˙ר",  מבו‡ר  ˘‰ו‡  מ‡חר  כלל  ב‚מר‡ 
„ו‚מ‡ו˙  כו"כ  ‚רנ‰  כעמיר  ˘מנ‰  עיי"˘ 
 189 ע'  חי"ב  ל˜ו"˘  (ועיי'  ‰י„  בספר 
מˆ„  ‰מ˜ומו˙  בכל  ז‰  לכלל  כללי  בי‡ור 
˘לכ‡ו'  ‡ף  כי  ו‰ו‡,  ‡ח˙,  כללי˙  סבר‡ 
‰ו‡  ומבורר  פ˘וט  טעם  „‡ם  ל‰˜˘ו˙  י˘ 
יו˙ר ‡מ‡י ל‡ ‰בי‡ו ‚ם ‰˘"ס ‚ופ‡ מ‡ו˙‰ 
‰ו‡  ‰רמב"ם  ˘ס„ר  לפי  ז‰ו  ‡ל‡  ‰סיב‰, 
כ"‡  ˘מחול˜ים  וב‡ופן  ו‰לכו˙,  „ין  פס˜י 
˘בלול  ‰˘"ס  מ˘‡"כ  כו',  בפ"ע  למ„ור 
ו‡‚ו„  מ˜ו˘ר  ˘„ין  ˘י˘  (‰יינו  מכל  ‰ו‡ 
ועו„  וכו',  ב‡‚„‰  מ˜ו˘ר˙  ו‰לכ‰  ב‰לכ‰ 
ו‰ן  ‰„ין  פס˜י  עˆם  ‰ן  ב˘"ס  ˘י˘  ז‡˙, 
‰סבר˙ ו‰טעמ˙ ‰ענינים וכו'). ול‰כי ‰˘"ס 
נמנע מ‰ב‡˙ טעם ‡ף ‡ם ‡ין ממנו נפ˜ו˙‡ 
ל„ינ‡ ב‰לכ‰ זו עˆמ‰, כל זמן ˘י˙כן ממנו 
‡ף  ‡ו  כ‰לכ˙‡,  „ל‡  ‡חר  למ˜ום  נפ˜ו˙‡ 
ל„ע˙  ˘‡ינ‰  ב‡‚„‰  נפ˜ו˙‡  מז‰  ˘י˘ 
לו  נו‚ע  ‡ין  ‰רמב"ם  מ˘‡"כ  כו',  ‰˘"ס 
„י„ן  וכ˘ב‰לכ‰  „י„ן,  ל‰לכ‰  ‰˘ייך  ‡ל‡ 
י˘ טעם ‡חר פ˘וט יו˙ר ˘פיר יבי‡נו מבלי 
ב‰לכו˙  ז‰  „טעם  ‰נפ˜ו˙‡  ‡ם  ל‰˙ח˘ב 
חז"ל  כמס˜נ˙  ‡ינ‰  ב‡‚„ו˙  ‡ו  ‡חרו˙ 
ב˘ו‰"‚,  ו‡ילך   299 ע'  ח"ו  ל˜ו"˘  (ועיי"ע  וכיו"ב 

ו‡כ"מ));

‚ופ‡   ‡‰ ע„יין  בנ„ו"„  מ˜ום  מכל  ‡בל 
˘ל  ופ˘יטו˙ם  מעל˙ם  מ‰י ‡כן  בעי,  טעמ‡ 
על  י˙ר  ל‰בי‡  ‰רמב"ם  ˘בחר  ‰כ˙ובים 
מ˜ור מפור˘ ב˙ור‰ ל‡יסור ו‡ז‰ר‰ זו (ועיי' 

ל˜ו"˘ חי"ט ע' 53)].

‰רמב"ם  מל˘ון  ˘פיר,  „יי˜˙  כ„  ‡ולם 
לבנו˙  כולן  ‰מ˜ומו˙  כל  "נ‡סרו  ˘‰˜„ים 
ל‡יסור  (ל‡  ˘כוונ˙ו  מ˘מע  ל‰'"  בי˙  ב‰ן 
"בי˙  לבנו˙  ˘‡סור  כ"‡)  בבמו˙,  ‰˜רב‰ 
ל‰'" ‡ל‡ בירו˘לים (ור‡‰ ‚ם ל˘ונו ב‰ל' בי‡˙ 
‰ר  ועיי'  ‰"ז.  פי"„  מע‰"˜  ו‰ל'  ‰י"„  פ"ט  מ˜„˘ 

‰מורי‰ כ‡ן). ‡ל‡ ˘‚ם ל‡ ‰˘מיט מ‰לכו˙יו 

‡יסור ‰במו˙ „מ˙ני' „זבחים, ו‡ח"כ מוסיף 
"ל‰˜ריב  נמי  „‡סור   – בפ"ע  ˘ני  ענין 
ב‰ן"  "ל‰˜ריב  „כ˙ב  [ו„ו"˜  ˜רבן"  ב‰ן 
ו‰ל˘ון  (ב‰בי˙),  "בו"  ול‡  (ב‰מ˜ומו˙) 
מור‰ ‰יטב ˘ל‡ ב‡ ביח„ עם ענין ‰ר‡˘ון, 
[במ˜ומו˙  ב‰ן  "לבנו˙  ‡רוך  ‡ח„  כ‡יסור 
˜רבן",  בו  ול‰˜ריב  בי˙  לירו˘לים]   ıחו˘
לבנו˙  ‡יסור   – כ‡ן  נ˘נו  ‡יסורים  ב'  ‡ל‡ 
ל‰˜ריב  ‡יסור  וכן  בי˙,  ‡חרים  במ˜ומו˙ 
ו‰יינו  בי˙,  בל‡  ˜רבן  ‡חרים  במ˜ומו˙ 

‡יסור במו˙]. 

˘בחר  מ‰  טעם  בטוב  י˙ב‡ר  ומע˙‰ 
פסו˜  „כ˘מוב‡  וב‰˜„ים  ‰נ"ל,  ‰פסו˜ים 
˘עי˜ר  מור‰  ‰„בר  "ו‡ומר"  בל˘ון  ˘ני 
ו‰כ˙וב  לב„ו,  ‰ר‡˘ון  ‰כ˙וב  ‰י‡  ‰ר‡י‰ 
וטעם  ‰סבר‰  ל˙וספ˙  ‡ל‡  ב‡  ל‡  ‰˘ני 
‰ו‡  ו‰מ˜ור  ‰יסו„  ˘עˆם  (ול‡  ‰נˆרכים 
וז‰  „"ז‰  ב‡ופן  ביח„  ‰כ˙ובים  מ˘ני 
כ‰"‚  "ו‡ומר"  ‚בי  ב˘"ס  וכר‚יל  ‚ורם"). 
ו‡ומר  "מ‡י  „מ˜˘ינן  ובריי˙ו˙,  במ˘ניו˙ 
נוסף  ˜ו˘י  לסל˜  „‰וב‡  ומפר˘ינן  כו'" 
וכיו"ב ‰עול‰ ל‡חר ˘למ„נו עי˜רו ˘ל ענין 
י"ל „‰כ˙וב  ו‡"כ  לפניו.  ˘‰וב‡  מן ‰כ˙וב 
‰מ˜ור  ‰ו‡  כ‡ן  ‰רמב"ם  ˘‰בי‡  ‰ר‡˘ון 
על  ‰ו‡  ע„יף  ולכן  ˘‰זכיר,  ‰‡יסורים  לכל 
ב'  מ˙ב‡רים  „ו˜‡  בו  כי  ר‡‰,  „פ'  ‰כ˙וב 

‰‡יסורים ˘˘נ‰ כ‡ן.

‚ו'" ‰ל‡  ב‡˙ם  ל‡  ר‡‰ "כי  ‰‡ „פ'  כי 
˙ע˘ון  "ל‡  ‰˜ו„ם  ל‰כ˙וב  ב‰מ˘ך  ב‡ 
לענין  ו‰יינו  בעיניו",  ‰י˘ר  כל  ‡י˘  ‚ו' 
ב‡רוכ‰),  מפר˘"י  (כנ"ל  ˜רבנו˙  ‰˜רב˙ 
‰חילו˜  טעם  ‰כ˙וב  מב‡ר  ˘ל‡ח"ז  ור˜ 
˘י˘˙נ‰  ‰˜רבנו˙,  לענין  ‰לז‰  ו‰˘ינוי 
‰ו‡  ‰טעם  ‡˘ר  ‰יר„ן,   ˙‡ כ˘˙עברו  ‰„ין 
‰מנוח‰  ‡ל  ב‡˙ם  "ל‡  ו"‰יום"  "פ‰"  כי 
עס˜  ל‡  ‚ו'"  ב‡˙ם  "ל‡  „‰כ˙וב  ‰רי  ‚ו'", 



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

איסור בניית בית ה' חוץ ירושים
יבאר במה ששינה הרמב"ם מסוגיית הגמרא במקור איסור הקרבה בבמות משנבנה מקדש בירושלים, ויסיק דהעדיף פסוק 

שממנו מקור גם לאיסור עצם בניית בית לה' חוץ לירושלים / ידון במקור איסור זה

ז"ל ‰רמב"ם ‰ל' בי˙ ‰בחיר‰ פ"‡ ‰"‚: 
כל  נ‡סרו  בירו˘לים  ‰מ˜„˘  ˘נבנ‰  "כיון 
‰מ˜ומו˙ כולן לבנו˙ ב‰ן בי˙ ל‰' ול‰˜ריב 
‡ל‡  „ורו˙  ל„ורי  בי˙  ˘ם  ו‡ין  ˜רבן,  ב‰ן 
בירו˘לים בלב„ וב‰ר ‰מורי‰ ˘ב‰, ˘נ‡מר 
(„ברי ‰ימים ‡ כב, ‡) וי‡מר „ו„ ז‰ ‰ו‡ בי˙ ‰' 

ו‡ומר  לי˘ר‡ל,  לעול‰  מזבח  וז‰  ‰‡ל˜ים 
(˙‰לים ˜לב, י„) ז‡˙ מנוח˙י ע„י ע„".

ובריי˙‡  למ˘נ‰  מ˜ורו  בכס"מ ˆיין  ו‰נ‰ 
„פיר˘  ו‰יינו  „זבחים,  ב˙ר‡  פר˜  „רי˘ 
 ıחו בבמ‰  ‰˜רב‰  ‡יסור  לענין  כ‡ן  „מיירי 
˘נבנ‰  „ע„  במ˙ני',  ˘ם  ˘נ˘נ‰  לירו˘לים 
‰במו˙  ˘‰יו  ע˙ים  בירו˘לים  ‰מ˜„˘ 
"ב‡ו  ‡בל  ‡סורו˙,  ˘‰יו  וע˙ים  מו˙רו˙ 
ל‰ן  ‰י‰  ול‡  ‰במו˙  נ‡סרו  לירו˘לים 
˘ם  ובבריי˙‡  נחל‰",  ‰י˙‰  ו‰י‡  ‰י˙ר, 
ל‡  ט) "כי  (יב,  ר‡‰  מ˜ר‡ „פ'  ל‰  יליף  ˜יט. 
 – ‰נחל‰"  ו‡ל  ‰מנוח‰  ‡ל  ע˙‰  ע„  ב‡˙ם 
˘יל‰  מ˘כן  בימי  [˘‚ם  ˘יל‰  זו  "מנוח‰ 
זו  נחל‰  במ˙ני'],  כמבו‡ר  ‰במו˙,  נ‡סרו 
ירו˘לים  זו  מנוח‰  ‡ומר  ר"˘  ירו˘לים... 
ע„  ע„י  מנוח˙י  ז‡˙  ו‡ומר  ˘יל‰  זו  נחל‰ 
ירו˘לים:  ‚בי  במ˙ני'  פר˘"י  ור‡‰  כו'". 

ע„  ב‡˙ם  ל‡  כי  וכ˙יב  מנוח‰,  "ו‰י‡ ‰י˙‰ 
בפר˘‰  ‰כ˙ובים  [כל˘ון  כלומר  ו‚ו'  ע˙‰ 
פ‰  עו˘ים  ככל ‡˘ר ‡נחנו  ˙ע˘ון  ˘ם "ל‡ 
‰יום ‡י˘ כל ‰י˘ר בעיניו, כי ל‡ ב‡˙ם ע„ 
ע˙‰ ‡ל ‰מנוח‰ ו‡ל ‰נחל‰ ‚ו' ועבר˙ם ‡˙ 
בו   ‡"‰ יבחר  ‡˘ר  ‰מ˜ום  ו‰י‰  ‚ו'  ‰יר„ן 
‚ו'  וזבחיכם  עולו˙יכם  ‚ו'  ˙בי‡ו  ˘מ‰  ‚ו' 
‰˘מר לך פן ˙על‰ עולו˙יך בכל מ˜ום ‡˘ר 
ל‡  ‰יר„ן   ˙‡ כ˘˙עברו  פירו˘]:  ˙ר‡‰", 
פ‰  עו˘ים  ‡נחנו  ‡˘ר  ככל  בבמו˙  ˙˜ריבו 
 ,ıב‡ר וי˘ב˙ם  ‰יר„ן   ˙‡ ועבר˙ם  ‰יום... 
‰יינו ל‡חר ירו˘‰ וי˘יב‰, ו‰י‰ ‰מ˜ום ו‚ו' 

‰˘מר לך ו‚ו', ו‰יינו ‡יסור ‰במו˙".

‰ע„יף  ‡מ‡י  ‰רמב"ם  על  יל"ע  ו‰נ‰ 
˘ל‡ ל‰בי‡ ‰כ˙ובים „פר˘˙ ר‡‰ „מיניי‰ו 
ו‡ילך ‡סור‰ ‰במ‰,  „מירו˘לים  ל‰  ילפינן 
‡חרים  כ˙ובים  „וו˜‡  כ‡ן  ל‰זכיר  ובחר 
˘נ˙˜˘‰  כ‡ן  ‰מורי‰  ב‰ר  ועיי'  ז‰.  לענין 

כעין ז‰.

„רכו  ‡ין  ‰רמב"ם  מכללי  כי„וע  כי  [ו‡ם 
ו‰פסו˜ים  ‰„ר˘ו˙  „ו˜‡  ל‰בי‡  ל„יי˜ 
(כללי  מל‡כי  בי„  כמ"˘  ב‚מ',  ˘‰וב‡ו 
‰יו˙ר  ‰„ר˘  "לי˜ח  „„רכו  ס"„)  ‰רמב"ם 

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

משכן השי"ת ותורתו
האם "מקום התורה" הוא עניין נפרד משכינתו ית' במשכן? / במה דומים ת"ח ל"סלמנדרא" ופושעי ישראל למזבח 
הזהב? / היכן מצינו "ייחוד נפלא שאין ייחוד כמוהו" עם השי"ת? / ומהי המעלה בלומדי תורה על מקיימי מצוות, 

ולהיפך?

שני עניינים במשכן הכללי ובמשכן שבלב
‰מ˘כן ‰ו‡ ‰מ˜ום ˘בו ˘וכן ‰˜ב"‰ בעולם, כמו ˘נ‡מר "וע˘ו לי מ˜„˘ ו˘כנ˙י ב˙וכם" 
עבור ‰˙ור‰ ‰˜„ו˘‰,  עי˜רי  מ˜ום  ˘‰מ˘כן ‚ם ‰י'  חז"ל  ב„ברי  מˆינו  ח), ‡מנם  כ‰,  (˙רומ‰ 

˘‰יי˙‰ נ˙ונ‰ ב‡רון ‰ברי˙.

מטר‰ זו במ˘כן, ˘‰ו‡ מ˜ום ‰˙ור‰, מו„‚˘˙ ‚ם בסיפור ע˘יי˙ ‰‡רון. כי ‰נ‰ על ‰כ˙וב 
בפר˘˙נו "ויע˘ בˆל‡ל ‡˙ ‰‡רון" (לז, ‡) ‡מרו חז"ל במ„ר˘ (˘מו˙ רב‰ פר˘˙נו פ"נ, ב): "ב˘ע‰ 
לו  ‡מר  ‰ז‰,  ‰מ˘כן  מ‰ו  לו  ‡מר  לבˆל‡ל.  ו‡מר  ב‡  ‰מ˘כן,  ע˘‰  למ˘‰  ‰˜ב"‰  ˘‡מר 
נ˙ונ‰,  ‰˙ור‰  ו‰יכן  בˆל‡ל  לו  ‡מר  ˙ור‰.  לי˘ר‡ל  ומלמ„  ב˙וכו,  ˘כינ˙ו  ‰˜ב"‰  ˘י˘ר‰ 
‡מר לו מ˘‡נו עו˘ים ‡˙ ‰מ˘כן, ‡נו עו˘ין ‰‡רון. ‡מר לו, רבינו מ˘‰ ‡ין כבו„‰ ˘ל ˙ור‰ 
בכך, ‡ל‡ ‡נו עו˘ין ‰‡רון ו‡חר כך ‰מ˘כן. לפיכך זכ‰ ˘י˜ר‡ על ˘מו, ˘נ‡מר ויע˘ בˆל‡ל 

‡˙ ‰‡רון".

ממ‡מר ז‰ מובן ˘‰‡רון, מ˜ום ‰˙ור‰, ‰ו‡ עניין בפני עˆמו ˘נפר„ מעניין ‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ 
במ˘כן. וכן מˆינו ‚ם ˘ל‡חר בניי˙ ‰מ˘כן ‡מר ‰˜ב"‰ "˙˜נ˙ם ‡כסני‡ לעˆמי, ועכ˘יו ˙˜נו 
‡כסני‡ ל˙ור‰, ˘˙‰‡ ˘רוי' ‡ˆלי" (יל"˘ ˙רומ‰ רמז ˘סח). ומובן ˘‰˙ור‰ ˘במ˘כן ‰י‡ עניין 

‡חר מ‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ ˘בו.

‡ך י˘ ל˙מו‰:

˙רומ‰)  פר˘˙  (רי˘  ‰רמב"ן  ˘כ˙ב  וכמו  ‰‡רון,  י„י  על  ‰יי˙‰  במ˘כן  ‰˜ב"‰  ˘כינ˙  ‚ם 
˘"עי˜ר ‰חפı במ˘כן" ‰ו‡ "מ˜ום מנוח˙ ‰˘כינ‰ ˘‰ו‡ ‰‡רון". ו‡יך יי˙כן לומר ˘כללו˙ 

‰מ˘כן ‰ו‡ ב˘ביל ‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰, ו‰‡רון ‰ו‡ ב˘ביל ענין נפר„, "מ˜ום ‰˙ור‰"?



טלקראת שבת

משכן בכל יהודי
בכ„י ל‰בין ‡˙ עומ˜ ˘ני עניינים ‡לו ˘במ˘כן, ‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ ומ˜ום ‰˙ור‰, י˘ ל‰˜„ים 

ולמˆו‡ עניינים ‡לו בעבו„˙ ‰' ˘ל בני י˘ר‡ל.

כללי  מ˜„˘  ˘י˘  ˘כ˘ם  ועו„)   .‡ סט,  ˘ל"‰  ח.  כ‰,  ˙רומ‰  ‡ל˘יך  (ר‡‰  חז"ל  ‡מרו  ‰נ‰,  כי 
בירו˘לים, כן י˘ מ˜„˘ בכל י‰ו„י וי‰ו„י, ו„ר˘ו ז‡˙ מל˘ון ‰כ˙וב "וע˘ו לי מ˜„˘ ו˘כנ˙י 
ב˙וכם" (˙רומ‰ ˘ם), "ב˙וכו" ל‡ נ‡מר כ‡ן, ‡ל‡ "ב˙וכם" ל˘ון רבים, כי ‰˜ב"‰ ˘וכן ו˘ור‰ 

ב˙וך כל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל.

ממ‰  ללמו„  י˘  י˘ר‡ל,  בבני  ˘ונו˙  וב„ר‚ו˙  ˘ונים  ב‡ופנים  ‰˘כינ‰  ‰˘ר‡˙  ‡ופן  ו‡˙ 
˘„ר˘ו רבו˙ינו בסוף מסכ˙ ח‚י‚‰:

סלמנ„ר‡  ומ‰  מסלמנ„ר‡,  וחומר  ˜ל  ב‰ן,  ˘ולט˙  ‚י‰נם  ˘ל  ‡ור  ‡ין  חכמים  "˙למי„י 
˘˙ול„˙ ‡˘ ‰י‡, ‰סך מ„מ‰ ‡ין ‡ור ˘ולט˙ בו, ˙למי„י חכמים ˘כל ‚ופן ‡˘ „כ˙יב (ירמי' 

כ‚, כט) ‰ל‡ כ‰ „ברי כ‡˘ נ‡ם ‰', על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰".

"פו˘עי  ל‚בי  ‚ם  ו„ר˘ו  ‰וסיפו  ‚י‰נם,  ˘ל  מ‡ור  ˙"ח   ˙‡ מˆיל‰  ˘‰˙ור‰  מ‰  על  נוסף 
י˘ר‡ל", ˘‡ף ב‰ם ‡ין ‡ור ˘ל ‚י‰נם ˘ולט˙, בזכו˙ ‰מˆוו˙ ˘‰ם מל‡ים מ‰ן. ו‚ם ז‡˙ למ„ו 
˘נים ‡ין  כמ‰  ז‰ב,  כעובי „ינר  עליו ‡ל‡  ˘‡ין  מזבח ‰ז‰ב  ממזבח ‰ז‰ב: "מ‰  וחומר,  ב˜ל 
‰‡ור ˘ולט˙ בו, פו˘עי י˘ר‡ל ˘מל‡ין מˆו˙ כרמון „כ˙יב (˘‰"˘ „, ‚) כפלח ‰רמון ר˜˙ך ‡ל 

˙˜רי ר˜˙ך ‡ל‡ ר˜נין ˘בך, על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰".

˘ולט˙  ‡ינ‰  ‚י‰נם  ˘ל  ˘‡ור  ללמו„  בכ„י  ˘‰ל‡  לכ‡ור‰,  עיון  „ור˘ים  ‡לו  לימו„ים 
ב˙למי„י חכמים, ‰י' ‡פ˘ר לע˘ו˙ ˜ל וחומר ממזבח ‰ז‰ב ˘‰ו‡ פ˘וט יו˙ר, ˘כ˘ם ˘‰ז‰ב 

‡ינו מניח ל‡˘ ל˘לוט במזבח, כך ˙ור˙ם ˘ל ˙"ח מˆיל˙ם מן ‰‚י‰נם.

מ‰ ‚ם, ˘‰מ˘ל מ‰סלמנ„ר‡ ‡ינו מ˙‡ים לכ‡ור‰, כי מ„ובר ב˘רı טמ‡ (ר‡‰ ˙ו„"‰ סלמנ„ר‡ 
כ‡ן. ר˘"י חולין ˜כז, ‡), ‡ו חי' (ר‡‰ ר˘"י כ‡ן), ומ‰ טעם למ„ו ל˙"ח מ˘רı, בעו„ ˘ני˙ן ללמו„ 

‡˙ ‰˜"ו ממזבח ‰ז‰ב?

‰˘ייכו˙  ‚ם  ‰יטב  ˙ובן  מˆוו˙,  לבעלי  ˙ור‰  לומ„י  בין  ‰מ‰ו˙י  ‰‰פר˘  יבו‡ר  וכ‡˘ר 
‰מיוח„˙ בין מ˘ל ‰סלמנ„ר‡ ל˙"ח ובין מ˘ל מזבח ‰ז‰ב לפו˘עי י˘ר‡ל.

יחוד נפלא שאין יחוד כמוהו
‰פר˘ ‚„ול י˘ בין פעול˙ ‰˙ור‰ בלומ„‰, לבין פעול˙ ‰מˆוו˙ במ˜יימן:

‰לומ„ ˙ור‰ מ˙‡ח„ ב˙כלי˙ עם ‰˙ור‰ ˘לומ„, וכמבו‡ר ב˙ני‡ (פ"‰), ˘כ‡˘ר י‰ו„י לומ„ 
‰˙ור‰  ‰יינו  ˘‰מו˘כל,  ע„  ל‚מרי,  עמו  ומ˙‡ח„  ‰מו˘כל   ˙‡ ˙ופס  ‰˘כל  ‰רי  ‰˙ור‰,   ˙‡
˘לומ„, נע˘‰ ממ˘ חל˜ מן ‰˘כל ˘ל ‰‡„ם, "ו‰ו‡ יחו„ נפל‡ ˘‡ין יחו„ כמו‰ו, ול‡ כערכו 

נמˆ‡ כלל ב‚˘מיו˙, ל‰יו˙ ל‡ח„ים ומיוח„ים ממ˘ מכל ˆ„ ופנ‰".

רˆון  ממנו. ‡מנם  חל˜  ל‰יו˙  נ‰פכ‰ ‰מˆוו‰  ל‡  מˆוו‰,  מ˜יים  י‰ו„י  כ‡˘ר  ז‡˙,  לעומ˙ 

אחדות כהכנה 
לבניית המשכן

ויקהל משה את כל עדת בני ישראל
(לה, א)

להקהיל  משה  שהוצרך  הטעם  לבאר  יש 

עשיית  ציווי  בשביל  ישראל  בני  כל  את 

המשכן:

תכלית תרומת המשכן ובנייתו היא קיום 

ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו  השי"ת  הבטחת 

בתוכם" (תרומה כה, ח).

אין  "ושכנתי",  השי"ת  אומר  וכאשר 

וזיו  אור  גילוי  איזה  שם  שיהי'  רק  הפירוש 

הבורא  שם  שישכון  אלא  ית',  משכינתו 

ית"ש בכבודו ובעצמו. וכפי שמצינו במדרש 

שתכלית  פל"ו)  תניא  וראה  טז.  נשא  (תנחומא 

בריאת העולם היא שנתאווה הקב"ה שתהי' 

התקיים  זה  ודבר  בתחתונים",  "דירה  לו 

בשעת בניית המשכן. והרי ענין "דירה" אינו 

מכחותיו  כח  איזה  מגלה  האדם  שבו  מקום 

או שמשפיע שם השפעה מסוימת, אלא היא 

מקום שבו גר האדם עצמו, ובו הוא מתגלה 

כפי שהוא. וכך גם בענין ה"דירה בתחתונים", 

שהקב"ה שורה במשכן כפי שהוא בעצמותו, 

ללא העלמות וללא צמצומים.

והנה, השי"ת הוא "אחדות פשוטה", ואין 

ודרגות.  חילוקים  של  ענין  שום  ח"ו  בו  שייך 

ועל כן, כהכנה להשראת "אחדות הפשוטה" 

בעצמם  לפעול  ישראל  בני  הוצרכו  במשכן, 

למציאות  כן  גם  עצמם  ולהפוך  זה,  מעין 

ולכן  "קהל".   – גמורה  בהתאחדות  אחת, 

כדי  ישראל,  כל  את  "להקהיל"  משה  הוצרך 

כהקדמה  אמיתית  באחדות  כולם  שיתאחדו 

לעשיית המשכן.

"ויקהל" – גם בימי החול
ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר 
אליהם אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות אותם. 
ששת ימים תיעשה מלאכה וביום השביעי יהי' לכם 
קודש שבת שבתון לה'
 (לה, א-ב)

משה  הוצרך  למה  מובן:  אינו  לכאורה 

ולא  מלאכה",  תיעשה  ימים  "ששת  להקדים 

התחיל מיד באזהרת שבת? 

ויש לבאר בדרך החסידות:

"ויקהל משה" הוא ענין האחדות, שמשה 

ל"קהל"  אותם  והופך  ישראל  את  מקהיל 

אחד.

ימים  "ששת  כאן  הכתוב  שהזכיר  וזהו 

האחדות  שענין  ללמדנו  מלאכה",  תיעשה 

גם  אלא  השבת,  ביום  רק  לא  להיות  צריך 

בששת ימי המעשה: 

מדובר  שכאשר  לחשוב,  אדם  עלול 

בענינים  עוסקים  שבו  השבת,  יום  אודות 

עם  להתאחד  ביכולתו  יש  אזי   – רוחניים 

ימי  ששת  אודות  כשמדובר  אבל  חבירו; 

המעשה – אין ביכולתו להרגיש באחדות עם 

יסיג  שחבירו  מתיירא  הוא  חבירו, ואדרבה - 

ללמדנו  הכתוב  צריך  ולכן  וכיו"ב.  גבולו  את 

גם  להיות  צריכה  "ויקהל"  של  שהאחדות 

כאשר "ששת ימים תיעשה מלאכה". 



י‡לקראת שבת

ב"„יר‰" זו י˘ ‰„‚˘‰ על ˘ני פרטים: ‡. ˘‰"„יר‰" ל‡ ˙‰י' ל‡יז‰ ‰‡ר‰ מˆומˆמ˙ ממנו 
לל‡ ˆמˆומים.  ˘‰ו‡  כפי  מ˙‚ל‰ ‰‡„ם  ב„יר˙ו  כי ‰ל‡  ובעˆמו,  בכבו„ו  ל‰˘י"˙  י˙', ‡ל‡ 
ב. ˘‰„יר‰ ˙‰י' "ב˙ח˙ונים", במ˜ומו˙ נחו˙ים ונמוכים „יי˜‡, על י„י ˜י„ו˘ וזיכוך ‰„ברים 

‰נמוכים ל‰יו˙ ר‡ויים ל‰יו˙ „יר‰ ל˘כינ˙‡.

ובעבו„‰ זו י˘ מעל‰ מיוח„˙ בלימו„ ‰˙ור‰ ˘‡ינ‰ ב˜יום ‰מˆוו˙, ול‰יפך י˘ ‚ם מעל‰ 
˘˜יימ˙ ר˜ ב˜יום ‰מˆוו˙:

"‚ופו  בעˆמו  ˘נ˜ר‡  ע„  מוחלט˙  ‡ח„ו˙  ‰˙ור‰,  עם  ‰‡„ם  ל‡יחו„  ‚ורם  ‰˙ור‰  לימו„ 
כול‡  ו˜וב"‰  "‡וריי˙‡  ˘‰ל‡  עˆמו,  ‰˜ב"‰  עם  ‰‡„ם  ˘י˙‡ח„  פועל˙  זו  ‰˙‡ח„ו˙   ."˘‡
ח„" (˙ני‡ פכ"‚ ב˘ם ‰ז‰ר), ‰˜ב"‰ ו˙ור˙ו ‰ם ח„ ממ˘. ונמˆ‡, ˘בלימו„ ‰˙ור‰ ‚ורמים ˘י˘כון 

‰˜ב"‰ בכבו„ו ובעˆמו למט‰.

במוחו  ר˜  ‡ל‡  ממ˘,  ונחו˙ים  ‚˘מיים  ב„ברים  מ˙לב˘˙  ‡ינ‰  ‰˙ור‰  ‰ל‡  מ‡י„ך,  ‡ך 
ו˘כלו ˘ל ‰י‰ו„י ‰לומ„, ו‡ין כ‡ן „יר‰ ל˘כינ‰ ב"˙ח˙ונים" - במ˜ומו˙ ‰יו˙ר נחו˙ים.

˘‰‡„ם  ‚ורם  ‡ינו  ‰מˆוו˙  ˜יום  ‰מˆוו˙.  ב˜יום  „וו˜‡  מעל‰  י˘  ‰‡חרון,  ז‰  ובעניין 
י˙‡ח„ עם ‰מˆוו‰, ו‚ם ‰מˆוו‰ עˆמ‰ ‡ינ‰ ח„ עם ‰בור‡ י˙'. ‰˙ור‰ ‰י‡ חכמ˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ 
˘‰יי˙‰ ˜יימ˙ ‚ם לפני ברי‡˙ ‰עולם, ‡ך ‰מˆוו˙ ‰ן רˆונו כלפי ‰נבר‡ים, ו‡ינן ח„ ‡˙ו י˙'.

‚˘מיים  ב„ברים  י˙'  ˘כינ˙ו  מח„ירו˙ ‡˙  ˘‰ן  עˆומ‰,  מעל‰  י˘  במˆוו˙  מ˜ום,  מכל  ‡ך 
עניינים  ב‰רב‰  מ˙לב˘ו˙  ‰ן  ‡ל‡  ‰נעל‰,  ‰‡„ם  ב˘כל  ר˜  נו˙רו˙  ‰מˆוו˙  ‡ין  ונחו˙ים. 

‚˘מיים ונחו˙ים ˘ב‰ם מ˜יימים ‡˙ ‰מˆוו˙.

גילוי עצמותו ית' במשכן וגם העלאת הגשמיות
˙ור‰  ˘ל  עבו„‰  ‡ופני  ˘ני  י˘  ˘ב‡„ם  וכ˘ם  ‰‚„ול,  ‰מ˘כן  מעין  ‰ו‡  ב‡„ם  ‰מ˘כן 
˘ני  מˆינו  במ˘כן  ‚ם  כך  נחו˙ים,  במ˜ומו˙  ‚ם  ‰מ˘כ˙ו  ‡ו  ‰בור‡  עם  ‰˙‡ח„ו˙  ומˆוו˙, 

עניינים ‡לו:

‡. מ˘כן ל‰˘י"˙ עˆמו

‰ו‡  ‰‡רון  למעל‰).  ˘‰וב‡  (רמב"ן  ‰‡רון"  ˘‰ו‡  ‰˘כינ‰  מנוח˙  "מ˜ום  ‰י'  ‰מ˘כן  מח„, 
מ˜ום ‰˙ור‰, ˘‰י‡ מ‡וח„˙ עם ‰בור‡ י˙' עˆמו, ועל י„‰ נמ˘ך בעולם ‰˜ב"‰ עˆמו.

ב. מ˜ום ˜י„ו˘ וזיכוך ‰‚˘מיו˙

יח„ עם ז‡˙ ‰י' ‰מ˘כן ‚ם בי˙ מוכן "ל‰יו˙ מ˜ריבים בו ˜רבנו˙" („ע˙ ‰רמב"ם ברי˘ ‰לכו˙ 
בי‰ב"ח. ור‡‰ במ˜ור ‰„ברים ˘י"ל ˘ל‡ פלי‚י). עניין ז‰ ‰ו‡ עבו„˙ ‰˘כנ˙ ‰˘כינ‰ ב„ברים ‚˘מיים 

נחו˙ים, ובכלל ז‰ ‚ם ˙רומ˙ ‰מ˘כן ו‰פיכ˙ מינים ‡לו למ˜„˘ ל‰', "„יר‰ ב˙ח˙ונים".

כי  ˘‡ר ‰מ˘כן.  לבין  מ˜ום ‰˙ור‰,  ˘במ˘כן,  בין ‰‡רון  חז"ל  במ„ר˘י  חיל˜ו  ז‰  ומטעם 
˘ני עניינים ‰ם, ו˘˙י מעלו˙ טובו˙ ‰ן ב˘כינ˙ו י˙' בעולם ‰‚˘מי: ‰˙ור‰, ˘‰י‡ מ‚ל‰ ‡˙ 
‰בור‡ י˙' בכבו„ו ובעˆמו, ועבו„˙ ‰˜רבנו˙, ˘‰י‡ ממ˘יכ‰ ‡˙ רˆונו י˙' ל„ברים ‰‚˘מיים 

ו‰נחו˙ים.

לקראת שבת י

‰' מ˙בˆע על י„ו, ו‰ו‡ מ˙˜רב ‡ל ‰' ומ˙בטל ‡ליו, ‡ך מכל מ˜ום ‡ינו מ˙‡ח„ עם ‰מˆוו‰ 
כ˘ם ˘‰לומ„ מ˙‡ח„ עם ‰˙ור‰ (ר‡‰ סו‚י' זו ב‡רוכ‰ ב˙ני‡ ˘ם ובפכ"‚).

ומע˙‰ יובן ‡ל נכון מ‰ ˘נ‡מר ב‚מר‡ ˘˙למי„י חכמים "‚ופן ‡˘", ו‡ילו פו˘עי י˘ר‡ל 
‰ם "מל‡ים מˆוו˙ כרימון":

˙למי„י חכמים ˘לומ„ים ˙ור‰, נע˘י˙ ‰˙ור‰ חל˜ מ‰ם ממ˘, וממיל‡ ‰רי "‚ופן ‡˘", ‰ם 
נע˘ים מˆי‡ו˙ ˘ל ˙ור‰ ˘נ˜ר‡˙ ‡˘, ˘נ‡מר "‰ל‡ „ברי כ‡˘".

מ‰ם,  לחל˜  נ‰פכו˙  ˘‰מˆוו˙  ז‡˙  ‡ין  ‰רב‰,  מˆוו˙  ˘מ˜יימים  י˘ר‡ל  פו˘עי  ו‡ילו 
וכ‡מור ˘‰מˆוו˙ ‡ינן מ˙‡ח„ו˙ עם ‰‡„ם, ‡ל‡ ר˜ "מל‡ים מˆוו˙ כרימון", כ˘ם ˘‰רימון 
‰ו‡ מˆי‡ו˙ נפר„˙ לעˆמו ו‰ו‡ מל‡ ב‚רעינים, כך ‡ו˙ם י‰ו„ים ‰ם מˆי‡ו˙ נפר„˙ לעˆמם, 

‡ל‡ ˘מל‡ים במˆוו˙ כרימון.

מדוע דווקא סלמנדרא
על פי ‰מבו‡ר למעל‰ יובן עומ˜ ‰מ˘לים ˘נ˙נו חכמים ל‚בי ˙"ח ול‚בי פו˘עי י˘ר‡ל:

נפ˘ך: ‡ם ˆ„י˜ים  ממ‰  ˘ב‚י‰נם ˜˘‰  ב˙"ח  ˘ולט˙  ˘‡ין ‰‡ור  ˘‡מרו  מ‰  על  כי ‰נ‰, 
מ„וע  חט‡ו,  ומ‡י„ך, ‡ם  חט‡,  לי„י  ב‡ו  ז‰  כיˆ„  ו"‚ופן ‡˘",  עם ‰˙ור‰  ˘נ˙‡ח„ו  ע„  ‰ם 

‡ין ‡˘ ‰‚י‰נם ˘ולט˙ ב‰ם?

טבילו˙‡  ˘"עי˜ר   (‡ לט,  (סנ‰„רין  ב‚מר‡  ‡מרו   ˘‡‰ על  מסלמנ„ר‡.  מ˘ל  מ˘לו  כך  ועל 
˘מן  ‡נו  מוˆ‡ים  כן,  פי  על  ו‡ף  ‰טומ‡‰.  מן  ליט‰ר  ‰עי˜רי˙  ‰„רך  ‰י‡   ˘‡‰˘ בנור‡", 
˘‰סלמנ„ר‡ ‰י‡  מכיוון  ˘ע„יין  רו‡ים  ומˆ„ ‰˘ני  טמ‡.   ıר˘ ˘‰י‡  נוˆר˙ ‰סלמנ„ר‡   ˘‡‰

"˙ול„˙ ‰‡˘", ‰סך מ„מ‰ ‡ין ‰‡˘ ˘ולט˙ בו.

וכן ‰ו‡ ‚ם ב˙"ח ˘ב‚י‰נם. ‡מנם ‰ם מ‡וח„ים ל‚מרי עם ‰˙ור‰, ‡ך מכל מ˜ום, ל‰יו˙ם 
ב‚וף ‚˘מי בעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי ו‰חומרי ˘מל‡ רע ו‰ר˘עים ‚וברים בו (ר‡‰ עı חיים ˘מ"ב ספ"„, 
על  ו‡ף  יˆ‡‰ ‰סלמנ„ר‡.  ˘מן ‰‡˘ ‰מט‰ר˙  כ˘ם  בחט‡,  ח"ו  ˘יפלו  ˘ייך  פ"ו),  ב˙ני‡  ‰וב‡ 

˘„ם ‰סלמנ„ר‡,  ממ‰  ב˜"ו  ˘"‚ופן ‡˘",  כיוון  ב‰ם  ˘ולט˙  ˘ל ‚י‰נם  ע„יין ‡ין ‡ור  כן,  פי 
"˙ול„˙ ‰‡˘", עו„נו מ‚ין מ˘ריפ‰.

ו‰מ˘ל על פו˘עי י˘ר‡ל ˘ב‚י‰נם, ‰ו‡ מˆיפוי מזבח ‰ז‰ב ˘˘ומר על ‰מזבח לבל י˘רף. 
מן ‰‡˘  ˘מונע  עליו ˆיפוי  י˘  ר˜  ב‡˘, ‡ל‡  ˘עומ„  חומר  בעˆמו ‡˘ ‡ו  ע˘וי  ‰מזבח ‡ינו 
ל˘ורפו. וכן ‚ם בפו˘עי י˘ר‡ל, ˘‡מנם ל‡ נ‰פכו בעˆמם למ‰ו˙ ˘ל מˆוו˙, ‡ך מכל מ˜ום 

‰מˆוו˙ מ‚ינו˙ ו˘ומרו˙ עלי‰ם מ‡ור ˘ל ‚י‰נם.

דירה לבורא ית' בדברים הנחותים
˙כלי˙ כל עבו„˙ ‰‡„ם בעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי, ‰י‡ "לע˘ו˙ לו י˙' „יר‰ ב˙ח˙ונים" (˙נחומ‡ 
ר‡וי  ˘י‰י'  ע„  ו‰˘פל,  ו‰‚˘מי  ‰נחו˙  ‰עולם   ˙‡ וי˜„˘  יזכך  ˘‰י‰ו„י  פל"ו),  ˙ני‡  טז.  נ˘‡ 

ל‰יו˙ „יר‰ ומ˘כן לבור‡ י˙' בכבו„ו ובעˆמו.


