


˜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
יתדות החצר מקומן וצורתן

בענין י˙„ו˙ ‰חˆר מס˙פ˜ ר˘"י ‡ם ‰יו ˙חובין ב˜ר˜ע ‡ו ˘‰יו 
˙לויין וכוב„ן ‰י' מחזי˜ ‡˙ ‰יריעו˙; בי‡ור מ‰ ˘‚ם ל‰‡ופן ‰ב' 

‰י‰ ז‰ בˆור˙ "י˙„ו˙", ‰‚ם ˘ז‰ו לל‡ ˆורך לכ‡ור‰

(ע״פ לקוטי שיחות חלק ו עמ׳ 162 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
"לשמה" - מדיני לקיחת הגזבר (ע"פ לקוטי שיחות חט"ז עמ' 287 ואילך)

"משוקדים" - מה הספק?  (ע"פ לקו"ש חכ"ו ע' 183 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
משכן במדבר דווקא

ר˙‰  ‰י' "ער‡י"? / מ˙י̆  מ„וע מספר˙ ‰˙ור‰ ב‡ריכו˙ על ‰מ˘כן̆ 
על  ‰פר˘‰  נ˜ר‡˙  מ„וע   / במ˘כן?  ‡ו  סיני  ב‰ר  בעולם:  ‰˘כינ‰ 
˘ם ‰˙רומ‰ ול‡ על ˘ם ‰מ˘כן עˆמו? / ומ‰ עו˘‰ י‰ו„י ˘מר‚י˘ 

במ„בר ˘מם ברוחניו˙?

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"א עמ' 146 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
נחמת בני ישראל במצרים  (ע"פ לקוטי שיחות חל"א עמ' 146 ואילך)

מדוע צייר הרמב"ם את גביעי המנורה הפוכים? (ע"פ לקוטי שיחות חכ"א 
עמ' 164 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
דין גניזת ארון בחורבן הבית 

ב˙י‡ור ‚ניז˙ ‰‡רון  ˘‰‡ריך ‰רמב"ם  במ‰   ı"בי‡ור ‰יעב יבי‡ 
ל‰כריע „נ‚נז במ˜ומו, וי˜˘‰ „ע„יין ל‡ נ˙ב‡רו ‰רב‰ „˜„ו˜ים 
בל˘ון ‰‰לכ‰ / יח„˘ „ל‰רמב"ם ‰‡רון ‰ו‡ מˆור˙ ‰בי˙ עˆמו 
ול‡ מכליו ומיי˘ב ˘פיר ל˘ונו˙ ‰רמב"ם ˘ב‡ לב‡ר ‡יך ‰י˙‰ 

ˆור˙ ‰בי˙ ˘לימ‰ ‡ף בבי˙ ˘ני ˘ל‡ חזר בו ‰‡רון

(לקוטי שיחות חכ"א תרומה ב)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
פשפוש מיותר במצב בריאות הגוף והנפש

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
"אנחנו ראינו חסידים ויודעים את האמת המרה"

בעז‰י״˙.

‰ננו  ˙רומ‰,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר לקראת שבת שבתיח לללקראת

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

קקלקראת שבת

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

"אנחנו ראינו חסידים
"שמע, שמואל בצלאל, אתה אינך יודע, הנך צעיר מדי להבין ומה גם להרגיש את הרחמנות שעליך"

‰חסי„ ר˘ב״ı ‰י' מחונכו ˘ל ‰חסי„ ‰נו„ע ר׳ מיכעלע מ‡פ‡ˆ˜.

וחינוכו.  ‰ול„˙ו  על   ı"ר˘ב‰ מורי  סיפורי  ר˘ומים  ˙רנ"„-נ"ו)  (מ‰˘נים  בזכרונו˙יי   
ב˙ור‰,  ‚„ול  ומח„˘  ‚„ול,  למ„ן  מ˙נ‚„  ˘‰י'  מ‡ביו,   ıר˘ב״ מורי  נעוריו ‰˙י˙ם  ב˘נו˙ 

‡ח„ מח˘ובי ר‡˘י ‰י˘יבו˙ בזמנו.

ל‡ח„  ני˘‡‰  ˘ני  ובזיוו‚  וילנ‰,  מ˙נ‚„י  ˘ל  ‰יחס  ‚„ולי  על  ‡בי'  מˆ„  ‰˙יחס‰  ‡מו 
ב[עיר]  ‰חסי„ים  מע„˙  ‡ח„  בעיני  חן  נו˘‡   ı"ר˘ב‰ ‰מ˙נ‚„ים.  בע„˙  ‰יחס  מבעלי 

˘ווינˆי‡ן – עייר‰ בפלך ווילנ‡ - ומ˙˜בל בע„˙ ‰חסי„ים ˘ב˘ווינˆי‡ן.

ע„˙ ‰חסי„ים ב˘ווינˆי‡ן ‰˙ענינ‰ במסירו˙ בחינוכו, וסיפ˜‰ כל ‰נˆרך לו כ„י ˘יוכל 
זמן ‰חליטו  כעבור  ובלימו„ ‰חסי„ו˙.  ופוס˜ים  ‚מר‡  ולימו„  ל˘˜י„˙  במנוח‰  ל‰˙מסר 
ללמו„ ‡ˆל   ıל˘לוח ‡˙ ‰ר˘ב״ יˆח˜ ‰חייט1  ר׳  ובר‡˘ם  ב˘ווינˆי‡ן  חב׳׳„  חסי„י  ז˜ני 

‰חסי„ ‰י˘י˘ ר׳ מיכ‡ל מ‡פ‡ˆ˜, מ˙מי„ ‚„ול ועמ˜ן נ„יר.

כ˘ב‡ ‰ר˘ב"ı ל‡פ‡ˆ˜ ‰י' ‰חסי„ ר׳ מיכל ז˜ן מופל‚. ‰ר˘ב״ı נ˘‡ חן בעיני ר׳ מיכל 
˘˜ירבו מ‡„ ו‰˙מסר לחינוכו ב„רכי ‰חסי„ו˙.

פעם ‡ח˙ ‡מר ‰ר׳ מיכל ל˙למי„ו ‰ו˙י˜ ‰ר˘ב"ı, ב‰˙מרמרו˙ פנימי˙ חז˜‰:

 ˙‡ ל‰ר‚י˘  ‚ם  ומ‰  ל‰בין  מ„י  ˆעיר  ‰נך  יו„ע,  ‡ינך   ‰˙‡ בˆל‡ל,  ˘מו‡ל  ˘מע, 
חסי„ים.  ‰ננו  ‰ז˜נים  ˘‡נחנו  בח˘בך  טוע‰,   ‰˙‡˘ ‰‚„ול‰  ו‰טעו˙  ˘עליך  ‰רחמנו˙ 
יב˘ים.  עˆים  ‚מורים,  ‡פסים  ‰רי  ‡נחנו  ‰מר‰.  ‰‡מ˙   ˙‡ ויו„עים  חסי„ים  ר‡ינו  ‡נחנו 

חסי„ים בזמנים עברו ‰יו בעלי ר‚˘.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"ז עמ' 136 ו‡ילך - ל˜וטי „יבורים [‰מ˙ור‚ם] ח"‚-„ עמ' 683-5)

1) ר‡‰ ‡ו„ו˙ו: ˜ובı ״‰˙מים״ חובר˙ ח עמו„ ˆב 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



כששואלים מה המצב - זה המצב!
זה  הוא   – למצבה  הסיבה  עיקר  כנראה 

שמתבוננת במצבה בתמידות. 

וככל שתסיח דעתה יותר מזה – יוטב המצב 

שמתעסקת  הרפואה  עניני  בהצלחת  ויתוסף 

בהם.

ולהקל בהיסח הדעת – הרי זה על ידי שתהי' 

עסוקה בענין אחר לגמרי – איזה שיהי' (משרה, 

וכיוצא  שמים  ביראת  לנערות  עזר  לימודים, 

בזה).

קצר  זמן  במשך   - לגמרי  דעת  תסיח  ואם 

תתרפא.

(אגרות קודש חכ"ט עמ' רפב)

חיים בפשטות ובתמימות 
ומתוך שמחה

לגמרי  תפסיק   - כשנה  לערך  אשר  ...כדאי 

ויחסה  אלי'  והיחסים  חיי'  ״חשבון״  מעשיית 

להעולם וכו׳,

ותקיים בפשטות מה שנאמר בתורתנו תורת 

עקרת  חיי  היינו   - השם"  עם  תהי'  "תמים  חיים 

הבית בפשטות:

המשפחה,  טהרת  ושתי',  האכילה  כשרות 

חומש-תהלים-תניא  שיעורי  אורחים  הכנסת 

וכו׳ וכנזכר לעיל כל זה בפשטות ממש - 

וכשתבוא מחשבה קשורה לחקירות בנפשה 

להכנס  ומבלי  בהחלטיות  לעצמה  תענה 

קודם  לא  תתעניין  שבזה   - וכלל  כלל  לפלפול 

קבלת  מעת  משנה  יותר  [בעוד  תשמ״ח  משנת 

שיהי'  שליחותה  ועכשיו   - המו"ל]  המענה. 

ומתוך  ובתמימות  בפשטות  דוקא  וחיי'  ביתה 

שמחה.

(ממכתב כ׳ אלול תשמ״ו, נדפס בלקוטי שיחות חל"ד עמ' 582)

אין "לפשפש" במצב הבריאות
ושנפל  בריאותו  מצב  אודות  שכותב  מה 

היפך  שזה  לו  ידוע  בודאי  הנה  מזה,  ברוחו 

תורתנו בכלל, ותורת החסידות בפרט, והתורה 

אחת  בבת  אבל  לרפאות,  לרופא  רשות  נתנה 

שהשי"ת  ברור,  ולדעת  לזכור  האדם  על  זה  עם 

ובמילא  לעשות,  ומפליא  בשר  כל  הרופא  הוא 

ובטוח  לבב,  ובטוב  בשמחה  ית'  לעבדו  עליו 

השי"ת למלאות הבטחתו בהמצטרך להעובד... 

הבריאות,  במצב  וכלל  כלל  להתעמק  ואין 

זהו  כי  מרגיש,  הוא  כיצד  לעצמו"  ו"להקשיב 

האדם,  של  מענינו  ולא  הרופא  של  מעניניו 

וזכות  למותר,  אך  הפשוט  בדבר  והאריכות 

לאבינו  ישראל  בני  של  לבן  בקירוב  התעסקותו 

שבשמים תעמוד לו לבשר טוב בכל הנ"ל.

(אגרות קודש ח"י עמ' קצח)

אין להיבהל ממצב רפואי
נצטערתי לשמוע מהבהלה בריצה לרופאים 

כל  לזה  שאין  דבר  ועל  כולו  היום  כל  במשך 

זה  למה  שי'  הרב  בעלה  על  גם  ופליאה  יסוד, 

במקום  הזריזות  בעניין  הם  משתמשים  מה  ועל 

היא,  מעלה  הזריזות  בכלל  ואם  צריך,  שאינו 

אבל מלבד זאת שהבהלה בכל אופן חסרון הוא 

הרי גם זריזות לאו בכל ענין מקומו הוא,

המהווה  יתברך  בה'  בטוחים  להיות  עליהם 

כל  את  ובפרט  ומלואו  העולם  כל  את  מקיים 

לה  ישלח  אשר  קרובו  עם  מישראל  ואחת  אחד 

בריאות הנכונה וביחד עם בעלה הרב שי' יגדלו 

את בנם שי' לתורה לחופה ולמעשים טובים.

(אגרות קודש ח"ו עמ' קיא)

פשפוש מיותר במצב בריאות הגוף והנפש

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

לקראת שבת „

יתדות החצר מקומן וצורתן
בענין יתדות החצר מסתפק רש"י אם היו תחובין בקרקע או שהיו תלויין וכובדן הי' מחזיק את היריעות; ביאור 

מה שגם להאופן הב' היה זה בצורת "יתדות", הגם שזהו ללא צורך לכאורה

‰חˆר  י˙„ו˙  וכל  י˙„ו˙יו,  וכל  עבו„˙ו,  בכל  ‰מ˘כן  כלי  "לכל  פר˘˙נו:  בסוף   .‡
ליריעו˙  ע˘ויין  נח˘˙  נ‚רי  "כמין  ‡לו:  "י˙„ו˙"  ˘ל  ענינן  מ‰ו  מפר˘  ובר˘"י  נח˘˙". 
‰רוח   ‡‰˙ ˘ל‡  כ„י  ב˘יפולי‰ן,  סביב  סביב  במי˙רים  ˜˘ורים  ‰חˆר,  ול˜לעי  ‰‡‰ל 

מ‚בי‰˙ן".

וממ˘יך ר˘"י ומס˙פ˜ ב‡ופן עמי„˙ן ˘ל י˙„ו˙ ‡לו: "ו‡יני יו„ע ‡ם ˙חובין ב‡רı, ‡ו 
˜˘ורין ו˙לויין וכוב„ן מכבי„ ˘פולי ‰יריעו˙ ˘ל‡ ינועו ברוח".

˘‰ם  עלי‰ם  מוכיח  ˘˘מן  ‡ני  "ו‡ומר  ‰ספ˜:   ˙‡ ופו˘ט  ר˘"י  ממ˘יך  מכן  [ול‡חר 
י˙„ו˙יו  יסע  בל  יˆען,  בל  '‡‰ל  מסייעני:  ז‰  ומ˜ר‡  י˙„ו˙.  נ˜ר‡ו  לכך   ,ıב‡ר ˙˜ועין 

לנˆח'". 

‰וספ‰  ‡ל‡  עˆמו,  ר˘"י  ˘ל  ל˘ון  ‡ינו  ז‰  ‰מ˘ך  כל  ‰רי  נוסח‡ו˙,  כמ‰  לפי  ‡בל 
˘ני˙ווספ‰ על י„י ˙למי„ו ("יוסף בר ˘מעון"). ו‚ם לפי ‰נוסח‡ו˙ ˘‰מ˘ך ז‰ ‰ו‡ מ„ברי 
˘לכן  ‚מור,  ובירור  מוחלט  ב‡ופן  ˙ומו  ע„  ‰ענין  לר˘"י  נ˙ברר  ˘ל‡  מובן  עˆמו,  ר˘"י 

‰˘‡יר בפירו˘ו ‡˙ ‰מלים "ו‡יני יו„ע" ˘ב˙חיל˙ ‰ענין. 

ר˘"י  ˘ב˙חיל˙ „ברי  ר˜ ‰ספ˜  י˙ב‡ר  וכ‡ן  זו,  פיס˜‡  לב‡ר  בעז"‰  למוע„  חזון  ועו„ 
(ובפרט ˘לכמ‰ נוסח‡ו˙ כל ‰פיס˜‡ ‰‡חרונ‰ ‡ינ‰ מר˘"י ‡ל‡ מ˙למי„ו, כנ"ל)]. 

ב. ו‰נ‰, מ˙וך „ברי ר˘"י עול‰, ˘מעולם ל‡ נס˙פ˜ במ‰ו˙ם וˆור˙ם ˘ל ‰"י˙„ו˙" – 
‡ל‡ ר˜ ב„רך ‰˘ימו˘ עמ‰ם בפועל.

כלומר: 

„בר ברור ‰ו‡ – לפי ˘ני ‰‡ופנים ˘בר˘"י – ˘"י˙„" (‡ינו ס˙ם „בר כב„, ‡ל‡) ‰ו‡ 

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
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ב‰"  וחפר˙   .  . לך  ˙‰י'  "וי˙„  ב˙ור‰:  וכמפור˘  ל˙˜יע‰.  לחפיר‰ ‡ו  ח„, ‰מ˘מ˘  „בר 
בספרי ‰נבי‡ים,  מפור˘  וכן  כמובן,  לחפור,  ח„ ‡י ‡פ˘ר  ˘‡ינו  ב„בר  ו‰רי  י„) –  כ‚,   ‡ˆ˙)

במ˜ום  י˙„  "ו˙˜ע˙יו  וכן:  כ‡),   ,„ (˘ופטים  ‰י˙„"   ˙‡ "ו˙˙˜ע   – ל˙˜יע‰  מ˘מ˘˙  ˘י˙„ 
נ‡מן" (י˘עי' כב, י‚). 

וכן מובן מ˙וך „ברי ר˘"י ‚ופ‡, ˘מ˙חיל פירו˘ו: "כמין נ‚רי נחו˘˙" – ו‡˙ ז‰ ‡ומר 
ר˘"י בפ˘יטו˙, ‰יינו ˘כן ‰ו‡ לפי ˘˙י ‰‡פ˘רויו˙ ˘ב‰מ˘ך „בריו; ו‰רי פירו˘ ‰מל‰ 
מנחו˙  ב.  בב‡-מˆיע‡ ˜‡,  ˘ב˙ ˜כו, ‡.  ר˘"י  ל˙˜יע‰ (ר‡‰  ח„ים ‰מ˘מ˘ים  "נ‚רים" ‰ו‡ „ברים 

ל‚, ‡). 

ר˜ ‡ם  כל ‰ספ˜ ‰ו‡   ;ıב‡ר ל˙˜יע‰  כזו ‰ע˘וי'  בˆור‰  ˘‰"י˙„ו˙" ‰יו  ברור  כן,  ‡ם 
‰יו בפועל ˙חובים ב‡רı ‡ו ל‡,

ממ˜ום  ‡ו˙ו  מטלטלים  ‰יו  ‡ל‡  ‡ח„  במ˜ום  ב˜ביעו˙  עמ„  ל‡  ו‰מ˘כן  ‰יו˙  כי, 
למ˜ום, לכן מס˙בר ˘כ„י לחסוך בטירח‡ י˙יר‰, ‰ע„יפו ל˘ים ‡˙ ‰י˙„ו˙ ב˙ור „בר כב„ 
 ıב‡ר פעם  בכל  ל˙חוב ‡ו˙ם  במ˜ום  ממ˜ומם,  יזוזו  ˘ל‡  ו‰˜לעים  על ‰יריעו˙  ‰מכבי„ 

 .ıמח„˘ ול‰וˆי‡ ‡ו˙ם וכו' – וז‰ יסו„ ‰סבר‡ ˘‰י˙„ו˙ ל‡ ‰יו ˙חובים ב‡ר

‡ולם ב‡מ˙ ע„יין סבר‡ זו „ור˘˙ בי‡ור: 

‡ם ‡כן פירו˘ו ˘ל "י˙„" ‰ו‡ „בר ח„ ˘מ˘מ˘ לחפיר‰ ו˙˜יע‰ ("כמין נ‚רי נחו˘˙"), 
‡יך ‡פ˘ר לומר ˘‰י˙„ו˙ ˘ימ˘ו ב˙ור „בר כב„ ס˙ם, ול‡ ‰יו ˙ו˜עים ‡ו˙ם ב‡רı – ‰רי 
ל˙˜יע‰,  ˘מ˘מ˘  ח„  „בר  ˘‰ם  "י˙„ו˙",  „ו˜‡  ˆריך  למ‰  ‰כוב„,   ˙‡ ר˜  מחפ˘ים  ‡ם 
˘יפולי  על  ל‰כבי„  מטר˙ ‰י˙„ו˙ ‰י˙‰  כל  חסר ˆור‰?! – ‡ם  כב„  ס˙ם „בר  ל˜חו  ול‡ 
‰יריעו˙, ‰י' ‡פ˘ר ל˜ח˙ כל „בר כב„ וחז˜; ולמ‰ ל˜חו „ו˜‡ „בר מחו„„ ˘ע˘וי בˆור‰ 

˘ל י˙„ו˙? 

ועו„ ˆריך בי‡ור, „לכ‡ור‰ י˘ ס˙יר‰ ב„ברי ר˘"י בפסו˜ כ‡ן. „‰נ‰ ב'„יבור ‰מ˙חיל' 
י˙„ו˙  ל˙˜וע  "מ˜בו˙  במפור˘:  ר˘"י  כו˙ב  ‰מ˘כן"  כלי  "לכל  ‰מלים  על  ‰˜ו„ם, 
כ„י  מ˜בו˙  ו‰יו ˆריכים  ˙˜ועים,  ˘‰י˙„ו˙ ‰יו  פ˘וט  כ„בר  נו˜ט  ˘ר˘"י  ועמו„ים", ‰רי 
ל˙ו˜עם; ו‡יך מי„ ל‡חר מכן ‰ו‡ מס˙פ˜ ב„בר: "ו‡יני יו„ע ‡ם ˙חובין ב‡רı ‡ו" ל‡?

 ‚. וי˘ לב‡ר: 

‰יו  ו‰ם  ‰מ˘כן,  במע˘‰  "י˙„ו˙"  עו„  ‰יו  כ‡ן,  מ„ובר  ˘עלי‰ם  ל"י˙„ו˙"  בנוסף 
‰יו   .  . ˘"י˙„ו˙  לב),   ,„) נ˘‡  בפר˘˙  ר˘"י  ב„ברי  וכמפור˘  בעמו„ים.  למעל‰  ˙˜ועים 
לעמו„ים סביב, ל˙לו˙ ב‰ם ‰˜לעים ב˘פ˙ם ‰עליונ‰"; ולפי מ˘מעו˙ ‰ענין עול‰, ˘‰ם 
"ווי ‰עמו„ים" ‰מוזכרים בפר˘˙נו (כז, י. – ור‡‰ פר˘"י סנ‰„רין כב, ‡: "ווי ‰עמו„ים – י˙„ו˙ כסף 

‰ע˘ויין כמין ‡ונ˜ליו˙"). 

ועליו  ‰עמו„,  בר‡˘  ˙˜וע  ˘‰י'  ח„,  „בר  ‰יו  ספ˜)  ‡ין  (ובכך  בוו„‡י  ‡לו  "י˙„ו˙" 
לב‡ר,  י˘  ומע˙‰  ˘ל ‰˜לעים.  מחובר ‰˜ˆ‰ ‰עליון  ˘ב‰ם ‰י‰  ˙ולים ‡˙ ‰˜ונ„סין  ‰יו 

לקראת שבת טז

כ‰נים,  ‰יינו  „כ‡ן  ‰מבינים"  („"לויים 
„‰‡ נ‡מר כ‡ן "‡ין לכם מ˘‡ בכ˙ף", ‰רי 
‰כ‰נים  ˘‰ם  בכ˙ף  ‡רון  בנו˘‡י  „מיירי 
ל„.  מ"ע  ל‰רמב"ם  ס‰מ"ˆ  ‰לויים,  ול‡ 
וז‰ו  נ˘‡ ‚),  כח  חל˜  ˘יחו˙  ל˜וטי  ועיין 
‡˘ר  בבי˙  ‰˜ו„˘  ‡רון   ˙‡ "˙נו  ˘נ‡מר 
נ˙ינ‰  מע˘‰  „‰ו‡  ר"ל  ˘למ‰",  בנ‰ 
מסיים  ולכך  סילו˜,  מע˘‰  ול‡  ו‰כנס‰ 
„מ‡חר  פירו˘  ‚ו'",   '‰  ˙‡ עב„ו  "ע˙‰ 
˘‡רון במ˜ומו (‡ף ˘נס˙ר ‰ו‡) ‡ין ˘ום 
י‰י‰  כ˘ל‡  (‚ם  ‰מ˜„˘  בעבו„˙  חסרון 
ו‰ל‡‰  מע˙‰  ו‡ף  ‰‚לוי)  במ˜ומו  ‰‡רון 
בˆור˙  ˘ינוי  כי ‡ין  כר‚יל  לעבו„  ימ˘יכו 

‰בי˙ מכמו ˘‰י‰ ע„ ע˙‰.

ב‰לכ‰  ‰רמב"ם  ˘סיים  „ז‰ו  וי"ל 
˘ל‡  ל‡רון  ˘וו  ו˙ומים  ‡ורים  „‡ף  זו 
מ˜ום  לז‰  ‡ין  „לכ‡ור‰  ˘ני,  בבי˙  חזרו 
ב‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר‰ „מיירי בˆור˙ ‰בי˙ 

כלי  ב‰ל'  (˘מ˜ומן  כ‰ונ‰  בב‚„י  ול‡ 
‰וסיף  „בז‰  ‡ל‡  בו).  ו‰עוב„ים  ‰מ˜„˘ 
מן  ‰ו‡  ˘‰‡רון  „‡ף  חי„ו˘ו  לב‡ר  נופך 
‰בנין עˆמו מ"מ ל‡ נחסר מן ‰בנין בבי˙ 
˘ני ב‰יו˙ ‰‡רון ‚נוז ונס˙ר – „„ו‚מ‡ י˘ 
ל„בר מ‡ורים ו˙ומים, „‰נ‰ ‰רמב"ם ס"ל 
וב˘לימו˙ם  בעˆמם  ו˙ומים ‰יו  „‰‡ורים 
˘בע  (ב‡ר  ‰מפר˘ים  כמ"˘  ˘ני,  בבי˙ 
‡בני  ‰רמב"ם  ˘ל„ע˙  ועו„)   .‡ מח,  סוט‰ 

˘ם  (ול‡  ו˙ומים  ‰‡ורים  ‰ם  ‰חו˘ן 
וחזינן  ˘ני),  בבי˙  חסר  ˘‰י‰  ‰מפור˘ 
„‡ף ˘נ˘˙נו ˘ינוי ‚„ול ˘ל‡ ‰יו מ˘יבין 
ב‚לוי, ‡עפ"כ ‰יו  ל‡ ‰י˙‰  ופעול˙ם  כו' 
ב‚„י  מנין  ל‰˘לים  ויכלו  כמ˜ו„ם  ˘למים 
כ‰ן ‚„ול, כסיום ‰רמב"ם כ‡ן. ו‰ו‡ ‰„ין 
‚נוז,  ו‰ו‡  כלל  נר‡‰  ˘‡ינו  ˘‡ף  ב‡רון, 
מ‚„רו  מ‡ומ‰  עי"ז  נ˘˙נ‰  ל‡  ‡עפ"כ 

ל‰˘לים ˆור˙ ‰בי˙.



טולקראת שבת

„מ˘מע  מ˜ום",  בו  בנ‰  ליחרב  ˘סופו 
˘בנ‡ו למ˜ום ז‰ על „ע˙ עˆמו כיון ˘י„ע 
˘נבנ‰  מ‰  כל  ו˙ימ‰ „‰‡  ליחרב,  ˘סופו 
מי„  בכ˙ב  "‰כל  ‰ˆיווי,  ע"פ  ‰י‰  בבי˙ 
‰' עלי ‰˘כיל" („‰"‡ כח, יט), ול‡ מ„ע˙ו. 
ועיי' עירובין ˜„. ב‡יסור ‰וספ‰ על ‰בנין 

˘ל‡ ע"פ ‰ˆיווי, וע„"ז בסוכ‰ נ‡:. 

‰רמב"ם  כוונ˙  „עי˜ר  י"ל  ‡ל‡ 
לסיפור  ‡ינו  ‰‡רון  ‚ניז˙  ענין  ב‰ב‡˙ 
מ˜ומו  בענין  ‰פלו‚˙ו˙  ול‰כריע  „ברים, 
ל‡ ‰וי  כי ‡ם „ינ‡ ˜מ"ל „‚ניז˙ו  וכיו"ב, 
„‚ניז˙ו  ‡ם  כי  ממ˜ומו  סילו˜ו  ב˙ור˙ 
כלומר  ˘לו,  ‡חר  במ˜ום  ‰נח˙ו  ‰י‡ 
בו  נ˜בעו  ‰מ˜„˘  בניי˙  בע˙  „מעי˜ר‡ 
‡בן  ע"‚  ‚לוי  מ˜ום  ל‰‡רון,  מ˜ומו˙  ב' 
במטמוניו˙  וס˙ום  ‚נוז  ומ˜ום  ‰˘˙י‰ 
לכ˘יחרב  יונח  ˘˘ם  וע˜ל˜לו˙  עמו˜ו˙ 
חל˜  ‰וו  ‡לו  „מטמוניו˙  ‰יינו  ‰בנין, 
‡ח„ מˆור˙ ˜„‰"˜ וי˘ עלי‰ם ‚„ר מ˜ום 
‰‡רון (ולפ"ז בניי˙ מ˜ום ‰‚ניז‰ ‰וי חל˜ 
מבניי˙ ‰בי˙ ומ˘לימ‰ ‡˙ בניינו, כי עי"ז 
מובטח ˘˙מי„ י˘ מ˜ום מיוע„ ˘מונח בו 
‡רון, ולעולם ל‡ י‰י‰ ‚ול‰ חוı למ˜ומו, 
ו‰רי „ו˜‡ ע"י ˘מונח במ˜ומו ˆור˙ ‰בי˙ 
י˙ב‡ר  ˘לפ"ז  כנ"ל).  ˘לימ‰  ו˜„ו˘˙ו 
‰י‰  ˘ל‡  ‰יו˙  עם  ˘ני  בבי˙  „‡ף  ˘פיר 
‰‡רון על מ˜ומו ‰‚לוי ב‡בן ‰˘˙י‰ סו"ס 
כי  ‰בי˙  מן  נחסר  ול‡  במ˜ומו  ‡רון  ‰י‰ 
וˆור˙  ‰˘ני,  ‰מיוע„  במ˜ומו  ‰י‰  מונח 

‰בי˙ עמ„‰ ˘לימ‰.

כ‡ן,  ‰רמב"ם  ל˘ונו˙  „יו˜י  ‰ן  ו‰ן 
˘למ‰  ע"י  ‰בי˙  ˘נבנ‰  ˘מע˙  „‰„‚י˘ 
‰יינו  ‰‡רון",  ל‚נוז  מ˜ום  בו  "בנ‰ 
כמ˜ום  מעי˜ר‡  ‰‚ניז‰  מ˜ום  ˘˜בע 
ז‰  ˘‰י‰  ובו„‡י  ל‡רון,  ‰מיוע„  בבי˙ 

מי„  בכ˙ב  ˘‰כל  פ˘יט‡  כי  ‰ˆיווי,  ע"פ 
‰רמב"ם  ול˘ון  כנ"ל,  ‰˘כיל  עלי   '‰
ליחרב" ‡ין  ˘סופו  וי„ע  כו'  ˘בנ‰  "ובע˙ 
ל‰כין  ‰חליט  עˆמו  י„יע˙  „מחמ˙  ר"ל 
כן,  ע˘‰  ‰ˆיווי  מחמ˙  כי  ‰מטמוניו˙, 
‡ל‡ כוונ˙ו ל‰„‚י˘ „˙וכן ‰ˆיווי ˘נ‡מר 
לבנו˙  ‰מע˘‰  עˆם  ר˜  ‰י‰  ל‡  ‡ז  לו 
‰ˆיווי  בע˙  לו  נו„ע  ‚ם  ‡ל‡  מטמוניו˙ 
טעמו ˘ל ‰ˆיווי - ˘סופו ליחרב ויונח ˘ם 
‰‡רון, כי ˜יי"ל ב˘בועו˙ טו: „בנין ‰בי˙ 
בעי ˜י„ו˘ בע˙ ‰בני‰, ול‰כי ‡ם ל‡ ‰י‰ 
ל‡ ‰י‰  מטמוניו˙ ‡לו  מטר˙  ˘למ‰  יו„ע 
כמ˜ום  ‰ר‡וי‰  ב˜„ו˘‰  מ˜ומם  מ˜„˘ 
˜„ו˘‰  ועו„   ,˜"‰˜ ˜„ו˘˙  ‰יינו  ‰‡רון, 
„מ˜ום  כז:  מנחו˙  (עיי'  מז‰  למעל‰ 
על  ונוספ˙  מיוח„˙  ב˜„ו˘‰  ‰‡רון ˜„ו˘ 
˜„ו˘˙ כל ˜‰"˜), ו‰י‰ ˆריך ל˜„˘ מ˜ום 
‡רון  מ˜ום  ב˙ור˙  מעי˜ר‡  ‰מטמוניו˙ 
(וב˙וס' ‰ר‡"˘ ‰וריו˙ יב. „‡מיר˙ ˘למ‰ "ו‡˘ים 

˘ם מ˜ום ל‡רון" ‰יינו מטמוניו˙ ‡לו). 

ע"י  „נ‚נז  ‰רמב"ם  נמי  ‰זכיר  ול‰כי 
ב‡‰  ובטרם  י‡˘י‰ו, ‰רב‰ ˜ו„ם ‰חורבן 
בימיו), „בז‰  י˘ר‡ל  ˙ו˜ף  (כי„וע  ‰סכנ‰ 
‰י‰  ל‡  ‰‡רון  ‚ניז˙  ˘מע˘‰  ‡˘מעינן 
מ‡ורע  מחמ˙  ל‰ע˘ו˙  ˘‰וכרח‰  פעול‰ 
ממ˜ומו  ‰‡רון  ‰וˆ‡˙  ‰יינו  ‰חורבן, 
מ˘ום כורח ˘מיר˙ו ו‰ˆל˙ו („‡ז ‰מ˜ום 
 ıבו יונח ‰וי מ˜ום ˘‚ל‰ ‡ליו ‰‡רון חו˘
מע˘‰  ז‰  ‰י‰  ‡ל‡  ‰מיוע„),  למ˜ומו 
ב˙ור˙ ‰נח˙ ו‰כנס˙ ‡רון למ˜ומו, ונע˘‰ 
˘למ‰  בימי  ‰‡רון  ‰כנס˙  לס„ר  ב„ומ‰ 
למ˜ומו ‰ר‡˘ון ו‰‚לוי, „כ˘ם ˘‡ז ‰י˙‰ 
עוב„י  ‰כ‰נים  וע"י  מלך  ע"פ  ‰כנס‰ 
‰מ˜„˘ (כמבו‡ר בס' מלכים ˘ם, ו), כן ‰‚ניז‰ 
‰כ‰נים  וע"י  י‡˘י‰ו  ‰מלך  ע"י  ‰י˙‰ 

לקראת שבת ו

בˆור‰  נע˘ו   – ‰˙ח˙ון  ב˜ˆ‰  ‰˜לעים   ˙‡ ל‰חזי˜  ˘נוע„ו   – ‰˙ח˙ונו˙  ˘‰"י˙„ו˙" 
˘וו‰, כ„י ˘ל‡ ל‰כפיל ‡˙ ‰עבו„‰ [‡בל ‡ין לומר ˘‰ם בעˆמם ‡ו˙ם ‰"י˙„ו˙", ˘‰רי 
‰יו  ‰עמו„ים  בר‡˘  ˙˜ועים  ˘‰יו  ‰"ווים"  ו‡ילו  מנחו˘˙,  ‰יו  כ‡ן  ˘בפסו˜  ‰"י˙„ו˙" 

מכסף].

כיון  ‡ך  ‡חר,  כב„  „בר  בכל  ‚ם  ל‰˘˙מ˘  ‡פ˘ר  ‰י'  ‰ענין  עˆם  מˆ„  ‡מנם  כלומר: 
˘כבר ע˘ו „פוס ליˆי˜˙ ‰י˙„ו˙ ‰עליונו˙, ‰˘˙מ˘ו ב‡ו˙ו ‰„פוס ‚ם לע˘יי˙ ‡ו˙ו „בר 

כב„ ˘˘ימ˘ עבור ˘יפולי ‰יריעו˙ [˘‰רי מ‰ טעם לטרוח בע˘יי˙ „פוס נוסף?!] – 

וכך יˆ‡ו „ברים ‡לו בˆור˙ י˙„ו˙, ‡ם כי (לפי סבר‡ זו) ל‡ ‰י' בˆור‰ זו ˆורך מיוח„ 
לענין ‰כב„˙ ˘יפולי ‰יריעו˙.

ונמˆ‡, ˘בוו„‡י ‰יו במע˘‰ ‰מ˘כן י˙„ו˙ ˘‰יו ˆריכים ל˙˜וע ‡ו˙ם – ו‰ם ‰"ווים" 
כל  ל˙ו˜עם;  כ„י  מ˜בו˙  ˆריכים  ˘‰יו  בפ˘טו˙  ר˘"י  ˘‡ומר  ‰ו‡  ועלי‰ם   – ‰עליונים 
 ıב‡ר ‡ו˙ם  ˙וחבים  ‰יו  בפועל  ‰‡ם  ‰˙ח˙ונו˙,  ‰י˙„ו˙  לענין  ר˜  ‰ו‡  ר˘"י  ˘ל  ‰ספ˜ 
בלי  כב„,  „בר  ב˙ור  ר˜  ב‰ם  בטירח‡ ‰˘˙מ˘ו  לחסוך  ˘כ„י  מח„˘, ‡ו  ופעם  פעם  בכל 

 .ıל˙˜וע ‡ו˙ם בפועל ב‡ר

„. וי˘ ל‰וסיף ול‰עיר ב‰ספ˜ ˘ל ר˘"י, ˘‡ין זו ר˜ ˘‡ל‰ ‰נו‚ע˙ לעבר – כיˆ„ עמ„ 
זו  מ˘‡ל‰  מינ‰  נפ˜‡  ˘י˘  "מ‡י „‰ו‰ ‰ו‰"], ‡ל‡  [„לכ‡ור‰  ומ‰ ‰חזי˜ ‡ו˙ו  ‰מ˘כן 

ב„רך ‰‰לכ‰: 

‰„ין במל‡כו˙ ˘ב˙ ‰ו‡ ˘מל‡כ˙ בנין ‡סור‰ מן ‰˙ור‰ ר˜ כ‡˘ר מ„ובר בבנין ˜בע, 
ו‡ילו מל‡כ‰ ˘ל בנין ‡רעי ‡סור‰ ר˜ מ„רבנן (ביˆ‰ לב, ב. ובכ"מ. ˘ולחן ערוך ‡„מו"ר ‰ז˜ן ר"ס 

˘טו). 

מ‰ ‰‚„ר ˘ל בנין ˜בוע? ‰רי ז‰ ˙לוי ב„ברי ר˘"י כ‡ן: 

‡ם נלמ„ ˘‰י˙„ו˙ ‰חזי˜ו ‡˙ ‰יריעו˙ ו‰˜לעים ר˜ מˆ„ כוב„ם, מובן מכך – ˘‰רי כל 
מל‡כו˙ ˘ב˙ נלמ„ו˙ ממל‡כ˙ ‰מ˘כן (˘ב˙ מט, ב. ˘ולחן ערוך ‡„מו"ר ‰ז˜ן ר"ס ˘‡) – ˘כ‡˘ר 
‰˙ור‰;  מן  ‰‡סור  ˜בוע  בנין  ז‰  ˘י‰י'  ‰רי   ,ıב‡ר ‡ו˙ו  ל˙˜וע  בלי  „ומ‰,  ‡ו‰ל  בונים 
˙˜וע  ‰‡ו‰ל  כ‡˘ר  ˘„ו˜‡  יעל‰   ,ıב‡ר ˙חובים  ‰יו  ˘‰י˙„ו˙  כ‰ˆ„  נ˙פוס  ‡ם  ‡ולם 

ב‡רı ‡ז י˘ בע˘יי˙ו ‡יסור מן ‰˙ור‰ ˘ל בנין ˜בוע.



"לשמה" - מדיני 
לקיחת הגזבר

ויקחו לי תרומה
לי – לשמי
 (כה, ב. רש"י)

המזבח  תרומת  גבי  דהא  להקשות,  יש 

אמורות  תרומות  "ג'  כפרש"י  עסקינן,  (דבי' 

בעל  השקלים"  על  "ממשכנין  קיי"ל  כאן") 

כרחו של נותן (משנה שקלים פ"א מ"ג), וכשנותן 

בע"כ ודאי אינו מכוון "לשמי"?

ויש לומר, שהכוונה לשמה אינה דין בנותן 

(כלשון  הגזבר  בלקיחת  אם  כי  התרומה, 

(ראה  לי"  "ויתנו  ולא  לי"  "ויקחו  הכתוב 

צריך  דהגזבר  היינו  ועוד)),  כאן  וספורנו  אברבנאל 

לכוון לקחת מהנותן לשמה.

ובטעם הדבר י"ל:

ישנם  הדיוט  נכסי  של  ההקדש  במעשה 

הדיוט,  מרשות  הוצאתם  חלקים:  שני 

"סור  הכתוב  לשון  (וע"ד  לשמים  והקדשתם 

לשמה  שהכוונה  ומובן  טוב").  ועשה  מרע 

אינה נוגעת להוצאת החפץ מרשות ההדיוט, 

אלא להקדשתו לשמים.

צריכה  אינה  לשמה  שהכוונה  מובן  ועפ"ז 

להיות בנתינת התרומה, כי ענין הנתינה הוא 

ורק  ההדיוט.  מרשות  התרומה  הוצאת  רק 

נעשית  שעי"ז  הגזבר,  ע"י  התרומה  בלקיחת 

מוקדשת לשמים -  שם נוגעת הכוונה לשמה.

"משוקדים" - מה הספק?
ובמנורה ארבעה גביעים
משוקדים כפתורי' ופרחי'

זה אחד מחמשה מקראות שאין להם הכרע, אין ידוע אם 
גביעים משוקדים, או משוקדים כפתורי' ופרחי'
(כה, לד. רש"י)

מצווה  שהתורה  יתכן  איך  לתמוה:  יש 

לקיימו,  איך  לדעת  אפשר  שאי  דבר  לעשות 

עכ"פ ע"י קבלה בתושבע"פ?

[ואינו דומה לשאר ה"מקראות שאין להם 

הכרע", שאינם ציווי למעשה, והספק הוא רק 

בפירוש הכתובים].

וי"ל הביאור בזה: 

היו  לא  והפרחים  הכפתורים  הגביעים, 

אלא לנוי המנורה (רש"י פרשתנו כה, לא), וכוונת 

את  להבליט  כדי  היא  "משוקדים"  היותם 

הרמב"ם  כמ"ש  מיוחדת,  אומנות  בזה  (והיתה  יופיים 

בפיה"מ למנחות ספ"ג). וא"כ מובן, דאף שהתורה 

(גביעים  מהם  באחד  רק  "משוקדים"  כתבה 

כן  לעשות  יש  מ"מ  ופרחים),  כפתורים  או 

בכולם, דמאי שנא.

נאמר  מה  על  דהספק  נמצא  ועפ"ז 

"משוקדים" אינו ספק באופן עשיית המנורה, 

ציוותה  במה   - הכתובים  בפירוש  רק  אלא 

התורה בפירוש לעשות משוקדים.

ובזה יובן פסק הרמב"ם (הל' בית-הבחירה פ"ג 

בעשייתן",  שקדים  כמו  משוקדים  ה"ב) "והכל 

משנה),  בכסף  (כמ"ש  הספק  מצד  רק  זה  שאין 

אלא שכן יש לעשות בכל אופן, כנ"ל.

וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

לקראת שבת י„

ולכ‡ור‰  בטיל‰",  ‡ינ‰  ו˘כינ‰  ‰˘כינ‰, 
˙לוי‰  ‡ינ‰  ‰בי˙  על  ‰˘כינ‰  ‰˘ר‡˙ 
˘ם  ברמב"ם  עיי'  ובמ˜ומו,  ‰‡רון  ב„ין 
מע˘‰  ע"י  ‰י‡  ‰בי˙  „˜„ו˘˙  ‰י"„ 
‰ו‡  ‰‰יכל  (ו˜י„ו˘  „˘למ‰  ‰˜י„ו˘ 
‚ם  וירו˘לים).  ‰עזר‰  כל  מ˜י„ו˘  חל˜ 
ˆריך  ‰י‰  ל‡   ı"יעב‰ „לבי‡ור   ‰˘˜
וכ„י  ‰‡רון,  ‚ניז˙  ב˙י‡ור  כ"כ  ל‰‡ריך 
‰ו"ל  בז‰"ז  ‰‡רון  מ˜ום  לענין  ל‰כריע 
ו˙ו  נ‚נז"  במ˜ומו  „"‡רון   ‡‰ לפר˘  ר˜ 
‰ספר  מן  חסר  ‰עי˜ר  (ו‡„רב‰,  מי„י  ל‡ 
בו  ˘"בנ‰  ˘למ‰  ‚בי  ‰רמב"ם  בל˘ון  כי 
˜‡י  „"בו"  ‡פ"ל  ‰‡רון"  בו  ל‚נוז  מ˜ום 
על ‰בי˙ ול‡ על מ˜ום ‰‡רון לב„ו). ועו„ 
ע"ז ‰כ˙וב  ל‡ ‰בי‡  יו˜˘‰, „‡"כ ‡מ‡י 
ע„  ˘ם  "וי‰י  ˘ם  „יומ‡  בסו‚י‡  ˘‰בי‡ו 
נ˙פר˘ ‰‡  ח), „בו  ח,  (מלכים ‡  ‰יום ‰ז‰" 
ו‰רי  במ˜ומו,  ‰‡רון  נמˆ‡  בז‰"ז  „‡ף 
ל‰יעב"ı ז‰ו עי˜ר ‰נפ˜ו˙‡ מ‰‡ „"‡רון 
במ˜ומו נ‚נז". ‚ם ל‡ מˆינו ב˙ירוˆו ˘ום 
עˆמו  ‰ז˜י˜  ‡ף  ˘‰רמב"ם  ז‰  על  מזור 
ז‰  (ו‰רי  ננ‚ז  מי  ע"י  ‚ם ‰˘‡ל‰  ל‰כריע 
˘‰‚ניז‰ ‰י˙‰ ע"י י‡˘י‰ ‡ינו נו‚ע לענין 

מ˜ום ‰‚ניז‰).

זו  „‰לכ‰  ל˙מו‰  י˘  לכ‡ור‰  ו‰נ‰, 
„ס„ר  במ˜ומ‰,  ˘ל‡  ‰רמב"ם  ‰בי‡‰ 
‰ו‡  ‰בחיר‰  בי˙  ב‰לכו˙  ‰רמב"ם  „ברי 
עי˜ר  ˘‰ן  ‰"„ברים  ‰זכיר   ‡ ˘בפר˜ 
‰˜„˘ים  ו˜ו„˘  ˜ו„˘  ‰בי˙",  בבנין 
‰˜ו„˘  כלי  מפרט  ו‡ח"כ  כו',  ו‡ולם 
מב‡ר ˆור˙ ‰כלים,  ו‚'  ב'  בפר˜  ומ˜ומן, 
‚ופ‡,  ‰בי˙  בˆור˙  ‡יירי  (פ"„)  ובפר˜ין 
ו˙מו‰   – וכו'  ו‰˘ערים  ‰יכל  ‰בי˙  כ˙לי 
˘‰‰לכ‰ „י„ן נכנס‰ כ‡ן ‚בי ˆור˙ ‰בנין 
˘במ˜„˘.  מכלים  ‰ו‡  ‰‡רון  ‰ל‡  עˆמו, 

˘מ˜ום  ז‰  „ין  „ל‰רמב"ם  בז‰,  ו‰נר‡‰ 
‰‡רון ב˜„‰"˜ ‰וי „ין בˆור˙ ‰בי˙, ובז‰ 
נ˘˙נ‰ ‰‡רון מ˘‡ר כלים „‡ין ז‰ ר˜ כלי 
˘מ˜ומו ב˜„‰"˜ (כ˘‡ר כלים) ‡ל‡ ‰נח˙ 
מבנין ˜ו„˘ ‰˜„˘ים  חל˜  ˘ם ‰וי  ‰‡רון 
כ‰לכ˙‰,  ‰בי˙"  "ˆור˙  ויˆיר˙  עˆמו 
בפר˘˙נו  כמ"˘  ל‰'",  "בי˙  נע˘‰  „עי"ז 

"ונוע„˙י לך ˘ם". 

עˆומ‰,  פלי‡‰  עול‰  ˘מע˙‰  ‡ל‡ 
‰‡רון  ‰י‰  ˘ל‡  ˘ני  ˘בבי˙  „נמˆ‡ 
וˆור˙  עˆמו,  מבנין ˜„‰"˜  נחסר  במ˜ומו 
˜ו„˘  בניי˙  כי  ˘לימ‰,  ‰י˙‰  ל‡  ‰בי˙ 
‰˜„˘ים ‰י‡ "עי˜ר בבנין ‰בי˙" (כל˘ונו 
‰רמב"ם  ˘‰‡ריך  מ‰  ‰ו‡  ו‰ו‡  בפ"‡). 

ב‰לכ‰ „נן, ל‰סיר פלי‡‰ זו. 

ל‰‡ריך  כ‡ן  טרח  ‰רמב"ם  „‰נ‰ 
לˆורך  ˘ל‡  ˘‰ו‡  ונר‡‰  פרטים,  בכמ‰ 
„בניי˙  ˘פיר˘  מ‰  נפ˜ו˙‡.  בז‰  ו‡ין 
˘למ‰  ע"י  ‰י˙‰  ‰‡רון  בו  ל‚נוז  ‰מ˜ום 
‰י‰  ˘בנ‰  „‰מ˜ום  ‰וסיף  ו‚ם  ‰מלך, 
וע˜ל˜לו˙",  עמו˜ו˙  במטמוניו˙  "למט‰ 
ו‚נזו",  ˆו‰  ‰מלך  „"י‡˘י‰ו  ‰„‚י˘  ו‚ם 
וכן  לומר „"י‡˘י‰ו ‚נזו",  לו  ול‡ ‰י‰ „י 
˘למ‰"  ˘בנ‰  במ˜ום  בל˘ונו "ו‚נזו  יי˙ר 
ול‡ "ו‚נזו ˘ם", ועו„ ˘טרח ל‰בי‡ ר‡י‰ 
ל‡   – ז‡˙  ‚ם  ו‡ף  ז‰,  כל  על  ‰כ˙וב  מן 
נס˙פ˜ ר˜ בל˘ונו˙ ‰כ˙וב ‰מוכיחים ‰‡ 
‡ל‡  כו',  י‡˘י‰ו  ˆיווי  ע"פ  נ‚נז  „‰‡רון 
"ללוים  נ‡מר  ˘‰ˆיווי  ‚ם  ל‰ע˙י˜  טרח 
ו‚ם  ל‰'",  י˘ר‡ל ‰˜„ו˘ים  לכל  ‰מבינים 
"‡ין  ז‰,  ˆיוויו  ‡חר  י‡˘י‰ו  „ברי  ‰מ˘ך 
לכם מ˘‡ בכ˙ף ע˙‰ עב„ו ‡˙ ‰"‡", ˘כל 
„"י‡˘י‰ו   ‡‰ ל‰וכיח  כלל  ˘ייך  ‡ינו  ז‰ 
˘למ‰".  ˘בנ‰  במ˜ום  ו‚נזו  ˆיו‰  ‰מלך 
"וי„ע  ˘למ‰  ‚בי  ˘כ˙ב  מ‰ו  ˆ"ע  ובכלל 



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

דין גניזת ארון בחורבן הבית 
יביא ביאור היעב"ץ במה שהאריך הרמב"ם בתיאור גניזת הארון להכריע דנגנז במקומו, ויקשה דעדיין לא 

נתבארו הרבה דקדוקים בלשון ההלכה / יחדש דלהרמב"ם הארון הוא מצורת הבית עצמו ולא מכליו ומיישב 
שפיר לשונות הרמב"ם שבא לבאר איך היתה צורת הבית שלימה אף בבית שני שלא חזר בו הארון

ב„ין ‰‡רון ˘נ˙פר˘ בפר˘˙נו, ‡י˙‡ 
‡בן  ‰בחיר‰:  בי˙  מ‰ל'  רפ"„  ברמב"ם 
‰י˙‰ ב˜„˘ ‰˜„˘ים במערבו ˘עלי‰ ‰י‰ 
 ˙‡ ˘למ‰  ˘בנ‰  ובע˙  כו',  מונח  ‰‡רון 
מ˜ום  בו  בנ‰  ליחרב  ˘סופו  וי„ע  ‰בי˙ 
ל‚נוז בו ‰‡רון למט‰ במטמוניו˙ עמו˜ו˙ 
ו‚נזו  ˆו‰  ‰מלך  וי‡˘י‰ו  וע˜ל˜לו˙, 
במ˜ום ˘בנ‰ ˘למ‰, ˘נ‡מר וי‡מר ללוים 
˙נו  ל‰'  ‰˜„ו˘ים  י˘ר‡ל  לכל  ‰מבינים 
˘למ‰  בנ‰  ‡˘ר  בבי˙  ‰˜ו„˘  ‡רון   ˙‡
בכ˙ף  מ˘‡  לכם  י˘ר‡ל ‡ין  מלך  בן „וי„ 
עמו  ונ‚נז  ו‚ו',  ‰' ‡ל˜יכם  עב„ו ‡˙  ע˙‰ 
בבי˙  חזרו  ל‡  ‡לו  וכל  וכו'  ‡‰רן  מט‰ 
˘ני  בבי˙  ˘‰יו  ו˙ומים  ‡ורים  ו‡ף  ˘ני. 

ל‡ ‰יו מ˘יבין ברוח ‰˜ו„˘ כו'. ע"כ.

נב,  ביומ‡  ‰‚מר‡  בסו‚יי˙  ומ˜ורו 
מ‰  ‡˙ר,  על   ı"יעב‰ בז‰  ˙מ‰  וכבר  ב. 
סיפור  ב‰לכו˙יו  ל‰בי‡  ‰רמב"ם  ר‡‰ 
‚ם  ומ‰  ‰לכ˙‡.  ולמ‡י  ז‰  מ‡ורעו˙ 

˘נוי,  במחלו˜˙  ‰‡רון  ‚ניז˙  ˘מ˜ום 
ולמ‰  „יומ‡,  ‰סו‚י‡  ב‰מ˘ך  כמבו‡ר 
ל‰כריע  עˆמו  ל‰כניס  ‰רמב"ם  נˆרך 
וכ˙ב  ל„ינ‡.  נפ˜ו˙‡  בלי  זו  בפלו‚˙‡ 
ז‰  ב„בר  לרבינו  י˘  ‚„ול  „"ˆורך  ליי˘ב 
לפי ˘יט˙ו ˘˙פס לו ל˜מן בפ"ו מ‰לכו˙ 
 . . בטל‰  ל‡  ‰בי˙  ˘˜„ו˘˙   . . ‰ללו 
‰בי˙  „˜„ו˘˙  מיל˙‡  „‰ך  רבינו  „סבר 
 . . נ‚נז  במ˜ומו  ‡רון  „ס"ל  כמ‡ן  ‡זל‡ 
ועכ"פ לענין בי‡˙ מ˜„˘ מס˙בר‡ „ב‰כי 
פני  ‡ל  לפרוכ˙  מבי˙  כ˙יב   ‡‰„ ˙לי‡, 
ל‰כריע  „רˆ‰  פירו˘,  וכו'".  ‰כפור˙ 
‡ו  ‰עˆים  בל˘כ˙  (ול‡  במ˜ומו  ˘נ‚נז 
˘‚ל‰ לבבל כ‡י„ך מ"„ (עיי' ל‰לן נ‚: מ˘נ‰ 
מ"„  ל‰ך  ר˜  כי  ˘ם)),  ובירו˘'  „˘˜לים  רפ"ו 

י˘ ‡יסור בי‡˙ מ˜„˘ בז‰"ז.

 ‡‰„ ז‰,   ıב˙ירו „ˆ"ע  ‡יבר‡ 
˘פס˜  מ‰  כבר  ‰טעים  עˆמו  ‰רמב"ם 
˘‰ו‡  בז‰"ז  ‰בי˙  ˜„ו˘˙  ‚בי  ˘ם 
מפני  וירו˘לים  ‰מ˜„˘  ˘˜„ו˘˙  "לפי 

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 במדבר דווקא
מדוע מספרת התורה באריכות על המשכן שהי' "עראי"? / מתי שרתה השכינה בעולם: בהר סיני או במשכן? 
/ מדוע נקראת הפרשה על שם התרומה ולא על שם המשכן עצמו? / ומה עושה יהודי שמרגיש במדבר שמם 

ברוחניות?

בנבי‡  ˘נ‡מר  וכפי  י˙',  עוזו  ל˘כינ˙  בלב„  ‡רעי  ‡‰ל  ‰י'  במ„בר,  מ˘‰  ˘בנ‰  ‰מ˘כן 
(˘מו‡ל ב ו, ז) "ו‡‰י' מ˙‰לך ב‡‰ל ובמ˘כן", בניי˙ו ‰יי˙‰ ר˜ "לפי ˘ע‰, כמו ˘נ‡מר כי ל‡ 

ב‡˙ם ע„ ע˙‰",  ו‡ילו עי˜ר ‰˘ר‡˙ ˘כינ˙ו י˙' ‰יי˙‰ בבי˙ ‰מ˜„˘ בירו˘לים ˘‰ו‡ "בי˙ 
עולמים" (רי˘ ‰ל' בי˙ ‰בחיר‰ ל‰רמב"ם).

וי˘ ל˙מו‰:

 ˙‡ לספר  בפר˘˙נו  כך  כל  ‰˙ור‰  מ‡ריכ‰  מ„וע  בלב„,  זמני  עניין  ‰ו‡  ˘‰מ˘כן  מכיוון 
‰ˆיווי ו‡˙ פרטי ע˘יי˙ו? ‰ל‡ "מ‡י „‰ו‰ ‰ו‰"!

ומוכרחים לומר, ˘מ˘כן ‰מ„בר ל‡ ‰י' ר˜ עניין ער‡י וזמני טרם ˘נבנ‰ בי˙ ‰מ˜„˘, ‡ל‡ 
י˘ בו מ˘מעו˙ רוחני˙ ˘י˘ ל‰ ˙ו˜ף בעבו„˙ בני י˘ר‡ל במ˘ך ‰„ורו˙ כולם, ‚ם בזמן ב˙י 

‰מ˜„˘ו˙ ו‰‚לויו˙, וכפי ˘י˙ב‡ר.

מתי שרתה השכינה בעולם – בסיני או במשכן?
חז"ל  ב„ברי  נ˙ב‡ר  ‰נ‰,  כי  בכללו˙,  ומ˜„˘  ‰מ˘כן  עניין  מ‰ו˙   ˙‡ לב‡ר  י˘  ו˙חיל‰ 
„יר‰  י˙'  לו  "ל‰יו˙  בכ„י  ‰יי˙‰  ‰עולם  ברי‡˙  ˘˙כלי˙  פל"ו)  ב˙ני‡  נ˙ב‡ר  טז.  נ˘‡  (˙נחומ‡ 

„יר‰  ל‰יו˙  ר‡וי  ˘י‰י'  ע„  וי˙˜„˘  יז„כך  ו‰ו‡  ו˘פל,  נחו˙  ‚˘מי  עולם  ˘י‰י'  ב˙ח˙ונים". 
ומ˘כן ל˘כינ˙ו י˙'.

˘לימו˙ עניין ‚ילוי ˘כינ˙ו י˙' בעולם ˙‰י' לע˙י„ לבו‡, ע˙ ‡˘ר י‰י' ‰עולם כולו מ˘כן 
ב„ברי  זמנים  ˘ני  בז‰  ומˆינו  לעולמים,  כבר  ‰י'  בעולם  י˙'  ˘כינ˙ו  ‚ילוי  ‡ך  י˙',  לו  ומ„ור 

חז"ל:

˘‰יי˙‰  ‚זיר‰  נ˙בטל‰  ˘בו  טו)  ו‡ר‡  ˙נחומ‡   .‚ פי"ב,  רב‰  (˘מו˙  ‡מרו  ˙ור‰  מ˙ן  ‡ו„ו˙   .‡



טלקראת שבת

לבני ‡„ם"  נ˙ן   ıו‰‡ר ל‰'  ˘מים  ‚זר ‰˜ב"‰ "‰˘מים  כ˘נבר‡ ‰עולם  עולם.  מימו˙  עומ„˙ 
(˙‰לים ˜טו, טז), עניינים רוחניים ‡ינם יור„ים ומ˙לב˘ים בעולם ‰˘פל, ועניינים ‡רˆיים נו˙רים 

בנחי˙ו˙ם ו‡ינם יכולים לעלו˙ ול‰˙˜„˘.

ירי„˙   – כ)  יט,  (י˙רו  סיני"  על ‰ר   '‰ "ויר„  נע˘‰  ˘ע‰  וב‡ו˙‰  בטל‰ ‰‚זיר‰,  ˙ור‰  במ˙ן 
‰עליונים ל˙ח˙ונים, ומ‡י„ך, "ו‡ל מ˘‰ ‡מר על‰ ‡ל ‰'" (מ˘פטים כ„, ‡) – עליי˙ ‰˙ח˙ונים 

לעליונים. ונמˆ‡, ‡פו‡, ˘במ˙ן ˙ור‰ כבר ‰יי˙‰ ˘כינ˙ו י˙' ˘רוי' ומ˙לב˘˙ בעולם. 

 ,ıב. במ˜ום ‡חר (במ„בר רב‰ פי"‚, ב. פי"ב, ו. ובכ"מ) ‡מרו חז"ל, "‡ימ˙י ˘ר˙‰ ‰˘כינ‰ ב‡ר
‰ו˜ם  כ‡˘ר  ˙ור‰,  מ˙ן  ל‡חר  ר˜  בעולם  ˘כנ‰  י˙'  ˘˘כינ˙ו  ו‰יינו  ‰מ˘כן",  ˘‰ו˜ם  ביום 

‰מ˘כן.

ומר ‡מר  ח„‡  מר ‡מר  י˙', ‡ל‡  ˘כינ˙ו  ˘ר˙‰  ומ˙י  חלו˜ים ‰יכן  חז"ל ‡לו  מ‡מרי  ‡ין 
ח„‡ ול‡ פלי‚י, כי ˘ני „ר‚ו˙ ו‡ופנים ‰יו ב‰˘ר‡˙ ˘כינ˙ו י˙' בעולם, ו‡ינ‰ „ומ‰ ‰˘ר‡˙ 

‰˘כינ‰ בע˙ מ˙ן ˙ור‰ ל‡ופן ‚ילוי ו‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ בעולם על י„י ע˘יי˙ ‰מ˘כן.

מי גורם לשכינת השי"ת בעולם?
בי‡ור ‰עניין:

כ‡˘ר ‰יי˙‰ ‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ במ˙ן ˙ור‰, ל‡ ‰י' ז‰ מˆ„ עבו„˙ בני י˘ר‡ל. וכפי ˘נ‡מר 
˘ל  מˆ„ו  ‰יי˙‰  ‰˘כינ‰  ‰˘ר‡˙  סיני".  ‰ר  על   '‰ ויר„  ˘נ‡מר  ‰מ˙חיל,  "‡ני  ˘ם  במ„ר˘ 

‰˜ב"‰, ול‡ מˆ„ ˘‰עולם נז„כך ו‰וכ˘ר ל‰יו˙ ר‡וי ל‰˘ר‡˙ ˘כינ˙ו י˙'.

עניין ז‰ ‰˙בט‡ בכך, ˘למרו˙ ˘ב˘ע˙ מעמ„ ‰ר סיני ‰י' ‰‰ר ˜„ו˘, ו"כל ‰נו‚ע ב‰ר מו˙ 
יומ˙" (י˙רו ˘ם, יב), מכל מ˜ום "במ˘וך ‰יובל" נס˙ל˜‰ מ˘ם ‰˘כינ‰, ו‡זי "‰מ‰ יעלו ב‰ר" 

(˘ם, י‚ ופר˘"י), ו‰ר סיני חזר למעמ„ו ‰˜ו„ם ˘‰י' חול.

לעומ˙ ז‡˙, ‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ במ˘כן ‰יי˙‰ ב‡ופן ‡חר ל‚מרי. ‰מ˘כן ‰וכן על י„י ע˘יי˙ם 
ו‰כלים:  ‰מ˘כן  ע˘יי˙  ‡ו„ו˙  ‰ˆיוויים  בפרטי  ‚ם  מ„‚י˘‰  ˘‰˙ור‰  וכפי  י˘ר‡ל,  בני  ˘ל 
ב˘‡ר ‰כלים  ‰"ע˘י'"  מו„‚˘˙  וכן  פעמים,  כמ‰  ו‡ילך  י  כ‰,  בפר˘˙נו  (‚בי ‰‡רון  "וע˘ו" 

ו‰˜ר˘ים), "ו‡˙ ‰מ˘כן ˙ע˘‰" (˘ם כו, ‡), וכ„ומ‰.

‡ל‡  זמני˙,  ‰˜„ו˘‰  ‰יי˙‰  ל‡  י˘ר‡ל,  בני  עבו„˙  מˆ„  ב‡‰  ‰˘כינ‰  ˘‰˘ר‡˙  ומכיוון 
‰מ˘כן  חל˜י  נע˘ו  י˘ר‡ל  בני  ˘ל  עבו„˙ם  י„י  על  ‰‚˘מיים.  ‰מ˘כן  חל˜י  ב˙וך  נ˜בע‰ 
˜„ו˘ים  ונע˘ו  ˙מי„י,  ב‡ופן  ב‰ם  ל‰י˜לט  יכול‰  ‰יי˙‰  ‰˜„ו˘‰  וממיל‡  בעˆמם,  ˜„ו˘ים 

בעˆם.

י„י  על  ˙יע˘‰  בעולם  ˘‰"„יר‰"  ב˙ח˙ונים",  ל"„יר‰  רˆון ‰˜ב"‰  ˘לימו˙ ‰‚˘מ˙  זו‰י 
עבו„˙ בני י˘ר‡ל, ˘‰˙ח˙ון מˆ„ עˆמו מ˙˜„˘ ונע˘‰ ר‡וי ל˘כינ˙ו י˙'.

וזו‰י ‰מעל‰ ב"„יר‰ ב˙ח˙ונים" ˘נפעל‰ על י„י ע˘יי˙ ‰מ˘כן, על פני ‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ 
במ˙ן ˙ור‰, ˘במ˘כן ‰יי˙‰ ‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ מכוח עבו„˙ם וע˘יי˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל, בבחינ˙ 

"וע˘ו לי מ˜„˘".

נחמת בני ישראל במצרים
ועצי שטים

ומאין היו להם במדבר, פירש רבי תנחומא, יעקב אבינו צפה 
ברוח הקודש שעתידין ישראל לבנות משכן במדבר, והביא 
ארזים למצרים ונטעם, וצוה לבניו ליטלם עמהם כשיצאו 
ממצרים
(כה, ה. רש"י)

יש לעיין: מדוע הוצרך יעקב אבינו להביא 

אתו ארזים מא"י ולנטוע אותם במצרים - וכי 

עצים  לקנות  ישראל  בני  של  ביכלתם  הי'  לא 

מתגרי האומות וכיו"ב לצורך בניית המשכן?

של  בשמו  נרמז  שהדבר  הדרוש,  ע"ד  וי"ל 

נחמה,  לשון   – תנחומא  רבי  המאמר,  בעל 

היינו שעשה כן יעקב אבינו כדי לנחם את בני 

ישראל מצרת גלותם:

קשה  בגלות  במצרים,  ישראל  היו  כאשר 

הילוד  הבן  "כל  פרעה,  מגזירות  וסבלו  ביותר, 

הנה  וכיו"ב -  כב)  א,  (שמות  היאורה תשליכוהו" 

מנת  על  יעקב  שנטע  הארזים  את  כשראו 

שסוף  נחמתם,  זו  היתה  ממצרים,  שיוציאום 

להם  שהבטיח  שידעו  ואף  לבוא.  הגאולה 

הקב"ה "אנכי אעלך גם עלה" (ויגש מו, ד), אי"ז 

דומה לראי' בעיניים ממש, שראו בעיניהם את 

שכשיצאו  ע"מ  במצרים  יעקב  שנטע  הארזים 

בהם  ויבנו  עמהם  אלו  ארזים  יקחו  ממצרים 

את המשכן.

מדוע צייר הרמב"ם את 
גביעי המנורה הפוכים?

גביעי' כפתורי' ופרחי'
(כה, לא)

הרמב"ם  כתי"ק  שבגוף  המנורה  בציור 

צילום  ראה  ספ"ג.  (מנחות  המשניות  בפירוש 

תמוה,  דבר  מצינו  קאפח)  הוצאת  בפיה"מ  ממנה 

שהגביעים מצויירים כשהם הפוכים - שוליהם 

בציורים  הוא  וכן  למטה.  ופיהם  למעלה 

שבכתבי היד בהלכות בית הבחירה (פ"ג סה"י). 

קביעת  אופן  זהו  הרמב"ם  שלדעת  ומשמע 

הרגיל  עמידתם  כאופן  ולא  במנורה,  הגביעים 

ששולי הגביע למטה ופיו למעלה.

וי"ל בטעם הדבר:

ב):  פו,  (מנחות  חז"ל  אמרו  המנורה  בענין 

באי  לכל  הוא  עדות  כו',  צריך  אני  לאורה  "לא 

היו  ולכן  בישראל".  שורה  שהשכינה  עולם 

(מ"א  אטומים"  "שקופים  המקדש  בית  חלונות 

(להיפך  מבפנים  וצרים  מבחוץ  רחבים  ד),  ו, 

יוצא  אורה  שתהא  "כדי  רגילים),  מחלונות 

מהיכל שתאיר לעולם" (ל' רש"י כת"י מנחות שם).

בנוגע  לא)  כה,  (פרשתנו  הבחיי  כתב  זה  וכעין 

לגביעי המנורה, שהגביע הוא "כלי כו' משקה 

הוא  המנורה  ענין  שכל  לרמז  ובא  ומרוה", 

להשקות ולהרוות ל"עולם השפל".

כששוליהם  במנורה  הגביעים  נקבעו  ולכן 

משקה  בהם  הי'  שאילו  למטה,  ופיהם  למעלה 

השפעת  שאין  להראות  חוץ,  כלפי  נשפך  הי' 

עצמו,  המקדש  בשביל  שבמנורה  הקדושה 

ומשקה  חוץ,  כלפי  ונשפכת  יוצאת  היא  אלא 

ומרוה את העולם השפל.



י‡לקראת שבת

עבו„˙ ‰‡„ם ב‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰, ו‚ם ˙חיל˙ ‰פר˘‰ מפרט˙ ומרחיב‰ בעניין ‰˙רומ‰ „וו˜‡.

מעלת השכינה במדבר דווקא
בכך יובן ‚ם מ„וע ‰˙ור‰ מ‡ריכ‰ בסיפור ע˘יי˙ ‰מ˘כן, ‡ף ˘‰י' ר˜ "‡‰ל" ו‡רעי ביחס 

לבי˙ ‰מ˜„˘:

ז‰ו  ו),  ב,  (ירמי'  ˘ם"  ‡„ם  י˘ב  ל‡  ‡˘ר  "מ˜ום  ‰ו‡  ‰מ„בר  ועניין  במ„בר,  נע˘‰  ‰מ˘כן 
מ˜ום ˘"‡„ם", ‰יינו ‰˜ב"‰ ˘נ˜ר‡ "ועל „מו˙ ‰כס‡ „מו˙ כמר‡‰ ‡„ם" (יחז˜‡ל ‡, כו. ועיין 

ל˜וטי ˙ור‰ נ˘‡ כ, ‚. ר‡‰ לב, ב), ל‡ י˘ב ו˘כן ˘ם, מ˘ום ˘‰ו‡ מ˜ום נחו˙ ומ‚ו˘ם מ‡ו„.

מˆ„  ומרומם  נעל‰  מ˜ום  ˘‰ו‡  ‰מורי'  ב‰ר  בירו˘לים  נבנ‰  ‰מ˜„˘  בי˙  ז‡˙,  לעומ˙ 
וע„  ‰˘נ‰  מר˘י˙  ב‰  ‡ל˜יך   '‰ עיני  "˙מי„  נ‡מר  בכלל  י˘ר‡ל   ıר‡ על  בו.  ‰˜ב"‰  בחיר˙ 
י.  פנ"ו,  רב‰  (בר‡˘י˙  ˘לם"  "יר‡‰  מל˘ון  ירו˘לים ‰י‡  ‚ופ‡   ıוב‡ר יב),  י‡,  (ע˜ב  ˘נ‰"  ‡חרי˙ 
˙ו„"‰ ‰ר ב˙עני˙ טז, ‡), מ˜ום ˘ל ˘לימו˙ ביר‡˙ ˘מים, ובירו˘לים עˆמ‰ ‰י' ‰מ˜„˘ ב"˘ער 

‰˘מים" (ויˆ‡ כח, יז ובמ„רז"ל ˘ם).

‚ם  עבו„˙ ‰‡„ם, ‡ל‡  מˆ„  ר˜  ל‡ ‰יי˙‰  בבי˙ ‰מ˜„˘  ˘‰˘כנ˙ ‰˘כינ‰  ונמˆ‡, ‡פו‡, 
ומרוממ˙  ומזככ˙  מ˜„˘˙  כבר  זו  בחיר‰  ˘עˆם  במ˜ום ‰מ˜„˘,  ˘בחר  בחיר˙ ‰˜ב"‰,  מˆ„ 

‡˙ ‰מ˜ום.

‡ך ‰מ˘כן ˘במ„בר ל‡ נע˘‰ במ˜ום ‡˘ר בחר בו ‰'. ול‰יפך, ‰מ„בר ‰ו‡ מ„בר ‰עמים, 
מ˜ום ˘ל "נח˘ ˘רף וע˜רב וˆמ‡ון ‡˘ר ‡ין מים" (ע˜ב ח, טו) ב‚˘מיו˙ ו‚ם ברוחניו˙, מ˜ום 

˘ל ˘ממ‰ ורי˜נו˙ מ˜„ו˘‰, וע˘יי˙ במ˘כן בו ‰י‡ ר˜ על י„י עבו„˙ ‰‡„ם וי‚יע˙ו.

ו‰עול‰ מכך ‰ו‡, ˘„וו˜‡ במ˘כן ˘במ„בר ניכר ומו„‚˘ עניין עבו„˙ ‰‡„ם בע˘יי˙ „יר‰ 
לו י˙', ו‡˘ר עבו„‰ זו ˆריכ‰ ל‰יע˘ו˙ ע"י עבו„˙ י˘ר‡ל „וו˜‡.

ו‰י‡  ‰י‡,  נˆחי˙  זו  ˘עבו„‰  מכיוון  ‰מ˘כן,  ע˘יי˙  בעניין  כך  כל  ‰˙ור‰  ‰‡ריכ‰  ולכן 
‰מור‰ לנו ˘‚ם במ˜ום ˘‡ין ‚ילוי ‡ל˜ו˙, וחו˘ך רוחני ˘ורר בו, ‚ם ˘ם ‡פ˘ר לבנו˙ מ˜ום 
˘י˘כון בו ‡ור ‰˘כינ‰, ע"י ‰עבו„‰ ל˜„˘ ולזכך ‡˙ ‰עולם ‰‚˘מי ולע˘ו˙ו ל„יר‰ לו י˙'.

מה עושים כאשר מרגישים במדבר רוחני?
ומכל ‰‡מור מ˙ברר˙ ‰ור‡‰ נˆחי˙ לכל י‰ו„י בכל ˙˜ופ‰:

˜„ו˘‰  ˘ל  ‰˙יי˘בו˙  בו  ˘‡ין  "מ„בר",  ˘ל  במˆב  עˆמו   ˙‡ ‰‡„ם  מר‚י˘  לפעמים 
ורוחניו˙, "‡˘ר ל‡ י˘ב ‡„ם ˘ם". ו‰„בר מבי‡ו לי„י ‰ר‚˘˙ יי‡ו˘ וחי„לון מעבו„˙ ‰'.

בני  ב‰יו˙  „וו˜‡  ‰˙חיל  ‰מ˜„˘  עבו„˙  ענין  עי˜ר  ‡„רב‡!  פר˘˙נו:  לו  מור‰  כך  ועל 
ו˙כלי˙  כוונ˙   ˙‡ מ˘לימים  ˘ם  ו„וו˜‡  י˙',  ‡ורו  מ‚ילוי  ˘ממ‰  ˘ל  מ˜ום  במ„בר,  י˘ר‡ל 

‰ברי‡‰ ל‰יו˙ לו י˙' „יר‰ ב˙ח˙ונים.

לקראת שבת י

מדוע מודגשת ה"תרומה" בעשיית המשכן?
על פי יסו„ ז‰ יוב‰ר עניין ˙מו‰ מ‡ו„ בפר˘˙נו:

מ˙‡ים  ‰י'  ולכ‡ור‰,  י˙',  ל˘כינ˙ו  ומ˜„˘  מ˘כן  ע˘יי˙  בעניין  עוס˜˙  כול‰  ‰פר˘‰ 
על ‡ופן ‰רמ˙  ˙ספר  כך  ור˜ ‡חר  ב˙וכם",  ו˘כנ˙י  מ˜„˘  לי  בפסו˜ "וע˘ו  ˙פ˙ח  ˘‰פר˘‰ 
‰˙רומ‰ וע˘יי˙ ‰מ˘כן, ˘‰ו‡ „בר ˆ„„י לכ‡ור‰. ולמרו˙ ז‡˙, ‰נ‰ ˙חיל˙ ‰פר˘‰ מ„בר˙ 
ב˘ביל  נוע„ו  ‡לו  ˘כל  ‰כ˙וב  מ‚ל‰  מכן  ל‡חר  ור˜  רב,  ובפירוט  ‰˙רומ‰,  ב‰רמ˙  „וו˜‡ 

‰מ˜„˘ ˘בו י˘כון ‰˜ב"‰.

ו‡ילך)   57 עמ'  ח"‰  ˘יחו˙  ל˜וטי  (ר‡‰  במ˜"‡  נ˙ב‡ר  ‰פר˘‰:  ˘ל  ב˘מ‰  ‚ם  מ˙בט‡  ז‰  „בר 
˘˘ם ‰פר˘‰ מור‰ על ˙וכנ‰ ‰כללי, ו‰ו‡ מבט‡ ‡˙ עי˜ר מ‰ו˙‰. ו‰נ‰, מן ‰„ין ‰י' ˘˙˜ר‡ 
לפועל  בעולם ‰‚˘מי, ‡ך  י˙'  ˘כינ˙ו  מ‰ו˙  ˘ם ‰מבט‡ ‡˙  ומ˜„˘,  ˘ם ‰מ˘כן  על  פר˘˙נו 
לכ‡ור‰  עניין ˆ„„י  ˘‰ו‡  י˘ר‡ל,  בני  ˘ל  ˘ם ‰רמ˙ ‰˙רומ‰  על  ˘ם ‰פר˘‰ ‰ו‡ "˙רומ‰" 

ביחס לכללו˙ עניין ‰מ˘כן.

ל‰˜מ˙  ביחס  ‰˙רומ‰  עניין   ˙‡ כך  כל  ‰˙ור‰  מ„‚י˘‰  ‡מ‡י  ˙למו„,  ˆריכים  ו‰„ברים 
‰מ˘כן?

ועל פי ‰מבו‡ר למעל‰, י˙יי˘בו ‰„ברים ב‡ר ביטב:

עניין "˙רומ‰" ‰ו‡ מל˘ון "‰רמ‰" (ז‰ר פר˘˙נו ˜מז, ‡), ו‚ם מל˘ון "‰פר˘‰" (ר˘"י ו˙ר‚ומים 
‰‡„ם  ‡ין  כיˆ„  בז‰  ומו„‚˘  ‰רכו˘.  מ˘‡ר  ‰נ˙רם  ‰„בר   ˙‡ ומב„ילים  ˘מפרי˘ים  ע‰"פ), 

מרים ‡˙ כל נכסיו ומ˜„י˘ ‡ו˙ם ל‰˘י"˙, ‡ל‡ נו˙רים בר˘ו˙ו חל˜ים מרכו˘ו ˘ל‡ נ˙רמו.

ו‰נ‰, עניין ‰"˙רומ‰" מבט‡ ‰טיב ‡˙ ‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ ˘במ˘כן, ˘כפי ˘נ˙ב‡ר למעל‰, 
‰י‡ ˘ונ‰ מן ‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ ˘במ˙ן ˙ור‰. במ˙ן ˙ור‰, כ‡˘ר ‰יי˙‰ ‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ בעולם 
מ‡˙ ‰', ל‡ ‰י' ‰פר˘ בין מ˜ומו˙ ˘ונים בעולם. מכיוון ˘‰˘י"˙ ‰˙‚ל‰ בעולם, ‰י' ‰עולם 
כולו ב‰˙בטלו˙ ‚מור‰, וכפי ˘מסופר ב„ר˘ו˙ חז"ל ˘"ˆפור ל‡ ˆווח" ו"˘ור ל‡ ‚ע‰" (˘מו˙ 

רב‰ סוף פכ"ט).

‰‡„ם  ‡ל‡  ב˘וו‰,  מ˜ום  בכל  ‰˘כינ‰  ˘ר˙‰  ל‡  ‰מ˘כן,  ובניין  ב˙רומ˙  ז‡˙,  לעומ˙ 
‰רים חל˜ מסוים מנכסיו ו‡ו˙ו ‰פרי˘ ו‰רים ל˘מו י˙'. מכיוון ˘בעבו„˙ ‰‡„ם מ„ובר כ‡ן, 
מל˘ון ‰פר˘‰,  עניין "˙רומ‰"  וז‰ו  ו‰„ר‚‰,  בס„ר  עבו„˙ו ˆע„ ‡חר ˆע„,  עוב„  ‰נ‰ ‰‡„ם 

˘‰‡„ם ‡ינו מ˜„י˘ ‡˙ כולו ל‰˘י"˙, ‡ל‡ מפרי˘ חל˜ ממˆי‡ו˙ו.

ולכן מפרט˙ ‰˙ור‰ ‡˙ פרטי ‰˙רומו˙ ˘נ˙נו בני י˘ר‡ל למ˘כן, מ˘ום ˘בז‰ ב‡‰ ללמ„ 
˘עבו„˙ ‰‡„ם ב˜י„ו˘ וזיכוך ‰עולם נע˘י˙ בס„ר ו‰„ר‚‰, ובכל פעם ‰ו‡ מברר עניין מסוים 

ומיוח„, ו‡ין ‰עלי' ב‡ופן ˘וו‰ בין ‡„ם ל‡„ם ובין עניין לעניין.

י˙רו,  בפר˘˙  ˙ור‰,  מ˙ן  ב˘ע˙  כבר  ‰יי˙‰  ‰˘כינ‰  ˘‰˘ר‡˙  למעל‰,  נ˙ב‡ר  ו‰נ‰, 
ו‰חי„ו˘ בפר˘˙נו ‰ו‡ ‰˜מ˙ ‰מ˘כן ˘בו נע˘‰ ˘לב ח„˘ ב‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰, זיכוך ו˜י„ו˘ 

‰עולם על י„י בני י˘ר‡ל, בבחינ˙ "˙רומ‰", ו‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ בעולם ב‡ופן נעל‰ יו˙ר.

על  ב˘ם "˙רומ‰" ‰מור‰  כי ‡ם  ˘ם ‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰,  על  פר˘˙נו  נ˜ר‡‰  ל‡  ומז‰ ‰טעם 


