


˜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
"אמור -  בכוונה" – מאי קמ"ל?

מ„וע ˘נח˘וב ˘‰כ‰נים יברכו ‡˙ י˘ר‡ל "בחפזון ובב‰ילו˙"? 
"כ‰  נ‡מר  מ„וע   / "כולם"?  ‰ם  מי   – ˘ומעים"  כולם  "˘י‰יו   /
על  ר˘"י  „ברי  בי‡ור   / ‰ך?  ‰יינו  ‰רי  ל‰ם",  ו"‡מור  ˙ברכו" 

"‡מור ל‰ם" ˘ב‡ לומר ‰„‚˘‰ ח˘וב‰ בכוונ˙ ‰כ‰נים

(ע"פ לקוטי שיחות חי"ח עמ' 76 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
מדוע קימצו הנשיאים בקרבן העגלות? (ע"פ לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 40)
שמירת השבת על ידי קרבן אפרים  (ע"פ לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 42 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כיצד משיגים "כתר תורה"?

זוכים  כיˆ„   /  ?˙‰˜ בני  ‡חרי  ר˜  ‰בכור  ‚ר˘ון  בני  נמנו  מ‰  מפני 
ˆריך  מ„וע   / ממ˘?   "'‰ "„בר  ˙‰י'  מפיו  מוˆי‡  ˘‡„ם  ˘‰˙ור‰ 
מעל‰ ‚ם  י˘  ו‰‡ם   / לימו„ ‰˙ור‰?  בע˙  ב‰˙בטלו˙  ל‰יו˙  ‰‡„ם 

במי ˘ר˜ "נו˘‡ ‡˙ ‰‡רון"?

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ג עמ' 42 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
עבירה של אדם מישראל – רק "סתירה" ולא "טומאה"  (ע"פ לקוטי 

שיחות ח"ב עמ' 311 ואילך)

למה נפסק הקול? (ע"פ לקוטי שיחות חי"ג עמ' 22)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
גדר מצות תשובה לשיטת הרמב"ם

עˆם  ול‡  ר˜ ‰וי„וי  מנ‰ ‰רמב"ם  ב˜ו˘יי˙ ‰עולם ‡מ‡י  יפלפל 
י„ח‰ ‰סבר‡   / בי‡ור ‰מנ"ח  על  וי˜˘‰  למˆו‰,  מˆו˙ ‰˙˘וב‰ 
„‰י‡ מן ‰ˆיוויים ‰כוללים ˘‡ינם נמנים / יסי˜ ע"פ בי‡ור „ברי 

‰מבי"ט ˘וי„וי ו˙˘וב‰ ענין ‡ח„ ‰ם

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ח עמ' 18 ואילך)

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טז
סכסוך, פיטורים ואיבוד משרה

בעז‰י״˙.

‰ננו  נ˘‡,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר

ההרגשה כשנותרים ללא משרה
כותבת  בו   .  . מכתבה  קבלת  הנני  מאשר 

ב...  למשרתה  בקשר  הי׳  אשר  הדברים  מסדר 

ואשר עתה נשארה בלא משרה.

והנה חיי האדם אינם הולכים תמיד במישור 

וכיון שרצון ויכולת האדם לעלות הרי זה עצמו 

נותן אפשריות גם לירידה, ואין להתפעל ולהיות 

ובפרט  ירידה  איזה  כשרואים  ח׳׳ו  ברוח  נופל 

ובפרטיות  לגשמיות  בנוגע  אך  היא  כשהירידה 

צריכה  ירידה  ואדרבה  בה.  תלוי  הדבר  כשאין 

יותר  ובטחון  אמונה  כחות  התעוררות  לפעול 

חוץ  כלפי  גילוים  אשר  עמוקים  ויותר  פנימיים 

מתופעה  התפעלות  ובהעדר  רוח  באומץ  הוא 

קצר  לזמן  ורק  אך  שהוא  ובפרט  נעימה,  אי 

ביותר.

ותקותי  החינוך  בשדה  לעסקנים  כתבתי 

ענינה,  גם  לסדר  יוכלו  קצר  זמן  במשך  אשר 

כמובן אם מצדה ג״כ תשתף פעולה עמה[ם].

ענין  הוא  הקדש  בעבודת  הצלחה  בברכת 

חינוך הכשר.

(אגרות קודש ח"ח עמ' קכח-ט)

למהר להתפטר כדי לקבל פיצויים?
בו  שבמקום  בשאלתו   .  . למכתבו  במענה 

אבל  פיטורים,  בפני  עתה  עומדים  עתה  עובד 

לא הגיע התור שלו, ושואל האם יתפטר מעצמו 

בכדי לקבל הפיצויים ולסלק החובות.

בארץ  הנה  הנשמע  שכפי  בדבר,  פלא  וקצת 

שנים,  משך  משרה  לו  שיש  מי  כל  ת"ו  הקודש 

משתדל להחזיקה ואינו להוט אחר הפיצויים. 

והרי ודאי לא יפסיד הפיצויים גם לאחר זמן.

(אגרות קודש חי"ז עמ' רכח)

אין להתפטר מעבודה קבועה
שי'  בעלה  בהנוגע:  דעת  חוות  ...שואלת 

משק,  בונה  זה  עם  וביחד  חשמל  בחברת  עובד 

יחד,  גם  הענינים  בשני  להתעסק  עליו  וקשה 

החשמל  מחברת  שיתפטר  סברא  ישנה  ולכן 

ויתעסק רק בעניני המשק.

ולדעתי אין הזמן מתאים לשינוי כזה ובפרט 

בזכיות  קשורה  חשמל  בחברת  העבודה  שבטח 

אלא  וכיו"ב,  בטחון  פענסיא  כמו  מיוחדות 

העבודה,  להקל  איך  דרך  למצוא  הי'  שצריך 

אם  המשק  לעבודת  בהנוגע  יותר  זה  קל  ובטח 

ארוך  יותר  לזמן  תכנית  ע"י  או  וסיוע  עוזר  ע"י 

לביסוס המשק והתפתחותו.

(אגרות קודש חי"ז עמ' יח)

סכסוך שלא במקומו
את  גורס  אינני   .  . שלו  לסכסוך  בנוגע 

מהמשרה  מהתפטרותו  לא  ההתפתחות.  כל 

ולא  יותר,  נמוך  שהשכר  הגם  לו,  שהציעו 

האם   .  . תורה  הדין  אודות  הסערה  כל  מגרימת 

שלא  תורה,  דין  כל  כמו  ספק,  מכך,  ירויח  הוא 

יודעים מראש את התוצאה...

עוד ענין יש בזה, שהרי צריך לחשוב אודות 

ישיבה  כל  שכן  ׳עקשנות׳,  אודות  ולא  פרנסה 

מאמין  אינני  הרעש,  אודות  שיידעו  ומוסד 

היא  שדעתו  ביודעם,  משרה,  לו  יציעו  שברצון 

שאי אפשר לפטר אותו מהמשרה...

(תרגום מאגרות קודש ח"ח עמ' לז)

סכסוך, פיטורים ואיבוד משרה

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



יזלקראת שבת

ביטוי ˘ל ר‚˘ מסוים ב„יבור, ובלי ‰ר‚˘ 
˘ל "˙חינ‰" ‡ין מ˘מעו˙ ב‡מיר˙ ˙יבו˙ 
ח˘יב‡  ˘מ"מ  „מיל˙‡  וטעמ‡  ‰˙פל‰. 
מונין  ‰מˆוו˙  במנין  כי  ˘ב„יבור,  למˆו‰ 
‡˙ ענין ‰„יבור ˘ב˙פל‰, ול‡ ‡˙ ‰כוונ‰ 
מ"ע  ‰י„  ס'  ˘ברי˘  ‰מˆו˙  ובמנין  ˘ב‰. 
וכן  ‡ליו",  "ל‰˙פלל  ‰רמב"ם  נ˜ט   ‰
ל‰˙פלל  ע˘‰  כ' "מˆו˙  ˙פל‰  ברי˘ ‰ל' 

בכל יום". 

„˜יי"ל   ,˙"˙ במˆו˙  מˆינו  וע„"ז 
ב˘ו"ע ‡ו"ח סמ"ז „‡ינו מברך על ‰ר‰ור 
‰מˆו‰  „מע˘‰  „מי,  כ„יבור  „ל‡ו  מ˘ום 
ל‡„‰"ז   ˙"˙ ‰ל'  (עיי'  ‰„יבור  ‰ו‡   ˙"˙ ˘ל 

‡ינו  ‡ם  ˘ב˙ו˘בע"פ  ‡ע"פ  ‰י"ב),  פ"ב 

מבין מ‰ ˘‰ו‡ ‡ומר ‡ין ז‰ נח˘ב לימו„ 
‡ו"ח  ˘ו"ע  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  כמ"˘  כלל, 
ס"נ ס"ב ע"פ ‰מ‚"‡ ˘ם, וב‰ל' ˙"˙ ˘ם 

‰י"‚. 

˘במנין  ˙˘וב‰  לענין  בנ„ו"„  ו‰"‰ 
ומ‰‡י  ˘ב‰,  מע˘‰ ‰וי„וי  מונין  ‰מˆוו˙ 
‰„‚י˘  ˙˘וב‰  ‰ל'  ב˙חיל˙  ‚ם  טעמ‡ 
מ˜ום  בכל  כ„רכו  ‰וי„וי,  ענין  ‰רמב"ם 
ע˘‰  ‰מˆו˙  מבי‡  ‰ענין  ˘ב˙חיל˙ 
‰מפור˘˙ ב˙ור‰, ˘בנ„ון „י„ן ‰ו‡ מˆו˙ 
עˆם  ˘‚ם  בכו˙ר˙  „בריו  על  (וסמך  וי„וי 

ע˘יי˙ ‰˙˘וב‰ ‰ו‡ חל˜ ממˆו‰ זו).

לקראת שבת „

"אמור -  בכוונה"
?"מאי קמ – 

מדוע שנחשוב שהכהנים יברכו את ישראל "בחפזון ובבהילות"? / "שיהיו כולם שומעים" – מי הם "כולם"? / מדוע 
נאמר "כה תברכו" ו"אמור להם", הרי היינו הך? / ביאור דברי רש"י על "אמור להם" שבא לומר הדגשה חשובה 

בכוונת הכהנים

"וי„בר ‰' ‡ל מ˘‰ ל‡מר. „בר ‡ל ‡‰רן ו‡ל בניו ל‡מר, כ‰ ˙ברכו ‡˙ בני י˘ר‡ל, ‡מור 
ל‰ם. יברכך ו‚ו'" (ו, כב-כ‚). 

ומפר˘ ר˘"י: 

"‡מור ל‰ם – ˘י‰יו כולם ˘ומעים. 

‡מור – מל‡, ל‡ ˙ברכם בחפזון ובב‰לו˙, ‡ל‡ בכוונ‰ ובלב ˘לם".

ו‡ילו  ל‰ם",  "‡מור  ‰˙יבו˙  ˘˙י   ˙‡ ‰כ˙וב  מן  ר˘"י  מע˙י˜  ‰ר‡˘ון  ב'„יבור'  ו‰נ‰, 
בס„ר  ˘יבי‡ ‡˙ ‰'„יבורים'  מ˙‡ים  ז‰ ‰י'  ולפי  לב„‰;  ˙יב˙ "‡מור"  ב'„יבור' ‰˘ני ‰ע˙י˜ 

‰פוך, לפי ס„ר ‰˙יבו˙ ˘בפסו˜ ("‡מור" ו‡ח"כ "(‡מור) ל‰ם").

ל‰'„יבור'  ‰ו‡  סמוך  כי  יו˙ר,  מ‡וחר  ‰˘ני  ‰'„יבור'   ˙‡ ר˘"י  ˘‰ˆיב  לב‡ר,  י˘  ‡ל‡ 
‰ר‡˘ון, וכנ„בך על ‚בי נ„בך – וכ„ל˜מן. 

ובלב  בכוונ‰  ‡ל‡  ובב‰לו˙,  בחפזון  ˙ברכם  "ל‡  ר˘"י:  מפר˘  ‰נ"ל  ‰˘ני  ב'„יבור'  ב. 
˘לם". 

ˆריך  ˘לכן  ובב‰לו˙",  "בחפזון  יברך  ˘‰כ‰ן  מעי˜ר‡  סבר‡  ˙‰י'  מ„וע  ˙מו‰:  ולכ‡ור‰ 
ל‰ב‰יר ול˘לול ז‡˙?!

ו˘ם ‰ל˘ון:  יו"„),  ˙נחומ‡  במ„ר˘  וכן   .„ (פי"‡,  על ‡˙ר  רב‰  במ„ר˘  ר˘"י ‰ו‡  „ברי  [מ˜ור 
"‡מר ‰˜ב"‰ לכ‰נים, ל‡ מפני ˘‡מר˙י לכם ˘˙‰יו מברכים ‡˙ י˘ר‡ל, ˙‰יו מברכין ‡ו˙ם 

ב‡נ‚רי‡ ובב‰לו˙, ‡ל‡ ˙‰יו מברכין ‡ו˙ם בכוונ˙ ‰לב". 

„רך  ˘‰ו‡  מ‰רז"ו),  פירו˘  ור‡‰  כ‰ונ‰.  (מ˙נו˙  ‰מפר˘ים  פיר˘ו  "ב‡נ‚רי‡"  ˙יב˙  ובפירו˘ 

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

ל˘לול  ˘ב‡  ו‰יינו  ומל‡כ˙ו"),  עבו„˙ו  לעב„ו  ומˆו‰  ז‰ ‰מ„בר  ו‰‚ער‰" ("כ‡„ון  "מ‰ירו˙ 
מˆב ˘בו ‰כ‰ן מברך כבעל-כרחו, כ‡ילו ‡נוס ‰ו‡ ב„בר, ˘ל‡ ברˆון ונח˙. 

'ב‡נ‚רי‡'  ר˘"י ‡י˙‡  ˘ל  ב„פו"ר  ברוב ‰נוסח‡ו˙, ‡ך  (כ"‰  זו  ל˘ון  ל‡ ‰בי‡  ר˘"י  ‡ך 
כל˘ון ‰מ„ר˘) – ולכ‡ור‰ ‰ו‡ מ˘ום ˘ב„רך ‰פ˘ט ‡ין ז‰ מיו˘ב, כי כבר ‰ורנו ‰כ˙וב ‡˙ 
‰מˆו‰ "ו‡‰ב˙ לרעך כמוך" (˜„ו˘ים יט, כח); ומע˙‰, כמו ˘‰כ‰ן בוו„‡י רוˆ‰ ˘יברכו ‡ו˙ו 

מ˙וך כוונ‰ ובלב ˘לם, פ˘יט‡ ˘כן עליו לנ‰ו‚ בעˆמו בע˙ ברכ˙ו]. 

ולכ‡ור‰ ‰יינו ‰ך   – ובב‰לו˙"  (ב)  בחפזון   (‡) ˙ברכם  "ל‡  כפל ‰ל˘ון:  ל‰בין  ‚ם ˆריך 
(ר‡‰ פר˘"י על ˙יב˙ 'בחפזון' (ב‡ יב, י‡): "ל˘ון ב‰ל‰ ומ‰ירו˙").

וכן ˆריך בי‡ור ב‰מ˘ך „ברי ר˘"י, ˘כפל ל˘ונו בˆ„ ‰חיובי, ˘‰ברכ‰ ˆריכ‰ ל‰יו˙ "(‡) 
˜ˆר‰:  בל˘ון  נ‡מר  ‰נ"ל  במ„ר˘ים  (וב‡מ˙  זו  ‡ריכו˙  פ˘ר  מ‰   – ˘לם"  ובלב  (ב)  בכוונ‰ 

"בכוונ˙ ‰לב").   

‚. ויובן ב‰˜„ים כוונ˙ ר˘"י ב'„יבור' ‰ר‡˘ון ‰נ"ל (וכנ"ל ס"‡, ˘˘ני ‰'„יבורים' ˘ייכים 
זל"ז) – "‡מור ל‰ם, ˘י‰יו כולם ˘ומעים":

במפר˘י ר˘"י למ„ו (ר‡‰ ‚ור ‡רי'. ס' זכרון. נחל˙ יע˜ב), ˘‰כוונ‰ ‰י‡ ל˘לול מˆב ˘בו ‰כ‰ן 
מברך בינו לבין עˆמו, ב‡ופן ˘‰˜‰ל ‡ינו ˘ומע. 

‡ך ˆ"ע, ˘ל‡ כ˙ב ר˘"י בפירו˘ מ‰ ב‡ ל˘לול (וכמו ב'„יבור' ‰˘ני ‰נ"ל, ˘ל‡ נ˜ט ר˜ 
ˆ„ ‰חיוב ‡ל‡ פיר˘ ל‰„י‡ ‡˙ ‰˘ליל‰ – "ל‡ ˙ברכם בחפזון ובב‰לו˙"), ‡ל‡ ס˙ם ל˘ונו. 

ובפרט ˜˘‰, ˘ב‚מר‡ (סוט‰ לח, ‡) ב‡ מ‡מר ז‰ בל˘ון מפור˘˙: "כ‰ ˙ברכו ב˜ול רם, ‡ו 
על ‡˙ר:  בספרי  (וע„"ז  לחבירו"  ˘‡ומר  כ‡„ם  ל‰ם',  '‡מור  לומר  ˙למו„  בלח˘?  ‡ינו ‡ל‡ 
"˘י‰י' כל ‰˜‰ל ˘ומע; ‡ו בינו לבין עˆמו? ˙למו„ לומר '‡מור ל‰ם' – ˘י‰י' כל ‰˜‰ל כולו 

˘ומע") – 

ס˙ם  ור˜  וכיו"ב),  בלח˘"  ˙‡מר  ("ל‡  ‰˘ליל‰   „ˆ  ˙‡ כלל  פיר˘  ול‡  ˜יˆר  ר˘"י  ו‡ילו 
ו‡מר "˘י‰יו כולם ˘ומעים" (ו‡פילו ל‡ כ˙ב בפירו˘ ˘‰‡מיר‰ ˆריכ‰ ל‰יו˙ "ב˜ול רם"). 

ב˙יב˙ "כולם"  מי ‰ם ‰נכללים  פיר˘  ול‡  ˘ומעים",  כולם  נ˜ט "˘י‰יו  ˘ר˘"י  ז‡˙,  ועו„ 
לברך  ˘ˆריך ‰כ‰ן  יˆ‡  בפסו˜, ‰רי ‡ז  י˘ר‡ל" ‰‡מורים  "בני  על  ˘מוסב ‰ו‡  נ˙פוס  [ו‡ם 

ב‡ופן ˘כל בני י˘ר‡ל ˘ומעים... ו‰רי פ˘יט‡ ˘‡ינו כן!].  

‰ברכ‰,  בע˙  ‰נ‡ספים  ˜‰ל  לכל  ‰י‡  ˘‰כוונ‰  ברור‰,  בל˘ון  לומר  ‰י'  ˆריך  ולכ‡ור‰, 
וכל˘ון ‰ספרי כ‡ן: "˘י‰י' כל ‰˜‰ל ˘ומע"; 

(ב˘ינוי  ‰מיוח„˙  ל˘ונו  ˙˙ב‡ר  ובז‰  מחו„˘,  ב‡ופן  ר˘"י  „ברי  ל‰בין  ˘י˘  נר‡‰  ‡ל‡ 
מ‰ל˘ון ˘במ„ר˘י חז"ל), כ„ל˜מן. 

„. בי‡ור ‰ענין:

‰כ˙וב מˆוו‰ – "כ‰ ˙ברכו ‡˙ בני י˘ר‡ל, ‡מור ל‰ם". ולכ‡ור‰ (ר‡‰ ‚ם מ˘כיל ל„ו„ כ‡ן), 
מ‰ מוסיפו˙ ‰˙יבו˙ "‡מור ל‰ם" על עˆם ‰ˆיווי "כ‰ ˙ברכו ‡˙ בני י˘ר‡ל"?

לקראת שבת טז

בלבו.  ˘נ‚מר   ˙‡ ב˘פ˙יו  לבט‡  ‰יינו 
‰חוב‰  כולל˙  וי„וי  ˘מˆו˙  מובן,  ועפ״ז 
˙וכן  ‡ין  בלב  ‰˙˘וב‰  בלי  ˘‰רי  ל˘וב, 
˙יבו˙  וי„וי ‡ינ‰ ‡מיר˙  מˆו˙  כי  לוי„וי, 
 ˙‡ ב˘פ˙יים  לבט‡  ‡ל‡  ‚רי„‡,  ‰וי„וי 
‰‚מיר‰ ˘בלב. וז‰ו עומ˜ כוונ˙ ‰רמב״ם 
˘‰בי‡ „ו‚מ‡ ל״מ˙ו„‰ ב„ברים ול‡ ‚מר 
 ıו˘ר לטובל  ז‰ „ומ‰  – ‰רי  לעזוב  בלבו 
בי„ו ˘‡ין ‰טביל‰ מועל˙ לו ע„ ˘י˘ליך 
‰˘רı״, „לכ‡ור‰, מ‰ו ‰ˆורך ב„ו‚מ‡ זו, 
ו‰ול״ל ס˙ם ˘וי„וי בלי עזיב˙ ‰חט‡ ‡ינו 
מועיל. ו˙ו, מ„וע ל‡ ‰בי‡ „ו‚מ‡ פ˘וט‰ 
‡ל‡  וכיו״ב.  ‚ופו  על  וחˆיˆ‰  מטובל 
˘„ו‚מ‡ זו „ו˜‡ מב‡ר˙ ‚„ר‰ ˘ל ˙˘וב‰, 
„כ˘ם ˘״טובל ו˘רı בי„ו״ ‡ינו ענין ˆ„„י 
פסול  ‡ין  כי  ˙ועיל,  ל‡  ˘‰טביל‰  ‰‚ורם 
‰˘רı מ‚„ר ˆ„„י „חˆיˆ‰ ‰מעכב˙ ˘‰רי 
כלל,   ıיחˆו˘ מבלי   ıר˘‰ ל‡חוז  יכול 
כ‰‡ „˙נן מ˜ו‡ו˙ פ"ח מ"‰ בטובל ו‡וחז 
„בר בי„ו, וכן ‡ינו מ‚„ר מחוסר זמן ˘‡ין 
˙נ‡ים  ‡לו  ˘כל  וכיו״ב,  לו  עול‰  טביל‰ 
ˆ„„יים ˘‰טביל‰ ז˜ו˜‰ ל‰ם, ‡ל‡ פסול 
‰˘רı ‰ו‡ ל‰יו˙ו ‰יפך כל ענין ‰טביל‰, 
‡פ˘ר  ‡י  בטומ‡‰,  נ‡חז  ‰‡„ם  „כ‡˘ר 
˘ל‰  ‰‰יפך  ‡ˆלו  י‰י׳  ˘ע‰  ˘ב‡ו˙‰ 
וכך  וט‰ר‰;  ‰טומ‡‰  עזיב˙   – (טביל‰) 
‚מר  ול‡  ב„ברים  ל״‰מ˙ו„‰  בנו‚ע  ‰ו‡ 
‰ם  ו‰וי„וי  ˘‰˙˘וב‰  לעזוב״,  בלבו 
‰חט‡  מטומ‡˙  ט‰ר‰  ˘ל  ‡ח„  מע˘‰ 
ו‡ם מ˙ו„‰ בלי ‚מיר‰ בלב לעזוב ‰רי ז‰ 

˙ר˙י „ס˙רי.

מנין  בפ˘טו˙  ליי˘ב  י˘  ועפ״ז 
כי  ‰˙ור‰,  מן  ˙˘וב‰  חוב˙  ˘ל  מ˜ור‰ 
‰נזכר  „״ו‰˙וו„ו״  בˆיווי  נכלל˙  ‰י‡ 
˘‰‡„ם  ‰ו‡  וי„וי  ˘ל  ‚„רו  כי  בפר˘˙נו, 

מ‰  ב˘פ˙יו  ומוˆי‡  לעזוב  בלב  ‚ומר 
וי„ויו  בלבו ‡ין  ל‡ ‚מר  ו‡ם  בלבו,  ˘‚מר 
˘חייב˙ו  ˘במ‰  נמˆ‡  ומע˙‰  כלום,  ול‡ 
בלבו  ל˘וב  נמי  חייב˙ו  ל‰˙וו„ו˙  ˙ור‰ 

(ור‡‰ ‚ם י„ ˜טנ‰ על ‰רמב"ם כ‡ן פ"‡ ס"ב). 

‰זכיר  ˘ל‡  ז‰  ‚״כ  ˘פיר  ‡˙י  ו˘וב 
‰רמב״ם בספר ‰מˆוו˙ חוב˙ ‰˙˘וב‰, כי 
˘על  ‰ˆיוויים  כל  לפרט  כ‡ן  מטר˙ו  ‡ין 
˘נכללו  ‰מˆוו˙  למנו˙  ר˜  ‡ל‡  ‰‡„ם 
וי„וי  ר˜  מנ‰  ולכן  (כנ״ל),  ˙רי״‚  במנין 
כי  ˙˘וב‰,  לע˘ו˙  ‰חוב‰  ‰זכיר  ול‡ 
זו  „מˆו‰  ב˜ר‡  ‰מפור˘  ‰מˆו‰  מע˘‰ 
‡ינ‰  ‰˙˘וב‰  ו‡ילו  וי„וי,  ‡מיר˙  ‰וי 
‡ל‡ מח˘ב˙ וכוונ˙ ‰מˆו‰, „‡ע״פ ˘‰י‡ 
מח˘ב‰ וכוונ‰ מחוייב˙ (כי כנ"ל בלע„‰ 
‰חט‡  לעזוב  ‰לב  ו‚מיר˙  וי„וי,  כ‡ן  ‡ין 
˙וˆ‡‰  ר˜  ו‰וי„וי ‰ו‡  עי˜ר ‰מˆו‰,  ‰י‡ 
סוף  מ״מ  ב˘פ˙יים),  ‰„בר  וביטוי  מז‰ 

סוף ‡ינ‰ מע˘‰ ‰מˆו‰ ‰מפור˘ ב˜ר‡.

˘‰י‡  ˙פל‰  מˆו˙  „רך  על  ז‰  ו‰רי 
בסו‚י‡  כ„מוכח  ˘ב„יבור,  מˆו‰  נח˘ב˙ 
כ„יבור  ‰ר‰ור  ‚בי  ע"‡  כ‡  „ברכו˙ 
‰ל˘ון  פירו˘  פ˘טו˙  ז‰ו  וב‡מ˙  כו', 
˘ב˙פל‰,  ‰„יבור  על  ˘˜‡י  ״י˙פלל״, 
(ל‡  ‰ו‡  ‰˙פל‰  ענין  ˘עי˜ר  ‡ע"פ  וז‰ 
‰לב,  וכוונ˙  ‰מח˘ב‰  ‡ל‡)  ‰„יבור, 
‰י‡  "‡יזו  ˙עני˙  רי˘  ב˘"ס  כ„‡מרו 
וע„  ˙פל‰",  זו   .  . בלב  ˘‰י‡  עבו„‰ 
(‰יינו ‰כוונ‰ ‰כללי˙  כוונ‰  בלי  ˘˙פל‰ 
וכיו״ב)  עומ„   ‰˙‡ מי  לפני  „ע  כ‚ון 
עיי'  ‰ט״ו.  פ״„  ˙פל‰  ‰ל׳  (רמב״ם  ˙פל‰  ‡ינ‰ 
בחי„ו˘י ‰‚ר"ח ˘ם), ובמ˜"‡ נ˙' „יו˜ ל˘ון 

זו  מˆו‰  "חיוב  ˙פל‰  ברי˘ ‰ל'  ‰רמב"ם 
בכל  ומ˙פלל  מ˙חנן  ‡„ם  ˘י‰‡  ‰ו‡  כך 
 – ‰ו‡  ˙פל‰  מˆו˙  ˘ל  ˘‚„ר‰  כו'",  יום 



טולקראת שבת

מן  ‰˙˘וב‰  "מˆו˙  ‰נ"ל  ‰˙˘וב‰  ‡‚ר˙ 
. . „‰יינו  בלב„  עזיב˙ ‰חט‡  ‰˙ור‰ ‰י‡ 
עו„  י˘וב  לבל  ˘לם  בלב  בלבו  ˘י‚מור 
לכסל‰ למרו„ במלכו˙ו י˙' ול‡ יעבור עו„ 
במל"˙".  ‰ן  במ"ע  ‰ן  ח"ו  ‰מלך  מˆו˙ 
ונמˆ‡ ˘‡ין ‰˙˘וב‰ ‡ל‡ ענין ˘ל ˜בל˙ 
מˆו˙),  ˙רי"‚  ל˜יים  עליו  (˘מ˜בל  מˆו˙ 
‡ין  כי  ‰כוללים",  מ"‰ˆיוויים  ‰י‡  ו‡"כ 
נכלל  ˘‡ינו  מיוח„"  ו"מע˘‰  חי„ו˘  ב‰ 
כל  חייב  ‰כי  ובל‡ו  ‰מˆוו˙,  ˘‡ר  ב˜יום 
ובל˘ון  מˆוו˙,  עול  עˆמו  על  ל˜בל  ‡„ם 
ב‚„ר ˆיווי ‰כולל  ˘ם  ב˘ור˘ „  ‰רמב"ם 
– "ל‡ ˆו‰ לע˘ו˙ „בר זול˙ מ‰ ˘י„ענו". 
במנין  ‰˙˘וב‰  מˆו˙  נמני˙  ל‡  ולפיכך 
חיוב  כי  נמני˙  וי„וי  מˆו˙  ור˜  ‰מˆוו˙, 
ז‰ (לבט‡ ב˘פ˙יו ‚מיר˙ ‰לב לעזוב כו') 
ב˘‡ר  נכלל  ˘‡ינו  מיוח„"  "מע˘‰  ‰ו‡ 

מˆו˙ ‰˙ור‰.

כי  ‰כי,   ıל˙ר „וח˜  „יי˜˙  כ„  ‡ך 
„ל‡חרי  ˘ם  ˙˘וב‰  ‰ל'  ברמב״ם  יעויין 
י˙נחם  ״וכן  ממ˘יך  ‰חט‡  עזיב˙  ענין 
עו„  י˘  ˘ב˙˘וב‰  ‰יינו  ˘עבר״,  על 
ˆריך  ˘‰‡„ם  ‰חט‡),  עזיב˙  (מלב„  ענין 
ב˙˘וב‰  ‚ם  כן  ו‡ם  ‰עבר,  על  ל‰˙חרט 
נכלל  ˘ל‡  מיוח„״  ״מע˘‰  י˘  עˆמ‰ 
˜ו˘י‡  ו‰„ר‡  ‰˙ור‰,  מˆוו˙  ב˘‡ר 
מˆו˙  ‰רמב״ם  כלל  ל‡  ‡מ‡י  ל„וכ˙‡, 
לומר  י˘  וב„וח˜  ˙רי״‚.  במנין  ‰˙˘וב‰ 
על  ב˜בל‰  פרט  ‰י‡  ‰עבר  על  ˘חרט‰ 
ו‡ינו  ‰עבר  על  מˆטער  ‡ינו  „‡ם  ל‰ב‡, 
ב˜בל˙ו  ˘חסר  ‰וכח‰  ‰"ז  עליו  מ˙חרט 
‰חרט‰  ‡ין  ולכן  ל‰ב‡,  על  ו‰חלט˙ו 
˘מוכרח˙  (כיון  מיוח„"  "מע˘‰  נח˘ב˙ 
„וח˜  ז‰ו  ‡בל  ל‰ב‡).  על  ל‰˜בל‰  ‰י‡ 
‚„ול, כי ב„יני ‰˙˘וב‰ ‰מבו‡רים ב˘ו"ע 

כ˘ר  נע˘‰  ר˘ע  י„ם  ˘על  ל„  סו"ס  חו"מ 
לע„ו˙, נזכר˙ ר˜ ˜בל‰ על ל‰ב‡, ומ˘מע 
˘מכ‡ן  ˘לם  בלב  ל‚מור  ˘‡פ˘ר  מז‰ 
ול‰ב‡ י˜יים מˆוו˙ ‰' מבלי ל‰ר‚י˘ ˆער 
וחרט‰ על ‰עבר. ור‡‰ מ˘"כ ‰רמ"‡ ˘ם 
סל"‚ "מי„ כ˘מ˜בל כו' ˘ל‡ לע˘ו˙ עו„ 
מן  חל˜  ‡ינ‰  ˘‰חרט‰  נמˆ‡  לי'".  ס‚י 
ל˘ון ‰רמב"ם  פ˘טו˙  מור‰  וכן  ‰עזיב‰. 
"וכן י˙נחם על ˘עבר", ˘‡ינו ˙נ‡י ופרט 
ובכלל  נוסף.  ענין  ‡ל‡  ‰חט‡,  בעזיב˙ 
עזיב˙  ‚ם  סו"ס   ‡‰„ ‰נ"ל,   ıב˙ירו יל"ע 
ל‰ב‡)  על  ‰לב  ו˜בל˙  (‚מיר˙  ‰חט‡ 
ממˆוו˙  "י„ענו"  ˘ל‡  כ„בר  נח˘ב˙ 
˘ב˙˘וב‰  כי ‡ינ‰ „ומ‰ ‰˜בל‰  ‡חרו˙, 

ל˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים ס˙ם. 

על  ספר  ב˜רי˙  ‰מבי"ט  ו‰נ‰ 
ל˘ונו  ‰ע˙י˜  ˙˘וב‰  ‰ל'  רי˘  ‰רמב"ם 
"˘י˘וב  ˙˘וב‰  ל‰ל'  ‰נ"ל  בכו˙ר˙ 
ופיר˘  וי˙ו„‰",   '‰ לפני  מחט‡ו  ‰חוט‡ 
˘‡ין  ‰י‡  ‡ח„  מˆו‰  ו‰וי„וי  "‰˙˘וב‰ 
ו‡ינו  ˘מ˙ו„‰  מי  כי  ˙˘וב‰  בלי  וי„וי 
כטובל  ‰ו‡  מחט‡˙ו  ל˘וב  בלבו  ‚ומר 
‰˙˘וב‰".  ‚מר  ‰ו‡  ו‰וי„וי  בי„ו   ıו˘ר
ל‰‡  בי„ו   ıו˘ר ‰טובל  במ˘ל  וכוונ˙ו 
˙˘וב‰  מ‰ל'  בפ"ב  ‚ופי'  ‰רמב"ם  „כ˙ב 
‚מר  ול‡  ב„ברים  ‰מ˙וו„‰  "כל   ‚"‰
 ıו˘ר לטובל  „ומ‰  ז‰  ‰רי  לעזוב  בליבו 
˘י˘ליך  ע„  מועל˙  ‰טביל‰  ˘‡ין  בי„ו 
„ב‡מ˙  ‰מבי"ט,  „ברי  ובי‡ור   ."ıר˘‰
מˆו‰  ˘ל  חל˜ים  ˘ני  ‰ם  ווי„וי  ˙˘וב‰ 
‰מח˘ב‰  חל˜  ‰י‡  ‰˙˘וב‰  כי   – ‡ח˙ 
ו‰וי„וי  לעזוב,  בלב  ‰‚מיר‰  זו,  ˘במˆו‰ 
בל˘ון  זו,  „מˆו‰  ‰„יבור  חל˜  ‰ו‡ 
‰רמב״ם ˘ם פ"ב ‰"ב ˘״ˆריך ל‰˙וו„ו˙ 
בלבו״,  ˘‚מר  ‡לו  ענינו˙  ולומר  ב˘פ˙יו 

לקראת שבת ו

ל˘ון ˆיווי,  ב‰כרח  י˘ר‡ל" ‡ינן  בני  ˙ברכו ‡˙  ˘‰˙יבו˙ "כ‰  לומר,  [לכ‡ור‰ ‰י' ‡פ˘ר 
כי ‡פ˘ר לפר˘ן כענין ˘ל "ר˘ו˙", ‰˙לוי ברˆון ‰כ‰נים: ‡ם וכ‡˘ר ירˆו ‰כ‰נים לברך ‡˙ 
ל‰וסיף ‡˙  ולז‰ ˆריך ‰כ˙וב  ˙ברכו";  ז‰, "כ‰  פרטי  בנוסח  ˘י‰י' „ו˜‡  מˆווים  י˘ר‡ל, ‡ז 

‰˙יבו˙ "‡מור ל‰ם", בל˘ון ˆיווי – ל‰˘מיענו ˘עˆם ‰ברכ‰ ‰י‡ חוב‰ ומˆו‰ ממ˘. 

‡בל ‡ין ז‰ מס˙בר, כי לפי ז‰ ‰י' ‰ס„ר ˆ"ל ‰פוך – ˜ו„ם ‰ˆיווי ‰כללי על ‰ברכ‰, ור˜ 
ב˙יבו˙  ˘‰ˆיווי ‰ו‡  כ‡ן,  ‚ור ‡רי'  (ור‡‰  ב„יו˜  ונוסח ‰ברכ‰  פרטי  ˙ברכו",  "כ‰  כך  ‡חר 

"כ‰ ˙ברכו" עˆמן. ו‚ם ב„רך ‰‰לכ‰ מ˘מע כן, ו‡כמ"ל)].  

‰ברכ‰  לל˘ון  כסו˙ר˙  נר‡י˙  רבים  בל˘ון  ל‰ם"  "‡מור   ‰˘‚„‰‰˘ ל‰˜˘ו˙,  י˘  ועו„ 
עˆמ‰, ˘‰י‡ בל˘ון יחי„ – "יברכך . . וי˘מרך", וכן ב‰מ˘ך ‰ברכ‰ ‰כל בל˘ון יחי„ „ו˜‡.  

ב‡ופן  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ‰כ‰נים  ˘ברכ˙  ‰כ˙וב  נ˙כוון  ל‰ם"  "‡מור  ˘בל˘ון  ר˘"י,  ומיי˘ב 
‰נו‚ע לבני י˘ר‡ל ‰˘ומעים, "˘י‰יו כולם ˘ומעים" - ו‰יינו:

‰ברכ‰ עˆמ‰ נ‡מר˙ בל˘ון יחי„, כי ‰כ‰ן מברך כל י‰ו„י בפני עˆמו ב˙ור יחי„; ויח„ עם 
י˘מעו  ˘כולם   – ˘ומעים"  כולם  ב‡ופן "˘י‰יו  לברך  כי ˆריך  רבים,  בל˘ון  ל‰ם"  ז‰ "‡מור 

ויר‚י˘ו כי ‰ברכ‰ לכל יחי„ ‰י‡ חל˜ מ‰ברכ‰ ל"כולם", לכלל ˜‰ל י˘ר‡ל.

‰. וב‰מ˘ך לז‰ ב‡ ‰'„יבור' ‰˘ני ‰נ"ל – "‡מור מל‡, ל‡ ˙ברכם בחפזון ובב‰לו˙ כו'": 

ˆריכו˙  ‰כ‰ן  ˘בברכ˙  ‰יינו  ˘ומעים",  כולם  "˘י‰יו  ב‡ופן  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ˘‰ברכ‰  כיון 
ל‰יו˙ ‚ם ‰ברכ‰ ו‰כוונ‰ לכל יחי„ לעˆמו, ו‚ם ‰ברכ‰ ו‰כוונ‰ ל‰כלל – 

עלול ז‰ ל‚רום ‡ˆל ‰כ‰ן ‰מברך ל"חפזון וב‰לו˙":

‡. חפזון – ‰כ‰ן ימ‰ר בברכ˙ו, כיון ˘עליו לכוון "יברכך" יברך ‡ו˙ך (מכוון כלפי כל ‡ח„ 
ו‡ח„ בפני עˆמו), וכן לכוון ל˘ני ול˘לי˘י וכו' ול"כולם". 

ב. ב‰לו˙ – ‰כ‰ן י˙בלבל ו"˙˙ערבב" כוונ˙ו מחמ˙ ‰כוונו˙ ‰מרובו˙. 

במילו‡‰  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ˘‰‡מיר‰  ללמ„נו  מל‡,  בכ˙יב  "‡מור"  ‰כ˙וב  ˘„יי˜  וז‰ו 
וב˘לימו˙‰, "בכוונ‰ ובלב ˘לם":

‡. בכוונ‰ – ‰כ‰ן יכוון ‰ן לכל יחי„ ו‰ן ל‰כלל. 

ב. בלב ˘לם – ביח„ עם ז‰ ל‡ י‰י' ‡ˆלו בלבול, ‡ל‡ יברך "בלב ˘לם". 

‰ווי ‡ומר: ‰כ‰ן יכול לח˘וב ˘מכיון ˘עליו לברך ‡˙ כל ‰ע„‰, יברך כל יחי„ עם "חל˜" 
מלבו; ולכן מז‰ירים ‡ו˙ו ˘˙‰י' ברכ˙ו "בלב ˘לם" – עליו לברך כל יחי„ בכל ‰לב, ו„ו"˜.

ו„ו"˜ בכ"ז.



מדוע קימצו הנשיאים 
בקרבן העגלות?

ויביאו את קרבנם לפני ה' שש עגלת צב ושני עשר בקר 
עגלה על שני הנשאים ושור לאחד
 (ז, ג)

על תרומת הנשיאים יש לתמוה תמיהה רבתי:

המשכן  תרומת  את  הביאו  ישראל  שבני  מצינו 

בכתוב  שמתואר  וכפי  ביותר,  גדולה  לב  בנדיבות 

שדוקא  יתכן  ואיך  והותר",  גו'  "דיים  הייתה  שהיא 

עגלה  חצי  אחד  כל   – בתרומתם  קימצו  הנשיאים 

בלבד?!

(ספרי  חז"ל  שאמרו  מה  פי  על  התמיהה,  ותגדל 

כאן)  בפרש"י  והובא  טז.  פי"ב,  רבה  במדבר  ג.  ז,  פרשתנו 

אחרונים,  הנשיאים  התנדבו  המשכן  שבמלאכת 

המשכן,  בחנוכת  תחילה  הנשיאים  התנדבו  ולכן 

המשכן.  בתרומת  שחיסרו  לחיסרון  וכפרה  כתיקון 

וההשלמה  הכפרה  את  שדוקא  כן,  אם  יתכן,  איך 

עשו הנשיאים בצמצום?

ויש לומר הביאור בזה:

יששכר"  של  ש"שבטו  שם),  (רבה  במדרש  אמרו 

הוא זה שנתן לנשיאים את העצה לתרומת העגלות, 

וכך אמרו להם: "משכן שעשיתם פורח הוא באויר, 

אלא התנדבו עגלות שתהיו נושאים אותו בהם".

ויש לבאר הכוונה בדברי שבטו של יששכר, שכל 

חסרון  זה  הרי  המשכן,  את  לשאת  עגלות  שאין  זמן 

מועד",  "אהל  הוא  המשכן  גדר  כי  עצמו.  במשכן 

היינו שאינו בית קבע אלא אוהל שאפשר להעבירו 

הרי  לשאתו,  עגלות  שאין  עוד  וכל  למקום,  ממקום 

אינו "אהל" בשלימות.

עזר  כלי  רק  היו  לא  שהעגלות  נמצא,  זה  ולפי 

עצמו,  המשכן  ממציאות  חלק  אלא  למשכן,  וסיוע 

ורק על ידן בא המשכן לשלימותו.

לבטלה,  דבר  שום  הי'  לא  שבמשכן  מצינו  והנה, 

ועפ"ז  מיוחדת.  וכוונה  לתכלית  הי'  דבר  כל  אלא 

לשאת  שאפשר  שמאחר  העגלות,  בענין  גם  יובן 

י"ב  שיהיו  אפשר  אי  הרי  עגלות,  בשש  המשכן 

או  מיותרות,  עגלות  שיש  יימצא  אז  כי  עגלות, 

שחלק מהעגלות אינו בא לידי ניצול מלא [בדוגמת 

פח,  (זבחים  מלאין  אלא  מקדשין  אין  שרת  דכלי  הדין 

תרמו  כן  ועל  לזה)].  ראיות  עוד  הדברים  במקור  ועיין  א. 

נצרכו  שלא  מאחר  כי  בלבד,   עגלות  שש  הנשיאים 

אלא שש עגלות, לא הי' מקום לתרום יותר מזה.

שמירת השבת על 
ידי קרבן אפרים

ביום השביעי נשיא לבני אפרים
מי הקדימני ואשלם, מדבר ביוסף שהוא הקדים ושמר את השבת עד 
שלא נתנה כו'. אמר הקב"ה, יוסף, אתה שמרת את השבת עד שלא 
נתנה התורה, חייך שאני משלם לבן בנך שיהא מקריב קרבנו בשבת, 
מה שאין יחיד מקריב, ועלי לקבל קרבנו ברצון
(ז, מח. מד"ר פרשתנו פי"ד, ב)

יהי'  שבת  שמירת  ששכר  אפשר  איך  לתמוה:  יש 

היינו  שבת,  חילול  כלל  בדרך  שהיא  פעולה  ידי  על 

שבמהותה היא היפך משמירת השבת?

ויש לומר הביאור בזה:

נדחה  בשבת  מלאכה  איסור  כאשר  כלל,  בדרך 

שהיתר  הדבר  פירוש  אין  מסויימים,  ענינים  מפני 

המלאכה הוא חלק מענינה ומדיני' של השבת, אלא 

הוא דין מדיני אותו ענין שדחה את השבת, שכל כך 

גדלה חשיבותו, עד שהתיר את איסור השבת (אלא 

ו"הותרה"  "דחוי'"   – אופנים  שני  ישנם  גופא  שבזה 

(ראה רמב"ם ריש פ"ב מהל' שבת ובכס"מ. ועוד).

בלבד  זו  שלא  אחר,  אופן  גם  מצינו  אמנם, 

ענין,  אותו  לגבי  הותרה  והשבת  בטל,  שהאיסור 

מענינה  חלק  נעשה  ענין  שאותו   - מזו  יתירה  אלא 

של השבת, ובעשייתו יש משום שמירת שבת. וע"ד 

מה שכתב האור החיים (תשא לא, יג) לגבי פיקוח נפש 

על  שבת  שתחלל  אומר  אני  "למה  שבת:  שדוחה 

החולה, אין זה קרוי חילול, אדרבה זה קרוי שמירת 

שבת".

וכן יש לפרש את דברי המדרש כאן, ששכר יוסף 

הקריב  אפרים  שנשיא  מה  הי'  השבת  שמירת  על 

קרבנו בשבת, ולא באופן שנדחתה שבת או הותרה, 

ממצוות  חלק  נעשתה  גופא  שההקרבה  אלא 

ושמירת השבת.

בישוב  נפלא  באופן  מאריך  הדברים  [במקור 

נשיא  קרבן  היתר  גדר  גבי  חז"ל  מדרשי  ד'  וביאור 

מתוך  אחת  פנינה  רק  הובאה  וכאן  בשבת,  אפרים 

אריכות הביאור. עיין במקור הדברים וקחנו משם]

וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

לקראת שבת י„

ל‰˙וו„ו˙ כ˘עו˘‰ ˙˘וב‰.

 "‡"‰ ע„  "ו˘ב˙  ˜ר‡  „‡מר  ו‡ע"‚ 
כבר  ‚ופי'  ‰רמב"ם   ‡‰ ˘ם),  במנ"ח  (ונזכר 

„פירו˘   ‰"‰ פ"ז  ˙˘וב‰  ב‰ל'  ‰ו„יענו 
„ברים  וסיפור  ‰בטח‰  ‰ו‡  כ‡ן  ‰כ˙וב 
י‡.  ˘ם,  נˆבים  ע‰"˙  רמב"ן  (ור‡‰  ˆיווי  ול‡ 
ז‰  מכ˙וב  ˙˘וב‰  מˆו˙  מנ‰  נ‚)  (מˆו‰  ובסמ"˜ 

„"ו˘ב˙ ע„ ‰"‡").

ל‰מנח˙  ‡י˘˙מיט˙י׳  ב‡מ˙  ‡ולם 
‰רמב״ם  ˘ל  ‰מפור˘ים  „בריו  חינוך 
˘‡ף  נו„ע  (וכבר  ˙˘וב‰  ל‰ל׳  בכו˙ר˙ 
ו‰רי  ‰רמב"ם,  ל˘ון  מ‚וף  ‰ן  ‰כו˙רו˙ 
ספר  „רי˘  ‰מˆו˙  במנין  ל˘ונו  ‡ף  ז‰ו 
‰י„ ע"ס ‰‰לכו˙), וז״ל: ״‰לכו˙ ˙˘וב‰, 
‰חוט‡  ˘י˘וב  ו‰י‡  ‡ח˙  ע˘‰  מˆו˙ 
‰רי  עכ״ל.  וי˙ו„‰״,  ‰׳  לפני  מחט‡ו 
‰רמב״ם ברור מלולו ˘‰מˆו‰ כולל˙ ˘ני 
„ברים, ˘י˘וב מחט‡ו וי˙ו„‰, ועל כרחך 
ב‚וף  ‰זכיר  ˘‰רמב"ם  „ז‰  לומר  ˆריך 
ל‡פו˜י  ב‡  ל‡  וי„וי  חוב˙  ר˜  ‰‰לכו˙ 
על  מˆו‰  ˘י˘  ברור  ז‰  כי  ˙˘וב‰,  מˆו˙ 
בכו˙ר˙  כמפור˘  מחט‡ו  ל˘וב  ‰‡„ם 
ב˘‡ר  כן  ל‰עמיס  י˘  כרחנו  (ובעל 
„"ו˘ב˙"  ˘‰כ˙וב  ו‡ף  ‰נ"ל).  ל˘ונו˙יו 
י˘  ע„יין  ˆיווי,  בל˘ון  ˘ל‡  כבר  פיר˘ו 
‡פ"ל  כי  ב˙ור‰,  זו  למˆו‰  מ˜ור  לומר 
לבבכם  ערל˙   ˙‡ "ומל˙ם  בכ˙וב  ˘נכלל 
„ˆיו‰  פירו˘,  עו„",  ˙˜˘ו  ל‡  וערפכם 
˜˘יו˙   ˙‡ ול‰סיר  ‰לב   ˙‡ למול  רחמנ‡ 
‰‚„יר  ˘ל‡  וכיון  כבר,  ˘י˘נ‰  ‰עורף 
לעביר‰  ‚רמו  ב˘כבר  ‰יינו  ‡ם  ‰כ˙וב 
בפועל (ענין ‰˙˘וב‰) ‡ו ל‡ו, על כן ˘ני 

‰‡ופנים נכללו בˆיווי ז‰.

ויעויין ברי˘ ‡‚ר˙ ‰˙˘וב‰ ל‡„מו״ר 

מˆו˙  ״ו‰נ‰  ‰ל˘ון  בז‰  ˘כ˙ב  ‰ז˜ן 
‰חט‡  עזיב˙  ‰י‡  ‰˙ור‰  מן  ‰˙˘וב‰ 
‰˙˘וב‰  „‚וף  ל‰„י‡  כ˙ב  ‰רי  בלב„״, 
מן  ע˘‰  מˆו˙  ‰וי  ‰חט‡)  עזיב˙  (˘‰י‡ 
‰פר˜  וב‰מ˘ך  ‰וי„וי),  ר˜  (ול‡  ‰˙ור‰ 
‰רמב״ם  ב˘יט˙  „˜‡י  ל‰„י‡  מוכח 
ל'  ב„יו˜  ‰נ"ל  וע"פ  עיי"˘.  ו‰סמ״‚, 
מנין  מובן  ‰‰לכ‰,  בכו˙ר˙  ‰רמב"ם 
ל‰רמב"ם  „‡ף  ל‰כריע  ‰ז˜ן  רבינו  ˘‡ב 

‰˙˘וב‰ ‰י‡ מˆו˙ ע˘‰ ממ˘.

זו  ˘מˆו‰  ל˙רı ‰טעם  עלינו  ומע˙‰ 
מˆו˙,  ˙רי"‚  במנין  נמני˙  ‡ינ‰  „˙˘וב‰ 
‰מˆוו˙  בספר  ‰רמב״ם  ל˘ון  ליי˘ב  וכן 
˘ל‡ ‰זכיר כלל חוב˙ ‰˙˘וב‰ ומ˘טחיו˙ 
ל˘ונו ˘ם מ˘מע ˘ר˜ ‰וי„וי ‰ו‡ ‰מˆו‰. 
ו‰נר‡‰ בז‰, ב‰˜„ים „˘‡ני ספר ‰מˆוו˙ 
‰רמב״ם  ב‡  ‰י״„  „בס׳  ‰י״„,  מספר 
מˆו‰  ˘י˘  ובו„‡י  למע˘‰  ל‰ורו˙ ‰לכ‰ 
‡מנם  ˙˘וב‰,  לע˘ו˙  ‰‡„ם  על  וחוב‰ 
ר˜  ‰י‡  ‰רמב״ם  מטר˙  ‰מˆוו˙  בס׳ 
למנו˙ ‰מˆוו˙ ˘נכללו במנין ˙רי״‚, ו‡"כ 
מ‰"ˆיוויים  ‰י‡  ˙˘וב‰  „מˆו˙  לומר  י˘ 
במנין  ˘‡ינם  כול‰"  ‰˙ור‰  ‰כוללים 
ס‰מ"ˆ  ברי˘  ˘בי‡ר  כמו  מˆו˙,  ˙רי"‚ 
ב˘ור˘ רביעי ״˘‡ין ר‡וי למנו˙ ‰ˆיוויים 
‰כוללים ‰˙ור‰ כול‰ . . כ‡ילו י‡מר ע˘‰ 
פנים  ו‡ין  כו׳  לע˘ו˙  ˘ˆווי˙יך  מ‰  כל 
למנו˙ ‰ˆיווי ‰ז‰ מˆו‰ בפני עˆמ‰ ˘‰ו‡ 
(כמו  מיוח„״  מע˘‰  לע˘ו˙  יˆו‰  ל‡ 
˙‰יו״,  מ״˜„ו˘ים  „ו‚מ‡ו˙  ˘ם  ˘מבי‡ 
„‰נ‰  ועו„).  עו„״,  ˙˜˘ו  ל‡  ״וערפכם 
‰ל'  ‰רמב"ם  כמ"˘  ‰ו‡,  ‰˙˘וב‰  עי˜ר 
˙˘וב‰ פ"ב ‰"ב "ומ‰ ‰י‡ ‰˙˘וב‰ ‰ו‡ 
ממח˘ב˙ו  ויסירו  חט‡ו  ‰חוט‡  ˘יעזוב 
ובל˘ון  עו„",  יע˘‰ו  ˘ל‡  בלבו  וי‚מור 



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

גדר מצות תשובה שיטת 
הרמב"ם

יפלפל בקושיית העולם אמאי מנה הרמב"ם רק הוידוי ולא עצם מצות התשובה למצוה, ויקשה על ביאור 
המנ"ח / ידחה הסברא דהיא מן הציוויים הכוללים שאינם נמנים / יסיק ע"פ ביאור דברי המבי"ט שוידוי 

ותשובה ענין אחד הם

ע‚  ע˘‰  בס‰מ"ˆ  ‰רמב"ם  כ˙ב 
ו‰חט‡ים  ‰עונו˙  על  ל‰˙ו„ו˙  "˘ˆונו 
עם  ‡ו˙ם  ול‡מר  ‰‡-ל  לפני  ˘חט‡נו 
כו'  ‡מרו  ו‰ו‡  כו'  ‰וי„וי  וז‰ו  ‰˙˘וב‰, 
(פר˘˙נו  חט‡ו"  ‡˘ר  חט‡˙ם   ˙‡ ו‰˙ו„ו 
‰, ז). וכבר ˙מ‰ו רבים בז‰, ‡מ‡י ל‡ מנ‰ 
‰וי„וי  מˆו˙  ‡ל‡  ‰מˆו˙  במנין  ‰רמב"ם 

ול‡ ‚וף מˆו˙ ‰˙˘וב‰. 

ו‰נ‰ ‰מנח˙ חינוך מˆו‰ ˘ס„ ‰‡ריך 
‡ינ‰  "„˙˘וב‰  ‰רמב"ם  ˘יט˙   ıל˙ר
מˆו‰ . . מ"ע זו [„וי„וי] ‰וי כ‰רב‰ מˆו˙ 
מ‰˙רי"‚ . . ˘‡ינ‰ מˆו‰ לע˘ו˙ ‡ו ˘ל‡ 
נח˘ב  וכך  כך  ˙ו‡ר  על  ר˜ ‰ע˘י'  לע˘ו˙ 
. „„יני   . ונטען  וטוען  ‚ירו˘ין  כמו  מˆו‰, 
‰מˆו‰ [˘]‡ם יע˘‰ כך י‰י' כך ‰וי מˆו‰, 
‰"נ „‰˙ור‰ ‡מר‰ ‡ם יע˘‰ ˙˘וב‰ י‰י' 
˙˘וב˙ו  ובכך  כו'  ל‰˙ו„ו˙  כך  ˙ו‡ר  על 
מˆו‰  ˘ום  מבטל  ‡ינו  ‡בל   .  . מ˜ובל˙ 

‡ם ‡ינו עו˘‰ ˙˘וב‰ . . כי ז‰ ‡ינו מˆו‰ 

˘‰˙ור‰  ו‰„ומ‰  ‚ירו˘ין  כמו  ר˜  כלל 

יכופר  ˘עונו  ירˆ‰  ‡ם  ‰מˆו‰  „יני  כ˙ב‰ 

ר"ל  וכך".  כך  ˙ו‡ר  על  ˙˘וב‰  יע˘‰ 

„‡ינ‰ מˆו‰ חיובי˙, ‡ל‡ ˘‰רוˆ‰ לע˘ו˙ 

˙˘וב‰ ‡מר‰ ˙ור‰ ‰י‡ך יע˘נ‰. ו„יי˜ כן 

‚ם מל˘ון ‰רמב"ם ברי˘ ‰ל' ˙˘וב‰ ˘כ' 

˙˘וב‰  כ˘יע˘‰  כו'  ˘ב˙ור‰  מˆו˙  "כל 

‰‡-ל  לפני  ל‰˙ו„ו˙  חייב  מחט‡ו  וי˘וב 

ברוך ‰ו‡ . . וי„וי ז‰ מ"ע כו'", „"מבו‡ר 

כ˙ב  „ל‡  מ"ע,  ‰˙˘וב‰  „‡ין  ב„בריו 

לע˘ו˙,  ב‡  ‡ם  ר˜  ˙˘וב‰  ˘יע˘‰  מ"ע 

מ"ע ˘י˙וו„‰ בפיו". וב‡מ˙ כך ‚ם מורים 

״‰י‡  ‰מˆוו˙  בס׳  ‰נ"ל  ‰רמב״ם  „ברי 

ול‡מר  כו׳  ‰עונו˙  על  ל‰˙ו„ו˙  ˘ˆונו 

‰י‡  ˘‰מˆו‰  ‰יינו  ‰˙˘וב‰״,  עם  ‡ו˙ם 

חוב‰  ˘י˘  כלל  ‰זכיר  ול‡  וי„וי,  ‡מיר˙ 

על ‰‡„ם לע˘ו˙ ˙˘וב‰, ר˜ ‰מˆו‰ ‰י‡ 

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

כיצד משיגים "כתר תורה"?
מפני מה נמנו בני גרשון הבכור רק אחרי בני קהת? / כיצד זוכים שהתורה שאדם מוציא מפיו תהי' "דבר ה'" 
ממש? / מדוע צריך האדם להיות בהתבטלות בעת לימוד התורה? / והאם יש מעלה גם במי שרק "נושא את 

הארון"?

ס„ר לי„˙ בני לוי ‰י': ‚ר˘ון, ˜‰˙ ומררי. ‡מנם, בע˙ מניין בני לוי ‰ר‡ויים לעבו„‰, 
˘ינ‰ ‰˜ב"‰ ‡˙ ‰ס„ר מס„ר לי„˙ם. ‰ˆיווי למנו˙ ‡˙ בני ˜‰˙ מבן ˘לו˘ים וע„ חמי˘ים 
˘נ‰ מופיע כבר בסוף פר˘˙ במ„בר, ו‡ילו ˆיווי מניי˙ בני ‚ר˘ון נכ˙ב ב˙חיל˙ פר˘˙נו: 

"נ˘‡ ‡˙ ר‡˘ בני ‚ר˘ון ‚ם ‰ם, לבי˙ ‡בו˙ם למ˘פחו˙ם".

ו‰נ‰, במ„ר˘ רב‰ על ‰פסו˜ "נ˘‡ ‡˙ ר‡˘ בני ‚ר˘ון ו‚ו'", ‰וב‡ו ˘˙י „ר˘ו˙ ‡ו„ו˙ 
(מ˘לי  ב‰"  י˘וו  ל‡  חפˆיך  וכל  מפנינים  "י˜ר‰ ‰י‡  יסו„ ‰פסו˜  על  לימו„ ‰˙ור‰,  מעל˙ 

‚, טו):

 ıעם ‰‡ר לכ‰ן ‚„ול  חכם ˜ו„ם  ˙למי„  ממזר  . ‡ם ‰י'   . י˘ר‡ל  למלך  ‡. "חכם ˜ו„ם 
˘נ‡מר י˜ר‰ ‰י‡ מפנינים . . ‡פילו מז‰ ˘‰ו‡ נכנס לפני ולפנים".

ב. "„בר ‡חר, י˜ר‰ ‰י‡ מפנינים מ„בר ב˜‰˙ ו‚ר˘ון, ‡ף על פי ˘‚ר˘ון בכור, ומˆינו 
‰˜„ימו  ‰˙ור‰  ˘˘ם  ‰‡רון  טוען   ˙‰˜ ˘‰י'  לפי  לבכור,  כבו„  ‰כ˙וב  חל˜  מ˜ום  ˘בכל 
ר‡˘   ˙‡ "נ˘‡  ‡ומר  כך  ו‡חר   "˙‰˜ בני  ר‡˘   ˙‡ "נ˘‡  ‡מר  ˘ב˙חל‰  ל‚ר˘ון,  ‰כ˙וב 

בני ‚ר˘ון ו‚ו'"".

בלומ„  פועל˙  ˘‰י‡  וברוממו˙  ביו˜ר ‰˙ור‰  ˘˙י „ר‚ו˙  מ˙ב‡רו˙  ב˘˙י „ר˘ו˙ ‡לו 
בעולם,  ˘י˘  ‰רוממו˙  מיני  כל  מ˘‡ר  יו˙ר  ‚„ול  ‰ו‡  ‰˙ור‰"  "כ˙ר  ב‰.  ומ˙יי‚ע  ‡ו˙‰ 

‡ל‡ ˘י˘ בכ˙ר ז‰ ˘˙י „ר‚ו˙, ב‰˙‡ם ל‡ופן ‰לימו„, וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

התורה מרוממת את האדם למעלה הגדולה ביותר
˙וכן ˘ני ‰„ר˘ו˙, מפלי‡ו˙ ‡˙ ‰מעל‰ ו‰רוממו˙ ˘‰˙ור‰ מעני˜‰ ללומ„. וכמו ˘‡מר 



טלקראת שבת

רב יוסף בנו‚ע למ"˙ "‡י ל‡ו ‰‡י יומ‡ „˜‡ ‚רים כמ‰ יוסף ‡יכ‡ ב˘ו˜‡", ופיר˘ ר˘"י 
"˘למ„˙י   – בו  פעל‰  ˘‰˙ור‰  ˘ב˘ו˜, ‰י‡ ‰רוממו˙  "יוסף"  ˘‡ר  על  יוסף  רב  ˘מעל˙ 

˙ור‰ ונ˙רוממ˙י" (פסחים סח, ב).

יו˙ר  ו‡פילו  ‡לי‰ן,  לבו‡  יכול  ˘‰‡„ם  רוממו˙  מיני  מ˘‡ר  ‰י‡  נעלי˙  זו,  רוממו˙ 
פ"‚) "ב˘לו˘‰  רי˘   ˙"˙ (‰לכו˙  ברמב"ם  וכן ‡י˙‡  ב„ר˘ו˙ ‡לו.  כמבו‡ר  ממעל˙ ‰כ‰ונ‰, 
כ˙רים נכ˙רו י˘ר‡ל כ˙ר ˙ור‰, וכ˙ר כ‰ונ‰, וכ˙ר מלכו˙ . . ˘מ‡ ˙‡מר ˘‡ו˙ן ‰כ˙רים 
‚„ולים מכ˙ר ˙ור‰, ‰רי ‰ו‡ ‡ומר בי מלכים ימלוכו ורוזנים יחו˜˜ו ˆ„˜ בי ˘רים י˘ורו, 

‰‡ למ„˙, ˘כ˙ר ‰˙ור‰ ‚„ול מכ˙ר כ‰ונ‰ וכ˙ר מלכו˙".

‡מנם, במעל˙ רוממו˙ ‰˙ור‰ על ˘‡ר ענייני רוממו˙ י˙כנו ˘ני ‡ופנים:

‡. כ˙ר ‰˙ור‰ ‰ו‡ מ‡ו˙ו סו‚ ˘ל ‰כ˙רים ‰‡חרים, ‡ל‡ ˘מבין כל סו‚י ‰רוממו˙ כ˙ר 
‰˙ור‰ ‰י‡ ‰רוממו˙ ‰נעלי˙ ביו˙ר.

וכמו  כלל.  בעולם  בערכ‰  ˘‡ין  ל‚מרי,  מסו‚ ‡חר  רוממו˙  ב‡„ם  פועל  כ˙ר ‰˙ור‰  ב. 
˘‡מרו חז"ל "מ‡ן מלכי רבנן . . „כ˙יב בי מלכים ימלוכו" (כן ‰וב‡ ב˙ור‰ ‡ור וי˘ב כז, ב ע"פ 
‚יטין סב, ‡). ר˜ רבנן ‰ם ‰מלכים ‰‡מי˙יים, ו˘‡ר ‰כ˙רים ‡ינם נח˘בים כלל בערך לכ˙ר 

‰˙ור‰.

ו˘ני ‡ופנים ‡לו מ˙בט‡ים ב˘˙י ‰„ר˘ו˙ על ‰פסו˜ "י˜ר‰ ‰י‡ מפנינים", כ„ל˜מן.

דבר ה' מדבר מתוך גרונו של הלומד
ו˙חיל‰, י˘ לב‡ר ‡˙ מ‰ו˙ ‰רוממו˙ ‰מיוח„˙ ˘‰˙ור‰ פועל˙ ב‡„ם, ˘˘‡ר ‰כ˙רים 

‡ינם בערכ‰ כלל:

בעס˜ ‰˙ור‰  מיוח„˙  מעל‰  ˘י˘  מב‡ר  (˘ם)  נ"ע  לכ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן  ˙ור‰ ‡ור  בספר 
על פני ˜יום ‰מˆוו˙. ב˜יום ‰מˆוו˙ נח˘ב ‰‡„ם "כעב„ ‰מ˜יים ‡˙ מˆוו˙ ‰מלך ועו˘‰ 
„בריו". ‡ין ‰י‰ו„י עˆמו מ˙‡ח„ עם רˆון ‰', ‡ל‡ ‰ו‡ ממל‡ ‡˙ רˆונו י˙' ˘חפı בע˘יי˙ 
 '‰ ‡ור  ומ˜יפ‰  ‰נפ˘   ˙‡ מלבי˘  "‰˜ב"‰  ו‡ף  י˙',  לפניו  רוח  נח˙  ‚ורם  ‰ו‡  זו,  מˆוו‰ 

מר‡˘‰ וע„ ר‚ל‰" (˙ני‡ פ"‰), ‡ך ע„יין ‡ין רˆון ‰' עˆמו מ˙‡ח„ עם ‰‡„ם.

ל‡מי˙˙‰, ‰נ‰ „ברי ‰˙ור‰ ‰נלמ„ים ‰ם  ומכוון  זוכ‰  כ‡˘ר ‡„ם  בלימו„ ‰˙ור‰,  ‡ך 
„בר ‰' ממ˘, ו‰„יבורים ˘מוˆי‡ מפיו ‰ם ‰ם „ברי ‰'. ועל כך נ‡מר (י˘עי' נ‡, טז) "ו‡˘ים 
מ˙וך  ‰מ„בר˙  ו‰י‡  בו  ‰נ‚לי˙  ‰י‡  ‰י‡  ‰לכ‰  זו   '‰ „בר  כי  ממ˘,  "„ברי  בפיך",  „ברי 

‚רונו".

ו‰יינו, ˘ב˜יום ‰מˆוו˙ נ˘‡ר ‰‡„ם בבחינ˙ "עב„" ˘מ˜יים מ‰ ˘ˆוו‰ עליו ‰מלך, ‡ך 
בלימו„ ‰˙ור‰,  כן  ˘‡ין  מ‰  עˆמו.  ˘ל ‰מלך  לרוממו˙  ומ˙חבר  מ˙˜˘ר  עˆמו ‡ינו  ‰ו‡ 
˘‰רוממו˙  נמˆ‡  מ˙וך ‚רונו",  ו"מ„בר˙  מ˙‚לי˙ „רך ‰‡„ם  זו ‰לכ‰"  ˘"„בר ‰'  מכיוון 

˘ל ‰‡„ם ‰י‡ ב‡מ˙ ‰רוממו˙ ˘ל "„בר ‰' זו ‰לכ‰" ˘מוˆי‡ מפיו.

למה נפסק הקול?
ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו וישמע את 
הקול מדבר אליו גו' מבין שני הכרובים וידבר אליו

יכול קול נמוך, תלמוד לומר את הקול, הוא הקול שנדבר עמו 
בסיני, וכשמגיע לפתח הי' נפסק ולא הי' יוצא חוץ לאוהל
(ז, פט. רש"י)

בנס  הצורך  מהו  ביאור:  צריך  לכאורה 

גדול כזה, שכשיגיע הקול לפתח אוהל מועד 

חוץ  הקול  שיצא  בכך  דמה  ישמע,  לא  שוב 

לאוהל מועד?

לשונו  בדיוק  זה  מתרץ  שרש"י  לומר  ויש 

"הוא הקול שנדבר עמו בסיני":

מצינו  בסיני"  עמו  שנדבר  ב"קול  גם 

שלאחרי מתן תורה נפסק קול זה ולא נשמע 

הוא  היובל  "כשימשוך  רש"י  וכדברי  עוד, 

סימן סילוק שכינה והפסקת הקול" (יתרו יט, 

יג). והטעם לזה הוא, כי אילו הי' נמשך קולו 

חפשית  בחירה  היתה  לא  לעד,  הקב"ה  של 

השכינה  קול  שנשמע  זמן  כל  שהרי  כלל, 

יוכל  שלא  ברור  אלקיך",  ה'  "אנכי  האומר 

האדם לעבור על רצונו ית'.

ויתירה מזו: מבואר בתנחומא (פרשתנו, טז), 

העולם  את  הקב"ה  ברא  שלשמה  שהתכלית 

היא על מנת לפעול שתהי' לו יתברך "דירה 

בתחתונים", היינו שגם במקום תחתון, שאין 

ע"י  ישראל  יפעלו  שם  גם  שכינה,  גילוי  בו 

ולכן  הקדושה.  אור  לשם  ויביאו  עבודתם 

תורה,  מתן  לאחרי  הקב"ה  של  קולו  פסק 

כדי שנוכל לפעול את מטרת בריאת העולם, 

בו  שאין  במקום  גם  השכינה  אור  את  לגלות 

"קולו" ודיבורו של הקב"ה.

הקב"ה  של  קולו  בענין  הוא  זה  דרך  ועל 

הי'  שאילו  מועד,  באהל  למשה  שנשמע 

הקול ממשיך ונשמע גם מחוץ לאוהל מועד 

ה'  עבודת  היתה  לא  תבל,  קצווי  לכל  ומגיע 

קדושה  לגלות  שייך  הי'  ולא  בחירה,  מתוך 

כולו  העולם  הי'  אז  כי  ב"תחתונים",  גם 

בבחינת "אוהל מועד". ולכן פסק הקול, כדי 

במקום  גם  קדושה  ולהמשיך  לפעול  שנוכל 

ובזמן שלא נשמע בהם קולו של הקב"ה.

עבירה של אדם מישראל – 
רק "סתירה" ולא "טומאה"
איש כי תשטה אשתו
אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות
(ה, יב. סוטה ג, א)

עבירה  כל  חז"ל  שדימו  הטעם  לבאר  יש 

שאדם עושה ל"תשטה אשתו":

לבד  שבסתירה  שאף  סוטה,  בדין  מצינו 

הרי היא אסורה לבעלה, מ"מ אם לא נטמאה 

ולאחר  בלבד,  קלה  לשעה  אלא  איסורה  אין 

ונעשית  מעוון  מנוקה  היא  הרי  ששותה 

זרע"  ונזרעה  כמ"ש "ונקתה  לבעלה,  טהורה 

(פרשתנו ה, כח).

סוטה  לאשה  עבירה  כל  חז"ל  דימו  ולכן 

שנסתרה, ללמדנו שגם בשעה שיהודי עובר 

ענין  זה  אין  שטות" –  רוח  בו  ו"נכנס  עבירה, 

לא  לאחר  "וכבודי  שהרי  ח"ו,  "טומאה"  של 

מישראל  אדם  ואין  ח),  מב,  (ישעי'  כתיב  אתן" 

יכול לטמא ח"ו את הניצוץ האלקי שבנפשו. 

מעשה  עשה  קלה  שלשעה  אלא  זה  ואין 

סוף  אבל  בלבד,  "סתירה"  בבחינת  שטות, 

יד),  יד,  ב  (שמואל  נדח"  ממנו  ידח  "לא  סוף 

שיזכה  זרע",  ונזרעה  "ונקתה  בו  ויקויים 

לגילוי השכינה בנפשו.



י‡לקראת שבת

מבט‡  ולכן  ‰˙ור‰,  בלימו„  יו˙ר  ‰נעל‰  ‰‡ופן  ‡ו„ו˙  מ„בר˙  ‰ר‡˘ונ‰  ‰„ר˘‰   .‡
עם ‰‡רı. ‰כ‰ן  לכ‰ן ‚„ול  ˙"ח ˜ו„ם  ˘ממזר  י„י ‰‰ור‡‰  על  מעל˙ ‰˙ור‰  ‰מ„ר˘ ‡˙ 
‰‚„ול ב˜ו„˘ ‰˜„˘ים ‰י‡ ‰מעל‰ ‰‚„ול‰ ביו˙ר ˘יכול ‰‡„ם ל‰˘י‚, ומכל מ˜ום ממזר 
מפיו,  ˘יוˆ‡  ז‰  ‰ו‡   '‰ „בר  ל‚מרי,  ‡חר  מסו‚  ‰י‡  ˘מעל˙ו  כיוון  לו,  ˜ו„ם   ıר‡‰ עם 

וממיל‡ מעל˙ו ‰י‡ מעל˙ ‰˙ור‰ עˆמ‰ ול‡ מעל‰ ‡נו˘י˙.

‡י  ˘כבר  ‰˙ור‰,  בלימו„  יו˙ר  ‰פ˘וט  ‰‡ופן  ‡ו„ו˙  מ„בר˙  ‰˘ני˙,  ‰„ר˘‰  ‡בל  ב. 
‡פ˘ר לומר ˘מעל˙ו ‰י‡ ‰י‡ מעל˙ ‰˙ור‰ עˆמ‰, ומכל מ˜ום ע„יין כ˙ר ˙ור‰ ‚„ול יו˙ר 

מן ‰כ˙רים ‰‡חרים.

פ˘וט  לעניין  ל˜ו„˘ ‰˜„˘ים, ‡ל‡  לכניס‰  לימו„ ‰˙ור‰  מ˘וו‰ ‡˙  ולכן ‡ין ‰מ„ר˘ 
יו˙ר, למעל˙ ‰בכור‰. ו„ר˘ו ˘‡ף על פי ˘‚ר˘ון בכור, מכל מ˜ום מעל˙ ‰˙ור‰ ˘ל ˜‰˙ 

‚רמ‰ לו ˘י‰י' ˜ו„ם ל‚ר˘ון.

ר˜  ‡ל‡  ‰בכור‰,  למעל˙  ערוך  ב‡ין  ‰י‡   ˙‰˜ ˘מעל˙  ‡ומר  ‰מ„ר˘  ‡ין  ז‡˙:  עו„ 
˘"‰˜„ימו ‰כ˙וב", כי כ‡מור, ב‡ופן ז‰ ˘ל לימו„ ‰˙ור‰ ל‡ ני˙ן לומר ˘מעל˙ ‰לומ„ 

‰י‡ בסו‚ ‡חר ל‚מרי ממעלו˙ ‡חרו˙.

‰לומ„  מעל˙  ‡ין  ולכן  יו˙ר,  נמוכ‰  ב„ר‚‰  ‰ו‡  ‰˙ור‰  לימו„  ז‰  ˘ב‡ופן  ‡ף  ‡מנם, 
נח˘ב˙ כמעל˙ ‰˙ור‰ עˆמ‰ ‡ל‡ כמעל˙ ‰‡„ם עˆמו, ‡ף על פי כן, ‚„ל‰ כל כך מעל˙ 
‰˙ור‰, ע„ ˘‡פילו מי ˘לומ„ ˙ור‰ ב‡ופן כז‰, כ˙רו ‚„ול יו˙ר מכ˙ר כ‰ונ‰ וכ˙ר מלכו˙!

„בר ז‰ מ˙בט‡ ‚ם בעבו„˙ בני ˜‰˙ ˘מבט‡ים ‡˙ עניין לימו„ ‰˙ור‰ ב„ר˘‰ זו:

ל‡ נ‡מר ˘בני ˜‰˙ ‰יו לומ„ים ˙ור‰ ו„בר ‰' יוˆ‡ מפי‰ם, כי ‡ם ר˜ ˘‰יו נו˘‡ים ‡˙ 
˘‡פילו  ע„  כך,  כל  מעל˙ ‰˙ור‰  מ˜ום ‚„ול‰  ומכל  ˘בו ‰˙ור‰ – "טוען ‰‡רון".  ‰‡רון 

מי ˘‰ו‡ "טוען ‰‡רון ˘˘ם ‰˙ור‰" כ˙רו ‚„ול יו˙ר מ‰כ˙רים ‰‡חרים.

לקראת שבת י

˘‰ו‡  ˘ל ‰‡„ם,  ז‰ ‰רוממו˙  ˘‡ין  ˘ל ‰˙ור‰,  ˘ל ‰רוממו˙  וזו ‰˘לימו˙ ‰‡מ˙י˙ 
זכ‰ ל‰‚יע למ„רי‚‰ ‚בו‰‰ ונעלי˙, ‡ל‡ רוממו˙ זו ‰י‡ ˘ל "„בר ‰'" ˘מ˙‚ל‰ „רכו.

‡חרים,  עניינים  י„י  על  ˘נפעל˙  רוממו˙  ל˘ום  בערך  ‡ינ‰  זו,  רוממו˙  ‰רי  וממיל‡ 
ו‡ינ‰ ‡פילו מ‡ו˙ו סו‚ ˘ל כ˙רי כ‰ונ‰ ו‰מלכו˙. וז‡˙, מ˘ום ˘כ˙רי ‰כ‰ונ‰ ו‰מלכו˙ 

‰ם ‰רוממו˙ ˘ל ‰‡„ם, וכ˙ר ‰˙ור‰ ‰ו‡ ‰רוממו˙ ˘ל „בר ‰'.

נחיצות ההתבטלות העצמית בלימוד התורה
ב‡מ˙, ˘ני ‰‡ופנים ברוממו˙ ˘פועל˙ ‰˙ור‰ ב‡„ם, ˙לויים ב‡ופן לימו„ ‰˙ור‰ ˘לו 
נ˙ב‡ר‰  ˘˘ם  ו‡ילך,   38 עמ'  חי"ט  ˘יחו˙  בל˜וטי  רבנו  מ„ברי  ‚ם  ל˜מן ˆירפנו  [ב‰ב‡ 

ב‡ורך יו˙ר נחיˆו˙ ‰ביטול בכ„י ˘‰˙ור‰ ˘לומ„ ˙‰י' „בר ‰'. ‰מערכ˙]:

לבטל  ‰‡„ם  ˆריך  מפיו,  ˘יוˆ‡   '‰ „בר  ב‚„ר  ˙‰י'  לומ„  ˘‰‡„ם  ‰˙ור‰  ˘‡כן  בכ„י 
‡˙ עˆמו מכל מכל לפני ‰˜ב"‰ נו˙ן ‰˙ור‰, ולי„ע ˘‡ין ˘כלו וכ˘רונו˙יו ח˘ובים כלל 
ל„בר בפני עˆמו, ‡ל‡ ‰ם ר˜ כלי בכ„י ל‰‚יע ל‡מי˙˙ כוונ˙ ‰˘י"˙ ב˙ור˙ו (ר‡‰ ˙ור‰ ‡ור 

˘ם. לי˜וטי ˙ור‰ פר˘˙נו כב, ב. כ‰, ב. ועו„).

מו˘‚˙  ל‰יו˙  כלל  יכול‰  ו‰י‡ ‡ינ‰  מו‚בל,  י˙' ‰בל˙י  ˘ל ‰בור‡  חכמ˙ו  ‰˙ור‰ ‰י‡ 
ב˘כלו ˘ל ‡„ם מו‚בל. ‡ל‡ ˘כ‡˘ר מ˜„ים ‰‡„ם ללימו„ו ‡˙ ‰‰˙בטלו˙ לנו˙ן ‰˙ור‰, 
˘"יוˆ‡" ממˆי‡ו˙ו ומ‰‚בלו˙יו, ומטר˙ לימו„ו ‡ינ‰ בכ„י לבט‡ כי˘רונו˙יו ומעל˙ ס‚נון 
‰מו‚בלים  ˘כלו  כלי  ˘יוכלו  ˘ייך  ‡זי  ‰˜„ו˘‰,  ‰˙ור‰   ˙‡ ול‰˘י‚  ל‰בין  ‡ם  כי  ˘כלו 

ל˜לוט ול˜בל ב˙וכם חכמ˙ו י˙' ˘‡ינ‰ בעל˙ ‚בול.

ובלי ביטול ז‰, ‰נ‰ ‚ם ‡ם יעמי˜ ‰‡„ם מ‡ו„ ב˘כלו וימˆי‡ סברו˙ עמו˜ו˙, ל‡ י‰יו 
לסברו˙ ‡לו ‚„ר ˘ל „בר ‰', מ‡חר ˘‰˙ור‰ ‰י‡ חכמ˙ו י˙' ˘‡ינ‰ מו‚בל˙, ו‡ינ‰ חו„ר˙ 

ב˘כל ‰‡„ם מבלי ˘יבטל ‡˙ עˆמו מ˙חיל‰ לנו˙ן ‰˙ור‰.

מעל˙  ˘מעל˙ו ‰י‡  לומר  ני˙ן  ב˙כלי˙ ‰ביטול,  ˙ור‰  לומ„  כ‡˘ר ‰‡„ם  ˘ר˜  ונמˆ‡ 
‰˙ור‰ עˆמ‰:

לומר  ‡פ˘ר  ‡י  ‡זי  וכ˘רונו˙יו,  ˘כלו  ומעל˙  רוממו˙   ˙‡ בלימו„ו  מר‚י˘  ‰‡„ם  ‡ם 
˘רוממו˙ו ‰י‡ רוממו˙ ‰˙ור‰, כי ב‡ופן ז‰ ‰ו‡ ‡יננו כלי ˜יבול ל„בר ‰' עˆמו. ור˜ ‡ם 
‰ו‡ ב‰˙בטלו˙ ‚מור‰ ל‰˘י"˙, ‡זי ‡ינו מפריע ל„בר ‰' לעבור „רכו, ורוממו˙ו ‰י‡ ‰י‡ 

רוממו˙ „בר ‰' ˘יוˆ‡ מפיו.

אפילו ה"נושא את הארון" גדול יותר מכולם
ב˘˙י  מ˙בט‡ים  י„י ‰˙ור‰,  על  ברוממו˙ ‰‡„ם  ˘ני ‰‡ופנים  כיˆ„  לב‡ר  י˘  ומע˙‰ 

‰„ר˘ו˙ על ‰פסו˜ "י˜ר‰ ‰י‡ מפנינים":


