


˜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
בין שכחה למעשר עני

בכ˙וב?  כ‡ן  מוזכר  ˘‡ינו  "˘כח‰"  בפירו˘ו  ר˘"י  מוסיף  מ„וע 
מ‰י   / כ‰נים?  ב˙ור˙  ˘‰וב‡  עני  מע˘ר  ר˘"י  ‰˘מיט  מ„וע   /
פירו˘  בי‡ור   / בכלל?   ‰˜„ˆ על  ופ‡‰  ˘כח‰  ל˜ט  ˘ל  ‰מעל‰ 

ר˘"י על ‰ב‡˙ מˆו˙ נ˙ינ˙ ל˜ט ופ‡‰ ב˙וך פר˘˙ ‰ר‚לים

(ע"פ לקוטי שיחות חי"ז עמ' 255 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
כחה של ברכה (ברכה (ע"פ ספר השיחות תנש"א ח"ב עמ' 847)

ספירת העומר: מצוה אחת או כל יום מצוה חדשה (יעויין לקוטי שיחות 
ח"א עמ' 270 ואילך. וש"נ)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
לצאת ממצרים כל יום

‡ח˙?  חטיב‰  ‰ם  ˙ור‰  ומ˙ן  ‰עומר  ספיר˙  מˆרים,  יˆי‡˙  כיˆ„ 
רו˙מים  ‡יך   / ונחו˙?  ‚˘מי  ב‚וף  ל‰˙לב˘  ‰נ˘מ‰  יור„˙  מ„וע   /
יום?  כל  ממˆרים  יוˆ‡ים  ו‡יך   /  ?'‰ לעבו„˙  ˘ב‡„ם  ‰"ב‰מ‰" 

עבו„˙ יˆי‡˙ מˆרים וספיר˙ ‰עומר ˘בכל יום

(ע"פ לקוטי שיחות ח"א עמ' 263 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בין הקרבת "בהמה" להקרבת "אדם" (ע"פ לקוטי שיחות חל"ב עמ' 134 ואילך)

שער החמישים – תחילת עבודה חדשה (ע"פ תורת מנחם חל"ג עמ' 428 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
גדר לאו הניתק לעשה בלקט שכחה ופאה

יוכיח ב„רך חי„ו˘ מ˘ינוי ‚ירס‡ ב„ר˘˙ ‰ספר‡ ˘נ˜ט ר˘"י על 
‰˙ור‰, „ל„י„י' מ˙פר˘ים ‰כ˙ובים כ˘יט˙ רע"˜ ביומ‡ „ל‡ ‰וי 

ל‡ו ‰ני˙˜ לע˘‰

(ע"פ לקוטי שיחות חי"ז עמ' 255 ואילך)

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
פרקי אבות פרק ג

מילי דחסידותא – דרכי החסידות . . . . . . . . . . . . .  טז
פרקי אבות – פרק ג

בעז‰י״˙.

‰ננו  ‡מור,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˙כז), 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

פרקי אבות – פרק ג
יו משנה יז ֲעׂשָ ה ִמּמַ ָחְכָמתֹו ְמֻרּבָ ל ׁשֶ ּכָ

‰חסי„ ר' ‡ייזי˜ [מ‰ומיל] כיב„ מ‡„ ‡˙ ‰חסי„ ר' ‰לל מפ‡ריט˘, ו‡מר עליו: "ביל פ‡ח‡ר 
‡י סט‡ל זנ‡כ‡ר" (-‰י' ‡יכר ונע˘‰ רופ‡). 

‰ר' ‰לל ‰י' "פנימי" בעˆם מ‰ו˙ו ופנימי יו„ע חסרונו˙ עˆמו ויו„ע מעלו˙ עˆמו. ‡ˆל פנימי 
ע„ ˘‰ו‡ מ˙˜ן ‡˙ ‰‰‚למ‰ ˘ל ‰˘כל‰ לו˜ח זמן.

˘‡ל‰: ‰‡ם לר׳ ‡ייזי˜ חסר‰ עבו„‰, ˘„יבר ‡ו„ו˙ ר׳ ‰לל בר‚˘ ˘ל ˜נ‡‰ כזו?

˙‰י' ‰״מרוב‰״,  כמ‰  כ˙וב  ל‡  ממע˘יו", ‰רי  מרוב‰  ˘חכמ˙ו  רז״ל ‡ומרים "כל  ˙˘וב‰: 
‡ל‡ כל ‡ח„ לפי ערכו.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙"˘ עמ' 104 - ספר ‰˘יחו˙ ˙"˘ ‰מ˙ור‚ם ע' ˜ו)

קֹום נֹוָחה ֵהיֶמּנּו משנה יז ִרּיֹות נֹוָחה ֵהיֶמּנּו, רּוַח ַהּמָ רּוַח ַהּבְ ל ׁשֶ ּכָ
כ˙יב ״בנים ‡˙ם ל‰וי׳ ‡ל˜יכם״. בני י˘ר‡ל נ˜ר‡ים יל„יו ˘ל ‰׳ י˙ברך.

מ˙נ‰‚ים  ‰יל„ים  כ‡˘ר  ‰י‡,  ‡ב‡  ‡ˆל  ביו˙ר  ‰‚„ול‰  רוח  ˘‰נח˙  רו‡ים,  ‡נו  ב‚˘מיו˙ 
ב‰נ‰‚‰ טוב‰. כ‡˘ר ‰יל„ים מˆיי˙ים, לע˘ו˙ ‡ו ל‡ לע˘ו˙, ‡˙ ‡˘ר ‰‡ב מˆו‰, ו„‡י ˘ז‰ו 
עונ‚ ‚„ול ל‡ב, ‡בל ‰˜ור˙-רוח ‰‡מי˙י˙ ˘ל ‰‡ב ‰י‡ כ‡˘ר ‰יל„ים מ˙נ‰‚ים במי„ו˙ טובו˙.

זו ‰כוונ‰ ״רוח ‰בריו˙ נוח‰ ‰ימנו״:

״בריו˙״ ‰ם ‡נ˘ים פ˘וטים ˘‡ינם יו„עים ללמו„, ‡ל‡ מ˜יימים מˆוו˙ מבלי ל˘‡ול מ„וע. 
ומ˜יימים  וב˙ור‰,  י˙ברך  ב‰׳  פ˘וט‰  ב‡מונ‰  מ‡מינים  ‰ם  ‡ˆלם.  ˜יים  ל‡   - מ„וע  ל˘‡ול 

מˆוו˙ כי כך ˆיו‰ ‰׳ י˙ברך.

ויו„ע ‡˙  ˘ל "רוח ‰מ˜ום״  יו„ע ‡˙ ‰ענין  בניסים,  ומלומ„  חסי„  ˘‰י'  בן „וס‡  חנינ‡  רבי 
‰ו‡  עו˘ים  ˘‰ם  מ‰  ˘כל   - ‰פ˘וטים  ‰‡נ˘ים  ˘ל  ‰עי˜רי˙  ‰מעל‰  ˘זו  ‰˙מימו˙,  מעל˙ 

ב˙מימו˙, כי כך ‰ו‡ ˆיווי ‰בור‡ ברוך-‰ו‡.

(˙ר‚ום מספר ‰מ‡מרים ‡י„י˘ עמ' 172-3 - ספר ‰מ‡מרים ‡י„י˘ ‰מ˙ור‚ם עמ' 271-2)

המדור מודפס
עיוי נשמת 

הרה"ת ר' שמה
בן ר' יעקב ע"ה

יאנג
נב"ע כ"ז תשרי ה'תשפ"א 

תנצב"ה



איך להקטין את טרדות הפרנסה?
ּנּו ֹעל ַמְלכּות ְוֹעל  ל ָעָליו ֹעל ּתֹוָרה ַמֲעִביִרין ִמֶמּ ַקֵבּ ל ַהְמּ ָכּ
ֶרְך ֶאֶרץ ֶדּ
משנה ה

הפדיון-נפש  עם  ההילולא  מיום  מכתבו  על  במענה 

מעט,  הוטבה  תחי'  זוגתו  שבריאות  שכותב  המצורף, 

יעזור השם יתברך שיהי' לה רפואה שלימה.

כמו  זה  הרי   - וכו׳  בפרנסה  שטרוד  שכותב  מה 

עד  יאכל  שלא  יאמר  מרעב,  וחלוש  שרעב  מישהו 

שיתחזק, כי טרדת הפרנסה היא כדבר המשנה באבות 

פורקין  תורה,  עול  עליו  "המקבל  ה׳,  משנה  ג׳  פרק 

ממנו עול דרך ארץ", וכן גם להיפך, 

הפרנסה,  טרדות  את  להקטין  רוצים  כאשר  במילא 

הנה קבלת עול תורה היא אחת העצות המרכזיות לזה, 

והאריכות בדבר המובן אך למותר, 

וכן  בזה  טובות  בשורות  לבשר  יזכהו  יתברך  והשם 

מהשתתפותו הגדולה ביותר ככל האפשרי בישיבת...

(תרגום מאגרות קודש חי"ב עמ' שח)

לימוד התורה עם יראת ה'
ִיְּרַאת ֶחְטאֹו קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו, ל ֶשׁ ָכּ
ָחְכָמתֹו ִמְתַקֶיֶּמת
משנה ט

...מלחמת ימי חנוכה שכותב אודותה, לא היתה נגד 

כל אופן לימוד תורה, כי אם כמו שאנו אומרים בנוסח 

על הנסים "להשכיחם תורתך״ דוקא, זאת אומרת שלא 

בשעת  חקוק  יהי׳  שלא  ובלבד  תורה  ללימוד  התנגדו 

המצות  בענין  וכן  התורה.  לנותן  השייכות  ענין  מעשה 

רצונך״,  "חוקי  דוקא  אם  כי  המצות  לכל  התנגדו  לא 

זאת אומרת מצות שאין בהם טעם. ועל זה נלחמו בני 

ישראל ובמילא נשאר אצלם לימוד התורה בכלל וקיום 

המצות שיש בהם גם עדות ומשפטים.

בשביל  המשנה1  כפסק  אלה  בימינו  ממש  ועד״ז 

שתשמר התורה צריכה להיות יראתו קודמת לחכמתו, 

הוא  השם  ואהבת  שמים  יראת  לידי  לבוא  הדרך  אשר 

כפסק הרמב״ם בהל׳ יסוה״ת רפ"ב: שכיצד הדרך לבוא 

1) אבות פ"ג מ"ט.

ליראתו ע"י שיתבונן בגדולת הבורא ב"ה כו׳. ויהי רצון 

שינהג בעצמו כן וגם על חבריו שי׳ ישפיע בזה.

(אגרות קודש חי"ט עמ' קכה)

...יש לזכור [תמיד] שכאשר לומדים תורה, לומדים 

תורת ה׳ וצריך להיות ה״ברכו בתורה תחילה״2 - ברוך 

את  נותן  הקב״ה  הוה,  לשון   - התורה  נותן  ה׳  אתה 

במעמד  כמו  בדיוק  ובמתנה  זה,  ברגע  כעת,  התורה 

ביראה  באימה  להלן  ״מה  להיות  צריך  שלכן  סיני,  הר 

ובזיע״  ברתת  וביראה  באימה  כאן  אף  ובזיע  ברתת 

(ברכות כב.).

אז  שרק  לחכמתו  קודמת  חטאו  יראת  שתהי׳  צריך 

חכמתו מתקיימת (אבות פ״ג מ״ט). 

 (תרגום מאגרות קודש ח"א ע' קכג-ד,
אגרות קודש המתורגמות ח"א ע' 41-31)

הזכות לחנך את בניו של 
מלך מלכי המלכים

ִנים  ֱאַמר ָבּ ֶנּ קֹום, ֶשׁ ִנים ַלָמּ ְקְראּו ָבּ ִנּ ה ְיֵתָרה נֹוַדַעת ָלֶהם ֶשׁ ִחָבּ
ֹאָתם ַלה' ֱאלֹקיֶכם
משנה יד

במענה למכתבה . . בו כותבת אודות קבלת משרת 

גננת ב... והבעיות הכרוכות בזה.

בחינוך  גדולה  אחריות  אשר  הדבר  נכון  אם  והנה 

בני ישראל, שהרי על כל אחד ואחת מהם נאמר "בנים 

עולמו  לברוא  הקב"ה  רצה  אבל  אלקיכם",  לה'  אתם 

בניו  וכמה  כמה  אחת  ועל  לחינוך  זקוק  אחד  שכל 

פרא  עיר  אדם  שהרי  הקב"ה,  המלכים  מלכי  מלך  של 

מצות  גם  כולל  השרת  למלאכי  תורה  ניתנה  ולא  יולד, 

החינוך אשר בתורתנו תורת חיים, שמזה מובן שביחד 

תפקיד  למלא  הכחות  מלמעלה  ניתנו  האחריות  עם 

לבו,  בכל  למילואו  האדם  שיתמסר  ובלבד  זה,  אחראי 

הם  הרבים,  שזכות  ובפרט  אותו,  מסייעין  לטהר  והבא 

התלמידים שלה מסייעתה.

ועשי' בהאמור מתוך שמחה וטוב לבב, כפי שצריך 

השם  בברכת  מוסיפה  ומצוה,  מצוה  כל  קיום  להיות 

והצלחתו.

(אגרות קודש חכ"ד עמ' קב-ג)

2) נדרים פא, א. ובר"ן ד"ה דבר.

פרקי אבות פרק ג

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

לקראת שבת „

בין שכחה מעשר עני
מדוע מוסיף רש"י בפירושו "שכחה" שאינו מוזכר כאן בכתוב? / מדוע השמיט רש"י מעשר עני שהובא בתורת 

כהנים? / מהי המעלה של לקט שכחה ופאה על צדקה בכלל? / ביאור פירוש רש"י על הבאת מצות נתינת 
לקט ופאה בתוך פרשת הרגלים

בס„ר‰ זו ב‡‰ פר˘˙ ‰מוע„ו˙, וב‡מˆע ‰מוע„ו˙ מזכיר ‰כ˙וב ‡˙ ‰מˆו‰ ˘ל "מ˙נו˙ 
עניים": "וב˜וˆרכם ‡˙ ˜ˆיר ‡רˆכם, ל‡ ˙כל‰ פ‡˙ ˘„ך ב˜וˆרך ול˜ט ˜ˆירך ל‡ ˙ל˜ט, 

לעני ול‚ר ˙עזוב ‡ו˙ם ‚ו'" (פר˘˙נו כ‚, כב). ומפר˘ ר˘"י:

ועˆר˙  פסח  ב‡מˆע ‰ר‚לים,  לי˙נם  ר‡‰ ‰כ˙וב  מ‰  יוסי:  ברבי  רבי ‡וור„ימס  "‡מר 
לעני  ופ‡‰  ˘כח‰  ל˜ט  ˘כל ‰נו˙ן  ללמ„ך,  מכ‡ן?  וח‚  ויום ‰כפורים  ור‡˘ ‰˘נ‰  מכ‡ן 

כר‡וי, מעלין עליו כ‡ילו בנ‰ בי˙ ‰מ˜„˘ ו‰˜ריב עליו ˜רבנו˙יו ב˙וכו".

ו‰נ‰, ‰כ˙וב ‡ומר "ל‡ ˙כל‰ פ‡˙ ˘„ך ב˜וˆרך ול˜ט ˜ˆירך ל‡ ˙ל˜ט", ‰זכיר "פ‡‰" 
ו"ל˜ט" בלב„ – ‡מנם ר˘"י נ˜ט: "‰נו˙ן ל˜ט ˘כח‰ ופ‡‰ לעני", ˘‰וסיף ‡˙ ‰"˘כח‰" 

˘‡ין ‰כ˙וב כ‡ן מ„בר ב‰, וˆריך בי‡ור.

ועו„ י˘ ל„˜„˜ ב‰ס„ר, ˘‰˜„ים ר˘"י "ל˜ט" לפני "(˘כח‰ ו)פ‡‰", ‡ף ˘בכ˙וב ‰ס„ר 
‰ו‡ ‰פוך: "פ‡˙ ˘„ך" ור˜ ל‡חר מכן "ל˜ט ˜ˆירך".

ליי˘ב ‡˙  בז‰  על ‡˙ר; ‡ך ‡ין „י  כ‰נים'  במ„ר˘ '˙ור˙  מ˜ור ‰„ברים ‰ו‡  ו‰נ‰,  ב. 
ר˘"י, ˘„רכו לב‡ר "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" „ו˜‡, ו‡ף כ˘‰ו‡ מבי‡ ממ„ר˘י חז"ל – ‡ין „רכו 
בני„ון „י„ן,  (וכן  ל„רך ‰פ˘ט  ב‰˙‡ם  וב˜יˆור,  ב˘ינוי  כל ‡ריכו˙ „ברי‰ם ‡ל‡  ל‰בי‡ ‡˙ 
בי˙  כ‡ילו  עליו  מעלין   – עני  ומע˘ר  ופ‡‰  ˘כח‰  ל˜ט  מוˆי‡  ˘‡ינו  מי  "וכל  מסיים:  ˘לפנינו  ב˙ו"כ  ‰נ‰ 

‰מ˜„˘ ˜יים ו‡ינו מבי‡ ˜רבנו˙יו ל˙וכו", ור˘"י ל‡ ‰ע˙י˜ סיום ז‰).  

עניים:  מ˙נו˙  ‡רבע  פירט  כ‡ן  כ‰נים'  ב'˙ור˙  ‚ופ‡, ‰רי  ז‰  בענין  ‚ם  וכ„ „יי˜˙ ‰נ‰ 
"ל˜ט ˘כח‰ ופ‡‰ ומע˘ר עני" – ו‡ילו ר˘"י ‰בי‡ (ל‰‚ירס‡ ‰נפוˆ‰) ר˜ ˘לו˘ ‰ר‡˘ונו˙ 

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˜ט ˘כח‰ ופ‡‰"), ומע˙‰ מ˙חז˜ ‰˜ו˘י „ממ‰-נפ˘ך:

‡ם ר˘"י נסמך על פ˘ט ‰כ˙וב, ‰י' לו ל‰בי‡ ר˜ ˘˙י ‰מ˙נו˙ ‰מפור˘ו˙ במ˜ר‡ (פ‡‰ 
(‰וסיף ‡˙  טעם  ומ‰   – כל ‰‡רבע  ל‰בי‡ ‡˙  ל‰בי‡ ‰מ„ר˘, ‰י' ˆריך  כוונ˙ו  ו‡ם  ול˜ט); 

"˘כח‰" ˘‡ינ‰ בכ˙וב, ‡ך) ‰˘מיט "מע˘ר עני"? 

‚. ו‰בי‡ור בז‰ (ור‡‰ ‚ם ל‰לן במ„ור חי„ו˘י סו‚יו˙  ב‡רוכ‰):

מז‰ ˘‰כ˙וב ‰זכיר כ‡ן „ו˜‡ "מ˙נו˙ עניים" ˘ב˙בו‡˙ ‰˘„‰, ול‡ נ˙ינ˙ ˆ„˜‰ בכלל 
– מובן, ˘‰זכו˙ ‰מיוח„˙ ˘י˘ ל‰נו˙ן ˘"מעלין עליו כ‡ילו בנ‰ בי˙ ‰מ˜„˘ ו‰˜ריב עליו 
˜רבנו˙יו ב˙וכו", ‰י‡ „ו˜‡ בנו˙ן מ˙נו˙ עניים ‡לו, ול‡ במי ˘נו˙ן ˆ„˜‰ ס˙ם (מעו˙ לעני 

וכיו"ב).

נו˙ן  ˘‰‡„ם  בפ˘טו˙,  מובן   – מיוח„˙  זכו˙  י˘  עניים" ‡לו  ב"מ˙נו˙  ˘„ו˜‡  ו‰טעם 
‡ו˙ם מי‚יע כפיו ממ˘. ו‰יינו (ול‰עיר מ‚ור ‡רי' כ‡ן): 

י„י  על  ‡ל‡  מיוח„˙,  י‚יע‰  לל‡  ז‰  ממון  ˘˜יבל  י˙כן  מממונו,  ˘נו˙ן   ‰˜„ˆ בס˙ם 
ז‰  מממון  לוו˙ר  ˘מוכן  בז‰  כל-כך  רבו˙‡  ולכן ‡ין   – וכ„ומ‰  מˆי‡‰  ירו˘‰,  מסחר ˜ל, 

ול˙י˙ו לעניים;

י„י  על  לו  ב‡‰  בו„‡י  ˘„‰ו – ‰רי ‰˙בו‡‰  ˙בו‡˙  מ˙וך  ˘ב‡ים  ופ‡‰,  בל˜ט   ‡מנם 
י‚יע˙ו וטירח˙ו, בחרי˘‰ ובזריע‰ וכו' "בזיע˙ ‡פיך". וכ‡˘ר מוכן לוו˙ר על מ‰ ˘טרח 

וי‚ע בו וב‡ופן „"‰זורעים ב„מע‰", בז‰ י˘ חי„ו˘ ומעל‰ מיוח„˙.

˘˜וˆר  בע˙  ‰‡„ם  ˘נו˙ן  מ‰מ˙נו˙  ‰י‡  ˘‚ם  ב"˘כח‰",  ‚ם  ˜יימ˙  זו  מעל‰  ו‰נ‰, 
˙בו‡˙ ˘„‰ו; ולכן, ‡ף ˘‰כ˙וב כ‡ן מפרט ר˜ ‡˙ "פ‡‰" ו"ל˜ט", מכל מ˜ום מובן - ‚ם 
מזכיר ‰כ˙וב  מˆו˙ "˘כח‰"   ˙‡˘ (ול‰עיר,  כ‡ן ‚ם ‡˙ "˘כח‰"  לˆרף  ˘מ˙‡ים   - ב„רך ‰פ˘ט 

לר‡˘ונ‰ בספר „ברים (כ„, יט), ו‡ינ‰ נזכר˙ כלל לפני כן ב˙ור‰).

ומע˙‰ מובן ‚ם ‰ס„ר "ל˜ט ˘כח‰ ופ‡‰" – ב‰˙‡ם ל‰ס„ר ‰ר‚יל בע˙ פעול˙ ‰‡„ם 
("˘בלים ‰נו˘רים  ל‰˘‡יר ‰"ל˜ט"  עליו ‰חיוב  חל  ב˙חיל˙ ‰˜ˆיר‰  ˘מי„  בזמן ‰˜ˆיר‰, 
חל˜  על  ו„יל‚  ˘˘כח  כ˘רו‡‰  וב‰מ˘ך,  ט)),  יט,  ˜„ו˘ים  (ר˘"י  ˘˙ים"  ‡ו  ‡ח˙  ˜ˆיר‰,  ב˘ע˙ 

מסויים, ˆריך ל‰˘‡ירו כ"˘כח‰", ור˜ כ˘מ‚יע ל"סוף ˘„‰ו" ‡ז ˆריך ל‰ניח "פ‡‰" ול‡ 
ל˜וˆר‰ (ר˘"י ˜„ו˘ים ˘ם).

‡מנם ‰כ˙וב מ˜„ים "פ‡˙ ˘„ך" לפני "ל˜ט ˜ˆירך" – כי פ‡‰ ‰י‡ חיוב וו„‡י, ˘בכל 
מ˜ר‰ ˆריך ל‰˘‡יר פ‡‰ בסוף ‰˘„‰, ו‡ילו ל˜ט ‰ו‡ ר˜ במ˜ר‰ ˘נ˘רו לו ˘בלים ו‡ינו 

מוכרח ˘י‰י' בפועל.

[ול‰עיר, ˘‚ם ב‰לכו˙ מ˙נו˙ עניים ˘בספר ‰י„ ל‰רמב"ם מˆינו ˘מ˜„ים מˆו˙ ו„יני 
יח„  ˘ל˘˙ן  ועו„) ‡˙  (בפ"‡ ‰"ז.  כ˘מונ‰  (כס„ר ‰כ˙וב), ‡מנם  ל˜ט  ו„יני  מˆו˙  לפני  פ‡‰ 

כ˙ב "‰ל˜ט ו‰˘כח‰ ופ‡‰", כ‰ס„ר ˘ב˙ו"כ ובר˘"י. ו‡כ"מ].

לקראת שבת טז

כי  לע˘‰,  ל‡ו ‰ני˙˜  ר˘"י ‡י"ז  „ל‚ירס˙ 
ול‚ר  "לעני  „ל„י„י' ‰כ˙וב  נמˆ‡  לפ‰נ"ל 
˙עזוב ‡ו˙ם" לעולם ‡ינו ‡ל‡ פי' ו˙י‡ור 
ע˘‰  חיוב  (ול‡  ‚ופ‡  ‰ל‡ו  ˜יום  ל‡ופן 
˘נע˘‰,  ל‡חר  ‰ל‡ו   ˙‡ ‰מנ˙˜  ח„˘ 
רע"˜  כ˘יט˙  ו‰יינו  ‰רמב"ם),  כבי‡ור 
נ˜ט  „ר˘"י  נמˆ‡  לפ‰נ"ל   ‡‰„ ביומ‡, 
„ל' זו בפר˘˙ ˜„ו˘ים פירו˘‰ „˜יום "ל‡ 
˙כל‰ פ‡˙ ˘„ך ל˜ˆור" ‰ו‡ עי"ז ˘"לעני 
ול‚ר  "לעני  ו‡ף ‰ˆיווי ‰ב'  ˙עזוב",  ול‚ר 
‡ליב‡  ב‡  ל‡  ˘בפר˘˙נו  ‡ו˙ם"  ˙עזוב 
‚ופ‡,  ענין  ב‡ו˙ו  ל‰וסיף  ‡ל‡  „ר˘"י 
‰ע„ר ‰‰נ‡‰, „‰„בר  בענין  ˙וספ˙  ולי˙ן 
כולל ‡ף ˘ליל˙ ‰‰נ‡‰ מ‰נ˙ינ‰ [ול‰עיר 
נ‡מרו  ‡ילו  ל„ינ‡,  מז‰  רב˙י  „נפ˜ו˙‡ 
לפר˘"י  ‡˘כחן  „ל‡  ל‰לכ˙‡,  ‰„ברים 
ו˜ˆר.  עבר  ב‡ם  בעומרים  „פ‡‰  ‰„ין 

רפ"‡  מ˙"ע  ל‰ל'  פענח  בˆפנ˙  ויעויי' 
פ‡‰  „חיוב  מירו˘'  „מ˘מע   „"‰ ופ"ב 
„נ˘‡ר  ול‡  בפ"ע,  חיוב  ‰ו‡  בעומרים 
בנו‚ע  ב‡רוכ‰  ע"˘  „˜מ‰,  ‰חיוב  עליו 
וחילו˜  בעניננו,  לע˘‰  ‰ני˙˜  ל‡ו  ל‚„ר 
‰סו‚יו˙ „ב"˜ חולין ˙מור‰ ועו„. ו‡כ"מ]. 
בל˜ט  ול‚ר"  "לעני  ‰נ˙ינ‰  ‡חר:  ובס‚נון 
˘יל˜טו  ‡ו˙ם",  „"˙עזוב  ב‡ופן  ופ‡‰ 
בנ˙ינ‰,  ‰נ‡‰  טוב˙  לו  ˙‰י'  ול‡  לב„ם 
‡ינו פרט נוסף (וˆ„„י) במˆו˙ ל˜ט ˘כח‰ 
‰"ח)  (˘ם  ‰רמב"ם  ל˘ון  (וכפ˘טו˙  ופ‡‰ 
טוב˙  „ליכ‡  בפ"ע  „ין  כמו  ˘‰זכירו 
‰מˆו‰,  ‚„ר  ז‰ו  ‡ל‡  לבעלים),  ‰נ‡‰ 
„"מוˆי‡  ‰ענין  (ר˜)  ‡ינו  ‰מˆו‰  „‚„ר 
ל˜ט ˘כח‰ ופ‡‰", ‡ל‡ (‚ם) "נו˙ן (ל˜ט 
ול‚ר  "לעני  כר‡וי",  לעני  ופ‡‰)  ˘כח‰ 

˙עזוב ‡ו˙ם".



טולקראת שבת

בנפ˘ ‰נו˙ן  טוב‰  מ„‰  פועל  ˘‰„בר  מ‰ 

‡י˙‡  פל"ט  ח"‚  נבוכים  ובמור‰  כו', 

ˆרכי  על  ‰˙ור‰  וחמל˙   ˙‚‡„ „עי˜ר‰ 

‰חינוך  ל'  ‰מ˘ך  יעויי'  (‡בל  ‰עניים 

‰‡מור‰  ‰טוב‰  ‰מ„‰  „עי˜ר  „מ˘מע 

כ‡ן ‰ו‡ בנ˙ינ‰ לנˆרכים „ו˜‡, ו‡כ"מ)], 

על   ‰˘‚„‰‰ עי˜ר  „‡ם  ביני‰ם,  ונפ˜"מ 

‡ופן  כ"כ  נו‚ע  ‡ין  ו‰ווי˙ור  ‰‰וˆ‡‰ 

‰עי˜ר  ‡ם  מ˘‡"כ  ‰עני,  בי„  ‰˜בל‰ 

‰ו‡  „בז‰  וי"ל  ו˜"ל.  לעני,  ‰נ˙ינ‰  ‰ו‡ 

לפנינו  ‰ספר‡  „ל‚ירס˙  ‰‚ירס‡,  חילו˜ 

מ˘„‰ו  ‰˙בו‡‰  ˘"מוˆי‡"  מ‰  ‰ו„‚˘ 

כו' [ועיי' ‰יטב ב˜רבן ‡‰רן לספר‡ כ‡ן], 

ומע˘ר  ˘כח‰  ˘נזכרו  מ‰  מובן  ו‡"כ 

ז‰,  בענין  ופ‡‰  לל˜ט  ל‚מרי  ‰˘ווים  עני 

י‚יע  ע"י  ˘ב‡‰  ˙בו‡‰  מר˘ו˙ו  ˘מוˆי‡ 

מ‰  ‰ו„‚˘  ר˘"י  ל‚ירס˙  מ˘‡"כ  כפיו; 

˘‰וסיף  ‰יינו  כר‡וי",  לעני   .  . ˘"נו˙ן 

ר˜  כי  ‰˘כח‰,   ˙‡ ר˜  ופ‡‰  ל˜ט  על 

‰מעול‰  ב‡ופן  בנ˙ינ‰  ל‰ם  מ˙„מ‰  ‰י‡ 

‰נך  „בכל  ˜ל‡.  בחולין  „‚רסי'  ו‰ר‡וי, 

לבעלים",  ‰נ‡‰  טוב˙  ב‰ם  "‡ין  ˙ל˙‡ 

לעב„ו  „ו˜‡  לי˙ן  ר˘‡י  ˘‡ינו  ‰יינו 

‰נ˙ינ‰  ו‡"כ  כו',  ל˜רוביו  ‡ו  ול‡מ˙ו 

˘י˘‡ר  מבלי  ב‡ופן ‰˘לם  לי„ ‰עני ‰י‡ 

לנו˙ן (‡פילו) טוב˙ ‰נ‡‰, מ˘‡"כ מע˘ר 

בחולין  ‰˙ם  „‡מרי'  בז‰  „מי‡  ל‡  עני 

„מ‰‡י  וי"ל  ‰נ‡‰.  טוב˙  לנו˙ן  בו  ˘י˘ 

טעמ‡ מ˙‡ימ‰ יו˙ר ל‚ירס‡ זו ‰‰˘וו‡‰ 

נו˙ן  ‰בונ‰  „‰ל‡  בי‰מ"˜",  בנ‰  "כ‡ילו 

מי˘ר‡ל  ‡חרים  ‰נ‡˙  ל˘ם  ו‡ונו  מכוחו 

(מ˘‡"כ  כלל  לעˆמו  ול‡  י˘ר‡ל  וכלל 

לעˆמו,   ˙ˆ˜ ‰ו‡  „סו"ס  ˜רבן  ‰ב‡˙ 

"טוב˙  כעין  ל˙וכו",  ˜רבנו˙יו  "מ˜ריב 

‰נ‡‰", ו„ו"˜).

ו‰נ‰ ל‰לן פר˘"י על "˙עזוב" – "‰נח 
ל‡ח„  לסייע  לך  ו‡ין  יל˜טו  ו‰ם  לפני‰ם 
‰נח"י  ב˘ם  חכמים  ˘פ˙י  ו‰˜'  מ‰ם", 
לעיל  ול‡  כ‡ן  ר˜  זו  ˙יב‰  פיר˘  ‡מ‡י 
זו  בל'  נ‡מר  ˘ם  ˘‡ף  ˜„ו˘ים  בפ'  מיני' 
„מחוור  י"ל  ולפ‰נ"ל  ‡לו.  מˆוו˙  לענין 
‰ו‡ מ‰ ˘„ו˜‡ ‰כ‡ נ˜ט‰, כי ב‡ ב‰מ˘ך 
פירו˘,  זו.  בפר˘‰  ‰˘ייכ˙  ‰נ"ל  ל„ר˘‰ 
לפר˘  ‡י"ˆ  ˜„ו˘ים  בפ'  „ל„י„י'  י"ל  כי 
ז‡˙ כיון ˘מובן בפ˘טו˙ „ב‡ ‰כ˙וב ˘ם 
"ל‡   – כו'  ול˜ט  פ‡‰  מˆו˙  מ‰י  לב‡ר 
˙כל‰ פ‡˙ ˘„ך ‚ו' ול˜ט ˜ˆירך ל‡ ˙ל˜ט 
‰יינו  ‡ו˙ם",  ˙עזוב  ול‚ר  לעני  (‡ל‡)   .  .
כמ˘מעו;  פ˘וטו  ‰ו‡  "˙עזוב"  „פירו˘ 
ו‡ופן  ˙וכן  י„עינן  ˘כבר  בפר˘˙נו  ו„ו˜‡ 
ו‰ל˜ט  ˘‰פ‡‰  ‰ללו,  „מˆוו˙  ‰˜יום 
כ‡ן  ˘נ‡מר  ומ‰  לעניים,  ל‰˘‡ירם  ˆריך 
˘וב "וב˜וˆרכם ‚ו' ל‡ ˙כל‰ פ‡˙ ˘„ך" 
ל˜ט  ‰נו˙ן  „"כל   ‡‰ ל‰וסיף  כ„י  ‰ו‡ 
˘כח‰ ופ‡‰ כר‡וי מעלין עליו כ‡ילו בנ‰ 
בי‰מ"'˜ ו‰˜ריב כו'", וכנ"ל ל‚ירס˙ ר˘"י 
ב‡ופן  ‰י‡  ˘‰נ˙ינ‰  ‰י‡  בז‰   ‰˘‚„‰‰
 ‰„˘‰ לבעל  ‡˘ר  ע„  וב˘לימו˙  ‰ר‡וי 
‡ין ‡פילו טוב˙ ‰נ‡‰ – ‡"כ בו„‡י ˆריך 
˙עזוב  ול‚ר  "לעני  ‰‰וספ‰  ˘‚ם  לפר˘ 
י„עינן  וכבר  כפילו˙,  ‰י‡  (˘‡ף  ‡ו˙ם" 
ל‰וסיף  בכ„י  ‰י‡  כנ"ל)  ˜„ו˘ים  מפ'  ל‰ 
בפרט „˘לימו˙ ‰נ˙ינ‰ (ובמיל‡ – ˘ליל˙ 
"˙עזוב  פיר˘  ול‰כי  „‰נו˙ן;  ‰‰נ‡‰) 
לסייע  לך  ו‡ין  יל˜טו  ו‰ם  לפני‰ם  ‰נח 
ל‡ח„ מ‰ם", „ל‡ זו בלב„ ˘‡ין לו טוב˙ 
‡ין  ‰נ‰  י˙ן,  מ‰עניים  למי  לבחור  ‰נ‡‰ 
לו ‡פילו ‰‰נ‡‰ לסייע ל‰ם בלי˜וט, ‡ל‡ 

‰עניים מל˜טים לב„ם ל‚מרי.

‰„ברים  מ˙וך  לנו  נמˆ‡  מ˜ום  ומכל 

לקראת שבת ו

„. לפי „רכנו מובן ˘ב'˙ור˙ כ‰נים' ‰בי‡ו בענין ז‰ ‚ם ‡˙ "מע˘ר עני", ˘‚ם ‰ו‡ ני˙ן 
ז‰  בענין  ל‰˘וו˙ו  מס˙בר  ולכן  וכו',  בזריע˙‰  בעˆמו  וטרח  י‚ע  ˘‰‡„ם  ‰˙בו‡‰  מ˙וך 

ל"ל˜ט ˘כח‰ ופ‡‰".

‡מנם ר˘"י ל‡ ‰בי‡ "מע˘ר עני" – וי˘ לב‡ר ב˘יט˙ו:

לוו˙ר   ‰„˘‰ בעל  נ„ר˘  ˘ב‰ם  ‰ו‡,  (ו˘כח‰)  ול˜ט  ˘בפ‡‰  ‰מיוח„  „ר˘"י,  ‡ליב‡ 
ל‚מרי על ממונו ול‰˘‡ירו ב˘„‰ לכל מ‡ן „בעי, לל‡ "טוב˙ ‰נ‡‰" כלל ולל‡ ‡פ˘רו˙ 

ל‰ע„יף עני ‡ח„ יו˙ר מחבירו.

וכפי ˘מו„‚˘ ב‰מ˘ך ל˘ון ‰כ˙וב – "לעני ול‚ר ˙עזוב ‡ו˙ם", וכפירו˘ ר˘"י: "‰נח 
ר˘‡י  ˘‡ין ‰נו˙ן  בלב„  זו  ˘ל‡  [ו‰יינו,  מ‰ם"  ל‡ח„  לסייע  לך  ו‡ין  יל˜טו  ו‰ם  לפני‰ם 
בע˙  מ‰עניים  ל‡ח„  לסייע  לו ‡פילו  ˘‡סור  כו', ‡ל‡  ומיו„עו  פלוני, ˜רובו  בעני  לבחור 

˘ב‡ ל˜ח˙, כי ˆריך ‰ו‡ לסל˜ עˆמו ל‚מרי ול˙˙ לעניים ל˜ח˙ כרˆונם].

‡מנם ב"מע˘ר עני" מˆינו ˘י˘ בו "טוב˙ ‰נ‡‰" ויכול בעל ‰˘„‰ לבחור ל˙י˙ו לעניים 
˘‰ם ˜רובי מ˘פח˙ו וכיו"ב (חולין ˜ל‡, ‡ (עיי"˘ ˘י˘ חילו˜ים בז‰, ‡ך מכל מ˜ום, פ˘וט ˘מע˘ר 
עני ‡ין ‰עניים לו˜חים בעˆמם, ‡ל‡ בעל-‰בי˙ ‰ו‡ ˘מחל˜ ונו˙ן ל‰ם, וכ„ברי ר˘"י בפ' ר‡‰ י„, כט: "˙ן 

ל‰ם כ„י ˘ביע‰")), ולכן ‡י ‡פ˘ר ל‰˘וו˙ו ל‰מעל‰ ו‰"ווי˙ור" ‰מיוח„ ˘י˘ בנ˙ינ˙ "ל˜ט 

˘כח‰ ופ‡‰", ˘ב‰ם ‡ין לבעל ‰˘„‰ "טוב˙ ‰נ‡‰" כלל ועי˜ר. 

‰. ועו„ י˘ לב‡ר ב‰˘מט˙ ר˘"י "מע˘ר עני" – ˘‰ו‡ מפני זמנו ˘ל מע˘ר ז‰:

˘זמנ‰  על ˜ˆיר˙ ‰˙בו‡‰  מ„בר  ו‰ו‡  ח‚ ‰˘בועו˙,  לפר˘˙  ב‰מ˘ך  ב‡  כ‡ן  ‰כ˙וב 
‡ז [וכ‰„‚˘˙ ר˘"י: "פסח ועˆר˙ מכ‡ן - ור‡˘ ‰˘נ‰ ויום ‰כפורים וח‚ מכ‡ן", ו‰ייינו, 

˘‰מ„ובר כ‡ן ‰ו‡ ‰רב‰ לפני ח‚ ‰סוכו˙];

וכ„ברי  ‰סוכו˙,  ח‚  ב˙˜ופ˙  יו˙ר,  מ‡וחר  ‰ו‡  עני"  "מע˘ר  ˘ל  ‰נ˙ינ‰  זמן  ‡מנם 
ר˘"י בפר˘˙ מ˘פטים (כ‚, טז) "˘כל ימו˙ ‰חמ‰ ‰˙בו‡‰ מ˙ייב˘˙ ב˘„ו˙, ובח‚ (‰סוכו˙) 
בחולין ˜ל‡, ‡:  (וכמפור˘  עני"  נו˙נים ‰"מע˘ר  ו‡ז  מפני ‰‚˘מים",  ‡וספים ‡ו˙‰ ‡ל ‰בי˙ 

"מע˘ר עני ‰מ˙חל˜ ב˙וך בי˙ו", ור‡‰ ˙וספו˙ ˘ם. נ„רים פ„, ב ובפירו˘ ‰ר"ן).

ב˘נ‰  ר˜  ‡ל‡  ˘נ‰,  כל  ˘ל  מ‰יבול  עני"  "מע˘ר  נו˙נים  ‡ין  ‡ז  ˘‡פילו  מזו,  וי˙יר‰ 
˘ייך  ˘נ˘‡ר  ˘ני",  "מע˘ר  ˙ח˙יו  נו˙נים  ו‰˘ני'  ‰ר‡˘ונ‰  ב˘נ‰  ו‡ילו   – ‰˘לי˘י˙ 

לבעליו ור˜ ˘ˆריך ל‰עלו˙ו לירו˘לים (ר‡‰ פ' ר‡‰ י„, כח-כט. ˙בו‡ כו, יב ובפר˘"י).

בעל  ˘ל  כל-כך ‰"ווי˙ור"  בו  ניכר  ל‡  ˘נ‰,  בכל  לעניים  ני˙ן  ז‰  "מע˘ר"  ˘‡ין  וכיון 
˘נ‰  בכל  ˘נו˙ן ‡ו˙ם  ופ‡‰  ˘כח‰  בל˜ט,  ˘‰ו‡  כמו   - בו  וי‚ע  ˘טרח  על ‰יבול   ‰„˘‰

ו˘נ‰, מי„ בע˙ ‰˜ˆיר‰ – ולכן ‡ין ‰ו‡ ˘ייך כ"כ לעניננו. ו˜"ל.



ספירת העומר: מצוה אחת 
או כל יום מצוה חדשה 

וספרתם לכם גו' שבע שבתות תמימות תהיינה.
(כג, טו)

לומדים  תהיינה"  "תמימות  ממ"ש 

אחד  יום  ששכח  שמי  מהראשונים,  חלק 

ולספור.  להמשיך  יכול  אינו  שוב  מהספירה, 

לספור  תפ"ט)  סי'  (או"ח  בשו"ע  נפסק  ולהלכה 

בלא ברכה.

מצוה  מנחת-חינוך  (ראה  האחרונים  ומבארים 

"הם  הספירה  ימי  דכל  ס"ל  זו  דשיטה  שו), 

מצוה אחת כו', ואם לא מנה יום אחד הפסיד 

המנין".

טעמים:  מכמה  כן,  לומר  א"א  באמת  אך 

לברך  תקנו  היאך  אחת,  מצוה  היא  אם  א) 

מצוה  היא  אם  ב)  בפ"ע?  ברכה  ויום  יום  בכל 

אחד  יום  לספור  ששכח  שאדם  נמצא  אחת, 

עד  ברכותיו  כל  הרי  הספירה,  ימי  באמצע 

לתקן  לחכמים  היה  וא"כ  לבטלה,  היו  עתה 

לצאת  כדי  הימים,  כל  בסוף  רק  הברכה 

מחשש ברכה לבטלה.

יום  כל  זו  לשיטה  אף  דודאי  לומר,  וצריך 

לעצמו,  ברכה  קובע  וע"כ  בפ"ע  מצוה  הוי 

אין  באמצע  אחד  יום  חיסר  אם  גם  ולכן 

ומה  לבטלה.  שלפניו  בימים  שבירך  הברכות 

(לדעת  בברכה  ולספור  להמשיך  יכול  שאינו 

ספירה  שכל  משום   הוא  אלו),  ראשונים 

אינו  ולכן  לה,  הקודמת  בספירה  היא  תלוי' 

יכול לספור היום אם חיסר אתמול [לדוגמא: 

מי שחיסר ולא ספר את היום השני, שוב אינו 

שחסר  דכיון  השלישי,  היום  את  לספור  יכול 

שלישי  זה  יום  אין  שוב  השני,  היום  בספירתו 

אצלו]. ודו"ק.

כחה של ברכה
וכהן כי יקנה נפש קנין כספו הוא יאכל בו
(כב, יא)

כלומר: הטעם שעבד הכהן אוכל בתרומה 

אלא  עצמו,  ברשות  שאינו  לפי  הוא  וקדשים 

"קנין כספו" של הכהן.

(ברכות  בגמרא  דאי'  הא  לבאר  יש  ובזה 

ברכה  בלא  העוה"ז  מן  הנהנה  "כל  א):  לה, 

לה'  שנאמר  שמים,  בקדשי  מעל  כאילו 

תועיל  היאך  דלכאורה  ומלואה",  הארץ 

שמים,  בקדשי  מהמעילה  להפקיעו  הברכה 

שנהנה  מהדבר  הקדושה  מפקעת  ברכתו  וכי 

הימנו?

שכשהאדם  לומר,  יש  האמור  פי  ועל 

מברך ואומר "אלקינו מלך העולם", הרי הוא 

מכיר בזה שהוא עבדו של הקב"ה, ואזי מותר 

הכהן  שעבד  כשם  שמים,  מקדשי  ליהנות  לו 

רשאי לאכול בתרומה.

וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

לקראת שבת י„

˘‡ין עלי‰ם מל˜ו˙ ˘יכפרו, וכפר˙ם ע"י 
‡מ‡י  [‰יינו  מיפל‚י   ‡˜ במ‡י  ‰עול‰], 
על  לכפר  ב‡‰  עול‰  „‡ין  רע"˜  סבר 
‡מר  ‡ביי  כו',  ‰‚לילי]  ר"י  ˘מנ‰  מˆוו˙ 
ל˜ט  ˘ל  ל‡ו  ‡חר  (‰כ˙וב  ב"˙עזוב"  כו' 
„רע"˜  מיפל‚י   ‡˜ ר˘"י)  ופ‡‰.  ˘כח‰ 
(מעי˜ר‡,  מ˘מע  מעי˜ר‡  ˙עזוב  סבר 
לעיל  [וכ„פר˘"י  ע˘‰  ˜‡י  ל˜יט‰  ˜ו„ם 
ל‡  ˜ˆירך  ול˜ט  ˜ר‡  ˜‡מר  "ו‰כי  מיני': 
˙ל˜טנו"],  ול‡  ˙עזבנו  לעני  ‡ל‡  ˙ל˜ט 
עול‰  ו‡ין  לע˘‰  ני˙˜  „ל‡  עלי',  ול˜י 
ב‡‰ עליו. ר˘"י), ור"י ‰‚לילי סבר ‰˘˙‡ 
נ˙˜ו  ל"˙  על  ועבר  ˘ל˜ט  (‡חר  מ˘מע 
לעני  ˘ם  לעוזבו  וˆו‰ו  לע˘‰,  ‰כ˙וב 
ר˘"י)".  עליו.  לו˜ין  ‡ין  ולפיכך  ול‚ר, 
‰וי  „ל‡  מ"„  ‡˘כחן  ל‰„י‡  ‰רי  ע"כ. 
כנ"ל.  ל‰„י‡,  ר˘"י  (כמ"˘  לע˘‰  ‰ני˙˜  ל‡ו 
כי ‰"ע˘‰"  כן),  ˘פי'  ˘ם  י˘נים  ב˙וס'  ועיי‚"כ 

כ‡ן מ˘מעו ‡ופן ˜יום ‰ל‡ו ‚ופי' – „ע"י 
‚וף  מ˙˜יים  ‡ו˙ם"  ˙עזוב  ול‚ר  "לעני 
(ול‡  ל˜ˆור"  ˘„ך  פ‡˙  ˙כל‰  "ל‡  ‰ל‡ו 
מי  ל˙˜ן  בפ"ע ‰ב‡  חיוב  ˘‰"ע˘‰" ‰ו‡ 

˘ל‡ ˜יים ‰ל‡ו). 

בחילו˜  זו  פלו‚˙‡  טמונ‰  „כבר  ונ"ל 
‰כ˙ובים  על  בפר˘"י  ˘מˆינו  ‚ירס‡ 
‡י˙‡  לפנינו  בספר‡  „‰נ‰  חז"ל,  ב„ר˘˙ 
‡וור„ימס  "‡"ר  ‚ו'  וב˜וˆרכם  ע‰"כ 
לי˙נ‰  ‰כ˙וב  ר‡‰  מ‰  וכי  יוסי  ב"ר 
בפר˘˙  נ‡מר  ז‰  [„פסו˜  ב‡מˆע ‰ר‚לים 
פסח  „עˆר˙]  ‰˜רבנו˙  ‡חר  ‰מוע„ו˙ 
ועˆר˙ מיכן ור"‰ ויו‰"כ מיכן, ‡ל‡ ללמ„ 
ופי‡‰  ˘כח‰  ל˜ט  מוˆי‡  ˘‰ו‡  מי  ˘כל 
בי‰מ"˜  כ‡ילו  עליו  מעלים  עני  ומע˘ר 
מי  וכל  ל˙וכו  מ˜ריב ˜רבנו˙יו  ו‰ו‡  ˜יים 
ומע˘ר  ופי‡‰  ˘כח‰  ל˜ט  מוˆי‡  ˘‡ינו 

˜יים  בי‰מ"˜  כ‡ילו  עליו  מעלים  עני 
ור˘"י  ל˙וכו".  ˜רבנו˙יו  מ˜ריב  ו‡ינו 
‰„ר˘‰,  ‰בי‡  ‰ו‡  ‡ף  ‰כ˙ובים  על 
"מע˘ר  „‰˘מיט  ‚ירס‡,  ב˘ינוי  ‡בל 
„נ˜ט  ˘ינ‰  ועו„  בספר‡,  ‰נזכר  עני" 
(ול‡  כר‡וי"  לעני  כו'  ל˜ט  ‰נו˙ן  "˘כל 
„בר˘"י  ו˘לי˘י˙,  כבספר‡),  "מוˆי‡" 
‡ין ‰ל' "כ‡ילו בי‰מ"˜ ˜יים ו‰ו‡ מ˜ריב 
ל‰˜רב˙  ר˜  ‰י‡  ‰‰˘וו‡‰  (ו‡"כ  כו'" 
בי‰מ"˜  בנ‰  "כ‡ילו  ‡ל‡  ‰˜רבנו˙) 
ו‰˜ריב כו'" (ו‡"כ ‰‰˘וו‡‰ ‰י‡ ‚ם ל‚וף 
מע˘‰ ‰בנין). וי"ל „‡ין כל ‡לו „˜„ו˜ים 
ב„בר  מ‰ו˙י  חילו˜  כ‡ן  י˘  ‡ל‡  ס˙ם, 

(ור‡‰ לעיל מ„ור "מ˜ר‡ ‡ני „ור˘") .

כ‡ן  ‰‰˘וו‡‰  ענין  עומ˜  וב‰˜„ים 
„לפום  כו',  ל˜רבנו˙  עניים  מ˙נו˙  בין 
˘ב˜רבן  „כ˘ם  ‰ו‡  ‰„מיון  רי‰ט‡ 
סוכ‰  (עיי'  מ˘לו   '‰ למˆו˙  נו˙ן  ‰‡„ם 
מנכסיו  ˘נו˙ן  במ˙נ"ע  ‰„בר  ‰ו‡  ל.) 
ˆ"ל  ומע˙‰   ,'‰ במˆו˙  מר˘ו˙ו  ומוˆי‡ 
‡ף  „ו˜‡  עניים  מ˙נו˙  ‚בי  ˘נ‡מר  „מ‰ 
לפי  ‰ו‡  מ˘לו  נו˙ן  ס˙ם  בˆ„˜‰  ˘‚ם 
נכסים  לענין  „ו˜‡  ‰י‡  כ‡ן  ˘‰‰˘וו‡‰ 
ס˙ם ‡פ˘ר  י‚יע‰, „בˆ„˜‰  ע"י  לו  ˘ב‡ו 
כ‚ון  נפ˘ו,  י‚יע˙  בלי  לי„ו  ‰ממון  ˘ב‡ 
˘„‰ו  בעבו„˙  מ˘‡"כ  ומˆי‡‰,  בירו˘‰ 
˘ב‡‰ ע"י י‚יע‰ בחרי˘‰ וזריע‰ ו˜ˆיר‰ 

כו'.

ענינים,  ב'  כולל˙  זו  ‰˘וו‡‰  וב‡מ˙ 
ח„‡ מˆ„ ‰נו˙ן, ˘י˘ כ‡ן ‰וˆ‡‰ וסילו˜ 
ומי‚יע˙ו  מעˆמו  ונו˙ן  ˘מוו˙ר  מר˘ו˙ו, 
ב‚וף  ‰מ˜בל,  מˆ„  ו˘ני˙   ,'‰ ˆיווי  מˆ„ 
‰נ˙ינ‰ ו‰מסיר‰ (מˆ„ ˆיווי ‰') לי„ ‰עני 
„‰חינוך  ‰מˆו‰,  בטעם  „˙לי‡  [ו‡וי"ל 
‰ו‡  ‰מˆו‰  „˙כלי˙  ‰„‚י˘  רטז  מˆו‰ 



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

גדר או הניתק עשה 
בקט שכחה ופאה

יוכיח בדרך חידוש משינוי גירסא בדרשת הספרא שנקט רש"י על התורה, דלדידי' מתפרשים הכתובים 
כשיטת רע"ק ביומא דלא הוי לאו הניתק לעשה

˘בפר˘˙נו,  ופ‡‰  ל˜ט  מˆוו˙  ב‚„ר 
˙כל‰  ל‡  ‡רˆכם  ˜ˆיר   ˙‡ "וב˜וˆרכם 
פ‡˙ ˘„ך ב˜וˆרך, ול˜ט ˜ˆירך ל‡ ˙ל˜ט, 
לעני ול‚ר ˙עזוב ‡ו˙ם", כ' ‰רמב"ם ב‰ל' 
˜כ- מ"ע  בס‰מ"ˆ  (וכ"‰  ‰"ב-‰  פ"‡  מ˙"ע 
‰ני˙˜  ל‡ו  ב‚„ר  „‰וי  ורי„)  רי  ומל"˙  ˜כ‡ 

ו"מנ˙˜ים"  מ˙˜נים  ‰ע˘‰  [˘ע"י  לע˘‰ 
˙עזוב  ול‚ר  ˘"לעני  ˘נע˘‰], ‰יינו  ‰ל‡ו 
נ˙ינ‰  ˘ל  ח„˘  ע˘‰  חיוב  ‰ו‡  ‡ו˙ם" 
‰˘‡יר  ול‡  ‰ל‡ו  על  ˘עבר  במי  ‰מ„בר 
ב‰ל'  ‰רמב"ם  וכל'  ˘˜ˆר,  בע˙  לעני 
‡סף  ‡ו   ‰„˘‰ כל   ˙‡ ו˜ˆר  "עבר  מ˙"ע 
˘˜ˆר  ממ‰  מעט  לו˜ח  ‰‡ילן,  פירו˙  כל 
˘נ˙ינ˙ו  לעניים,  ונו˙נו  ˘‡סף  ממ‰  ‡ו 
‡ו˙ם,  ˙עזוב  ול‚ר  לעני  ˘נ‡מר  מ"ע 
ז‰  פ˙ ‰רי  ו‡פ‡ו  ול˘ו  טחן ‰˜מ‰  ו‡פי' 
לו˜ין  ול‰כי ‡ין  לעניים",  פ‡‰  ממנו  נו˙ן 
לו˜‰  (˘‡ין  לע˘‰  ‰ני˙˜  ל‡ו  כ„ין  עליו 
(רמב"ם  לעולם  ‰ע˘‰  י˜יים  ל‡  ‡ם  ‡ל‡ 

כל  "‡ב„  ‡ם  ור˜  ‰"ב)),  פי"ח  סנ‰„רין  ‰ל' 

‰˜ˆיר ˘˜ˆר ‡ו נ˘רף ˜ו„ם ˘נ˙ן ‰פ‡‰, 
‰"ז לו˜‰ ˘‰רי עבר על מל"˙ ו‡ינו יכול 
בל˜ט  "וכן  לו",  ˘ני˙˜  ˘ב‰  ע˘‰  ל˜יים 
למ„˙   ‡‰" ˘כח‰),  לענין  ˘ם  כ'  (וע„"ז  כו'" 
‰ן  לע˘‰  ‰ני˙˜  ˙ע˘‰  ל‡  מˆו˙  ˘כולן 
ומ˜ורו  לו˜‰".  ˘ב‰ן  ע˘‰  ˜יים  ל‡  ו‡ם 
לע˘‰,  ‰ני˙˜  ל‡ו  ‰וי  „פ‡‰  טז:  במכו˙ 
˙עזוב  סבר   ‡˜" „‰˘"ס  ‰˙ם  וכ„פר˘"י 
ל‡חר עביר˙ ‰ל‡ו מ˘מע, ל‡ ˙כל‰, ו‡ם 

כלי˙י' ˙עזוב ‡ו˙ם".

ו‰נ‰ ‚רסי' ביומ‡ לו. ‚בי ‰מ˙וו„‰ על 
כו'  ‰זבח  סומך  כיˆ„  "˙"ר  חט‡˙ו  ˜רבן 
[˘מבי‡  עול‰  ועל  כו'  חט‡˙  על  ומ˙ו„‰ 
חט‡˙]  מחוייב  „‡ינו  ‰יכ‡  ונ„ב‰  בנ„ר 
„ברי  עני  ומע˘ר  ופ‡‰  ˘כח‰  ל˜ט  עון 
ב‡‰  עול‰  ‡ין  ‡ומר  רע"˜  ‰‚לילי,  ר"י 
‡ל‡ על ע˘‰ ועל ל"˙ ˘ני˙˜ לע˘‰ [כיון 

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

צאת ממצרים כ יום
כיצד יציאת מצרי ם, ספירת העומר ומתן תורה הם חטיבה אחת? / מדוע יורדת הנשמה להתלבש בגוף גשמי 
ונחות? / איך רותמים ה"בהמה" שבאדם לעבודת ה'? / ואיך יוצאים ממצרים כל יום? עבודת יציאת מצרים 

וספירת העומר שבכל יום

˘נ‡מר  כמו  סיני,  ‰ר  על  ‰˙ור‰   ˙‡ י˜בלו  י˘ר‡ל  ˘בני  ‰יי˙‰  מˆרים,  יˆיר˙  מטר˙ 
ל‡  ‡מנם,  ‰ז‰",  ‰‰ר  על  ‰‡ל˜ים   ˙‡ ˙עב„ון  ממˆרים  ‰עם   ˙‡ "ב‰וˆי‡ך  יב)   ,‚ (˘מו˙ 

מי„ בˆ‡˙ י˘ר‡ל ממˆרים זכו ל˜בל ‡˙ ‰˙ור‰, ‡ל‡ מנו ˙חיל‰ ˘בע‰ ˘בועו˙, ור˜ ‡ז 
ני˙נ‰ ‰˙ור‰.

מכך מובן, ˘יˆי‡˙ מˆרים ‰י‡ פעול‰ מ˙מ˘כ˙ ˘ב‰ ˘לו˘‰ ˘לבים: ‡. יˆי‡˙ מˆרים, 
ב.  ספיר˙ ‰עומר, ‚. מ˙ן ˙ור‰ על ‰ר סיני.

ניסן –  מˆרים:  יˆי‡˙  ˘נזכר‰ ‡ˆלם  חו„˘ים  ˘לו˘‰  ר˜  ב˙ור‰  ˘מˆינו  מ‰  יובן  בכך 
ב˘נ‰ ‰˘ני˙  טו), ‡ייר – "לחו„˘ ‰˘ני  כ‚,  (מ˘פטים  ממˆרים"  יˆ‡˙  בו  כי  "חו„˘ ‰‡ביב 
לˆ‡˙ם מ‡רı מˆרים" (במ„בר ‡, ‡ ור‡‰ ז‰ר ח"‚ ˜יז, ב) וסיון – "בחו„˘ ‰˘לי˘י לˆ‡˙ בני 

י˘ר‡ל מ‡רı מˆרים" (י˙רו יט, ‡).

מˆרים:  יˆי‡˙  ˘ל  למ‰לך  ˜˘ורים  ‡לו  ח„˘ים  ˘˘לו˘‰  מ˘ום  ‰ו‡,  ‰„בר  וטעם 
מˆוו˙  עם  ˜˘ור  ˘בו  ויום  יום  ˘כל  ‰˘ני  ‰חו„˘  ממˆרים,  יˆ‡ו  ˘בו  ‰ר‡˘ון  ‰חו„˘ 
ספיר˙ ‰עומר, ו‰חו„˘ ‰˘לי˘י ˘בו ‰ו˘למ‰ פעול˙ יˆי‡˙ מˆרים וני˙נ‰ ˙ור‰ לי˘ר‡ל.

וי˘ לב‡ר כל ‡ח„ מ˘לבים ‡לו, מ‰ ‰יי˙‰ ‰פעול‰ ו‰עבו„‰ בו, וכיˆ„ ‰˘פיע ‰„בר 
על בני י˘ר‡ל.

מדוע הוצרכו בני ישראל לברוח ממצרים?
מˆבם ˘ל בני י˘ר‡ל בסוף ‚לו˙ מˆרים ‰י' נחו˙ ו˘פל ביו˙ר. כ‡˘ר ‰וˆי‡ם ‰˜ב"‰ 
ל˜בל  ר‡ויים  ל‡ ‰יו  י˙רו), ‰ם  פר'  רי˘  ח„˘  (ז‰ר  טומ‡‰"  ˘ערי  ב"מ"ט  ˘˜ועים  מ˘ם ‰יו 



טלקראת שבת

מעלו˙  ל‰ם  ‰יו  ˘ל‡   ,(„ טז,  (יחז˜‡ל  וערי'"  ערום  "ו‡˙  ˘נ‡מר  וכמו  ‡לו˜י,  ‡ור  ‚ילוי 
‰˜˘ורו˙ בעבו„˙ם וי‚יע˙ם.

‡ו˙ם  ו‰וˆי‡  ‰‚˘"פ)  (נוסח  ‰˜ב"‰"  ‰מלכים  מלכי  מלך  עלי‰ם  "נ‚ל‰  מ˜ום  ומכל 
מטומ‡˙ מˆרים.

מכיוון ˘מˆ„ עˆמם ‰יו י˘ר‡ל במˆב נחו˙ ביו˙ר, ל‡ ‰יו יכולים ל˜בל בפנימיו˙ ‚ילוי 
נעל‰ כז‰ ˘ל "נ‚ל‰ עלי‰ם מלך מלכי ‰מלכים ‰˜ב"‰", ול‡ פעל ‰‚ילוי ˘ינוי יסו„י ובר 

˜יימ‡ בכוחו˙ נפ˘ם.

˘מבו‡ר  מ‰  נו„ע  כבר  כי ‰נ‰  על ‰נפ˘ ‰‡לו˜י˙.  ר˜  פעל‰  זו  כך, ‰˙‚לו˙  על  נוסף 
בס‰"˜ (˙ני‡ פ"‡ ו˘"נ ‰מ˜ורו˙ לז‰) ˘לכל י‰ו„י י˘ ˘˙י נפ˘ו˙: נפ˘ ‡לו˜י˙ ˘‰י‡ ‰נ˘מ‰ 

‰˜„ו˘‰, ונפ˘ ב‰מי˙ ˘‰י‡ חיו˙ ‰‚וף, וממנ‰ ב‡ו˙ כל ‰˙‡וו˙ ו‰מי„ו˙ ‰רעו˙.

ר˜ ‰נ˘מ‰ ‰˜„ו˘‰  כי  בלב„,  נפ˘ ‰‡לו˜י˙  על  פעל‰  מˆרים  יˆי‡˙  ב˘ע˙  ‰‰˙‚לו˙ 
מסו‚ל˙ ל‰ר‚י˘ ענינים ‡ל˜יים, ו‡ילו ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ ‡ינ‰ יכול‰ ל˜לוט ‚ילוי ‡לו˜י נעל‰ 

כז‰, ולכן נ˘‡ר‰ בכל ˙ו˜פ‰, עם כל ‰עניינים ‰˘פלים ˘‰יי˙‰ ˘ייכ˙ ‡לי‰ם במˆרים.

למה ירדה הנשמה לעולם?
כ‡מור, ‰‚ילוי ‰‡לו˜י ˘ל יˆי‡˙ מˆרים פעל ר˜ על ‰נפ˘ ‰‡לו˜י˙, ‡ך מוכרחים לזכך 

ולרומם ‚ם ‡˙ ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ ˘˙˙˜רב ‚ם ‰י‡ ‡ל ‰˘י"˙.

לעולם  לר„˙  ˆריכ‰  ‰נ˘מ‰  ‰יי˙‰  ל‡  ‰‡לו˜י˙,  ‰נפ˘  ˘ל  ב‰˙עלו˙‰  „י  ‰י'  ‡ילו 
עˆמ‰  ˘"‰נ˘מ‰  ˘כ"ו)  חיים   ıע ע"פ  פל"ז,  (˙ני‡  בס‰"˜  וכמבו‡ר  ‚˘מי,  ב‚וף  ול‰˙לב˘ 
‰נפ˘   ˙‡ ולזכך  לרומם  בכ„י  ‰י‡  ‰ז‰  לעולם  ירי„˙‰  ומ‚מ˙  כלל",  ˙י˜ון  ˆריכ‰  ‡ינ‰ 
"בכל   (‰ ו,  (ו‡˙חנן  ‰פסו˜  על   (‡ נ„,  (ברכו˙  חז"ל  ˘„ר˘ו  וכפי  ‰˘פל.  ו‰עולם  ‰ב‰מי˙ 
לבבך", ˘עבו„˙ ‰˘י"˙ ˆריכ‰ ל‰יע˘ו˙ "ב˘ני יˆריך", ו‰יינו על י„י נפ˘ ‰‡לו˜י˙ ונפ˘ 

‰ב‰מי˙ ‚ם יח„.

וכ‡˘ר נר˙מ˙ ‚ם ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ לעבו„˙ ‰', ‰רי ‰עבו„‰ נע˘י˙ בכוח ‚„ול ועˆום:

לב‰מ‰ י˘ כוח רב, כמו ˘נ‡מר (מ˘לי י„, „) "ורב ˙בו‡ו˙ בכח ˘ור", וטעם ‰„בר ‰ו‡, 
מ˘ום ˘‰‡„ם ‰ו‡ בעל ˘כל, ולכן ‰‚˘מ˙ רˆונו˙יו ‡ינ‰ ב˙ו˜ף ‚„ול כל כך, ˘כן ‰˘כל 
למל‡ו˙  ‰ו‡  עניינ‰  כל  ‰ב‰מ‰  ז‡˙,  ולעומ˙  ו‰‚בל‰.  למ„י„‰  רˆון  כל  ומכניס  מחלי˘ 

˙‡וו˙י' ורˆונו˙י' ב˙ו˜ף ‚„ול ו‰י‡ רו˙מ˙ לכך ‡˙ כל כוחו˙י'.

וכך ‚ם ב‡„ם, ˘‰"‡„ם" ˘בו, ‰נפ˘ ‰‡לו˜י˙ ‡ין רˆונו˙י' ב˙ו˜ף ‚„ול כל כך, ו‡ילו 
‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ מ˙נ‰‚˙ ב˙ו˜ף רב ונו˙נ˙ כוחו˙ עˆומים בכ„י ל‰˘י‚ ˙‡וו˙י'.

וכ‡˘ר מˆליח‰ ‰נפ˘ ‰‡לו˜י˙ לזכך ולרומם ‡˙ ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ ˘˙‰י' ‚ם ‰י‡ ˜˘ור‰ 
ל˜„ו˘‰, ‡זי נע˘י˙ עבו„˙ ‰' ˘ל ‰‡„ם ב˙ו˜ף ‚„ול, במלו‡ כוחו˙י' ˘ל ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙, 

ו‰רי ‰ו‡ מ˙עורר ברˆון ˙˜יף וחז˜ ל˜רב˙ ‡ל˜ים.

בין הקרבת "בהמה" 
להקרבת "אדם"

קודם  כו'  מנחות  מביאין  "אין  שנינו: 

הלחם  לשתי  קודם  פסול.  הביא  אם  לעומר, 

לא יביא, אם הביא כשר" (מנחות סח, ב).

ויש לבאר ענין זה בעבודת האדם לקונו:

מאכל  שהן  השעורים  מן  הבא  העומר, 

הנפש  הקרבת  על  מרמז  רפ"ב),  (סוטה  בהמה 

יצרו  לזבוח  שצריך  לה',  שבאדם  הבהמית 

הלחם,  שתי  אך  יתברך.  לעבודתו  ולכפותו 

מרמזים  אדם,  מאכל  שהן  החטים  מן  שהם 

שבו,  ה"בהמה"  את  זבח  שכבר  מי  על 

שבו,  ה"אדם"  בקירוב  היא  עבודתו  ומעתה 

עילוי  אחר  בעילוי  לעלות  האלקית,  נפשו 

במדריגות הקדושה.

פסול,  הביא  אם  לעומרכו'  "קודם  ולכן 

קודם לשתי הלחם כו' אם הביא כשר":

 – שבאדם  ה"בהמה"   - העומר  הקרבת 

לה',  יצרו  יקריב  לא  אם  כי  לעיכובא,  היא 

למטה  האדם  את  תוריד  שבו  ה"בהמה"  הרי 

היא  היורדת  הבהמה  "רוח  (כמ"ש  מטה 

יהי'  ומצוות  בתורה  בעבודתו  וגם  למטה"), 

"קודם  ולכן  הבהמית.  דנפשו  הרע  מעורב 

לעומר כו' אם הביא פסול", כי כל שלא זבח 

את נפשו הבהמית, והרע שבו עדיין בתקפו, 

הרי זה פוסל את עבודתו בקודש.

"מאכל   – הלחם  שתי  הקרבת  משא"כ 

אדם", שהוא עבודת ההתקרבות וההתעלות 

אלא  לעיכובא,  אינה   - גופא  קדושה  בעניני 

העבודה,  שלימות  לשם  "לכתחילה",  רק 

העבודה  אין  זו,  שלימות  חסרה  אם  גם  אבל 

של  בדרגא  כבר  הוא  האדם  שהרי  פסולה, 

קדושה.

שער החמישים – 
תחילת עבודה חדשה

תספרו חמישים יום
(כג, טז)

מנחות  כתוב,  ד"ה  תוס'  (עיין  הקושיא  ידועה 

יום",  חמישים  "תספרו  נאמר  מדוע  ב)  סה, 

ותשעה  ארבעים  אלא  סופרים  אין  והרי 

ימים.

שה"ש  ד.  י,  במדבר  (לקו"ת  בספרים  ומבואר 

לה, ג), אשר ארבעים ותשעה הימים הנספרים 

האדם  שיכול  בינה  שערי  מ"ט  כנגד  הם 

משלים  וכאשר  השי"ת,  בעבודת  להשיג 

מקבל   - השערים  מ"ט  בהשגת  עבודתו  את 

החמישים",  "שער  את  במתנה  מלמעלה 

שאין האדם יכול להשיגו בכוחות עצמו.

אך עדיין צריך עיון, דאם שער החמישים 

נאמר  למה  מלמעלה,  מתנה  לאדם  ניתן 

הוא  שהאדם  דמשמע  יום",  חמישים  "˙ספרו 

הסופר גם את יום החמישים.

לענין  נוסף  הסבר  בהקדים  לבאר,  ויש 

בספה"ק "תולדות  המובא  החמישים"  "שער 

הק':  הבעש"ט  בשם  דברים)  (פ'  יוסף"  יעקב 

נ'  ומתחיל  חוזר  הוא  החמישים  "שער 

עד  מעלה  למעלה  וכן  מזה,  למעלה  שערים 

אין סוף".

בעבודתו  נתעלה  שהאדם  שלאחר  וכיון 

וקיבל מלמעלה את דרגת "שער החמישים", 

הוא צריך להתחיל מחדש "נ' שערים למעלה 

הוא  הוא  שקיבל  הנו"ן  דשער  נמצא   - מזה" 

ושפיר  החדשה,  עבודתו  של  הראשון  השער 

נחשב בכלל עבודת האדם.
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‡ינו מר‚י˘ ב‰כר‰ ‡מי˙י˙ ˘כל ‰נמˆ‡ים ו‰נבר‡ים ו‰ו‡ ב˙וכם בטלים ‡ליו י˙'.

ו‰ם  זו,  ל‰כר‰  י˘ר‡ל  בני  ‰‚יעו  ‰ר‡˘ונים,  ‰˘לבים  ‰˜„מ˙  ל‡חר  ˙ור‰,  במ˙ן  ‡ך 
כך  כל  ‰˙בטלו  י˘ר‡ל  ˘בני  חז"ל  ב„ברי  ˘מסופר  וכפי  י˙',  לפניו  לחלוטין  ‰˙בטלו 

ל‰˘י"˙ ע„ ˘"על כל „יבור ו„יבור פרח‰ נ˘מ˙ם" (˘ב˙ פח, ב).

יציאת מצרים בכל יום
יˆי‡˙ מˆרים ‡ינ‰ ר˜ מ‡ורע ˘‰˙רח˘ לפני ‡לפי ˘נים, ‡ל‡ בכל „ור ו„ור, ו‡ף בכל 
˙ני‡  ב.  פסחים ˜טז,  (ר‡‰  ממˆרים  יˆ‡ ‰יום  כ‡ילו ‰ו‡  עˆמו  לר‡ו˙ ‡˙  חייב ‡„ם  ויום  יום 

פמ"ז), ו‰יינו ˘בכל יום ויום י˘ מעין יˆי‡˙ מˆרים ברוחניו˙.

וי˘ לב‡ר כיˆ„ בכל יום י˘נם מעין ˘לו˘˙ ‰˘לבים ˘נ˙ב‡רו למעל‰ בפעול˙ יˆי‡˙ 
מˆרים:

ע„יין ‡˙ ‰בור‡  עוב„  ו‚ם ‡ינו  ‚„לו˙ ‰בור‡,  מ˘י‚ ‡˙  ב˙חיל˙ ‰יום, ‡ין ‰‡„ם   .‡
ו‡זי  ובפעולו˙יו.  ‰בור‡  ב‚„לו˙  ל‰˙בונן  בי„ו  סיפ˜  ‰י'  ל‡  ע„יין  ˘‰רי  ‰לב,  בר‚˘ו˙ 
‰ו‡ מכניע ‡˙ עˆמו לפני ‰בור‡ בלי „ע˙ ובלי ‰ר‚˘, ולכן ‰ו‡ ‡ומר "מו„‰ ‡ני לפניך", 

"‰ו„ו ל‰'", ˘˙וכן ˙פילו˙ ‡לו ‰ו‡ "‰ו„‡‰" ו‰כנע‰ ו‰˙בטלו˙ לפני ‰בור‡ י˙"˘.

עבו„‰ זו, ‰י‡ ב„ו‚מ˙ יˆי‡˙ מˆרים, כ‡˘ר ‰‡„ם ‡ינו מ˘י‚ ‡ו מר‚י˘ ˜רב˙ ‡ל˜ים, 
‡ל‡ ר˜ מ˙˜˘ר ‡ליו י˙' כפי ˘‰ו‡. ‰ו‡ מבטל רˆונו˙יו וכופ‰ ˙‡וו˙יו מפני רˆון ‰˘י"˙, 

וע„יין ‡ינו ‡וחז ב‰˙בוננו˙ ו‰ול„˙ ר‚˘ו˙ ורˆונו˙ טובים בלב.

ו‰˙‰וו˙  ובברי‡˙  י˙'  ‰בור‡  ב‚„לו˙  ‰ו‡  מ˙בונן  „זמר‰  בפסו˜י  מכן,  ל‡חר  ב. 
‰עולמו˙, ובברכו˙ ˜רי‡˙ ˘מע ‰ו‡ מ˙בונן בעבו„˙ ‰מל‡כים ו‰˙בטלו˙ם ל‰˘י"˙, וע„ 
˘ל  ‰ר‚˘  בלבו  נוˆר  ‰‰˙בוננו˙  י„י  ועל  ו‰˘‚‰,  ‰בנ‰  מל˘ון  "˘מע"  י˘ר‡ל",  "˘מע 

‡‰ב‰ ל‰˘ם "בכל לבבך ובכל נפ˘ך ובכל מ‡ו„ך".

עבו„‰ זו, ‰י‡ ב„ו‚מ˙ עבו„˙ ספיר˙ ‰עומר, ˘ב‰ מזככים ‡˙ ר‚˘ו˙ ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙, 
על י„י ‰˙בוננו˙ ˘כלי˙.

ל‰˘י"˙,  ל‚מרי  מ˙בטל  ‰ו‡  ˘ב‰  ע˘ר‰  ˘מונ‰  ב˙פיל˙  ‰‡„ם  ניˆב  ולבסוף,   .‚
ו‰רי ‰ו‡  ל„בר,  יכול ‡פילו  מעוˆם ‰‰˙בטלו˙ ‡ין ‰ו‡  י, ‡),  (˘ב˙  מ‡רי'"  "כעב„‡ ˜מי' 

מב˜˘ "‡„' ˘פ˙י ˙פ˙ח".

ועבו„‰ זו ‰י‡ ב„ו‚מ˙ מ˙ן ˙ור‰, כ‡˘ר ‰˙בטלו בני י˘ר‡ל לפני ‰˘י"˙ ובכל „יבור 
ו„יבור פרח‰ נ˘מ˙ם.

לקראת שבת י

מדוע הוקרבה מנחת העומר מ"מאכל בהמה"?
זיכוכ‰ ˘ל ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙, ‰י‡ ‰י‡ עבו„˙ "ספיר˙ ‰עומר":

ספיר‰ זו מ˙חיל‰ מע˙ ‰˜רב˙ ˜רבן ‰עומר. ‰עומר ‰י' ע˘וי מ˘עורים ˘‰י‡ "מ‡כל 
ב‰מ‰" (מ˘נ‰ סוט‰ י„, ‡), מ˘ום ˘עבו„‰ זו נע˘י˙ עם ‰ב‰מ‰ ˘ב‡„ם, ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙.

‰יינו  מי„ו˙,  ˘בע  ‰ב‰מי˙  בנפ˘  ˘י˘  מ˘ום  ˘ב˙ו˙,  ˘בע  נמ˘כ˙  ‰עומר  ספיר˙ 
מר‚˘ו˙  ל‰עביר  י˘  ‡לו  כל  ו‡˙  וכו',  ˙פ‡ר˙  ‚בור‰,  חס„,  נפ˘יו˙:  ו˙נועו˙  ר‚˘ו˙ 

ב‰מיים לר‚˘ו˙ ‡לו˜יים ˘ל ‡‰ב‰ ל‰˘י"˙ ויר‡‰ ממנו וכ‰‡י ‚וונ‡.

וב‰˙‰וו˙  ‰בור‡  ב‚„לו˙  מ˙בונן  ‰‡„ם  ˘כלי˙.  ‰˙בוננו˙  י„י  על  נע˘י˙  זו  עבו„‰ 
‰עולמו˙ ו‰ברו‡ים ‰עליונים ו‰˙ח˙ונים, ובחיו˙ ˘‰˘י"˙ מ‰וו‰ ומח„˘ ‡˙ ‰עולם בכל 
˘ל ˜„ו˘‰,  ר‚˘ו˙  בלב  נול„ו˙  ומן ‰‰˙בוננו˙ ‰˘כלי˙  ב‰רחב‰,  בס‰"˜  כמבו‡ר  ר‚ע, 

ר‚˘ ˘ל ‡‰ב‰ ‡ו יר‡‰ וכיוˆ‡ ב‡לו, לפי ‡ופן ‰‰˙בוננו˙.

ל˘˜וע  חמור‰  בסכנ‰  ˘ם ‰יו  במˆרים.  ˘ייכ˙  ל‡ ‰יי˙‰  זיכוך ‰מי„ו˙,  עבו„˙  ו‰נ‰, 
בענייני ‡יסור חמורים, ול‡ זו ‰י‡ ‰ע˙ ל‰˙בוננו˙ ˘כלי˙, ‡ל‡ ר˜ לברוח מן ‰רע. ב˘ע‰ 
זו, ˘ע„יין ˘ייכים לרע, ‡ין פנ‡י לנסו˙ לנ˙˜ ‡˙ ‰נפ˘ מ˘ייכו˙ לרע, ול˘נו˙ ‡˙ רˆונו˙י' 
לעניינים טובים, ‡ל‡ י˘ לכפו˙ ‡˙ עˆמו ˘ל‡ לע˘ו˙ ‡˙ ˙‡וו˙יו, ו"לברוח" מכל עניין 

˘ל רע במח˘ב‰, „יבור ‡ו מע˘‰ רח"ל.

‰נפ˘  ˘ל  ‰ר‚˘ו˙   ˙‡ ול˜„˘  לזכך  ‰ע˙  ב‡‰  ‰רע,  ממ˜ום  יˆ‡ו  ˘כבר  ל‡חר  ‡ך 
‰ב‰מי˙, ˘˙יר˙ם ‚ם ‰י‡ לעבו„˙ ‰˘י"˙, ע„ ‡˘ר יעב„ו ‡˙ ‰בור‡ יח„ ‰נפ˘ ‰‡לו˜י˙ 

ו‰ב‰מי˙, ב‡ופן ˘ל "רב ˙בו‡ו˙ בכח ˘ור".

ממ˘,  עביר‰  „בר  ˘יע˘‰  ‰ח˘˘  פח˙  וכבר  ‡יסור,  ˙‡וו˙  ל‡„ם  ‡ין  כבר  זו,  בע˙ 
בעניינים  ל˘˜יע‰  ‰י˙ר,  ל˙‡וו˙  ‰ו‡  ˘ייך  ע„יין  ‡מנם  לברוח.  ‰עבו„‰  ‡ין  וממיל‡ 
ז‡˙ ‰עבו„‰ ‡ינ‰  כנ‚„  מט‰, ‡ך  מט‰  ומורי„ים ‡˙ ‰‡„ם  וחומריים ‰מ‚˘מים  ‚˘מיים 
לברוח, ‡ל‡ לעמול ל‰˙בונן ב‚„לו˙ ‰בור‡ וב˘‡ר ‰˙בוננויו˙ ‰מולי„ו˙ בלב ר‚˘ו˙ ˘ל 

˜„ו˘‰, ע„ ˘˙‡וו˙ ‰‡„ם י‰יו לעניינים ˜„ו˘ים ול‡ לעניינים ב‰מיים.

"פרחה נשמתם"
ול‡חר ˘ני ‰˘לבים ˘ל ‰בריח‰ מ‰רע ביˆי‡˙ מˆרים, וזיכוך ‰מי„ו˙ בספיר˙ ‰עומר, 

‰מ˘יכו בני י˘ר‡ל ל˘לב ‰˘לי˘י ˘‰ו‡ מ˙ן ˙ור‰ על ‰ר סיני.

˘בלב,  ‰ר‚˘ו˙   ˙‡ ו˜י„˘ו  זיככו  ‰עומר  בספיר˙  ‰רע,  מן  ברחו  ר˜  מˆרים  ביˆי‡˙ 
ובמ˙ן ˙ור‰ ב‡ו ל„ר‚‡ ‰מרוממ˙ ביו˙ר, וב‰ ‰ם ‰˙בטלו ל‰˘י"˙ ב‰˙בטלו˙ מוחלט˙.

בעבו„˙ ספיר˙ ‰עומר, עב„ו בני י˘ר‡ל ‡˙ ‰˘י"˙ עם ‰ר‚˘ ˘בלבם, על י„י ‰˙בוננו˙ 
עוב„ ‡˙ ‰˘י"˙, ‡ך  לעˆמו, ‰ו‡ ‡מנם  מˆי‡ו˙  מר‚י˘ ‰‡„ם  זו,  מעין  בעבו„‰  ˘כלי˙. 


