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לקראת שבת

יח

תוכן ענינים

פתח דבר

ל„ע˙ כי ‰ו‡ ˘ר˘ ‰טוב ‚‰לוי ,וליי˜ר בכל ˘ע ‰ו˘ע ‰ל˙˘‰מ˘ ב ‰ל‚‰יע ‡ל ‰עי˜ר ‰ו‡
‰טוב ‚‰לוי ,ו˘‰ם י˙ברך י‚‡ל ‡ו˙ם במ‰ר ‰ב‚‡ול˘ ‰למ ,‰ול‡ יוסיפו ל„‡ב ‰עו„ ,וי‰י׳ ז‰
מבו‡ ל‰ס˙„רו˙ טוב ‰בעזר˙ו י˙' בפרנס ‰טוב ‰ובחיי מ˘פח ‰מ‡ו˘רים וב‚י„ול בנים ובנו˙
ל˙ור ‰חופ ‰ולמע˘ים טובים ,ו‡˙ב˘ר ב˜רוב ב˘ורו˙ טובו˙ ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‚ עמ' ˜נ‚(„-

מקרא אני דורש  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ב

בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ ˙רומ‰ ,‰ננו
מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור‰
ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙'

)‚ליון

˙˘סח( ,ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך

למדן וכולם מבטלים אותו ולא ניכרת עליו שום "התפשטות"
‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר] ˜"‰מ‰ור˘״ב[ סיפר מ˘˘ ‰מע מ‰ו„ כ"˜ ‡‡זמו"ר ‰ר ˜"‰מו‰ר״˘:
פעם ב‡ חסי„ ‡ח„ ‡ל ‰ו„ כ"˜ ‡‡זמו"ר ‰ר ˜"‰״ˆמח ˆ„˜״ ,ו‰רבי ˆ‰מח ˆ„˜ ˜ירבו
מ‡„ .בר‡ו˙ו ‡˙ ˜‰ירוב ˘מר‡ים ל‡ו˙ו חסי„ ,רˆ‰ ‰ו„ כ"˜ ‡‡זמו"ר ‰ר ˜"‰מ‰ר״˘ ל„ע˙
מי ‰ו‡‡˘ .ל עליו ‡ˆל ‚‰ב‡י˘ ,ענ ‰לו ˘‡ין ‰ו‡ מכירו˘ ,כן ‰ו‡ ל‡ נכנס ל״יחי„ו˙״ ‡ל
‰רבי‡˘ .ל עליו ‡ˆל ‡נ˘ים ‡חרים˘ ,ענו לו‡˘ ,ין ‰ו‡ מבעלי ˘‰ם‰ ,ו‡ ״ל‡ס˜‡„רי‚ע״,
]כך ‰יו ˜ור‡ים בליוב‡וויט˘ למי ˘‡יננו בעל מעל - .[‰ל‡חר מכן ני‚˘ ‰ו„ כ"˜ ‡‡זמו"ר
‰ר ˜"‰מ‰ר״˘ ‡ל ‰חסי„ ,נ˙ן לו ˘לום ו˘‡ל ‡ו˙ו מ‰יכן ‰ו‡‰ ,ו‡ ענ‰˘ ‰ו‡ מפ‡ריט˘ ו‰י'
מ˜ורב ‡ל ‰חסי„ רבי ‰לל נ"ע ,ו‡ילו עליו ל‡ ‰י' ניכר ˘ום „בר.
‡מנם ,ברˆונו ‰חז˜ ל„ע˙ סיב˙ ˜‰ירוב ˘מר‡ים לו‡˘ ,ל ‰ו„ כ"˜ ‡‡זמו"ר ‰ר˜"‰
מו‰ר״˘ ‡˙ ‰ו„ כ"˜ ‡ביו ‡‡זמו"ר ‰ר ˜"‰״ˆמח ˆ„˜״ למ‰ו˙ו ˘ל ‡ו˙ו חסי„‡ .מר לו
‰״ˆמח ˆ„˜״ :בעל יסורים כמו‰ו ˜˘ ‰למˆו‡ ו‰ו‡ מ˜בל ‰כל במנוח ‰וב‡מונ ,‰על „רך
"ˆריך ל˜בולי ב˘מח"˘ ,"‰ל˜בולי ב˘מח‡ "‰ין ‰כוונ ‰לˆ‡˙ ברי˜ו„‰ .ו‡ למ„ן ומבין
חסי„ו˙ וכולם מבטלים ‡ו˙ו ול‡ ניכר˙ עליו ˘ום ˙‰פ˘טו˙ .וˆ"‰מח ˆ„˜" סיים‡ :י˘ כז‰
זכ‡י ˘‰טוב יבו‡ בטוב ‰נר‡ ‰ו‰נ‚ל.‰

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

עבר זמן מסויים ˘ל‡ ר‡ו חסי„ ז ‰בליוב‡וויט˘ .כעבור ˘ל˘ ˘נים בערך ‰ו‡ ב‡
לליוב‡וויט˘ יח„ עם מנין חסי„ים ˘‰בי‡ על ‰וˆ‡ו˙יו˘ ,כן ,במ˘ך ‰זמן ˙‰ע˘ר ונ˙˜יימו

ממ‰ ‰כיר ב‡ו˙ו חסי„ ‡˙ מעל˙ו? ענ ‰לו ‰ו„ כ"˜ ‡‡זמו"ר ‰ר ˜"‰״ˆמח ˆ„˜״:
‰סב‡ – ‰ו„ כ"˜ רבינו ‰ז˜ן  -נ˙ן לי בירו˘ ‰מ˘˜פיו ˘ל ‰בעל ˘ם טוב˘ ,מ˙י ˘‡ˆטרך
‡וכל ל˙˘‰מ˘ ב‰ן.

על ‡מי˙˙ „‰ברים.

◇ ◇ ◇
וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‰

פנינים

עיונים וביאורים קצרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ה

ארגמן הוא ארגמן?

)ע"פ לקוטי שיחות חל"א עמ'  142ואילך(

האם מותר לבנות ארון?

ח„˘˙ ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡˙י ˙ˆ‡ ,במ‰ר‰
בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

)ע"פ לקוטי שיחות חכ"ו עמ'  175ואילך(

יינה של תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו
מדבר – מקום מתאים לגילוי השכינה?
מ ‰נו‚ע לנו ל„ורו˙ ל„ע˙ פרטי ע˘יי˙ ‰מ˘כן?  /כיון ˘בע˙ מ˙ן
˙ור ‰כבר ˘ר˙˘ ‰כינ ‰בי˘ר‡ל ,מ„וע ‰י' ˆורך במ˘כן?  /מ‰י
מעל˙ ‰מ˘כן ˘במ„בר על ‰מ˜„˘ בירו˘לים ,ו‡יך ני˙ן לע˘ו˙
מ˘כן ב˙וך "‰מ„בר" ˘בנפ˘ו פנימ?‰
)ע"פ לקוטי שיחות חכ"א שיחה א' לפרשתנו(

פנינים

דרוש ואגדה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י

הכוונה בלקיחת הצדקה
למה היו הכרובים עם "פרצוף תינוק"? )ע"פ לקוטי שיחות חכ"ו עמ' (181
)ע"פ לקו"ש ח"ג עמ'  908ואילך(

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
דין "משוקדים" במנורה לשי' הרמב"ם
יבי‡ ˜ו˘יי˙ ‰מל"מ ˘ˆ‰ריך ‰רמב"ם מ˘ו˜„ים ‚ם ב˘˘˙ ˜‰נים
‡ף ˘‰ספ˜ ˘‡ין לו ‰כרע ‰ו‡ ר˜ ב˜ר‡ „˜נ‡ ‰מˆעי ,וי„ח‰
˙ירוˆי ‰מפר˘ים  /יסי˜ בי‡ור מחו„˘ „ל‰רמב"ם ‰י' ‰כרח
„ו„‡י כל ‰מנור"ˆ ‰ל מ˘ו˜„ים ו‰ספ˜ ‰ו‡ ר˜ לענין פירו˘
‰כ˙ובים

‡‰ר„ ıע ,"'‰ ˙‡ ‰ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור‰
בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙  ‰"˘˙'‰עמ'  - 6-7ספר ˘‰יחו˙ ˘˙'‰״‰ ‰מ˙ור‚ם עמ' ט-י(

)ע"פ לקוטי שיחות חט"ז עמ'  284ואילך(

במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט

במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו ב˙וכן

‰ו„ כ"˜ ‡‡זמו"ר ‰ר ˜"‰מ‰ר״˘ ˘‡ל ‡ז ‡˙ ‡ביו ‰ו„ כ"˜ ‡‡זמו"ר ‰ר ˜"‰״ˆמח ˆ„˜״,

‡יך ל˙˙ ל˜‰ב"˙ ‰רומ‰ ,‰רי "ל‡‰ '‰ר ıומלו‡‡ / ?"‰ם חייבים
כוונ˙ ל˘מ ‰בנ˙ינ˙ ˙‰רומ‡ ,‰יך י˙כן ˘לו˜חים ‡˙ ˙‰רומ‰
בעל כרחו ˘ל נו˙ן?  /בי‡ור „ברי ר˘"י על ‰כ˙וב "וי˜חו לי
˙רומ˘ "‰כוונ˙ו ˘על ‚‰זבר ל˜ח˙ ‡˙ ˙‰רומ ‰מ‰נו˙ן בכוונ‰
"ל˘מי"

י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘

‰ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו

בו מלו˙יו ˘ל ‰ו„ כ"˜ ‡‡זמו"ר ‰ר ˜"‰״ˆמח ˆ„˜״ ,ו‡ז ‚ם נכנס ‡ו˙ו חסי„ ל״יחי„ו˙״.

מדוע לא נאמר "ויתנו לי תרומה"?

)ע"פ לקוטי שיחות חכ"ו עמ'  183ואילך(

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יד
היכן מתאים ונכון לגור?

דרכי החסידות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו
"לקבולי בשמחה"

המדור מודפס זכות

יז

הרה"ת משה וזוגתו
אה שיחיו בייטמאן
חיים מאושרים בכ
בגשמיות וברוחניות

ביאורים בפשוטו של מקרא

מדוﬠ א נאמר
"ויתנו י תרומה"?
איך לתת להקב"ה תרומה ,הרי "לה' הארץ ומלואה"?  /אם חייבים כוונת לשמה בנתינת התרומה ,איך יתכן שלוקחים
את התרומה בעל כרחו של נותן?  /ביאור דברי רש"י על הכתוב "ויקחו לי תרומה" שכוונתו שעל הגזבר לקחת את
התרומה מהנותן בכוונה "לשמי"

ī
ב˙חיל˙ ‰ס„ר ‰ב‡ ˆיווי ‡ '‰ל מ˘„" :‰בר ‡ל בני י˘ר‡ל וי˜חו לי ˙רומ ,‰מ‡˙ כל ‡י˘

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

"קבוי בשמחה"
ידעתי את טעמו של צער זה .ועד כמה כבדה היא העבודה לקבלה באהבה ומה גם לקבוע המוח והלב להיות כלים
טובים לחשוב מחשבות של תורה ועבודה פנימית ,אבל עם זה צריכים לדעת כי הוא שרש הטוב הגלוי ,ולייקר בכל
שעה ושעה להשתמש בה להגיע אל העיקר הוא הטוב הגלוי

ī

‡˘ר י„בנו לבו ˙˜חו ‡˙ ˙רומ˙י" .ומפר˘ ר˘"י" :וי˜חו לי ˙רומ – ‰לי ל˘מי" .ולמ„ "‰מ˘כיל
ל„ו„"˘ ,נ˙כוון ר˘"י ל˙ר ıל˘ון "וי˜חו" – ˘לכ‡ור‰ ‰י' ˆריך לומר "וי˙נו לי ˙רומ!"‰
ועל ז ‰מיי˘ב "לי ל˘מי" ,וכוונ˙ו בז‰ :‰מ„ר˘ ‡ומר˘ ,כיון ˘˜‰ב" ‰מ˘כין ˘כינ˙ו ב˙וך
בני י˘ר‡ל‰ ,רי ˘"‡ו˙י ‡˙ם לו˜חים" )יל˜וט ˘מעוני ע"‰פ רמז ˘ס‚ .ור‡˘ ‰מו"ר פל"‚ .‡ ,פל"‚ ,ו(.
ו"לכך כ˙יב 'וי˜חו' – ˘י˘ר‡ל י˜חו ל˜‰ב" ‰על י„י ˙רומ ‰זו".
‡מנם לפי ז‰ ‰י' ˆריך לומר "וי˜חו ‡ו˙י";
ועל ז ‰מ˙ר ıר˘"י"˘ ,ל‡ ˘ייך מל˙ '‡ו˙י' ממ˘ ,כי ‰נ˘‰ ‰מים ו˘מי ˘‰מים ל‡ יכלכלו‰ו
י˙ברך ˘מו .ר˜ ‰ו‡ על „רך 'ו˘מו ‡˙ ˘מי על בני י˘ר‡ל' )נ˘‡ ו ,כז(‰„ ,יינו˘ ,יחול ˘מו י˙ברך
עלי‰ם".
וזו ‡יפו‡ כוונ˙ ר˘"י ב‡ומרו "לי ל˘מי" – ˘‡י ‡פ˘ר "ל˜ח˙" ‡˙ ˜‰ב" ‰עˆמו ,ו‰ל˜יח‰
‰י‡ "ל˘מי"˘˘ ,מו י˙ברך יחול עלי‰ם על י„י ˙‰רומ ‰ובנין ‰בי˙.

ב.

ברם ,מ‰לך ז ‰מחו„˘ ‰ו‡ ו˜˘ ‰ל‰ולמו בפ˘ט „ברי ר˘"י ,כי ר˘"י ס˙ם „בריו וכ˙ב

ב˜יˆור "לי ל˘מי" ,ול‡ בי‡ר כלל ‡˙ עˆם ‰חי„ו˘ ˘"וי˜חו" מ˙ייחס ל"ל˜יח˙" ˜‰ב" ‰כביכול,
"‡ו˙י ‡˙ם לו˜חים" – ומ˘מע ‡יפו‡ ˘ר˘"י למ„ "וי˜חו" במ˘מעו˙ו ‰פ˘וט‰˘ ,‰ל˜יח‰
מ˙ייחס˙ ‰י‡ ל˙‰רומ.‰
]ל‰עיר ˘י˘נן ‚ירס‡ו˙ בר˘"י ב‰מ˘ך ‰פסו˜ ˘ב‰ן נ‡מר" :ומ„ר˘ ‡‚„' ,‰וי˜חו ˙רומ‡ '‰ין כ˙יב כ‡ן ‡ל‡

'וי˜חו לי' – כביכול ‡ו˙י ‡˙ם לו˜חים ˘‡„ור ביניכם"[.

כבדה היא העבודה לקבלה באהבה
˘‰ם י˙ברך יחז˜ ברי‡ו˙ בעל ‰ברי‡ו˙ ‰וברי‡ו˙ ילי„י‰ם יחיו וי‚‡ל ˘‰י"˙ ב˜רוב ‡˙
בעל ‰וחביריו ˘י' וי˙ן ˘‰י"˙ ל‰ם פרנס˙ם בריוח ובמנוח.‰
‰ו„ כ"˜ רבינו ‰ז˜ן ‡ומר )‡‚ר˙  ˘„˜‰סימן י"‡( ״ו‡ם כן ‰כל טוב ב˙כלי˙ ,ר˜ ˘‡ינו
מו˘‚ ,וב‡מונ ‰זו ב‡מ˙ ,נע˘‰ ‰כל טוב ‚ם ב‚לוי״.
‡‰מונ ‰י˘נ ‰בכל ‡ח„ ו‡ח˙ בי˘ר‡ל‡ ,בל ‰ו„ כ"˜ רבינו ‡ומר ˘ˆריך ל‰יו˙ ‡מונ‰
ב‡מ˙ ,ולכ‡ור ‰יפל‡ ‰ל‡ ‡מונ ‰ו‡מ˙ ‡ח„ ‰ם ,ובספרי ˘‰ר˘ים ‰נ‡ ‰מונ ‰פירו˘ו ‡מ˙,
כי ‡‰מונ‰ ‰ו‡ בעיון ˆיורי„ ,ב„בר ‰נר‡ ‰לעינים ‡ינו ˘ייך ‡מונ ,‰ור˜ בענין ˆיורי ,ו‡מ˙
‰ו‡ ‰סכמ˙ ‰מˆי‡ו˙ עם ˆ‰יור ‰עיוני‡ ,״כ למ ‰מ„יי˜ ‰ו„ כ״˜ רבינו "וב‡מונ ‰זו ב‡מ˙".
‡ך ‰ענין ‰ו‡ „‰נ‡ ‰מונ‰ ‰י‡ ‡מ˙ בעˆמו˙ מ‰ו˙ ,‰כי ‡‰מ˙ ‰ו‡ „בר ‡˘ר ל‡ י˘˙נ‰
ול‡ יפול ˙ח˙ ‰חילוף ו˙‰מור ‰ב‡יז˘ ‰ינוי ˘י‰י׳‡ ,בל כללו˙ מˆי‡ו˙‰ ‰י‡ מ˜יפי ול‡
פנימי ,וכמבו‡ר ענינו במ˜ומו ,ו‡מ˙ ‰ו‡ פנימי וז" ‰וב‡מונ ‰זו ב‡מ˙" כ˘מכניסים ‡ו˙‰
ב‰ר‚˘ פנימי ,ובז ‰נע˘‰ ‰כל טוב ‚ם ב‚לוי.
י„ע˙י ‡˙ טעמו ˘ל ˆער ז ,‰וע„ כמ ‰כב„‰ ‰י‡ ‰עבו„ ‰ל˜בל ‰ב‡‰ב ‰ומ‚ ‰ם ל˜בוע
‰מוח ו‰לב ל‰יו˙ כלים טובים לח˘וב מח˘בו˙ ˘ל ˙ור ‰ועבו„ ‰פנימי˙‡ ,בל עם זˆ ‰ריכים

לקראת שבת

כתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום ייויום
מכתבי

ולכן ‰י' נר‡ ‰לפר˘ ‡˙ „ברי ר˘"י – כמו ˘פיר˘ו בכמ ‰מפר˘ים

היכן מתאים ונכון לגור?
תנאים למעבר מגורים

לכתבו אודות מקום הסתדרותו לדור בקביעות
-

אבל בנידון דידן :1
א( ]לעבור ל[דירה חדשה  -צריך להיות
בהסכמתה המלאה ומבלי כפי' של האישה תי'.
ב( אין צריך לנגוע בטיב החינוך של הילדים
שיחיו .2
ג( כיון שכמה שעות ביום אינו בביתו וזוגתו
תחי' מוכרחת להשאר בבית  -צריכים להיות
קרובי' או ידידותי' בסמיכות מקום לדירתם.
וכמדומה שבהנוגע אליו  -כל תנאים אלו אינם
במציאות.
3כדאי שישווה מכתביו מ ...ויראה בעליל עד
כמה ה'מרה-שחורה' שלו אינה מיוסדת ופועלת
נמיכות רוח ,ובטח גם חסרון חיות בעבודת
הקודש.
ומזה ילמוד על להבא שבאם יבוא היצר הרע
עוד הפעם ויפחידו "איך יצא ידי חובתו וכו' וכו'"
 גם לא ישים לב אפילו לטענות ומענות עמו,וינצל זמנו ומרצו בעבודתו בקדש קירוב לב בני
ישראל לאבינו שבשמים ,ומתוך שמחה דוקא,
וכנזכר לעיל.
)אגרות קודש חי"ב עמ' פט(

- (1במˆב ‰ייחו„י ˘ל ‰נמען‰ .מו"ל
˘ (2חינוכם עלול ל‰יפ‚ע ע˜ב ‰מעבר לסביב ‰חינוכי˙ ˘‡ינ‰
ר‡וי ‰כבמ˜ום ‰מ‚ורים ‰עכ˘ווי‰ .מו"ל
 (3כנר‡‰ ‰נמען כ˙ב על מˆב פעולו˙יו ˘ח˘ ˘‡ינן כ„רו˘
ו‡ינו פועל מספי˜ ,ועל ז ‰ב‡ ‰מענ ‰ב˘ורו˙ ‰ב‡ו˙‰ .מו"ל

)ר‡ ‰ר‡"ם .ספר זכרון‚ .ור ‡רי'.

ועו„(˘ ,כוונ˙ ר˘"י ל‰ב‰יר ‡˙ כללו˙ ‰ענין ˘ל ˙רומ ‰ל:'‰

לקבוע דירתו בסביבה של
חרדים לדבר ה׳

...במה שכותב סברה לעבור לדור ל  - . .הנה,
מצד עצמה ,סברה נכונה היא במאוד.

‰

פ˘טו˙ ‰ל˘ון "וי˜חו לי" מ˘מע˙‰˘ ‰רומ ‰מוב‡˙ ‡ל ˜‰ב" ,‰וז„ ‰בר ˘‡י ‡פ˘ר ל‡ומרו,
˘‰רי "ל‡‰ '‰ר ıומלו‡‰˙) "‰לים כ„ (‡ ,ו‰כל ˘ייך לו מלכ˙חיל!‰
ועו„ ז‡˙˜‰˘ ,ב" ‰מופ˘ט מכל ענין ˘ל ‚וף ו„מו˙ וˆור – ‰ו‡יך ˘ייך ל˜רב ‡ליו „בר מ?‰
וז‰ו ˘ב‡ ר˘"י ליי˘ב ול‰ב‰יר‰˘ ,כוונ ‰ב"לי" ‰י‡ "ל˘מי"‡˘ ,ין ‰כוונ ‰כ‡ן ל˜רב ‡˙

ידועים דברי המורה הגדול הוא הרמב"ם" :דרך
ברייתו של האדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו
אחר ריעיו וחבריו נוהג כמנהג אנשי המקום"
)הלכות דיעות פרק ו בתחלתו ,עיי"ש( ,מזה מובן
שיש להשתדל לקבוע דירתו בסביבה של חרדים
לדבר ה׳ ומקיימי מצותיו בפועל יום יום ובפרט
מקום דירה לאחרי הנשואין ,שיברך השי״ת בבנים
ובבנות ,הרי הסביבה עקר גדול בחינוכם לא
פחות ואולי עוד יותר מאשר ההורים והשפעתם,
וכיון שכל האמור הוא בכלל ציווי השם יתברך,
בודאי שהשם אינו מבקש אלא לפי הכח ,ובמילא
ישנה האפשרות לקיים את כל הנ״ל.
)אגרות קודש ח"כ עמ' שב-ג(

„‰בר ל˜‰ב" ‰עˆמו )˘‰כל ˘לו ו‡ינו ˆריך לכלום כו'( ‡ל‡ ˘˙‰רומ‰ ‰י‡ "ל˘מי"˘ ,מכניס
‡˙ „‰בר לר˘ו˙ .˘„˜‰‰
‡ך ‚ם מ‰לך ז‰ ‰˘˜ ‰ו‡ )כמו ˘ ‰˘˜‰במ˘כיל ל„ו„( – כי ל‡ מס˙בר ˘ר˘"י ˆריך ל˘‰מיענו
„בר פ˘וט כז!‰
ו‡כן ,מˆינו בכמ ‰כ˙ובים ˜ו„מים ל˘ונו˙ „ומים ביחס ל˜‰ב" – ‰וכמו "ע˘ר ‡ע˘רנו לך"
)ויˆ‡ כח ,כב( ˘„˜" ,לי כל בכור" )ב‡ י‚ ,ב( ,ול‡ ח˘ ב‰ם ר˘"י לפר˘ ול‰ב‰יר ‰ב‰ר ‰זו )"לי
ל˘מי"( ,מחמ˙ פ˘יטו˙.‰

‚.

ונר‡˘ ,‰כוונ˙ ר˘"י ל‡ ‰י˙ ‰ל‰ב‰יר ‡˙ מ˘מעו˙ ענין "לי" ביחס ל˜ב"‡ ,‰ל‡ ˘ב‡

לפר˘ כי מ˙יב˙ "לי" למ„ים ענין ח„˘ בנו‚ע למע˘˙‰˘ – ‰רומˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙ מ˙וך כוונ‰
מפור˘˙ "ל˘מי" )ר‡‚ ‰ם לבו˘ˆ ,י„ ‰ל„רך ,ב‡ר ב˘„ ‰ועו„(.
ו‰יינו˘ ,ל‡ „י בעˆם ‰פעול˘ ‰ל ‰כנס˙ ˙‰רומ ‰לר˘ו˙ ") ˘„˜‰‰וי˜חו ˙רומ‡ ,("‰ל‡
פעול ‰זו ˆריכ ‰ל‰יו˙ ב‡ופן ˘ל "לי" – מ˙וך כוונ ‰ל˘מו י˙ברך ,ועל „רך „ין ‰כוונ˘ ‰מˆינו

להרחיק מקום המגורים מהולכי
רכיל הגורמים סכסוכים
...כפי שמתאר מצבו בענין היחס עם הזיווג
שני שלו ,ולאחר שמציע את כל טענותיו ואת כל
מה שאירע בסכסוכי דברים שביניהם ,לפי דעתי
כל אלה הם ענינים שאין להם יסוד ואינם אלא
סכסוכי דברים בעלמא.
ובטח בין הגורמים יש גם כן זה שמתערבים
אנשים אחרים וענינים של לשון הרע וכיוצא בזה.
ובמילא לפי דעתי צריך הי׳ לבקש עצות איך לקרב
את לבבם זה לזו וזו לזה ,ואם באפשרי הוא מה
טוב שיעתיקו דירתם שלא להיות ביחד עם אלו
שיש לחשוב שהם הולכי רכיל ומדברים גוזמאות,
ואז יש לקוות שמעט מעט יתקרבו זה לזה וימעטו
הסכסוכים עד שיהי׳ שלום ושלוה ביניהם.
)אגרות קודש ח"ג עמ' תלח(

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

ל‚בי כ˙יב˙ ‚ט ˘ˆריך ל‰יו˙ מ˙וך כוונ ‰מפור˘˙ ל˘ם ") ‰˘‡‰וכ˙ב ל ,("‰וכעין ז ‰בכ˙יב˙
ספר ˙ור ‰וכו'.
‡מנם לפי ז ‰ל‡ מובן ‰ל˘ון "וי˜חו לי"

)וכ˜ו˘יי˙ ‰מ˘כיל ל„ו„ ‰נ"ל ב˙חיל˙ ‰ענין .ועו„ מפר˘ים

רבים( – ˘לכ‡ור ,‰ענין ‰כוונ" ‰ל˘מי" נ„ר˘ ‰ו‡ בע˙ פעול˙ ‰נ˙ינˆ˘ ,‰ריך ל˙˙ ˙‰רומ‰
ל ˘„˜‰עם כוונ ‰ל˘ם ˘מים ,ו‰י' ˆריך לומר "וי˙נו לי"!

„.

ו‰נ ,‰ב‰מ˘ך פירו˘ו על ‰פסו˜ מפר˘ ר˘"י ˘"˘לו˘ ˙רומו˙ ‡מורו˙ כ‡ן" ,ו‡ח˙ מ‰ן

‰י‡ "˙רומ˙ ‰מזבח 'ב˜ע ל‚ול‚ול˙' ל˜ופו˙ ל˜נו˙ מ‰ן ˜רבנו˙ ˆיבור" – ˙‰רומ˘ ‰ל "מחˆי˙
˜˘‰ל" ˘ˆריך ל‰בי‡ לˆורך ˜‰רבנו˙.
ובכן ,ביחס ל˙רומ ‰זו מˆינו מפור˘ )˘˜לים פ"‡ מ˘ניו˙ ‚˘‡ (‰-ר מכריחים כל ‡ח„ ל˙˙ ‡˙
‰מחˆי˙ ˜˘‰ל ˘מחוייב ב ‰וכופים ‡ו˙ו על כך; ולכ‡ור‡ ,‰ם נו˙ן בעל-כרחו ‡יך מ˙˜יים בז‰
„‰ין ˘ˆריך ל˙‰כוון "לי ל˘מי"? ‰רי כ˘נו˙ן בעל כרחו ‡ין כ‡ן כוונ ‰בכלל!
]‡ך ל‰עיר ˘בפירו˘ ר˘"י על ˙‰ור ‰ל‡ ‰וב‡‰ ‰לכ ‰זו ˘מכריחים ‡˙ „‡‰ם ל˙˙ מחˆי˙
˜˘‰ל.
ועו„ ל‰עיר˘ ,בפ˘ט ‰כ˙וב כ‡ן ‰נ" ‰וי˜חו לי ˙רומ "‰מ˙ייחס „ו˜‡ ל˙רומ˙ ‰מ˘כן ˘‰י˙‰
בנ„ב˙ לב ˘ל כל ‡ח„ ,וז˘ ‰נכלל כ‡ן ‚ם ˙‰רומ˘ ‰ל "מחˆי˙ ˜˘‰ל" ‰ו‡ ענין נוסף ˘למ„ו
רבו˙ינו מ„יו˜ ‰ל˘ון[.
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ו
.‰

ונר‡ ‰לומר בז„ ‰בר ח„˘˘ ,ב‡מ˙ לימו„ זˆ˘ ‰ריך ל‰יו˙ "לי" ,מ˙וך כוונ" ‰ל˘מי"

– ‡ינו מ˙ייחס לפעול˙ ‰נ˙ינ˘ ,‰י‰ו„י ˘נו˙ן ˙רומ ‰לˆ ˘„˜‰ריך ל˙‰כוון ל˘ם ˘מים; ‡ל‡
לפעול˙ ‰ל˜יח‚‰˘ ,‰זברים ˘ל ˘ ˘„˜‰‰לו˜חים ‡˙ ˙‰רומ ‰ומכניסים ‡ו˙ ‰בר˘ו˙ ,˘„˜‰‰
‰ם ˘ˆריכים לע˘ו˙ פעול˙ ל˜יח ‰זו בכוונ ‰מיוח„˙ "לי ל˘מי".
ו‰יינו„"˘ ,בר ‡ל בני י˘ר‡ל וי˜חו לי ˙רומ‰ "‰ו‡ ˆיווי ל‚‰זברים ˘‰ם ‰לו˜חים ‡˙ ˙‰רומו˙
מ‰מ˙נ„בים ,וכפי ˘ממ˘יך "מ‡˙ כל ‡י˘ ‡˘ר י„בנו לבו ˙˜חו ‡˙ ˙רומ˙י".
]ר‡‚ ‰ם ספורנו כ‡ן‡" :מור לי˘ר‡ל ˘חפˆ˙י ˘‚ב‡ים י‚בו בע„י ˙רומ' . . ‰וי‡מר מ˘‡ ‰ל כל ע„˙ בני י˘ר‡ל'
– ˘‰ם ‰סנ„‰רין – '˜חו מ‡˙כם ˙רומ ,'‰ובזˆ ‰ו ‰ל‰ם ˘י‚בו" .ור‡‚ ‰ם ‰עמ˜ ˘‡ל ‰ל˘‡יל˙ו˙ רי˘ פר˘˙נו[.

ולכן ‡ין ז ‰בס˙יר ‰ל‰‰לכ˘ ‰י˘ ˙רומ˘ ‰לו˜חים מ„‡‰ם בעל כרחו )"ממ˘כנין על
˜˘‰לים"( ,כי ‰עי˜ר ˘ˆריך ל‰יו˙ "ל˘מי" ‰ו‡ בל˜יח˙ ‚‰זבר" ,וי˜חו לי"‡ ,בל נ˙ינ˙ „‡‰ם
‡ינ ‰מוכרח˙ ל‰יו˙ בכוונ" ‰ל˘מי" ,ויכול‡ ‰פילו ל‰יו˙ בעל כרחו.

ו.

וי˘ ל˙˙ טעם ל„בר – בפנימיו˙ ‰ענינים:

˘ני ‰ענינים ˘ל נ˙ינ˙ „‡‰ם ול˜יח˙ ‚‰זבר ,מ˜בילים ‰ם ל˘ני ‰ענינים ‰כלליים בעבו„˙ '‰
˘ל כל ‡ח„ – "סור מרע" ו"ע˘ ‰טוב".
"סור מרע" ענינו ˘„‡‰ם ˆריך ל‰יז‰ר מענינים בל˙י רˆויים ‰מונעים ‡˙ ˘‰ר‡˙ ˘‰כינ– ‰
וב„ו‚מ˙ ז ‰בעניננו„‡‰ ,ם ˆריך ל‰וˆי‡ ‡˙ ˙‰רומ ‰מר˘ו˙ו ,ל‰סיר ‡˙ בעלו˙ו מ˙‰רומ ,‰כ„י
˘ל‡ ˙‰י' מניע ‰לכניס˙ ‰לר˘ו˙ ;˘„˜‰
ו‡ילו "ע˘ ‰טוב" ענינו ע˘יי˙ מע˘ים טובים ‰מבי‡ים ‡˙ ˘‰ר‡˙ ˘‰כינ – ‰וב„ו‚מ˙ ז‰
בעניננו ,כ‡˘ר ‚‰זברים לו˜חים ‡˙ ˙‰רומ ‰ומכניסים ‡ו˙ ‰בפועל בר˘ו˙ .˘„˜‰‰
ו‰נ ‰מבו‡ר בספרי חסי„ו˙˘ ,ב"סור מרע" יו˙ר נו‚ע ‰מע˘ ‰בפועל ,ול‡ כל כך מ˙ח˘בים עם
‰כוונ˘ ‰ב„בר .כי ,כיון ˘כל ענינו ˘ל "סור מרע" ‰ו‡ ‰כנ ‰ו„˜‰מ‰ ,‰סר˙ „‰ברים ‰מונעים
‡˙ ˘‰ר‡˙ ˘‰כינ‰ ,‰רי ‡ין כל כך נפ˜"מ כיˆ„ ‰וסרו „ברים ‡לו ,ו‰עי˜ר ˘בפועל ‰ם ל‡
˜יימים ול‡ מפריעים ל˘‰ר‡˙ ˘‰כינ.‰
]ר‡ ‰ספר ‰מ‡מרים ˙˘"ח ע'  83ו‡ילך ,ו˘ם" :בכל ענין ועˆ˘ ‰יסור מן ‰רע ‰רי ‰ו‡ טוב‰˘ ,רי ‰ו‡ יוˆ‡ מן
‰רע ,ומ‡ ‰יכפ˙ לן במ ‰ו‡יך ‰ו‡ יוˆ‡ מן ‰רע ,כי ‰עי˜ר ‰ו‡ ˘יוˆ‡ מן ‰חו˘ך ל‡ור.
ו‰נ ‰כל ז‰ ‰ו‡ ‰ס„ר „יˆי‡ ‰מן ‰רע ,וכמו במי ˘‰ו‡ טובע ר"ל בעומ˜ ‰נ‰ר‰ ,נ ‰כל ‡ופני ו„רכי ˆ‰ל‰ ‰ם
טובים ,כי ‰עי˜ר ‰ו‡ ˘יˆיל ‡˙ עˆמו מל‰טבע ברע ח"ו; ‡בל ל‡חר ˘יˆ‡ מן ‰סכנˆ ‰ריך ל‰יו˙ מסו„ר בעבו„˙ו"[.

וכך בעניננו :כ‡˘ר מ„ובר על ‰סר˙ ‰בעלו˙ ˘ל „‡‰ם‰ ,וˆ‡˙ ˙‰רומ ‰מר˘ו˙ו‡ ,ין כל כך
נפ˜"מ לכוונ˙ „‡‰ם ,ו‰עי˜ר ‰ו‡ ‰סך‰-כל למע˘‰˘ – ‰חפ ıיˆ‡ מר˘ו˙ „‡‰ם ו‡ין מניע‰
ל‰כניסו לר˘ו˙  ;˘„˜‰ולכן „‰בר יכול ל‰יע˘ו˙ ‡פילו בעל כרחו ˘ל „‡‰ם.

לקראת שבת

טו

‡˙ ˆור˙ ‰מנור ,‰וכ‡מור לעיל „ל‡ ‡˘˙מיט

‡ומנו˙ ז‰

ב˘ום מ˜ום לומר ˘נ˙‰וו ‰בז ‰ספ˜‡ ,פילו ל‡

ספר ו‰מע˘ ‰רו˜ח „‰סבר‡ נו˙נ˙ ˘ˆ"ל ‰כל ב˘ו ‰כו'(.

בזמן ‚לו˙ בבל.

ומ˘ ‰פיר˘ ‰כ˙וב „בר ז ‰ר˜ בפרט ‡ח„ ˘ל

ול‰כי

נר‡‰„ ‰י‡ ‰נו˙נ˙„ ,ב' ˜‰ו˘יו˙

‰נ"ל על בריי˙‡ „‡ין לו ‰כרע‡ (‡) ,יך ‡פ˘ר
˘ˆיווי ˙‰ור ‰ל‡ נ‡מר ב‡ופן „בריר‡ מיל˙‡
)ב( למ‡ ‰י ‡פ˘ר ‰י' לברר ‰ספ˜ מ‰מנור‰
˘ע˘ ‰מ˘‰ – ‰כריחו ‡˙ ‰רמב"ם לנ˜וט

)ומע˙‚ ‰ם י˙יי˘ב ‰יטב מ˘ ‰כ˙בו ˜‰רי˙

‰מנור‡) ‰ו ב‚‰ביעים ‡ו ב‰כפ˙ורים ופרחים(‡ ,ין
‰כוונ ‰בז ‰ל‡פו˜י ‡˘‰ר‡ ,ל‡ ‡„רב‰ :‰כ˙וב
ב‡ ללמ„ מפרט ז ‰על ˘‡ר ‰פרטים ,כ„מˆינו
בכמ ‰מ˜ומו˙.

]ו‡ולי

י"ל

ב‡ופן

‡חר

˜ˆ˙,

„כיון

)‡( „בפועל ממ˘ ‰י' במנור˙ מ˘‰" ‰כל

˘"מ˘ו˜„ים" ‰ו‡ ענין ˘ל נוי ‰מנור– ‰

מ˘ו˜„ים") ,ב( ול‡ ‰י' מחמ˙ ספי˜‡ ˘נול„

חל ב„רך ממיל‡ חיוב לע˘ו˙ ‡˙ ‰מנור‰

ולחומר‡‡ ,ל‡ מˆ„ „‰ין ו‰‰לכ) ‰מטעם

"מ˘ו˜„ים" )ל‡ ר˜ מחמ˙ ˆ‰יווי ‰מפור˘

‰מבו‡ר ל˜מן( .ומע˙‡" ,‰ין לו ‰כרע" ‡ינו

˘במנור‡ ,‰ל‡( ‚ם מחמ˙ ˆ‰יווי ‰כללי „ז‰

ספ˜ ב„ין ‡יז ‰חל˜ים מ‰מנור"ˆ ‰ל מ˘ו˜„ים,

‡-לי ו‡נו‰ו „ -יו נ‡ ‰כו' )˘ב˙ ˜ל‚ ,(:ו„ין "כל

„ו„‡י למע˘„‰ ‰ין ‰ו‡ „‰כל מ˘ו˜„ים‡ ,ל‡

חלב ל ,"'‰כמ"˘ ‰רמב"ם בסוף ‰ל' ‡יסורי

ר˜ י˘ ספ˜ בפירו˘ ‰כ˙ובים בלב„ ‡י ˙יב˙

מזבח „"כל „בר ˘‰ו‡ ל˘ם -‡‰ל ‰טוב"

מ˘ו˜„ים ˜‡י ‡לפניו ‡ו ‡ל‡חריו‡ ,בל ‡ין מז‰

)וע‡כו"כ בנ„ו"„ ,בענין כלי ‰מ˜„˘( ˆריך ˘י‰י'

נפ˜ו˙‡ ל„ינ‡ „ו„‡י ˆ"ל ‰כל מ˘ו˜„ים )ונמˆ‡

"מן ‰יפ‰ ‰מ˘ובח ביו˙ר  . .מן ‰נ‡ ‰ו‰טוב"

„˘ו ‰כ˙וב ז ‰ממ˘ ל˘‡ר כ˙ובים ˘בבריי˙‡

)ומפ˘טו˙ ל' ‰רמב"ם מ˘מע ˘‰ו‡ „ין „‡וריי˙‡.

˘‰ם ספי˜ו˙ ר˜ לענין פירו˘ ‰כ˙וב ,כנ"ל(.

ועיי"ע ל˜ו"˘ חכ"ז וי˜ר‡ ב( .ו‰עול ‰מז„ ,‰בחיוב

ובי‡ור

„‰בר‰„ ,ענין „"מ˘ו˜„ים" ‡ינו

„ין בˆור˙ ‰מנור˘] ‰על כו˙לי ‚‰ביעים כו'
ˆריכו˙ ל‰יו˙ בליטו˙ בˆיור ˘ל ˘˜„ים – ע"„
ˆור˙ ‚ביעים כפ˙ורים ופרחים[‡ ,ל‡ כ„יו˜
ל' ‰רמב"ם "ו‰כל מ˘ו˜„ים כמו ˘˜„ים
בע˘יי˙ן" ,פירו˘ „ז‰ו „ין ב‡ופן ע˘יי˙
‰מנור"˘ ,‰מ˘ו˜„ים" ‰ו‡ ‡ופן ע˘י' מיוח„.
וכמו ˘בי‡ר ‰רמב"ם בפירו˘ ‰מ˘ניו˙ ספ"‚
„מנחו˙" :מ˘ו˜„ים  . .מל‡כ ‰י„ועˆ‡ ‰ל
‡ומני ‰נחו˘˙ ˘‰ן מכין בפטי˘ כו' כולו
˘˜„ים ˘˜„ים ו‰ו‡ מע˘ ‰מפורסם ‡ין ˆריך
לב‡ר" .כלומר ,כיון ˘‚‰ביעים כו' ‰ם לנוי
‰מנור ,‰לכן ˆיוו˙˙ ‰ור˘ ‰ייע˘„‰ ‰בר ב‡ופן
˘ל "מ˘ו˜„ים"˘ ,זו‰י ‡ומנו˙ ‰עו˘ˆ ˙‡ ‰יור

‡ולם כ‡˘ר מ„ובר על ל˜יח˙ ‚‰זברים˘ ,ענינ‰ ‰ו‡ ‰כנס˙ ‰חפ ıו˙‰רומ ‰לר˘ו˙ ,˘„˜‰

‚‰ביע וכו' ב˙כלי˙ ‰נוי ו‰יופי .ומע˙ ‰מובן,

˘‰ר‡˙ ˘‰כינ‰ ,‰רי כ„י ל‰בי‡ ‡˙ ˘‰ר‡˙ ˘‰כינ ‰בפועל „רו˘ ‰כוונ ‰מ˙‡ימ ‰ל˘ם ˘מים.

˘ל‡חרי ˘‚יל‰ ‰כ˙וב „נוי ‰מנור„ ‰ור˘ מע˘‰

"מ˘ו˜„ים" י˘ ב' „ינים (‡) :חיוב "מ˘ו˜„ים"
ב˙ור ˆיווי פרטי במנור – ‰וˆיווי מפור˘ ז‰
˘בכ˙וב ˜‡י ‡ו על ‚‰ביעים ‡ו על ‰כפ˙ורים
ופרחים )ב‡ופן ˘"‡ין לו ‰כרע"(; )ב( מחמ˙
ˆ‰יווי ‰כללי „"ו‡נו‰ו"" ,כל חלב ל– "'‰
˘מˆ„ ז‰ ‰חיוב „"מ˘ו˜„ים" ‰ו‡ על ‚‰ביעים
כפ˙ורים ופרחים ב˘וו .‰ולפי ‡ופן ז ‰לכ‡ור‰
‡כן י˘ נפ˜"מ ל‰לכ ‰בספי˜‡ „"‡ין לו ‰כרע",
כי "מ˘ו˜„ים" ‡‰מור במנור ‰ל„‰י‡ ‰ו‡ „ין
לעיכוב‡‡ ,בל חיוב „ז-‡ ‰לי וכל חלב ‰ו‡
חיוב ר˜ לכ˙חיל‡ .‰בל בכל ‡ופן‚ ,ם ל„רך
זו ל‡ ‰י' ‡פ˘ר לברר ‰ספ˜ מ‰מנור˘ ‰ע˘‰
מ˘ ,‰כי ‡י ‡פ˘ר ‰י' לי„ע ‡יז ‰חל˜ים ‰ם
"מ˘ו˜„ים" מחמ˙ ˆ‰יווי )בכ˙וב ˘במנור,(‰
ו‡יז ‰מ‰ם מחמ˙ ‰חיוב ‰כללי ‰נ"ל[.

ומיו˘ב˙

‰יטב ˘יט˙ ‰רמב"ם מ˜ו˘יי˙

‡ומנו˙ ב‡ופן ˘ל "מ˘ו˜„ים" – ‡ין מ˜ום

‰מל"מ„ ,כנ"ל ‚ם ˘˘˙ ˜‰נים ˆ"ל מ˘ו˜„ים

לחל˜ ב‡ו˙‰ ‰מנור ‰בין ‚‰ביעים לכפ˙ורים

‡ף „ליכ‡ ספ˜ ב˜ר‡ „˘˘˙ ˜‰נים ,כי ‡ין

ופרחים ,ומיל˙‡ „פ˘יט‡ ‰י‡ ˘י˘ בכך בנין ‡ב

‰חיוב מחמ˙ ספ˜ ‡ל‡ מעי˜ר‡ „„ינ‡ ,כנ"ל

˘כל חל˜י ‰מנורˆ ‰ריכים ל‰יע˘ו˙ ע"י מע˘‰

ב‡רוכ.‰

פ

לקראת שבת

י„

מ˘ו˜„ים ב˜נ‡‰ ‰ח„ כפ˙ור ופרח" – "˜‡י
מ˘ו˜„ים ‡סיפי' „˜ר‡ „כפ˙ור ופרח" .ועיי'

ו‰נר‡‰

בז ‰ב„˜‰ם ‰בי‡ור בבריי˙‡ ‰נ"ל

„יומ‡ ˘"מ˘ו˜„ים" ‡ין לו ‰כרע„ ,לכ‡ור,‰

‚ם ב˘יח יˆח˜ ליומ‡ ˘ם[ ,ול‰כי מספי˜‡

‡יך יי˙כן לנ˜וט „˙‰ור‰˘) ‰י‡ ‰ור‡˙ ‰מע˘‰

עב„ינן מ˘ו˜„ים ‚ם ב˘˘˙ ˜‰נים .ו‰ו‡ „וח˜

‡˘ר יע˘ון( כ˙ב„ ‰ין ב‡ופן ˘‡ין לו ‰כרע,

‚„ול ,כי ˙מו ‰לומר ˘מחמ˙ ‰סבר‡ „"מ‡י

כך ˘י˙‰וו ‰מן ‰כ˙וב ‚ופ‡ ספ˜ ול‡ י„עו ‡יך

˘נ‡ כו'" נ„חו˜ בפסו˜ "˘לו˘‚ ‰ביעים ‚ו'"

ל˜יים ‡˙ ‰מˆו‰

ונפ˜יע‰ו מפ˘וטו .ועו„ ועי˜ר „מˆינו ל„‰י‡

‰כרע‡„ ,ין נפ˜"מ ‡ל‡ לפירו˘ ‰כ˙וב ול‡ ל„ינ‡ ,עיי"˘(.

בכמ„ ‰וכ˙ין „‰ספ˜ ‰ו‡ ר˜ ב˜ר‡ ‡חרינ‡
„˜נ‡ ‰מˆעי – ר‡ ‰ירו˘למי ע"ז פ"ב "‰ז,
בריי˙‡ „מל‡כ˙ ‰מ˘כן פ"י ,מכיל˙‡ ב˘לח יז,
ט .ועו„ .ול‰כי נר‡ ‰יו˙ר לפר˘ כוונ˙ ˙‰וס'
„ב˜ר‡ „˘˘˙ ˜‰נים ‚ופי'˘" ,ל˘‚ ‰ביעים
מ˘ו˜„ים ‚ו'" ,ליכ‡ ˘ום ספי˜‡ „"מ˘ו˜„ים"
˜‡י ר˜ ‡‚ביעים כיון ˘‰פסי˜ ‰כ˙וב ב˙יבו˙
"ב˜נ‡‰ ‰ח„" לפני "כפ˙ור ופרח"

)ו„ו"˜ ‰יטב

בל˘ון ˙‰וס' "ו˜ר‡ ‡חרינ‡ מוכח‡ „מ˘ו˜„ים ל‡ ˜‡י

‡ל‡ ‡‚ביעים" ,ול‡ כל˘ון ˙‰וס' לפנ"ז "מ˘מעו"(,
‡ל‡ ‰ספ˜ ‰ו‡ ר˜ ב˜ר‡ „˜נ‡ ‰מˆעי„ ,מח„
י"ל „"מ˘ו˜„ים" ˜‡י ‡"כפ˙ור ‚ו'" ,כ„מ˘מע
מז‡„" ‰יכ‡ ‡˙נח˙‡ ב‚ביעים" )ו‡"כ ‰ו‡ ל‡
כמו ב˘˘˙ ˜‰נים ˘‚‰ביעים ‰ם מ˘ו˜„ים(‡ ,ו
˘נ‡מר ˘"מ˘ו˜„ים" ˜‡י ‡‚ביעים כי כן נלמו„
מ‰כ˙וב „˘˘˙ ˜‰נים ˘בו "מוכח‡ „מ˘ו˜„ים
ל‡ ˜‡י ‡ל‡ ‡‚ביעים" .ו„‰ר‡ ˜ו˘יין ל„וכ˙‡,
ב˘י' ‰רמב"ם ˘נר‡ˆ‰˘ ‰ריך לחינם לע˘ו˙
‰כפ˙ורים ו‰פרחים „˘˘˙ ˜‰נים מ˘ו˜„ים.

ובמע˘‰

רו˜ח על ‰רמב"ם כ˙ב ליי˘ב

˘יט˙ו ב‡ו"‡‡„ ,ע"פ ˘‰ספ˜ ‡ינו ‡ל‡
בפסו˜ „˜נ‡ ‰מˆעי‡ ,בל ‰רי ‡˘כחן סבר‡
ל„מו˙ ול˜˘ר )ב˙ור ‰וכח‰ ˙‡ (‰כ˙וב ˘‰ני
עם ‰ר‡˘ון ,כי "מס˙בר‡ ˘י‰יו ˘ווין"‰ ,יינו

ול‰כי

)מ˘‡"כ ב˘‡ר ‰כ˙ובים ˘‡ין ל‰ם

ˆריך לומר )לכ‡ור˘ (‰ב"‡ין לו

‰כרע" ‡ין ‰כוונ˘ ‰מלכ˙חיל ‰ובעˆם ל‡
‰כריע˙‰ ‰ור‡ ,‰ל‡ ו„‡י ‡מר˙ ‰ור ‰כיˆ„
לע˘ו˙ ‡˙ ‰מנור ‰ב‡ופן מסויים וכן ע˘‰
‡ו˙ ‰מ˘ ‰בפועל ,ו‰ספ˜ )"‡ין לו ‰כרע"( נול„
ר˜ בזמן מ‡וחר יו˙ר‡ .ל‡ ˘‡"כ יו˜˘‡ ‰ימ˙י
נול„ ‰ספ˜ מ‡חר ˘˙מי„ ‰י˙ ‰מנור ‰במ˘כן
ומ˜„˘ .ולכ‡ור‰ ‰י' ‡פ˘ר לומר ˘‰ספ˜
נ˙‰וו ‰בזמן ‚לו˙ בבל

ארגמן הוא ארגמן?
וזאת התרומה גו׳ ותכלת וארגמן
ארגמן – צמר צבוע ממין צבע ששמו ארגמן
)כה ,ג-ד .רש״י(

לפום ריהטא קשה ,הרי בפירושו לא ביאר
רש"י כלל איזה צבע הוא "ארגמן" ,וא"כ ממ"נ,
באם צבע "ארגמן" אינו ידוע ,מדוע לא פירשו,
ובאם ידוע הוא ,מה בא רש"י לפרש בביאורו?
וי"ל בזה ,דלא בא רש"י לפרש צבעו של
הארגמן ,כ"א לתרץ קושיא אחרת:
מלשון הכתוב "ויקחו לי תרומה גו' ,וזאת
התרומה אשר תקחו מאתם" משמע דכל נדבות
המשכן היו כבר ברשותם של ישראל ,ולא הי'
חסר כ"א לקיחת הגיזבר את התרומות מרשותם.

)ע"„ ‰מבו‡ר בסו‚י‡ „יומ‡

וע"ז קשה ,כמו שהקשה ברש"י לעיל בנוגע
ל"ועצי שטים" – "ומאין היו להם במדבר"?
דבשלמא "כסף זהב ונחושת" ,ידענו שהי' לבנ"י
מביזת מצרים וביזת הים .אך מאין הי' להם צבע
ארגמן ,והאם לקחו בני ישראל אתם ממצרים
צלוחיות של צבעים )ועד"ז קשה בעוד כמה
מט"ו הדברים של נדבת המשכן(?

˘‰י' ˘ינוי בˆור˙ ‰מנור ‰בין בי˙ ר‡˘ון לבי˙

ולכן מפרש רש"י שאין "ארגמן" – צבע
ארגמן ,כ"א "צמר" ,שהוא צבוע כבר בצבע
ארגמן.

לעיל מיני'„ ,במ˜„˘ ˘ני נס˙פ˜ו בכ˙ובים „‡מ ‰טר˜סין

כו' ,ועיי"ע מ‚יל ‚ ‰ע"‡ ‚בי „ברים ˘נ˘כחו ב‚לו˙(.
‡יבר‡„ ,נוסף על „‰וח˜ ˘ב„בר‰˘ ,רי בין
‰עולים עם עזר‡ ‰יו "רבים מ‰כ‰נים ‚ו' ‰ז˜נים
‡˘ר ר‡ו ‡˙ ‰בי˙ ‰ר‡˘ון" )עזר‡ ‚ ,יב(‰ ,נ ‰עו„
ז‡˙ ועי˜ר„ ,ל‡ ‡י˘˙מיט ב˘ום „וכ˙‡ לומר
˘ני„˘ ,ו˜‡ בבי˙ ˘ני ‰י' "‰כל מ˘ו˜„ים" .ו‚ם
‡ין לומר „‰ספ˜ נול„ ר˜ ‡ˆל ˙נ‡ „בריי˙‡ ,כי
‡"כ מ ‰לו ל‰רמב"ם לˆיין עפ"ז „ין במנור˙
בי‰מ"˜ ˘נע˘י˙ כול ‰מ˘ו˜„ים על יסו„ ספ˜
„˙נ‡ „בריי˙‡ ˘נול„ ר˜ ל‡חר ‰חורבן ,ומ‡י„ך,
לע˙י„ לב‡ ‡‰רן ומ˘ ‰עמנו וכבר י˘מיעונו
„‰ין )כמבו‡ר בכ‚"„ ביומ‡  ,‰ב(.

ו‰נ,‰

י„וע˜˘‰ ‰ו"ט ‚בי כמ ‰מ‰מˆו˙

˘‰סבר‡ נו˙נ˙ ל˘‰וו˙ מע˘‡‰ ‰מˆעי ומע˘‰

˘˜יימו ˙מי„ מזמנו ˘ל מ˘ ‰רבינו ו‡ילך‰ ,י‡ך

˘˘˙ ˜‰נים ,ול‰כי ס"ל ל‰רמב"ם „י˘ לע˘ו˙

נול„ו ב‰ן ספי˜ו˙ ומחלו˜ו˙ ב‡ופן ˜יומן

‚ם ˘˘˙ ˜‰נים מ˘ו˜„ים‡" ,ף „‰פסו˜ ל‡ חייב

ירו˘' פסחים רי˘ פ"ו .חו"ב ב‰ל' בי˙ ‰בחיר ‰ע' מ‚(.

)עיי'

כך" ,מטעם כ„י ל˘‰וו˙ן ,מ‡חר ˘"‡ין ˜פי„‡

ו‡כ"מ .ובנ„ו"„ ‚בי ‰מנור˜‰ ‰ו˘י‡ רב ‰יו˙ר,

ב‰וספ‡ ."‰בל ‚ם ˙ירו ıזˆ ‰ע"‚‡‰ :ומנם

כי ‰מנור˘ ‰ע˘ ‰מ˘ ‰רבינו עˆמו ב˙בני˙

מספי˜‰ ‰סבר‡ „"כ„י ל˘‰וו˙ן" לח„˘ „ין

"‡˘ר ‡˙ ‰מר‡ ‰ב‰ר" ‰י˙˜ ‰יימ˙ במ˘ך

˘"‰כל מ˘ו˜„ים"‚ ,ם במ˜ום "„‰פסו˜ ל‡ חייב

מ‡ו˙ ˘‰נים ˘ל ‰בי˙ ‰ר‡˘ון

כך" )ובפרט ˘‡ין ‰רמב"ם נו˜ט בל' "ויר‡ ‰לי" וכיו"ב(.

ע"ב ו‡ילך ,ועו„( ,ו‡"כ ‚ם ב„ורם ר‡ו וי„עו ב„יו˜

ומעתה מובן איך הי' להם צמר כזה במדבר,
שהרי מפורש בקרא שהיו לישראל "צאן ובקר
מקנה כבד מאוד" )בא יב ,לח( ,וא"כ מובן ולא
ייפלא שהי' נמצא אצל בני ישראל גם הרבה
צמר )עוד ממצרים( ,ומתוך ריבוי הצמר וודאי
הי' להם גם סוגי צמר הצבועים כבר בצבעים
שונים )ולביאור שאר הדברים שעליהם קשה קושיא הנ"ל
יעויין במקור הדברים(.

האם מותר לבנות ארון?
ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה ואל הארון תתן
את העדות
בא ללמד שבעודו ארון לבדו ,בלא כפורת ,יתן תחלה העדות
לתוכו ואח"כ יתן את הכפורת עליו
)כה ,כא .רש״י(

במנחת חינוך )מצוה צה( כותב וז"ל "ואף דשמן
המשחה נפק"מ דאסור לעשות כמתכונתו ,הא
גם ארון אסור לעשות כמו היכל דוגמת היכל.
ואפשר דארון הוא עם הכרובים כלי אחד ,ואם
כן ,כרובים בלא"ה אסור לעשות כמבואר שם
במצות לא תעשון אתי ,וארון בלא כרובים אין
איסור ,ואפשר דמותר ,וצ"ע".
ויש לומר דדבר זה אם "ארון בלא כרובים אין
איסור" תלוי במחלוקת רש"י ורמב"ן בפרשתנו.
דהנה ,ממ"ש רש"י שהתיבות "ואל הארון"
באות ללמד ש"בעודו ארון בלא כפורת כו' יתן"
משמע דס"ל שהארון והכפורת – כלים נפרדים
הם ,ולכן מ"ש "ואל הארון" פירושו "ארון לבדו
בלא כפורת".
אך הרמב"ן מקשה על רש"י "אם הי' זה
צוואה משמעו יותר שאחר שיתן הכפורת על
הארון  . .יתן בארון את העדות ,כי ארון יקרא
בהיות הכפורת עליו" )ובכסף מזוקק הגירסא
"כי אין הארון יקרא רק בהיות הכפורת"(,
ונמצא ,דלדעת הרמב"ן הארון והכפורת כלי
אחד הם.
ונמצא ,דרק לשיטת הרמב"ן ב"ארון בלא
כרובים אין איסור" ,כי הארון בלי הכפורת אינו
בגדר ארון ,ולכן מותר לעשותו .אך לשיטת רש"י
דהארון הוא כלי בפני עצמו ,אסור לעשותו.
כן י"ל עוד נפק"מ במחלוקת רש"י ורמב"ן,
שהרי בעשיית הכלים היו צריכים לכוון "לשמה"
)ראה רש"י פרשתנו כה ,ח ,וראה בארוכה בלקו"ש חכ"א

עמ'  254ואילך בנוגע לדין "לשמה" בכלים( ,ועפ"ז
בעשיית הכפורת ,להרמב"ן היו צריכים לכוון
לשם "ארון" ,אך לרש"י היו צריכים לכוון לשם
"כרובים".

)עיי' מנחו˙ ˆח

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

ח

י‚

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

דין "משוקדים" במנורה
שי' הרמב"ם

מדבר – מקום מתאים
גיוי השכינה?

יביא קושיית המל"מ שהצריך הרמב"ם משוקדים גם בששת הקנים אף שהספק שאין לו הכרע הוא רק בקרא דקנה
אמצעי ,וידחה תירוצי המפרשים  /יסיק ביאור מחודש דלהרמב"ם הי' הכרח דודאי כל המנורה צ"ל משוקדים
והספק הוא רק לענין פירוש הכתובים

מה נוגע לנו לדורות לדעת פרטי עשיית המשכן?  /כיון שבעת מתן תורה כבר שרתה שכינה בישראל ,מדוע הי'
צורך במשכן?  /מהי מעלת המשכן שבמדבר על המקדש בירושלים ,ואיך ניתן לעשות משכן בתוך ה"מדבר"
שבנפשו פנימה?

ī
ברמב"ם

‰ל' בי˙ ‰בחיר ‰פ"‚ "‰ב מפרט

מנין ‚ביעים כפ˙ורים פרחים ˘במנור‰ ,‰ן „˜נ‰

ī

‡מˆעי )‚וף ‰מנור (‰ו‰ן „˘˘˙ ˜‰נים כו'
ומסיים "ו‰כל מ˘ו˜„ים כמו ˘˜„ים בע˘יי˙ן".

ביאור במהות המשכן שבמדבר סיני ,במדבר העמים וב"מדבר" הלב שבכאו"א
‡.

ב˙חיל˙ פר˘˙נו נ‡מר "וי˜חו לי ˙רומ‚ ‰ו' וע˘ו לי מ˜„˘ ו˘כנ˙י ב˙וכם"‰˘ ,ו‡

ˆ‰יווי לבני י˘ר‡ל על נ„ב˙ ‰מ˘כן ועל מל‡כ˙ ע˘יי˙ו ,וב‰מ˘ך פר˘˙נו נ‡מרו „יני ע˘יי˙
כלי ‰מ˘כן˜ ,ר˘יו ויריעו˙יו וכו'.

ו‰בי‡ ע"ז ‰כסף מ˘נ ‰ב˘ם מ‰ר"י ˜ור˜וס:
"כ˙ב כן רבינו מ„‡מרינן בפר˜ ‰וˆי‡ו לו )יומ‡ נב,

סע"‡ ו‡ילך(  '‰מ˜ר‡ו˙ ‡ין ל‰ם ‰כרע ו‡ח„ מ‰ם
מ˘ו˜„ים ]"ובמנור‡ ‰רבע‚ ‰ביעים מ˘ו˜„ים
כפ˙ורי' ופרחי'"[ „מספ˜‡ לן ‡י ˜‡י ‡‚ביעים
‡ו ‡כפ˙ורי' ופרחי' ,ולכך מפר˘ ‡˙רוויי‰ו

ולכ‡ור ,‰כ‡˘ר לומ„ים פר˘ ‰זו ,עול˙ ‰מי„‚ ‰‰ול :‰ל‡יזˆ ‰ורך נכ˙בו כל פרטי ע˘יי˙
‰מ˘כן ב˙ור?‰
„‰נ‡ ,‰מרו חז"ל )סוט ‰ט" (‡ ,מ˘נבנ ‰מ˜„˘ ר‡˘ון נ‚נז ‡‰ל מוע„ ˜ר˘יו ˜רסיו ובריחיו
ועמו„יו ו‡„ניו"‰˘ ,רי ‰י' ‰מ˘כן בבחינ˙ „יר˙ ער‡י ל˘כינ ,‰וכ„ברי ‰רמב"ם "מˆו˙ ע˘‰

„מספי˜‡ עב„ינן כול‰ו מ˘ו˜„ים‡˘ ,ף ‡ם
יע˘ו מ˘ו˜„ים ו‡ין ˆריך ל‰יו˙ מ˘ו˜„ים ‡ין
בכך ‰פס„‡ ,בל ‡ם יניח מלע˘ו˙ מ˘ו˜„ים ‡ם
ˆריך מ˘ו˜„ים ‡יכ‡ ˜פי„‡" .ובמ˘נ ‰למלך
‰„ ,‰˘˜‰ל‡ ‰ספ˜ )˘בבריי˙‡( ‡ינו ‡ל‡ "ב˜ר‡

‰רמב"ם ˘"‰כל מ˘ו˜„ים" .ו‡˘‰יר בˆ"ע.

ו‰מבי"ט

ב˜רי˙ ספר כ‡ן  ‰˘˜‰נמי כעין

ז ,‰ו˙יר ıע"פ פירו˘ ˙‰וס'

)בסו‚י‡ „יומ‡ ˘ם(

בטעם ˘"מ˘ו˜„ים" ‡ין לו ‰כרע‰„ ,ספ˜
‰ו‡ "מ˘ום „‡יכ‡ ‡˙נח˙‡ ב‚ביעים ]‚בי ‚וף
‰מנור˜ ,‰נ‡ ‰מˆעי[ ,ובמנור‡ ‰רבע‚ ‰ביעים,
ומ˘מעו מ˘ו˜„ים כפ˙ורי' ופרחי' ,ו˜ר‡ ‡חרינ‡
מוכח‡ „מ˘ו˜„ים ל‡ ˜‡י ‡ל‡ ‡‚ביעים „כ˙יב
]‚בי ˘˘˙ ˜‰נים[ ˘ל˘‚ ‰ביעים מ˘ו˜„ים,
ול‰כי ‡ין לו ‰כרע"‰ .יינו ˘‰ספ˜ ‰ו‡ מחמ˙
‰ס˙יר˘ ‰בין ˜ר‡ „˜נ‡‰ ‰מˆעי ל˜ר‡ „˘˘˙
˜‰נים .ול‰כי )כל' ‰מבי"ט( "עב„ינן לכול‰ו „˜ני
‰מנור ‰נמי מ˘ו˜„ים „ . .מ‡י ˘נ‡ מנור‚ ‰ופ‡
מ˜ני מנור‡ . . ‰י כול‰ו ‚ביעים כפ˙ורים ופרחים
„מנור ‰בעו מ˘ו˜„ים מ˘ום „‡ין ‰כרע ‡‰יכ‡

לע˘ו˙ בי˙ ל . . '‰וכבר נ˙פר˘ ב˙ור ‰מ˘כן ˘ע˘ ‰מ˘ ‰רבינו ,ו‰י' לפי ˘ע ,"‰ול„ורו˙ ‡ין

„ובמנור‡ ‰רבע‚ ‰ביעים מ˘ו˜„ים כפ˙ורי'

)‰ל'

˜‡י‰ ,כי נמי כול‰ו „˜נים בעו מ˘ו˜„ים".

ופרחי' „מיירי ב‚ופ˘ ‰ל מנור‡ ,"‰בל ‚בי

‡בל לכ‡ור‡ ‰ין פירו˘ו מובן„ ,ל„בריו נמˆ‡,

"כפ˙ורים ופרחים ב˘˘˙ ˜‰נים )"˘ל˘‚ ‰ביעים

˘מˆ„ ‰סבר‡ "„מ‡י ˘נ‡ מנור‚ ‰ופ‡ מ˜ני

מ˘ו˜„ים ב˜נ‡‰ ‰ח„ כפ˙ור ופרח"( ל‡ מספ˜‡

מנור "‰מ˙‰וו ‰ספ˜ ב˘ני ‰כ˙ובים‚ ,ם ב˜ר‡

לי' ‡י בעינן מ˘ו˜„ים כיון „‰פסי˜ ]ב˙‰יבו˙[

„˘˘˙ ˜‰נים ‚ופי' ]‰יינו כמו ˘בי‡ר‡„ ,ם

"ב˜נ‡‰ ‰ח„" בין "מ˘ו˜„ים" ל"כפ˙ור ופרח",

ננ˜וט „מ˘ו˜„ים ‡‰מור ב˜נ‡ ‰מˆעי ל‡ ˜‡י

„‡ל˙"‰ ‰ו"ל למימר ˘ל˘‚ ‰ביעים ב˜נ‡‰ ‰ח„

‡ל‡ ‡כפ˙ורי' ופרחי'‰ ,י' ˆריך ל„חו˜ ולומר

מ˘ו˜„ים כפ˙ור ופרח" ,ו‡"כ למ ‰כ˙ב כ‡ן

˘‚ם ב˜ר‡ „˘˘˙ ˜‰נים˘" ,ל˘‚ ‰ביעים

ˆיווי לבנו˙ עו„ מ˘כן ,כי "‡ין ˘ם בי˙ ל„ורי „‰ורו˙ ‡ל‡ בירו˘לים בלב„ וב‰ר ‰מורי'"

בי˙ ‰בחיר ‰פ"‡ ‰ל' ‡ .(‚-ו‡"כ ,לכ‡ור" ‰מ‡י „‰ו‰ ‰ו ,"‰ומ ‰נו‚ע ל„ורו˙ י„יע˙ פרטי ע˘יי˙
‰מ˘כן?
וב˘למ‡ י„יע˙ פרטי „יני בנין בי˙ ‰מ˜„˘‰ ,נ‡ ‰ף ˘חרבו ‰מ˜„˘ו˙ ,מ"מ ע„יין נו‚ע לנו
לי„ע פרטי „יני ‰בנינים ,כיון ˘לע˙י„ לבו‡ ,כ‡˘ר ייבנ‰ ‰מ˜„˘‰ ,נ ‰רוב בנינו י‰י' מיוס„
על ס„ר ‰בנין „מ˜„˘ו˙ ‰ר‡˘ונים

)ר‡ ‰רמב"ם ב„˜‰מ˙ו לפירו˘ ‰מ˘ניו˙ בנו‚ע למס' מ„ו˙ ,ובפ˙יח‰

לקראת שבת

דרוש ואגדה
וביאורים
עיונים

ט

למס' מ„ו˙ מ˙‰וס' יו"ט( ,ולכן י˘ לנו ללמו„ ס„ר בניין ב˙י ‰מ˜„˘ו˙ בכ„י לי„ע ‰י‡ך לבנו˙

הכוונה בלקיחת הצדקה
ויקחו לי תרומה
לי לשמי
)כה ,ב .רש"י(

ידועה הקושי' מדוע נאמר "ויקחו לי
תרומה" ,דלכאו' הול"ל "ויתנו לי תרומה"?
ויש לבאר זה ע"ד הרמז ,דהא גופא
משמיענו הכתוב ,דלא רק נתינת הצדקה צ"ל
"לשמי" כ"א גם ה"ויקחו לי" – לקיחת הצדקה
צ"ל לשם הקב"ה.
דהנה זה שהנותן – העשיר – צריך ליתן
צדקה "לשמי" – לשם המצוה ,אינו חידוש כ"כ.
דמכיון שהכסף הוא רכושו הפרטי ,והתייגע
להשיגו ,הרי כשנפרד מהכסף ונותנו לזולתו
ה"ז ]בד"כ[ בשביל לקיים מצות צדקה "לשמי".
אך העני הלוקח את הצדקה ,ה"ה לוקחה
לשם עצמו ,לפרנס עצמו ובני ביתו ,ויתכן
שלא תהי' בזה כוונה "לשמי" .וזה משמיענו
הכתוב שגם העני צריך לקחת את הצדקה
לשם הקב"ה.
והוא ע"פ המבואר בסה"ק

)ראה סה"מ

תרכ"ח ד"ה תקעו .ועייג"כ שמו"ר פל"א ,ה .תנחומא

שם( דהטעם שברא הקב"ה את עולמו באופן
שהעניים מקבלים את כספם דוקא מהעשירים
הוא כי באם הי' לכולם את כל הנצרך להם ,לא
הי' בעולם ענין החסד והצדקה.
ולשם זה צריך העני לקבל את הצדקה ,לא
כי עי"ז יהי' לו פרנסתו ,אלא "לשמי" ,דע"י
שהעשיר נותן לו המעות מתקיים ענין הצדקה
בעולם.

למה הכרובים עם
"פרצוף תינוק"?
ועשית שנים כרבים זהב
כרבים  -דמות פרצוף תינוק להם
)כה ,יח .רש"י(

איתא במדרש )דברים רבה פ"ה ,ז .ובכ"מ( "מלך
שהיו לו בנים הרבה והיה אוהב את הקטן
יותר מכולן כו' ,כך אמר הקב"ה :מכל האומות
שבראתי איני אוהב אלא לישראל ,שנאמר "כי
נער ישראל ואוהבהו" .והיינו ,שאהבת הקב"ה
לישראל היא בדוגמת אהבת האב לבנו הקטן.
ובספרי חסידות

)ראה לקוטי אמרים ואור תורה

‰מ˜„˘ „לע˙י„‡ .ך בנו‚ע למ˘כן ˘נ‚נז – ˆריך בי‡ור ,ל˘ם מ ‰נכ˙בו „יני ע˘יי˙ ‰מ˘כן?
וביו˙ר ˆריך בי‡ור ע"פ ‰י„וע ˘"˙‰ור‰ ‰י‡ נˆחי˙" )ל˘ון ˙‰ני‡ פי"ז( ו"כל מ˘ ‰כ˙וב
ב˙ור„‰ ‰בר ‰וי נˆחי ול‡ ר˜ מ‰˘ ‰י'" )ל˘ון ‰רו‚ˆ'ובי – ‰וב‡ במפענח ˆפונו˙ פ" ‰סי"ב( ,ונמˆ‡
˘‚ם ל‡חרי ˘נ‚נז ‰מ˘כן ו‚ם ‡חרי ˘נחרבו ב˙י ‰מ˜„˘ו˙ ,ע„יין י˘ "נˆחיו˙" במל‡כ˙
‰מ˘כן ,ב‡ופן ˘‚ם בימינו ‡ל ‰ני˙ן ללמו„ ממל‡כ˙ ‰מ˘כן ‰ור‡ו˙ בחיי ‰יום יום.
וˆריך בי‡ור‡ ,יזו ‰ור‡‡ ‰פ˘ר ללמו„ מ‰מ˘כן ,ו‡יך ‰וי ‰מ˘כן „בר נˆחי ‚ם בימינו
‡לו?
ול‰בין ז ,‰י˘ ל„˜‰ים ˙חיל ‰בי‡ור ˙וכן ענין ‰מ˘כן ופעול˙ו˘ ,ע"י ‰בנ˙ ‚ו„ל ענין
‰מ˘כן יובן ‡˘ר בבחינ ‰מסויימ˙ ‚„ל ‰מעל˙ו ‚ם על מעל˙ ב˙י ‰מ˜„˘ ˘נבנו ל‡חרי ז,‰
ול‡ור ‰בי‡ור בעניין ‰מ˘כן ˙ובן ‰יטב ‚ם ‰נˆחיו˙ ˘בבניין ‰מ˘כן ,ו‡˘ר „וו˜‡ בימינו
‡ל ‰י˘ ללמו„ מ‰מ˘כן ‰ור‡ו˙ מיוח„ו˙ בעבו„˙ ‰בור‡ י˙'.

)להרב המגיד נ"ע( בתחילתם .ד"ה כי נער ישראל

תרס"ו ,ועוד( מבואר הטעם לאהבת האבן לבן
הקטן דווקא ,כי האהבה בין אב לבן אינה
מצד מעלות הבן ,חכמתו ,מדותיו וכיו"ב ,אלא
משום שהוא בנו וחלק ממנו ,ולכן אוהב אותו
האב באהבה עזה.
וענין זה מודגש דווקא בבן קטן .כי בבן
גדול מכיון שמשתמש כבר בחכמתו ומדותיו
אפשר להיות שהאב יאהב את הבן גם מצד
מעלותיו וכשרונותיו .מה שאין כן בבן קטן
מכיון ששכלו ומדותיו אינם מפותחים עדיין,
גלוי לכל שהאהבה היא רק מצד עצם היותו
בנו.
וכן הוא גם באהבת הקב"ה לישראל,
שאהבה זו אינה רק מצד מעלות ישראל,
שמקיימים את התורה ואת המצוות מצד
חכמתם ,מדותיהם וכיו"ב ,אלא אהבה זו היא
בדוגמת האהבה ל"בן הקטן" ,שהיא אהבה
עצמית הבאה מצד נשמת ישראל שהיא "חלק
אלוקה ממעל" )ראה תניא פ"ב בארוכה(.
ועל פי זה יש לבאר זה שהכרובים "דמות
פרצוף תינוק להם" ,כי בזה מרומזת האהבה
הגדולה שיש להקב"ה לישראל בניו ,שהיא
בדוגמת האהבה שיש לאב ל"תינוק" ולילדו
הקטן.

ב‰" .נ ‰מו„ע˙ ז‡˙ מ‡מר רז"ל )ר‡˙ ‰נחומ‡ נ˘‡ טז .בחו˜ו˙י ‚ .במ„ב"ר פי"‚ ,ו( ˘˙כלי˙ ברי‡˙
עולם ‰ז‰ ‰ו‡ ˘נ˙‡ו˜‰ ‰ב" ‰ל‰יו˙ לו „יר ‰ב˙ח˙ונים" )ל˘ון רבינו ‰ז˜ן נ"ע ב˙ני‡ פל"ו( .ו‰יינו,
˘רˆ˜‰ ‰ב"˘ ‰עולם ‰ז˘‚‰ ‰מי ו‰חומרי י˙על ‰ויז„כך ל‰יו˙ מ˜ום ר‡וי ל˘כינ˙ו י˙ברך,
ורˆון ז‰ ‰ו‡ ˙כלי˙ ומטר˙ ברי‡˙ ‰עולם.
ולכן ˆיוו˜‰ ‰ב"" ‰וע˘ו לי מ˜„˘ ו˘כנ˙י ב˙וכם"˘ ,עניין ע˘יי˙ ‰מ˘כן ו‰מ˜„˘ ‰ו‡
‰ו‡ ˜יום ˆ‰יווי לע˘ו˙ מעולם ‰ז˘‚‰ ‰מי מ˜ום „יר ‰ל‚ילוי ˘‰כינ" – ‰ו˘כנ˙י ב˙וכם".
וז‰ו מ˘ ‰נˆטוו י˘ר‡ל "וי˜חו לי ˙רומ˙"˘ ,"‰רומ‰ "‰י‡ מל˘ון "‰רמ"‰

)ז‰ר פר˘˙נו ˜מז,

‡( .ו‰יינו˘ ,י˜חו בני י˘ר‡ל ויפרי˘ו מנכסי‰ם ˘‚‰מיים ,כספם ,ז‰בם וכיו"ב ,וירימו וי˜„י˘ו
‡ו˙ם ל‰יו˙ חל˜ מ‰מ˘כן .ובז ‰ממל‡ים ‡˙ כוונ˙ ˜‰ב" ‰בברי‡˙ ‰עולמו˙ ˘י˘כון וי˙‚ל‰
ב˙וך עולם ‰ז ,‰כי ˘‰ר‡˙ ˘‰כינ‰ ‰י‡ ב˙וך „‰ברים ˘‚‰מיים ˘מ‰ם נבנ‰ ‰מ˘כן.
‡ך לכ‡ורˆ ‰ריך עיון בז‰˘ ,‰רי ‚ם ˜ו„ם ˜‰מ˙ ‰מ˘כן כבר ˘ר˙˘ ‰כינ ‰בעולם ‰ז ‰בע˙
מ˙ן ˙ור ,‰וכמו ˘כ˙וב "ויר„  '‰על ‰ר סיני" ,ומ˙ו‡ר בפר˘˙ מ˙ן ˙ור ‰ב‡ריכו˙ עוˆם ‚ילוי
˘‰כינ‰˘ ‰י' ב‡ו˙ו ‰זמן ,ו‡"כ ˆריך בי‡ור„ ,ב‡ם כבר ˘ר˙˘ ‰כינ ‰בעולם ‰ז ,‰מ„וע ‰יו
ˆריכים י˘ר‡ל לע˘ו˙ ‰מ˘כן בכ„י לפעול "ו˘כנ˙י ב˙וכם" – ˘י‰י' ‚ילוי ˘‰כינ ‰למט?‰
‡ל‡ ˘י˘ חילו˜ ‚„ול בין ˘‰ר‡˙ ˘‰כינ ‰בע˙ מ˙ן ˙ור ‰ל˘‰ר‡˙ ˘‰כינ‡ ‰ח"כ במ˘כן,
„במ˙ן ˙ור‰ ‰י' ‚ילוי ˘‰כינ ‰ב‡ופן ˘ל "ויר„  '‰על ‰ר סיני"‡˘ ,ף ˘‰י' בעולם ‚ילוי
נור‡ ועˆום‡ ,מנם ‰י' ז ‰ב‡ופן ˘˜‰ב"‰ ‰ו‡ ˘‚יל˘ ‰כינ˙ו לכל ,ו‚ילוי ז‰ ‰י' ‡ך ור˜
פעול˙ ˜‰ב" ‰כביכול‰˘ ,ו‡ י˙' "יר„" על ‰ר סיני ונ˙‚ל ‰בעולם‡ ,ך ל‡ ‰יי˙ ‰בז ‰פעול‰
ו˙‰עס˜ו˙ מˆי„ם ˘ל י˘ר‡ל.
‡ך רˆונו ˘ל ˜‰ב"‰ ‰ו‡ ˘‚ילוי ˘כינ˙ו י‰י' ע"י מע˘‰ ‰נבר‡ים˘ ,בני י˘ר‡ל עˆמם
י˙עס˜ו בזיכוך ו‰על‡˙ ˘‚‰מיו˙ ,ע„ כ„י ˘יפעלו ˘י‰י' ‰עולם מˆ„ עˆמו מ˜ום ר‡וי ל‚ילוי

לקראת שבת

י

לקראת שבת

˘‰כינ ,‰ו„וו˜‡ ב‡ופן כז ‰מ˙מל‡˙ כוונ˙ו י˙' „"נ˙‡וו ‰ל‰יו˙ לו „יר ‰ב˙ח˙ונים".

„.

י‡

ועל פי כל ז ‰יובן ‡יך ‰וי ‰מ˘כן "„בר נˆחי" ‚ם בימינו ‡ל ,‰ומ‰ו ‰לימו„ ו‰‰ור‡‰

ולכן ˆיוו˜‰ ‰ב"" ‰וע˘ו לי מ˜„˘ ו˘כנ˙י ב˙וכם"„ ,בˆיווי ז ‰מ˙בט‡˙ ‰מעל„‚‰ ‰ול‰

מכ˙יב˙ פרטי ע˘יי˙ ‰מ˘כן ב˙ור ‰ב‡ריכו˙ ‚„ול ,‰ו˘ייכו˙ם ‡לינו כ‡˘ר כבר נ‚נז ‰מ˘כן:

˘ל ˘‰ר‡˙ ˘‰כינ‰˘ ‰יי˙ ‰על י„י ˜‰מ˙ ‰מ˘כן˘ ,נˆטוו י˘ר‡ל ˘‰מ˘כן כולו ייע˘ ‰ע"י

כ‡˘ר נמˆ‡ים בזמן ‚‰לו˙ ,זמן ‡˘ר "‡ו˙ו˙ינו ל‡ ר‡ינו" )˙‰לים ע„ ,ט( ,כ˘‡ין רו‡ים

פעול˙ם „ו˜‡ ,וכמו„‚˘ בל˘ונו˙ ‰כ˙ובים" ,וע˘ו לי מ˜„˘"" ,וע˘ו ‡רון"" ,וע˘י˙ ב„י",

‚ילוי ‡ל˜ו˙ כמו בזמן ‰מ˜„˘ ,וכלל י˘ר‡ל נמˆ‡ ב˙וך "מ„בר ‰עמים" וב˙וך חו˘ך כפול

וכן בכל פרטי ‰כלים נ‡מר ‰ל˘ון ע˘י'˘ ,בז ‰מו„‚˘ ‰נ˙ב‡ר לעיל ˘˘‰ר‡˙ ˘‰כינ ‰ב˙וך
‰מ˘כן ˆריכ ‰לבו‡ על י„י ע˘יי˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל ,ו„וו˜‡ ב‡ופן כז˙ ‰בו‡ כוונ˙ ˜‰ב"‰
ב"„יר ‰ב˙ח˙ונים" ל˙כלי˙.‰

ומכופל ,עלולים לח˘וב ˘במˆב כז‡ ‰י ‡פ˘ר ל‰יו˙ ‚ילוי ˘‰כינ ,‰ול‡ ˘ייך לזכך ול‰עלו˙
‡˙ ‰עולם ל‰יו˙ „יר ‰לו י˙'.
וכן ב˙וך נפ˘ו ˘ל ‡„ם פנימ ,‰לפעמים נמˆ‡ „‡‰ם במעמ„ ומˆב ˘ל "מ„בר"‰ ,יינו
˘מר‚י˘ ˘‡ין ‡ˆלו ˘ום ‚ילוי ˜„ו˘ ,‰בבחינ˙ "ל‡ י˘ב ‡„ם ˘ם"‡˘ ,ין נפ˘ו "מ˜ום יי˘וב"

‚.

ו‰נ ,‰ע"פ ‡‰מור˘˘ ,לימו˙ כוונ˙ ˜‰ב" ‰בברי‡˙ ‰עולמו˙ מ˙מל‡˙ „וו˜‡ ע"י

פעול˙ם ˘ל י˘ר‡ל ב‰על‡˙ וזיכוך ˘‚‰מיו˙„ ,זו ‰יי˙‰ ‰כוונ ‰בע˘יי˙ ‰מ˘כן כ„י ˘י˘ר‡ל
„וו˜‡ יעס˜ו בזיכוך ו‰על‡˙ ‰עולם ל‰יו˙ מכון ומ„ור ל˘ב˙ו י˙ברך ,נמˆינו למ„ים מעל‰
נפל‡‰˘ ‰יי˙ ‰במ˘כן ‡פילו על ב˙י ‰מ˜„˘ו˙ ˘נבנו ל‡חר מכן בירו˘לים.
מעל˙ו ˘ל ‰מ˘כן ‰י‡ ˘מ˜ומו ‰י' במ„בר ,מ˘‡"כ בי˙ עולמים ‰ו‡ בירו˘לים „וו˜‡.
ו‰חילו˜ ביני‰ם:

ו"מ˘כן" לענינים ˘ל ˜„ו˘‰

)וכי„וע ‰מבו‡ר בספרים ‡˘ר בחינ˙ "‡„ם" ˜‡י על ‚ילוי ‡ל˜ו˙ ,ר‡ ‰ל˜וטי

˙ור ‰ר‡ ‰לב ,סע"ב ו‡ילך ,ובכ"מ( ,ויי˙כן ˘מˆב ז ‰יפעול על „‡‰ם יי‡ו˘ ח"ו ˘יח˘וב ˘‡י
‡פ˘ר לו ל˙‰עלו˙ בעבו„˙ .'‰
וז‰ו ‰לימו„ ‰נפל‡ ˘ני˙ן ללמו„ מ‰מ˘כן ˘במ„בר:
„וו˜‡ ב˙וך "מ„בר ‰עמים" ,במ˜ום ˘‡ין מ‡יר ˜„ו˘ ‰כלל‰ ,נ„ ‰ו˜‡ במ˜ום כז ‰נמוך
נˆטוו י˘ר‡ל "וע˘ו לי מ˜„˘ ו˘כנ˙י ב˙וכם".

„‰נ ,‰מ˜ום ‰מ˜„˘ ‰ו‡ מ˜ום מ˜ו„˘ ביו˙ר„ .מ˜ומו ‰ו‡ ב‡ר ıי˘ר‡ל˘ ,נ˙˜„˘ ‰מכל

ו‡„רב ,‰ז‰ו ˙כלי˙ ברי‡˙ ‰עולמו˙˘ ,י˙עס˜ו בני י˘ר‡ל ב„ברים ˘ב‚לוי ‡ין ב‰ם ˜„ו˘‰

‡‰רˆו˙ ,ע„ ‡˘ר עלי' נ‡מר בכ˙וב "˙מי„ עיני ‡ '‰ל˜יך ב ‰מר‡˘י˙ ˘‰נ ‰וע„ ‡חרי˙

כלל ,ולזככם ול‰עלו˙ם ל˜„ו˘ ,‰ע„ ‡˘ר יפעלו ˘ב˙וך "מ„בר ‰עמים" ,וב˙וך ‰מ„בר

˘נ ."‰וב‡ר ıי˘ר‡ל ‚ופ‡ ,מ˜ום ‰מ˜„˘ ‰ו‡ בירו˘לים עי„ ,˜"‰ירו˘לים נוטרי˜ון "יר‡‰

˘בנפ˘ו פנימ ,‰י‰י' "מ˘כן" ו„יר ‰לו י˙'.

˘לם" )בר‡˘י˙ רב ‰פנ"ו ,יו"„(˘ ,ב ‰י˘נ˘ ‰לימו˙ ‰יר‡ ‰מ˜‰ב"‰
ועו„( .וב˙וך ירו˘לים ‚ופ‡ ,מ˜ום ‰מ˜„˘ ‰ו‡ ב"˘ער ˘‰מים"

)כמבו‡ר בל˜וטי ˙ור ‰ר" ‰ס ,ב.

)ויˆ‡ כח ,יז ,ובמ„ר˘י חז"ל ˘ם(.

ונמˆ‡ מובן„˜˘ ,ו˘˙ ‰מ˜„˘ ו˘‰ר‡˙ ˘‰כינ ‰בו‡ ,ינ˙ ‰וˆ‡ ‰ר˜ מפעול˙ בני י˘ר‡ל
בבניי˙ בי˙ ‰מ˜„˘ ,כ"‡ ˘„˜‰ו˘ ‰ב‡‚ ‰ם מלמעל˘‡ ,‰ר מלכ˙חיל‰ ‰ב„יל ˜‰ב" ‰ובחר
‡˙ ‡ר˜‰ ıו„˘ וירו˘לים ˘ב ‰לחל˜ו˘ ,י‰י' ˘ם מ˜ום מוכ˘ר ל‰יו˙ „יר ‰ל˘כינ ‰ול‚ילוי
כבו„ עוזו.
מ˘‡"כ ‰מ˘כן ל‡ נבנ ‰על מ˜ום ˘‰י' מ˜ו„˘ מעי˜ר‡ ,ו‡„רב‰ – ‰מ˘כן נבנ ‰במ„בר,
˘‡ינו מ˜ום י˘וב ,וכמ"˘ "מ„בר ‚ו' ל‡ י˘ב ‡„ם ˘ם" )ירמי' ב ,ו( .ומ‡ליו מובן ˘ל‡ ‰י'
במ˜ום ‰‰ו‡ ˘ום ‚ילוי ˘כינ ‰מˆ„ עˆמו .וכל „˜‰ו˘‰˘ ‰יי˙ ‰במ˘כן ‰י‡ ‡ך ור˜ פעול˙ם
˘ל י˘ר‡ל˘ ,ע"י עבו„˙ם ב‰על‡˙ וזיכוך ˘‚‰מיו˙ ובע˘יי˙ ‰מ˘כן ‰בי‡ו לכך ˘י˘כון
˜‰ב" ‰ב"˙ח˙ונים".
ומכיון ˘כנ"ל ,רˆון ˜‰ב"‰ ‰ו‡ ˘„‰יר ‰ל˘כינ˙ ‰יע˘ ‰ע"י פעולו˙ „‡‰ם „וו˜‡ ,נמˆ‡,
˘ענין ז ‰נפעל בעי˜ר ע"י עבו„˙ י˘ר‡ל בע˘יי˙ ‰מ˘כן במ„בר˘ ,בז ‰מעל ‰י˙יר ‰במ˘כן
על ‰מ˜„˘ ˘בירו˘לים‚‰„ .ם ˘‚ם ˘ם עס˜ו י˘ר‡ל בבניינו וע˘יי˙ו ,מ"מ ‚ילוי ˘‰כינ˘ ‰ם
‰י' ‚ם כן מˆ„ בחיר˙ ˜‰ב" ,‰ול‡ ר˜ ע"י פעולו˙ י˘ר‡ל.

ובמיל‡ מובן ˘‡ין כלל מ˜ום ל‡„ם ל˙‰יי‡˘ ח"ו ממˆבו ‰רוחני ,ו‡„רב – ‰ז‰ו ˙פ˜י„
„‡‰ם עלי ‡„מו˙ ול˘ם כך נבר‡ ,ל‚לו˙ ‡˙ „˜‰ו˘‚ ‰ם במˆב כז.‰
וע"י ‰עבו„ ‰בבירור ו‰על‡˙ ˘‚‰מיו˙ בירור ‡חר בירור ,נבו‡ ל‚מר עבו„ ‰זו ,ב‚‡ול‰
‰ע˙י„ ‰לבו‡ במ‰ר ‰בימינו‡˘ ,זי י˜ויים ‰ייעו„ "ונ‚ל ‰כבו„  '‰ור‡ו כל ב˘ר יח„יו כי פי
„ '‰יבר".

