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˜וב ıז ‰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

‰רב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח ‰יˆח˜ ע" ‰ז‡י‡נı
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,
ובˆ‰לח ‰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

יח

לקראת שבת
לק

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
הרה"ת ר' שמה
בן ר' יﬠקב ﬠ"ה

תוכן ענינים

פתח דבר

יאנג

נב"ﬠ כ"ז תשרי ה'תשפ"א
תנצב"ה

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

בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ ˆו‰ ,ננו

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

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

)‚ליון

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

שלמי תודה – נדר הם?
מ„וע מבי‡ ר˘"י כל ‡‰רבעˆ˘ ‰ריכים ל‰ו„ו˙„ ,למ ‰ז‰
נו‚ע ל‰בנ˙ ‰כ˙ובים?  /מ„וע ר˜ על חול ‰כו˙ב ‡יך ניˆול -
"˘נ˙רפ‡" ול‡ ב˘‡ר ˆ˘ '‚‰ריכים ל‰ו„ו˙?  /בי‡ור „ברי ר˘"י
על "‡ם על ˙ו„ ‰י˜ריבנו"

רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים ˘ב˙ור˙ נ˘י‡

ﬠיוי והגנה
ﬠ המתפ והומד
ī

י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘
זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.
וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו

בכמ ‰מח˘בו˙ זרו˙ בע˙ ˙‰‰בוננו˙,

‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו ,ו‡ף עוב„ו מח„˘

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
במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט

˘„‡‰ם י„בר מ˘ך זמן בעס˜ו ‡ו בענין מן ‰ענינים ול‡ יפול לו ˘ום מח˘ב ‰זר ‰בע˙
‰‰י‡ ,ו„ו˜‡ בזמן ˙‰פל‡ ‰ז נופלים לו כל ‰מח˘בו˙ זרו˙ ו‰ר‰ורים כו' ,ו‰ן ‰חˆים
ו‡בני בליסטר‡ו˙ ˘ל ‡‰ויב ,וכן בענין עס˜ ˙‰ור‰ ‰רי נר‡ ‰במוח˘ „על ‰כל י˘ לו
ל„‡‰ם זמן על ז ,‰ל‡ מבעי ‡כיל ‰ו˘˙י' ו˘ינ ‰ועס˜ מ˘‡ ומ˙ן כי ‡ם ‚ם „ברים מו˙ריים
‚ם כן י˘ לו זמן על ז ,‰וכן על כל „בר בטל ,מ‡˘ ‰ין כן על עס˜ ˙‰ור‡ ‰ין לו זמן על ז,‰
„מן ‰ב˜ר „וח ‰ז‡˙ על זמן ‰ˆ‰רים ומן ‰ˆ‰רים על זמן ‰ערב ו‰ליל ,‰ו‡ז מוˆ‡ טעם כי
˙‰עמל בעבו„˙ ‰יום ור‡˘ו ו‚ופו כב„ים ו„וח ‰ז‡˙ על זמן ‡חר ,וכ‰ ‰ולך מזמן לזמן,
וע״כ ‰נ ‰בע˙ ˙‰פל ‰לוב˘ים ‰טלי˙ ו˙פלין„ ,עם ‰יו˙ן מˆו˙ לעˆמן ‡בל ‰מˆו˙ ‰ם
לבו˘ים„ ,מˆו˙ ‡לו „ˆיˆי˙ ו˙פילין ‰ם מˆו˙ ˘ל לבו˘יםˆ‰„ ,יˆי˙ ‰ן בטלי˙‰„ ,טלי˙
‰ו‡ בחינ˙ "מ˜יף" וˆ‰יˆי˙ ‰ם בחינ˙ "‰מ˘כ "‰מן "‰מ˜יף" ,וכן ˙‰פילין ‰ם על ‰ר‡˘
ועל ‰זרוע„ ,כ‡˘ר ‰ם מונחים על ˘‰ולחן ‡ינם מˆו ‰ומˆו˙ן ‰ו‡ „ו˜‡ כ‡˘ר לוב˘ין,
לכן ‰ן ‰נ‰ ‰ממ˘יכים "‡ור מ˜יף" על „‡‰ם ˘ל‡ יבלבלו ‡ו˙ו מח˘בו˙ זרו˙ ויוכל
לעבו„ עבו„˙ו ,וכן בעס˜ ˙‰ור„ ‰כ‡˘ר ‰ו‡ ב˜ביע˙ ע˙ים ובלימו„ בחבור‡ ‰ז ממ˘יכים
"‡ור מ˜יף" „ז‰ו ˘ומר ‡˙ ‰חיו˙ פנימי ,וז‰ו ‡ין ˙‰ור ‰נ˜ני˙ ‡ל‡ בחבור.‰
)ספר ‰מ‡מרים ˙רפ" ‰עמ' רנב(

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

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

עבודה "מחוץ למחנה"
מ„וע ל‡ „ר˘˙‰ ‰ור˘ ‰י ‡‰מוˆי‡ ˘„‰ן כ‰ן ‡חר מז˙˘ ‰רמו? /
מי ‡ינו מב„יל בין בי˘ול ˜„יר ‰למזי‚˙ ‰כוס?  /במ ‰חפ˘‰ ıי"˙
יו˙ר  -במכ˘יר מˆוו‡ ‰ו במˆוו ‰עˆמ / ?‰ו‡‰ם מוטל˙ חוב ‰ל˜רב
י‰ו„י ˘נמˆ‡ במ˜ום נחו˙? עבו„˙ "˙רומ˙ ˘„‰ן" ו"‰וˆ‡˙ ˘„‰ן"
ברוחניו˙
)ע"פ לקוטי שיחות חל"ז עמ'  1ואילך(

פנינים

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

ציווי שפועל צוותא
ההיתר לעסוק בדברי הרשות – רק כש"אין מקום למערכה" )ע"פ
)ע"פ לקוטי שיחות ח"ז עמ' (30

לקוטי שיחות חכ"ה עמ'  134ואילך(

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
בסוגיא דיומא גבי הדלקת המנורה מאש המזבח
יפלפל בבי‡ור ‰כ˙ובים ע"פ סו‚יין‡ ,י "‡˘ ˙מי„" ˜‡י במנור‰
‡ו במזבח  /יˆיע „„‰בר ˙לוי בפלו‚˙˙ ˙‰נ‡ים ˘ם ובז˙ ‰לוי‰
ח˜יר ‰יסו„י˙ ב‚„ר „ין „‰ל˜˙ מנור ‰מן ‰מזבח

‡‰ר„ ıע ,"'‰ ˙‡ ‰ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור‰
ח„˘˙ ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡˙י ˙ˆ‡ ,במ‰ר‰
בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.
בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

)ע"פ לקוטי

יינה של תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו

˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן
˘ימˆ‡ו טעויו˙ וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙

„‚˙‰ברו˙ ‰מח˘בו˙ זרו˙ ב˘ע˙ ˙‰פל‰ ‰ו‡ עו„ ביו˙ר‰„ ,רי ‡נו רו‡ים „יכול ל‰יו˙

עמ'  948ואילך(

ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙ ,ולפעמים בע˙

מופיעים במ˜ורם ]ובפרט ,במ„ור "חי„ו˘י

מלחמ˙ ‰נפ˘ ‡‰ל˜י˙ ו‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ ,ו‰נ‰״ב מ˙‚בר ‡ז ומ˘˙„ל לבלבל ‡˙ „‡‰ם

איך אסרו חכמים דבר שהתירה תורה בפירוש?

)ע"פ לקוטי שיחות ח"ג

שיחות חל"ז עמ' (1

‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי

‰...נ˘" ‰ע˙ ˆלו˙‡ ˘ע˙ ˜רב‡"‰„ ,זמן „˙פל‰ ‰ו‡ זמן ‰מלחמ‡„ ,‰ז ‰ו‡ זמן

פנינים

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

בגדים פחותים להוצאת הדשן – חובה או דרך ארץ?

‰ענינים ו‰רחב˙ם עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם

לבושים המסייעים להתרכז בתפלה ובלימוד התורה

)ע"פ לקו"ש חי"ב עמ'  20ואילך(

)ע"פ לקוטי שיחות חי"ז עמ'  50ואילך(

תורת חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו
יוקר החיים

דרכי החסידות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טז
עילוי והגנה על המתפלל והלומד

לקראת שבת
ק

„

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ﬠ"ה
בת יבחט"א ר' דוב
ביסטריצקי
וזכות משפחתה שיחיו

ביאורים בפשוטו של מקרא

שמי תודה – נדר הם?
מדוע מביא רש“י כל הארבעה שצריכים להודות ,דלמה זה נוגע להבנת הכתובים?  /מדוע רק על חולה כותב
איך ניצול ” -שנתרפא“ ולא בשאר הג‘ שצריכים להודות?  /ביאור דברי רש“י על ”אם על תודה יקריבנו“

ī
‡ .בפר˘˙נו )ז ,י‡ ו‡ילך(" :וז‡˙ ˙ור˙ זבח ˘‰למים ‡˘ר י˜ריב ל ;"'‰וממ˘יך ‰כ˙וב
לפרט ˘ני סו‚ים ב"זבח ˘‰למים":
ב˙חיל ‰מ„בר על ˘למים ˘ב‡ים ב˙ור ˜רבן ˙ו„˘) ‰למי ˙ו„‡" - (‰ם על ˙ו„‰
י˜ריבנו ו˜‰ריב על זבח ˙‰ו„ ‰ו‚ו'"; ול‡חר ˘מפרט „יני ˜רבן ˙‰ו„ ,‰ממ˘יך בסו‚ נוסף
˘ל ˘למים )˘‡ינם ב‡ים ב˙ור ˙ו„" ,(‰ו‡ם נ„ר ‡ו נ„ב ‰זבח ˜רבנו ו‚ו'".
ובפירו˘ ר˘"י מב‡ר ‡˙ ‰מ˘ך ‰ענינים ,וז"ל:
"‡ם על ˙ו„ ‰י˜ריבנו ‡ -ם על „בר ‰ו„‡ ‰על נס ˘נע˘ ‰לו ,כ‚ון יור„י ‰ים ו‰ולכי
מ„בריו˙ וחבו˘י בי˙ ‡‰סורים וחול˘ ‰נ˙רפ‡‰˘ ,ן ˆריכין ל‰ו„ו˙˘ ,כ˙וב ב‰ן 'יו„ו ל'‰
חס„ו ונפל‡ו˙יו לבני ‡„ם ויזבחו זבחי ˙ו„‡ ,'‰ם על ‡ח˙ מ‡ל ‰נ„ר ˘למים ‰ללו˘ ,למי
˙ו„‰ ‰ן ,וטעונו˙ לחם ‡‰מור בענין ,ו‡ין נ‡כלין ‡ל‡ ליום וליל ,‰כמו ˘מפור˘ כ‡ן;
...ו‡ם נ„ר ‡ו נ„ב˘ – ‰ל‡ ‰בי‡ ‰על ‰ו„‡˘ ‰ל נס‡ ,ינ ‰טעונ ‰לחם ונ‡כל˙ ל˘ני
ימים ,כמו ˘מפור˘ בענין".
וי˘ ל„˜„˜ ב„בריו )ור‡‚ ‰ם במ„ור ז – ‰ל˘"פ ˆו ˙˘ס"ח ו˙˘ס"ט˘ ,נ˙ב‡רו „יו˜ים
נוספים .עיי"˘(:
 (1כ„י לב‡ר ‡˙ פ˘ט מ‰לך ‰פר˘‰ ,‰י ‰מספי˜ לומר ב˜יˆור‡" :ם על „בר ‰ו„‡‰
על נס ˘נע˘ ‰לו נ„ר ˘למים ‰ללו˘ ,למי ˙ו„‰ ‰ן ,וטעונו˙ לחם ‡‰מור בענין ו‡ין
נ‡כלין ‡ל‡ ליום וליל ‰כמו ˘מפור˘ כ‡ן";
‡מנם ר˘"י מ‡ריך ומפרט ‡˙ כל ‡‰רבעˆ˘ ‰ריכים ל‰בי‡ ˜רבן ˙ו„" – ‰יור„י ‰ים
ו‰ולכי מ„בריו˙ וחבו˘י בי˙ ‡‰סורים וחול˘ ‰נ˙רפ‡" ,ו‡ף מבי‡ ר‡י ‰מ‰כ˙וב ב˙‰לים
˘מפרט ˘ם ‡רבע ‰סו‚ים ‡לו ו‡ומר עלי‰ם "ויזבחו זבחי ˙ו„."‰

יוקר החיים
החיים יקרים ויש לשמור עליהם ,כל רגע של חיים יקר בכל המובנים ,ואל לו לאדם לחשוב
ליטול בידיו את החיים היקרים שניתנו לו מהבורא

התבוננות להתמודדות עם
מחשבה אובדנית
במענה למכתבו  . .בו כותב אודות הענינים
המטרידים אותו ומונעים מלימוד התורה כדבעי וכן
גם בלבולים בעת התפלה.
ומהנכון שיבדקו את התפילין שלו ,וכן אשר בכל
יום חול לפני תפלת הבקר יפריש איזה פרוטה לצדקה,
ולאחר התפלה גם בשבתות וימים טובים יאמר
השיעור תהלים חדשי  -כפי שנחלק התהלים לימי
החדש.
ויתבונן וישנן לעצמו עד שיזכור היטב תוכן
הענינים המבוארים בכמה מקומות על דבר הענין
של השגחה פרטית ,שהוא כפשוטו ממש ,אשר בורא
עולם ומנהיגו משגיח על כל אחד ואחת בפרטיות
בכל עניניהם ,שמזה מובן שאין עליו לדאוג על דבר
הענינים אודותם כותב ,ופשוט שאין כל מקום לבקשה,
וכלשונו במכתבו לרצון חזק להיפך חס ושלום מחיים,
ויתבונן בעצמו אשר נשמת כל אחד מישראל
חצובה מתחת כסא הכבוד וירדה למטה והתלבשה
בגוף גשמי )שזהו ירידה עצומה ,שהרי אין כל ערך בין
הנשמה כמו שהיא למעלה והגוף כמו שהוא למטה(
וכל זה כדאי בשביל פעולות איש הישראלי עלי
אדמות דוקא ,שהם לימוד התורה וקיום המצות,
שמזה מובן שכל פעולה ופעולה )לדוגמא  -תפילין(
הוא ענין נעלה עד אין באר וכן בכל עניני תורה ומצות
)שכל התורה כולה הוקשה לתפילין(,
והתבוננות בענינים אלו וכיו"ב תעמידו על אמיתית
המצב אשר חלק היפה ניתן לו למלא שליחותו של
הקדוש ברוך הוא בעולם זה על ידי אורח חיים מתאים
להוראת תורתנו תורת חיים ,ויעבוד בענינים אלו
בשמחה ,וכמבואר ברמב״ם סוף הל׳ לולב ,וראה גם כן
רמב״ם הלכות דיעות ריש פרק ב׳ בסופו.
)אגרות קודש חי"ד עמ' רא(

ה"פתרון" אינו פתרון ,והוא מהיצר הרע
הקודם לאותו הנמעןן מיום
המשך למכתב ק
ך
]]מכתב

לאחרי זה[:
לפלא ששואל דעתי מה עליו לעשות ואיך להתנהג
בה בשעה שכתבתי לו כמה פעמים דעתי בזה ,אשר
בתקפה היא גם עתה.
ובמה שכותב שמוכרח ]לשים קץ לחייו ,חס ושלום[
וכו' ,מובן שאין זה אמת כלל וכלל ,ואין איש הישראלי
מוכרח חס ושלום לעשות היפך רצון הבורא ית׳,
ועוד להעיר שאין בנסיון זה כל תועלת ,כיון שכל
זמן שהנשמה אינה ממלאת תפקידה המצווה עלי'
מנותן התורה ,באה היא ]שוב[ ב'גלגול' אחר 'גלגול'
בעולם הזה ,אלא שכשעוד קלקל הרי ה'גלגול' קשה
יותר ,ואין להאריך בדבר המצער,
ועוד ברור שכל הטעמים והאמתלאות שכותב הרי
זה טענות מהלעומת-זה ]=היצר הרע[ שאין להם כל
יסוד במציאות ,ויהי רצון שיכיר את האמת כי טוב הוא
ברוחניות וגם בגשמיות.
בברכה לבשורות טובות.
)אגרות קודש חי"ד עמ' רה(

יוקר הארכת החיים
]אודות הארכת החיים של יהודי במצב רפואי
מורכב[:
ידועה הודעת תורתנו תורת אמת אודות גודל
החשיבות והיוקר של חיי בני ישראל ,אפילו חיי שעה
ורגע.
ועד שציוותה תורה שאפילו כהן גדול ביום
הכיפורים בקדש הקדשים – יוצא משם בשביל פקוח
נפש ואפילו בשביל חיי שעה ואפילו באם ספק בדבר.
ואשרי חלקם ומצוה גדולה ורבה עשו בהשתדלותם
ועשייתם להאריך חייו דהנ"ל לכמה וכמה ימים
שבועות וגם חדשים.
ויהי רצון שמתוך הרחבה בגשמיות ורוחניות –
יעשו בהפצת תורתנו תורת חיים ומצותי' ובאופן
דמוסיף והולך ואור.
)אגרות קקודש חל"א עמ' יט(

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

לקראת שבת

טז

לקראת שבת

ל‰וסיף ול‚„‰י˘ "˘נחל˜ו רבו˙ינו במנין

ור˜ ר' י‰ו„ ‰פלי‚( ,ול˘יט˙ו י˘ לב‡ר

)עיי"˘ במפר˘ים ˘נ„ח˜ו

„י˘ ‚ם מעל ‰ב„רך לימו„ פ˘ט ‰מ˜ר‡

˜ˆ˙ לחל˜ ול‰פרי„ ל˘ון ר˘"י( ,ונר‡ ‰יו˙ר

לומר „מיירי במנור„ ‰ו˜‡ .ו‰ו‡ כי לפי

„„ ‡‰נחל˜ו ‰ו‡ „בר ˘‰וˆרך ל‚„‰י˘ו

‰פ˘ט ˜˘ ‰לומר „"˙מי„" ב‡ ל‰וסיף

וˆ"ע ‡מ‡י .ול‰וסיף„ ,ל„ברי ‰מפר˘ים

מ˘מעו˙ לענין ‰מזבח ‡חר ˘נ‡מר

˜˘‚ ‰ם ל‰בין מ ‰ר‡ ‰ר˘"י כלל ועי˜ר

כבר "ל‡ ˙כב) "‰ו„וח˜ לומר „ב‡ ר˜

ל‰זכיר ˙‰ם ‚בי "י˜י„ו˙ ‰רב˘ "‰י˘ על

ל‰וסיף ˆיווי ב˙ור חיוב ע˘ ‰מלב„ ‰ל"˙

‰מזבח‚ ,ם י˜י„ ‰זו ‡‰חרונ‰˘ ‰י‡ ˘ל

˘לפניו ,כי בז ‰מ˙‡ים יו˙ר בל˘ון י˘ר

מנור ‰ל˘יט˙י.‰

יו˙ר "˙ו˜„ ‡˘ ˙מי„" ,ו„ו"˜( ,כי מˆ„

‰מערכו˙ כו'"

וע"כ

נר‡„ ‰ל˘ון ר˘"י ב„ו˜‡ נ‡מר

ורˆ ‰ל„˜‰ים ול‚„‰י˘ „‰ך פירו˘‡
˘יבי‡ ל‰לן ‚בי "‡˘ ˙מי„" לענין ‡˘
‰מנור˙ – ‰לוי ועומ„ ‰ו‡ בין ‰נך ˙נ‡י
˘נחל˜ו במס' יומ‡ ]ול‰עיר „‚ם בירו˘'
‰נ"ל מ˘מע נמי „מפר˘ „‡„ ‡‰מרינן
„‰כ˙וב מיירי ב‡˘ ‰מנור‰ ‰ו‡ „בר

‰מ˘מעו˙„‡ ,רב" ,‰ל‡ ˙כב‰ "‰יינו
כבר ˘‡סור ב‰פס˜ ל‚מרי ,ו‡ילו "˙מי„"
יכול ל˙‰פר˘ ‚ם „בר ‰נע˘ ‰ב˜ביעו˙
‡פי' ˘י˘ בו ‰פס˜ )עיי' מ˘ ‰פי' ר˘"י
‚ופי ‰ר"פ ˙ˆו ,(‰ועל כן י˘ ע„יפו˙ לומר
„‰כ˙וב מיירי במנור.‰

ו‰נ‰

ב„רך לימו„ ‰פ˘ט – י˘ עו„

˙‰לוי בין „‰יעו˙ ,עיי"˘[ .פירו˘,

מעל ‰ב˘יט˙ ר"מ „מיירי ב‡˘ ‰מזבח

„ל„ע˙ ר"מ „‡רבע מערכו˙ ‰יו" ,ריב‰

ול‡ ב‡˘ ‰מנור ,‰ו‰ו‡ מˆ„ ז˘ ‰ל‡

כ‡ן י˜י„ו˙ ‰רב "‰ממ˘‡ ,כן סבר˙ פ˘ט

יי˙כן ˘ב‡מˆע פר˘˙ מזבח נזכר˘‡ ‰

‰מ˜ר‡ו˙ נו˙נ˙ „‡חר ˘"ריב ‰כ‡ן"

‰מנור) ‰ועיי' בפירו˘ ‰ר‡ב"ע ,ר‡˘

ל‚מרי ,י"ל „כל י˜י„ו˙ ˘מזכיר ‰כ˙וב

‰פ˘טנים‡„ ,כן פיר˘ „מיירי במזבח

˜‡י ב"כ‡ן" ,ב‡˘ ‰מזבח – ו‡ליב‡

ול‡ במנור ,(‰ומע˙ ‰י"ל „מ˘ום כך ס"ל

„י„י˜ ‰ר‡ „"‡˘ ˙מי„" ו„‡י מיירי

לר˘"י „‡ף למ‡ן „„רי˘ ‚בי מנור– ‰

במערכו˙ ‰מזבח )וכמ˘מעו˙ „ ‡‰ילפינן

ע„יין עלינו לפר˘ „‰ו‡ „ין במזבח ,כˆ„

במ˜"‡ מ‰ך ˜ר‡ „ינים ל‡˘ ‰מזבח,

‰ב' בח˜יר„ ‰לעיל ,ו‡זי מחוור ‰יטב מ‰

כנ"ל(‡ .בל ‰פירו˘ ˘יבו‡ ל‰לן ב„ברי

˘נ‡מר „‰בר בפר˘˙ מזבח .וז‰ו „יו˜

ר˘"י‰„ ,כ˙וב מיירי ב‡˘ ‰מנור‡ ,‰ין

ל˘ון ר˘"י על ˙‰ור˘˘ ‰ינ ˙ˆ˜ ‰מל'

ר˘"י ‡ומרו ‡ל‡ ל„ע˙ ר' י‰ו„ ‰ור' יוסי

"˘‰ס וכ˙ב "‡ף ‰י‡ מעל ‰מזבח ‰חיˆון

)˘‰יו ר˜ ב' ‡ו ‚' מערכו˙‡ .ו ˘מ‡ י"ל

˙ו˜„" ,פירו˘ „‰ו‡ „ין נוסף ‰מˆטרף ‡ל

יו˙ר „ר' יוסי כר' מ‡יר בז ‰כי ‡ף לר'

˜‰ו„מים˘ ,כולם „יני י˜י„ו˙ ˘ל מזבח,

יוסי „‡יכ‡ מערכ '‚ ‰ל˜יום ˘ ˘‡‰פיר

„י˘ „ין נוסף במזבח ˘ˆריכ˘‡ ‰ו ל‰יו˙

˜‡י "‡˘ ˙מי„ ˙ו˜„" במערכו˙ ‰מזבח,

‚ם זו ˘ממנ˙ ‰ו„ל˜ ‰מנור.‰

‰

ולכ‡ור :‰˘˜ ‰מ ‰פ˘ר ‡ריכו˙ זו ‰ -רי ר˘"י ‡ינו ספר ‰לכו˙˘ ,ענינו ל‰ורו˙ ‡˙
פרטי „‰ינים?!
ו‚ם ‡ם ברˆונו ל‰מחי˘ לנו ‡˙ ‰ענין‰ ,י„ ‰י ב‰ב‡˙ ‡ח„ ‰סו‚ים ב˙ור „ו‚מ‡
ל"‰ו„‡ ‰על נס" ,ו‡ילו ‡˙ ˘‡ר ‰סו‚ים לרמוז על י„י ˆיון "וכו'" – וכ„רכו ˘ל ר˘"י
בכמ ‰וכמ ‰מ˜ומו˙ – ו˙ו ל‡!
 (2לכ‡ור ,‰ענינו ˘ל ˜רבן ˙ו„‰ ‰ו‡ ˘‰נס ‰ו‡ ‰מחייב ‡˙ „‡‰ם ל‰בי‡ ˜רבן ל‡ו˙
˙ו„ ‰לˆ‰˘ '‰ילו – ‡ולם ר˘"י כו˙ב "‡ם על ‡ח˙ מ‡ל ‰נ„ר ˘למים ‰ללו"‰ ,יינו‰˘ ,י‰
כ‡ן נ„ר מˆ„ „‡‰ם; ו˜˘" – ‰נ„ר" מ‡ן „כר ˘מי?‰

ב.

וי˘ ל˙ר ıבז ,‰על ר‡˘ון ר‡˘ון ועל ‡חרון ‡חרון:

ב„‰יו˜  – '‡‰למ‰ ‰וˆרך ר˘"י לפרט ‡˙ כל ‡"‰רבעˆ˘ ‰ריכים ל‰ו„ו˙" ,י˘ לומר
˘בז ‰מ˙ר˜ ıו˘י כללי ב‰כ˙וב:
‰נ) ‰כנ"ל( ל‡חר פר˘ ‰זו „˘למי ˙ו„ ,‰נ‡מר "ו‡ם נ„ר ‡ו נ„ב ‰זבח ˜רבנו" ,ו‰יינו
)כפירו˘ ר˘"י( "˘ל‡ ‰בי‡ ‰על ‰ו„‡˘ ‰ל נס".
ולכ‡ור"ˆ ‰ע ,למ„˜‰ ‰ים ‰כ˙וב פר˘˙ ˘למי ˙ו„ ‰לפר˘˙ ˘למים ‰ב‡ים בנ„ר
ונ„ב ‰ס˙ם – ‰רי כלל ‰ו‡ ˘"„יבר ‰כ˙וב ב‰וו) "‰פר˘"י מ˘פטים כ‡ ,כח .ובכ"מ( ,ובפ˘טו˙
‰רי ‰ו„‡ ‰על נס ‰י‡ „בר נ„יר ו‡ינו "‰וו "‰כל כך )כמו ‡ם מבי‡ ס˙ם נ„ר ‡ו נ„ב?(‰
וליי˘ב ז ‰מפרט ר˘"י ˘ב‰‰ו„‡ ‰על נס )‡ין ‰מ„ובר „ו˜‡ על נס יוˆ‡ מ‚„ר ‰טבע
ל‚מרי‡ ,ל‡( נכללים כל ‡רבע˙ סו‚ים ‡לו ,ולכן מובן ˘בˆירוף כל מ˜רים ‡לו ‰רי
מ„ובר ב„בר ˘כיח ומˆוי למ„י ,וי"ל ˘‰וי ˘כיח ומˆוי יו˙ר מס˙ם "נ„ר ‡ו נ„ב."‰

‚.

ב„‰יו˜ ‰ב' – למ ‰נ˜ט ר˘"י ˘˘למי ˙ו„ ‰ב‡ים על י„י ˘„‡‰ם "נ„ר ˘למים

‰ללו" ,י˘ לומר:
‰נ ‰כבר ‰עירו במפר˘ים )ר‡˙ ‰ור˙ כ‰נים ובפי' ‰מלבי"ם .ועו„( על לי˘נ‡ „˜ר‡ ‡" -ם על
˙ו„ ‰י˜ריבנו"; „לכ‡ור‰ ‰ול"ל "‡ם על ˙ו„ ‰י˜ריב"?
ו‡מנם לפי פ˘וטו ‡ינו ˜˘ ,‰כי ל˘ון "י˜ריבנו" מ˙ייחס˙ ל"זבח ˘‰למים" ˘בו
מ˙חיל‰ ‰פר˘ .‰ו‰פירו˘ ‰ו‡‡ :ם ‡˙ ‡ו˙ו "זבח ˘‰למים" ‰י„וע לנו כבר

)מ‰ס„ר‰

˜‰ו„מ˙  -וי˜ר‡ ‚ ‡ ,ו‡ילך( – י˜ריב ב˙ור ‰ו„‡ ‰על נס ]וכ‡ילו כ˙וב‡" :ם על ˙ו„ ‰י˜ריב ‡˙
זבח ˘‰למים"[‰ ,רי ˘י˘˙נ„ ‰ינו מ"זבח ˘‰למים" ‰ר‚יל ,וי‰י„ ‰ינו ‰מיוח„ כך וכך;
‡מנם ל‰וסיף בי‡ור ,מ„‚י˘ ר˘"י ˘˘למים ‡לו ב‡ו על י„י נ„ר – וכוונ˙ו בז ,‰כי
‡מנם חיוב ˜‰רבן ‰ו‡ ר˜ ל‡חר ˘נע˘‰ ‰נס ויˆ‡ מ‰סכנ‡ ,‰בל ‰מˆי‡ו˙ ˘‰כיח ‰ב„רך
כלל )וכנ"ל„"˘ ,יבר ‰כ˙וב ב‰וו‰ ("‰י‡ ˘„‡‰ם ‰נמˆ‡ בסכנ ‰נו„ר ל‰בי‡ ˜רבן ז ‰כבר
ב˘ע˙ ‰סכנ˘ ,‰כ‡˘ר יˆיל ‡ו˙ו ˜‰ב" – ‰יבי‡ ˜רבן כ‰ו„‡.‰
]וכמו ˘מˆינו ביע˜ב ˘נ„ר ל‰בי‡ ˜רבן ב˙ור ‰ו„‡ ,‰עו„ ב‰יו˙ו בע˙ ˆר" – ‰וי„ר

לקראת שבת

ו

לקראת שבת

טו

יע˜ב נ„ר ל‡מר ו‚ו' ו‡‰בן ‰ז‡˙ ‡˘ר ˘מ˙י מˆב ‰י‰י ‰בי˙ ‡ל˜ים" )ויˆ‡ כח ,כ( .וכן ‰ו‡

‰רי „נ˜טינן „מיירי במו˜„ ˘על ‰מזבח.

˘‰רמב"ם כ˙בו ל„ין ז ‰בפ"‚ ˘ם„ ,מיירי

ביונ) ‰ב ,י(" :ו‡ני ב˜ול ˙ו„‡ ‰זבח ‰לך˘‡ ,ר נ„ר˙י ‡˘למ "‰ו‚ו' .ובכ"מ[.

ו‚ם ‡˙"ל „י˘ לפר˘ „במס˜נ˙ סו‚י‡ זו

במˆו˙ מנור ,‰ול‡ בפ"ב „מיירי ב‡˘

ל‡ ‰וב‡ כ˙וב ז ‰לענין מערכ˙ ‰מזבח

‰מזבח ו‰מערכו˙ ˘בו כו'( .ויל"ע.

ומע˙ ‰יומ˙˜ „יו˜ ‰ל˘ון "י˜ריבנו" ]‰יינו :י˜ריב ‡ו˙ו‡ ˙‡ ,ו˙ו ˜רבן ‰י„וע לנו
מ˜ו„ם[ – כי )ב„רך כלל( ‡ין כ‡ן מˆב ח„˘ ˘ל ˜‰רב") ‰י˜ריב" בע˙י„(‡ ,ל‡ ˘„‡‰ם
מ˜ריב ‡˙ ‡ו˙ו ˜‰רבן ˘נ„ר עליו כבר ,בע˙ ˘‰י ‰ב˙וך ‰סכנ.‰

„.

וי˘ ל‰וסיף ולב‡ר „יו˜ נוסף בל˘ון ר˘"י ,ובז ‰נר‡ ‰ע„ כמ ‰ל˘ונו מ„ויי˜˙ ע„

ל‰פלי‡:
ר˘"י מזכיר כ‡ן ‡˙ ‡"‰רבעˆ˘ ‰ריכים ל‰ו„ו˙" )כנ"ל( .ו‰נ ,‰ב˘לו˘˙ ‰ר‡˘ונים
ר˘"י מזכיר ר˜ ‡˙ ‰סכנ ‰עˆמ ,‰ו‡ינו מזכיר ‡˙ ˆ‰‰ל ‰ממנ :‰ר˘"י כו˙ב ר˜ "יור„י
‰ים" מבלי לסיים "˘עלו )מן ‰ים(" ,וכן ב"‰ולכי מ„בריו˙" ‡ינו מסיים "˘‚‰יעו לי˘וב",
וע„"ז ב"חבו˘י בי˙ ‡‰סורים" ‡ינו מוסיף "˘יˆ‡ו";
‡ולם ב‰רביעי נ˜ט ר˘"י "חול˘ ‰נ˙רפ‡"‰ ,יינו‰˘ ,ו‡ מזכיר במפור˘ )ל‡ ר˜ ‡˙
מˆב ‰סכנ" ,‰חול‡ ,"‰ל‡( ‚ם ‡˙ ˆ‰‰ל ‰ממנ˘") ‰נ˙רפ‡"(.
‡מנם כ„ „יי˜˙˘ ,ינוי ז ‰נ„ר˘ ‰ו‡ לפי ˙וכן ‰ענין:
ב˘לו˘˙ ‰מˆבים ‰ר‡˘ונים ,מובן מ‡ליו ˘חיוב ˜‰רבן ב‡ ר˜ ל‡חר ‰יˆי‡ ‰מ‰סכנ,‰
˘‰רי ˜ו„ם לכן ‡ין ביכול˙ם לבו‡ לבי˙ ‰מ˜„˘ )ו‰רי ‡י ‡פ˘ר ל˜‰ריב ˜רבן כ˘נמˆ‡ים
בלב ים ,במ„בר ‡ו בבי˙ ‡‰סורים( ,ו‡ין ˆורך לומר ז‡˙;
‡ולם ל‚בי חול ,‰י˘ מ˜ום ל˜ס"„ כי מי„ כ˘חל‰ ‰טב ‰מסויימ˙ במˆבו עליו לבו‡
לבי˙ ‰מ˜„˘ ול‰בי‡ ˜רבן ˙ו„‡) ‰ף ˘ע„יין ל‡ נרפ‡ ב˘לימו˙( – ולכן ˆריך ר˘"י
ל‰ב‰יר ולח„˘)" :חול˘ (‰נ˙רפ‡"˘ ,חיוב ˜‰רבן ב‡ ר˜ ל‡חר ˘נ˙רפ‡ ל‚מרי ,וכפי
˘מ„ויי˜ בל˘ון ‰˙‰לים" :י˘לח „ברו וירפ‡ם".

ו„‰ר˘ ‰לענין ‰מנור‰ ‰י‡ „‰ר˘‰
‰נ˘‡ר˙ )ומ˘מע „נ‡מר‡ ‰ליב‡ „כל
˙‰נ‡ים „˙‰ם( ,ע„יין י˘ ל„ון ‡ם כך
‰וכרעו „‰ברים ל‰לכ˙‡ )כיון ˘כנ"ל
במ˜ומו˙ ‡חרים מˆינו ל„‰י‡ „„ר˘ינן
מ‰ך ˜ר‡ ל„יני ‡˘ ‰מזבח(‰„ ,נ‰
‰רמב"ם „פס˜ כר' יוסי ˘‰יו ‚' מערכו˙
)ר‡ ‰לח"מ ˘ם( ‰בי‡ ˘ם ‰ „"‰ך ˜ר‡
„‡˘ ˙מי„ לענין מערכ˘ ‰לי˘י˙ ˘על
‰מזבח ל˜יום  ,˘‡‰וכן מ˘מע בירו˘'
יומ‡ פ"„ "‰ו ,ו‰ו‡ ו„‡י „ין במזבח.

ו‡ולי

י"ל „ב‡מ˙ ,ב‡˙‰ם ל‰ילפו˙‡

„‡˘כחן בירו˘למי )וברמב"ם( „ו˜‡,
„ילפינן מערכ˜„ ‰יום  ˘‡‰מ˜ר‡ „"‡˘
˙מי„" )ו„ל‡ כבבריי˙‡ ˘לפנינו בבבלי,
„ילפינן מיני ‰מערכ˘ ‰ני˘ ‰ל ˜טור˙(,
‰נ‚ ‰ם כ„ נ˜טינן ‰ילפו˙‡ ˘במס˜נ˙
סו‚יין ‚בי מנור ‰ע„יין י˘ לפר˘ „‡ליב‡
„ר' מ‡יר ור' יוסי „‡יכ‡ מערכ‡ ,'‚ ‰כן
"‡˘ ˙מי„" ˜‡י במזבח ,ור˜ „„ר˘ינן

]וב„רך זו י˘ לפר˘ ‚ם בל˘ון "˘‰ס )ברכו˙ נ„ ,ב(˘ ,ביחס ל"יור„י ‰ים" ו"‰ולכי

נמי מ‡‰י ˜ר‡ ,מ˙יב˙ "˙מי„" )‰מרמז˙

מ„בריו˙" נ˙פר˘ ר˜ מˆב ‰סכנ ‰ול‡ ˆ‰‰ל ‰ממנ ,‰ו‡ילו ל‚בי חול ‰וחבו˘ נ˜טו )ל‡

ל"‡˘ ˘‡מר˙י לך ב˙ ‰מי„"( ,לענין ‡˘

ר˜ ‡˙ ‰סכנ‡ ,‰ל‡ ‚ם( ‡˙ ˆ‰‰ל" – ‰מי ˘‰י ‰חול ‰ונ˙רפ‡ ,ומי ˘‰י ‰חבו˘ בבי˙

‰מנור) ‰עיי' „ברי „ו„ ל‰ט"ז על ˙‰ור.(‰

‡‰סורים ויˆ‡":
ב˘"ס מ„בר )ל‡ על ˜רבן ˙ו„ ‰בבי˙ ‰מ˜„˘ ,כב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"‡ ,ל‡( על ברכ˙
"‚‰ומל" .וב‡˙‰ם לכך‰ ,רי כמו ˘י˘ מ˜ום ל˜ס"„ ˘‚ם מי ˘˜ˆ˙ נ˙רפ‡ ˆריך לברך –
ולכן נ˜טו במפור˘ "חול ‰ונ˙רפ‡" ,כן ‰י‡ ‰פ˘ר לומר ˘חבו˘ במ‡סר ˆריך לברך ברכ‰
זו )ב˙וך בי˙ ‡‰סורים( מי„ כ˘‰ו˜ל מ˘פטו וכ„ומ – ‰ולכן ˆריך לומר במפור˘ "חבו˘
בבי˙ ‡‰סורים ויˆ‡";
‡ולם ב"יור„י ‰ים" ו"ו‰ולכי מ„בריו˙" ‡ין ˆורך לפר˘ ˘‰ם מברכים ר˜ ל‡חר ˘ניˆלו
ל‚מרי מ‰סכנ – ‰כי ב„רך כלל ‰ם נמˆ‡ים ב‡ו˙‰ ‰סכנ ‰כל מ˘ך זמן ‰יו˙ם במ„בר
ובים .ו„ו"˜[.

‡ולם,

ונר‡‰

לומר בכ"ז ב„רך ‡חר˙ ,ע"פ

˘יט˙ ר˘"י בפירו˘ו ע .˙"‰וב„˜‰ים
˘לכ‡ור ‰סו˙ר עˆמו ‡י נ˜טינן „‡‰י
˜ר‡ מיירי במזבח ‡ו במנור ,‰וכמו
˘נ˙חבטו בז ‰כבר ‰ר‡"ם ו‚‰ו"‡ כ‡ן.
„על "‡˘ ˙מי„" ‡כן פיר˘ "‡˘ ˘נ‡מר
ב˙ ‰מי„ ‰ו‡ ˘מ„לי˜ין ב‰ ˙‡ ‰נרו˙,
˘נ‡מר ב ‰ל‰עלו˙ נר ˙מי„‡ ,ף ‰י‡ מעל
‰מזבח ‰חיˆון ˙ו˜„" ,ומ˘מע „מפר˘
ל„‰י‡ „מו˜„ ‡‰מור כ‡ן ‰יינו מו˜„ ˘ל
‰מנור‡ .‰בל בפסו˜ ˘לפנ"ז כ˙ב ר˘"י
"ריב ‰כ‡ן י˜י„ו˙ ‰רב ,‰על מו˜„,‰
ו‡˘ ‰מזבח ˙ו˜„ בו ,ו ˘‡‰על ‰מזבח
˙ו˜„ בו˙ ˘‡ ,מי„ ˙ו˜„ על ‰מזבח,
כולן נ„ר˘ו במסכ˙ יומ‡ ˘נחל˜ו רבו˙ינו
במנין ‰מערכו˙ ˘‰יו ˘ם" ,ונר‡ ‰ל„‰י‡
„ל„י„י‡ ‰ף י˜י„‡ ‰חרונ˙ ˘‡"„ ‰מי„
˙ו˜„ על ‰מזבח" נמני˙ בכלל י˜י„ו˙
˘ריב ‰במזבח‰˘ ,רי ‚„‰י˘ „כולן –
מ˘מע כל י˜י„ו˙ ˘‰זכיר לפנ"ז – נ„ר˘ו
לענין מנין ‰מערכו˙ ˘‰יו על ‰מזבח
כו'‰ ,יינו „‡ף "מו˜„" ז ‰מיירי ב‡˘
˘על ‰מזבח ]ועיי' נמי בפירו˘ ר˘"י

לענין ‰ח˜יר„ ‰לעיל ‡ם

˙יכף ל‡חרי פירו˘ו ‰נ"ל ‚בי ‡˘ ˙מי„,

„‰ל˜˙ מנור ‰מן ‰מזבח ‰ו‡ „ין במנור‰

„פיר˘ „"ל‡ ˙כב "‰מיירי ב„ין ‰מזבח[.

‡ו במזבח – נר‡„ ‰על „רך ‰‰לכ ‰נ˜טינן

ו‰מפר˘ים ‰נ"ל „ח˜ו „ל‡ נ˙כוון כ‡ן

˘‰ו‡ „ין במנור .‰עיי' בפלו‚˙˙ ‰רמב"ם

ר˘"י לנ˜וט ˘מו˜„ ‡‰חרון ‡ף ‰ו‡ ˘ל

ו‰ר‡ב"„ ‰ל' ˙מי„ין פ"‚ ‰י"‚ ‡י ‰ך

מזבח ,ול‡ ב‡ ‡ל‡ לˆיין ‰יכן נ„ר˘ו

„ינ‡ ‰ו‡ „ין חיובי בנר מערבי ‡ו ˘עי˜רו

‰נך פסו˜ים ,ונמˆ‡ ‡ין ‰ל˘ון מ„ויי˜

„ין ˘לילי "˘ל‡ יבי‡ ממזבח ‰פנימי ול‡

ב˘לימו˙ ,כי ב„רך כלל כ˘רוˆ ‰ר˘"י

מבי˙ ‰כירים" ,ו‡כ"מ ,ומ˘מע „לכו"ע

ר˜ לˆיין ‰יכן נ„ר˘ו ‰מ˜ר‡ו˙ ‡ין „רכו

מי‰ ˙‰ו‡ „ין במנור) ‰ו„ו"˜ ‰יטב במ‰

ל‰וסיף עו„ מלב„ ˆיון ‰סו‚י‡ ,וכ‡ן טרח

לקראת שבת

י„

עיונים וביאורים

‡יז ‰טעם ‡ין מˆוי בי„ם ‡˘ ‰מזבח‡ ,י

˜טור˙ ,ולר' יוסי ‰יו ‚'‰ ,נך ˙רי „ר'

מעכב „‰בר ל‚מרי „‰ל˜˙ ‰מנור‡„ ,‰ם

י‰ו„ ‰ועו„ ‡' ˘ל ˜יום ‡˘) ˘‡‰ם ‡ין

‰ו‡ „ין במנור ‰נמˆ‡ „ב„ליכ‡ ‡˘ מזבח

‡˘ ˘ל מערכ„‚ ‰ול ‰מ˙‚בר מוסיפין

י"ל „ל‡ מˆינן ל„‰לי˜ ‰מנור ,‰כי ז‰ו

עליו מז ,‰ר˘"י( ,ולר"מ „' ‰יו‰ ,נך ˙ל˙

„ין ב‡˘ ,‰ופן וס„ר „‰ל˜˙ˆ˘ ‰יו˙‰

„ר' יוסי ועו„ ‡' ל˘ריפ˙ ‡יברים ופ„רים

˙ור‰ ‰ו‡ ל„‰לי˜ ב‡˘ מן ‰מזבח ,ונמˆ‡

˘ל‡ נ˙עכלו מבערב; וכול‰ו ילפי ל‰ו

˘‡‡"פ כ‡ן ל˜יים ‡ופן „‰ל˜˙‰ ‰נ„ר˘,

מ˜ר‡י „פר˘˙ מזבח ˘בפר˘˙נו‰"„ ,י‡

‡בל ‡ם ‰ך „ינ‡ ‰ו‡ ר˜ „ין במזבח ˘ˆריך

‰עול ‰על מו˜„ ‰על ‰מזבח כל ‰ליל‰

לי˜ח ממנו  ˘‡‰למנור‰ ,‰רי ב„ליכ‡ ‡˘

– זו מערכ„‚ ‰ול" ,"‰ו‡˘ ‰מזבח ˙ו˜„

מזבח מסול˜ מכ‡ן ‰חיוב וי„לי˜ ‰מנור‰

בו – זו מערכ˘ ‰ני˘ ‰ל ˜טור˙" ,ור'

מ‡˘ ‡חר˙ כ„י ל˜יים עכ"פ מˆו˙ „‰ל˜˙

יוסי ‰וסיף ולמ„ ˜יום  ˘‡‰מ‡י„ך ˜ר‡

‰מנור.‰

„"ו ˘‡‰על ‰מזבח ˙ו˜„ בו" ,ור' מ‡יר

ו‰נ‰

לפום רי‰ט‡ ˙לוי „‰בר ‡יך

נפר˘ כוונ˙ "˘‰ס ‚בי ‰ך ˜ר‡ „"‡˘
˙מי„"„ ,בפ˘טו˙ ‰כוונ‰ ‰י‡ לפר˘
„"˙ו˜„" ‡‰מור כ‡ן ל‡ ˜‡י ב‡˘ ‰מזבח
‡ל‡ ב‡˘ ‰יו˜„˙ על ‰מנור ,‰וכ‡ילו
נ‡מר כ‡ן "‡˘ ˙מי„ ]‰יינו מנור˙ [‰ו˜„
מעל ‰מזבח" ]‰יינו מ‡˘ ˘על ‰מזבח[,
ו‡"כ י˘ כ‡ן „ין ‰עוס˜ ב„יני מנור.‰
‡בל ‡‰מ˙ יור„ ‰רכו ˘מˆינו במ˜ומו˙
‡חרים „„ר˘ינן מ‰ך ˜ר‡ ל„‰י‡ כמ‰
ענינים בנו‚ע ל‡˘ ‰מזבח ,עיי' בספר‡
במ˜ומו ,ועיין ‚"כ ברמב"ם רפ"ב מ‰ל'
˙מי„ין ומוספין מ„ ‰ילפינן מכ‡ן ל‡˘
‰מזבח ,ועו„ ,ולפי ילפו˙ו˙ ‡לו עכˆ"ל
„נ˜טינן „˜‡י על ‡˘ ‰מזבח.

‰וסיף ולמ„ ‡˘ „‡יברים ופ„רים ˘ל‡
נ˙עכלו מריבוי‡ „ו‡"ו ˘ב˙יב˙ "ו‡˘".
ול‡חרי כל ז„ ‰ר˘ינן לכו"ע מ‡י„ך ˜ר‡
„"‡˘ ˙מי„ ˙ו˜„ על ‰מזבח ל‡ ˙כב"‰
‡‰מור בפר˘˙ ˘‡" – ‰מי„ ˘‡מר˙י לך
ל‡ ˙‡ ‡‰ל‡ בר‡˘ו ˘ל מזבח ‰חיˆון,
למ„נו ‡˘ למנור ‰כו'" .ונר‡„ ‰נ˜טינן
בפ˘טו˙ „ר˜ מו˜„ו˙ ‰נזכרים ברי˘‡
‰ם מו˜„ו˙ ˘ל מזבח‡ ,בל "˙ו˜„" „‡‰י
˜ר‡ ˜‡י במנור ‰לכו"ע.

‡בל

מ‡י„ך‚ ,ם בסו‚יין ‚ופ‡ חזינן

„‡‰י ˜ר‡ „"‡˘ ˙מי„" ‡יירי במו˜„ ˘ל
‰מזבח ‡‰„ ,לעיל ˘ם )ל‡חרי בי‡ור כל
‰פלו‚˙‡ ו˜ו„ם „‰ר˘‰ ‰נ"ל ‚בי מנור(‰
פריך "‡˘ ˙מי„ למ‡י ‡˙‡ )כיון „„ר˘˙

וב‡מ˙

יל"ע ב˘יט˙ ‰סו‚י‡ „יומ‡,

כל מו˜„ו˙ „ענינ‡ ,ר˘"י(" ,ומ˘ני )כ" ‰לפי

„מ‰מ˙ב‡ר

כˆ„

‚‰ירס‡ ˘לפנינו ,ור‡ ‰ר˘"י ברי˘ ע"ב ולח"מ ‰ל'

)ו„ל‡ כמ˘מעו˙ ‰ילפו˙ו˙

˙ו"מ ˘ם( „"מבעי לי ‰לכ„˙ני‡ ‡˘ ˙מי„

˘ב˘‡ר ‰מ˜ומו˙(„ .נחל˜ו ˙‰ם ˙נ‡י כמ‰

˙ו˜„ על ‰מזבח ל‡ ˙כב – ‰לימ„ על

לעיל

‰ר‡˘ון ‰נ"ל

מיני‰

נר‡‰

מערכו˙ ˘ל ‡˘ ‰יו על ‰מזבח בכל יום

מערכ˘ ‰ני˘ ‰ל ˜טור˙ ˘ל‡ ˙‡ ‡‰ל‡

)מלב„ יו"‰כ ˘‰יו מוסיפין ‡ח˙ לכו"ע,

על ‰מזבח ‰חיˆון" ]ור˜ ל‡ח"ז „רי˘

עיי"˘(„ ,לר' י‰ו„‰ ‰יו ב' מערכו˙,

"‡˘ מנור ‰מנין כו'" ומבי‡ ‰ילפו˙‡

‡' מערכ„‚ ‰ול ‰ו‡' מערכ˘ ‰ני˘ ‰ל

‰נ"ל מ‡‰י ˜ר‡ ‚ופ‡ „"‡˘ ˙מי„ ‚ו'"[,

איך אסרו חכמים דבר
שהתירה תורה בפירוש?
זאת תורת העולה גו' כל הלילה עד הבוקר
בא ללמד על הקטר חלבים ואיברים שיהא כשר כל הלילה
)ו ,ב .רש"י(

כתב הרמב"ם )הל' מעשה הקרבנות פ"ד ה"ב(:
"אמרו חכמים שאין מקטירין האימורין
ואיברי העולה אלא עד חצות הלילה".
ולכאו' צ"ע ,דכיון שבפירוש התירה
תורה הקטר חלבים ואיברים "כל הלילה
עד הבוקר" ,איך יש כח ביד חכמים לאסור
הקטרתן אחרי חצות ,והרי ידוע הכלל )הובא
בט"ז או"ח סו"ס תקפ"ח( "אין כח ביד חכמים
לאסור דבר שפירשה התורה בפירוש להיתר"
)וראה שדי חמד כללים מערכת יו"ד כלל יז שמביא

מכמה אחרונים שגם הרמב"ם ס"ל כלל זה(?
ויש לומר:
בהקטרת איברי הקרבן על המזבח נפעלים
שני דברים :א .ענין חיובי  -מצות עשה של
הקרבת קרבן .ב .ענין שלילי ,מניעת הקרבן
מלבוא לידי נותר ,ולא יבוא לעבור על מל"ת
ד"לא ילין חלב חגי עד בוקר" )משפטים כג ,יח(.
ויש לומר ,דחלוקים שני ענינים אלו גם
בזמנם :מצות עשה של הקרבת קרבן – כמו
כל עבודות המקדש – זמנה ביום ולא בלילה;
והא דאמרה תורה שהקטר חלבים ואיברים
כשר כל הלילה הוא רק לגבי הענין השלילי,
ללמדנו שמותר להקטיר את האיברים בלילה
כדי שלא לעבור על איסור נותר .וזהו הטעם
שלכתחילה יש להקטיר החלבים והאיברים
ביום בלבד )רמב"ם שם ה"ג( ,כי המ"ע דהקטרת
האיברים היא ביום דוקא.

ועפ"ז יש ליישב דעת הרמב"ם ,כי י"ל
דסבירא לי' שהכלל "אין כח ביד חכמים
לאסור דבר שפירשה התורה בפירוש להיתר"
הוא רק בנוגע למצוה ,דכאשר חייבה תורה
לעשות מצוה ,אין כח ביד חכמים לעקור
חיוב זה ולאסור עשייתה .משא"כ אם אין
בדבר מצות עשה ,ומה שפירשה תורה הוא
רק שמותר לעשות כן כדי שלא לבוא לידי
איסור  -שפיר יש כח בידי חכמים לגזור
ולאסור את עשיית הדבר.

בגדים פחותים להוצאת
הדשן – חובה או דרך ארץ?
ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא את
הדשן אל מחוץ למחנה
ופשט את בגדיו – אין זו חובה אלא דרך ארץ ,שלא ילכלך
בהוצאת הדשן בגדים שהוא משמש בהן תמיד .בגדים שבישל
בהן קדירה לרבו אל ימזוג בהן כוס לרבו ,לכך ולבש בגדים
אחרים ,פחותים מהן
)ו ,ד .רש"י(

הקשה הרמב"ן :מנ"ל לרש"י שהכתוב
"ולבש בגדים אחרים" אינו חובה כי אם דרך
ארץ? ובמפרשים )ראה רא"ם ,גו"א ,ועוד( האריכו
בתירוצים שונים.
ויש לבאר בפשטות:
אילו הי' חיוב ללבוש "בגדים אחרים,
פחותים מהן" עבור הוצאת הדשן  -הי' צ"ל
ציווי מפורש בפרשת תצוה ,מקום צוואת
עשיית בגדי כהונה ,לעשות בגדי כהונה
נוספים ,פחותים משאר הבגדים ,בשביל
הוצאת הדשן .ומזה שלא מצינו חיוב מפורש
לעשות בגדים פחותים הכריח רש"י ש"אין
זה חובה אלא דרך ארץ" ,כדי שלא ללכלך
ה"בגדים שהוא משמש בהן תמיד" .וק"ל.

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

ללקראת שבת

ח

המדור מודפס
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

לקראת שבת

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
הרב שמﬠון ב"ר מנחם
שמוא דוד הוי ﬠ"ה

רייטשיק

נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

בסוגיא דיומא גבי הדקת
המנורה מאש המזבח

ﬠבודה ”מחוץ מחנה“
מדוע לא דרשה התורה שיהא מוציא הדשן כהן אחר מזה שתרמו?  /מי אינו מבדיל בין בישול קדירה למזיגת
הכוס?  /במה חפץ השי“ת יותר  -במכשיר מצווה או במצווה עצמה?  /והאם מוטלת חובה לקרב יהודי שנמצא
במקום נחות? עבודת ”תרומת הדשן“ ו“הוצאת הדשן“ ברוחניות

ī

יפלפל בביאור הכתובים ע“פ סוגיין ,אי ”אש תמיד“ קאי במנורה או במזבח  /יציע דהדבר תלוי בפלוגתת
התנאים שם ובזה תלויה חקירה יסודית בגדר דין הדלקת מנורה מן המזבח

ī

בכל יום ויום ,מˆוו‰ ‰כ‰ן לי˜ח במח˙ ‰מן ‡‰פר ‡˘ר על ‰מזבח ,ולי˙נו על ‡‰רı
בסמוךˆ‡" ,ל ‰מזבח" ,וזו‰י ˙רומ˙ ˘„‰ן .מˆוו ‰זו נע˘י˙ בב‚„י כ‰ונ ,‰כפי ˘פירט
‰כ˙וב "ולב˘ ‰כ‰ן מ„ו ב„ ומכנסי ב„ ילב˘ על ב˘רו ,ו‰רים ‡˙ ˘„‰ן" ו‚ו' )פר˘˙נו ו.(‚ ,
ל‡חר מכן ,ב‡ ‰מˆוו˙ ‰וˆ‡˙ ˘„‰ן ,וב ‰מוˆי‡ים ‡˙ כל ‡פר ˜‰רבנו˙ ˘על ‰מזבח ‡ל

)פר˘˙נו

בספרי ‡‰חרונים ,בסו‚ים ˘ונים ˘ל „ין

‚רסינן

ו ,ו( "‡˘ ˙מי„ ˙ו˜„ על ‰מזבח ל‡

„‡וריי˙‡ ˘י˘ לו ‰ס˙עפו˙ ב˙רי „יני

ביומ‡ מ„ :‰מ„כ˙יב

˙כב„ "‰ר˘ינן "‡˘ ˙מי„ ˘‡מר˙י לך

"מחו ıלמחנ ."‰ועבו„ ‰זו ‡ינ ‰נע˘י˙ בב‚„י כ‰ונ ‰ר‚ילים‡ ,ל‡ "ופ˘ט ‡˙ ב‚„יו ולב˘

)‡˘ ˘‡מר˙י לך ב˙ ‰מי„ ,ו‰ו‡ ˘ל

ב‚„ים ‡חרים ,ו‰וˆי‡ ‡˙ ˘„‰ן" ו‚ו' )˘ם.(„ ,

מנור˘ ‰נ‡מר ב ‰ל‰עלו˙ נר ˙מי„,

וטעם „‰בר ,מ‰˘ ‰כ‰ן מעביר מעליו ‡˙ ‰ב‚„ים ‰ר‚ילים טרם ‰וˆ‡˙ ˘„‰ן‰ ,ו‡ עניין
˘ל "„רך ‡ר ,"ıבכ„י "˘ל‡ ילכלך ב‰וˆ‡˙ ˘„‰ן ב‚„ים ˘‰ו‡ מ˘מ˘ ב‰ן ˙מי„ ,ב‚„ים
˘ב˘ל ב‰ן ˜„ר ‰לרבו ‡ל ימזו‚ ב‰ן כוס לרבו ,לכך ולב˘ ב‚„ים ‡חרים פחו˙ין מ‰ן"

)ר˘"י

˘ם(.
ו‰יינו )ר‡ ‰במ˜ור „‰ברים ˘˜ו"ט ובי‡ור „‰ברים ב‡רוכ˙˘ ,(‰רומ˙ ˘„‰ן נח˘ב˙ מל‡כ‰
ח˘וב ,‰מעין "מזי‚˙ ‰כוס" ,ו‡ילו ‰וˆ‡˙ ˘„‰ן ‰י‡ מל‡כ ‰פחו˙ ‰ב„ו‚מ˙ בי˘ול ˜„יר.‰
ולכן ‡ין ר‡וי ל‰וˆי‡ ‡˙ ˘„‰ן עם ‡ו˙ם ‰ב‚„ים ˘ב‰ם ˙רם ‰כ‰ן ‡˙ ˘„‰ן.
וי˘ ל˙מו:‰
מכך ˘‰כ˙וב „ור˘ מן ‰כ‰ן לפ˘וט ‡˙ ב‚„יו ול‰חליפם לב‚„ים נחו˙ים יו˙ר ב˘ביל

ר˘"י( – ל‡ ˙‡ ‡‰ל‡ בר‡˘ו ˘ל מזבח
‰חיˆון"‰ ,יינו „מ˜ומ˘ ‰ל ‡˘ ‰מנור‰
‰ו‡ על מזבח ‰חיˆון ,ו„‰ל˜˙ נרו˙ „כל
יומ‡ ˙ ‡‰ניטל˙ מעל ‰מזבח ‰חיˆון
)כל˘ון ר˘"י ˘ם(.

וי˘

לח˜ור ח˜יר ‰יסו„י˙ ב‰ך חיוב‡,

‡ם נטיל˙  ˘‡‰מ‰מזבח לˆורך „‰ל˜˙
‰מנור‰ ‰ו‡ „ין במנור˘ ˘‡‰˘ ,‰ל‰
ˆריכ ‰ל‰יו˙ מן ‰מזבח‡ ,ו ˘מ‡ ז‰ו „ין

‰וˆ‡˙ ˘„‰ן ,מ˘מע ˘מ„ובר ב‡ו˙ו כ‰ן ˘˙רם ‡˙ ˘„‰ן ,וכע˙ עליו לפ˘וט ול‰חליף ‡˙

במזבח‰ ,יינו „בר ‰נו‚ע למזבח כ‰לכ˙ו

)ו‡מנם „ע˙ ר"‡ ביומ‡ כ‚ ,ב ‰י‡ ˘‰וˆ‡˙ ˘„‰ן כ˘ר ‰בכ‰נים בעלי מומין ,ו‡˘‰ל ‰כ‡ן ‰י‡ ל˘‡ר

– ˘‡ח„ מ„יניו ‰ו‡ ˘ממנו ˆריך לי˜ח

ב‚„יו

י‚

˘‰יטו˙(.

 ˘‡‰למנור.‰

‡˘ר ˙לויים ‰ם ז ‰בז„ – ‰י˘ מ˜ום ל„ון
מ‰ו ‰סיב ‰ומ‰ו ‰מסובב ,כ‚ון ח˜יר˙
‡‚‰ון מרו‚ט˘וב

)ˆפע"נ ‰ל' מ˙נו˙ עניים

ל ‚ ,‰ו‡ילך‰ .ל' נ„רים ח .„ ,ועו„(‚ ,בי ˜‰רב˙
˘˙י ‰לחם „˘בועו˙ „ˆריך ל˜‰ריבם
מ˙‰בו‡‰ ‰ח„˘ ,‰ו˜ו„ם לז‡ ‰סור
ל˜‰ריב מנח‡ ‰חר˙ מן ‰ח„˘

)כמבו‡ר

במנחו˙ סח :ו‡ילך˘ ,ם פ‚ ,(:ופלפל בז ‰מ‰ו
‰עי˜ר ‚‰ורם‡ ,ם ז‰ו „ין ב˘˙י ‰לחם
˘ˆריכים ל‰יו˙ ‰מנח‰ ‰ר‡˘ונ‰ ‰ב‡‰
מן ‰ח„˘ ,ומז ‰נס˙עף ‡יסור ˜‰רב˙
מנח‡ ‰חר˙ מן ‰ח„˘‡ ,ו ˘‰ו‡ „ין
במנחו˙ ‰מ˜„˘ ˘ˆריכו˙ „בר ‰מ˙יר
ל˜‰ריבם מן ‰ח„˘ ,ו˜בע˙ ‰ור‰˘ ‰מ˙יר
‰ו‡ ˘˙י ‰לחם ‰נ˜רבים לפני‰ן .וי˘ בז‰
נפ˜ו˙‡ ‚„ול ‰ל„ינ‡ ,עיי"˘[.

ולכ‡ור‰ ,‰ל‡ „‰ע˙ נו˙נ˙‡˘ ,ו˙ו ‡„ם ˘בי˘ל ‡˙ „˜‰יר ‰עבור ‰מלך‡ ,ינו ‡ו˙ו עב„
˘מוז‚ ‡˙ כוסו ˘ל ‰מלך .וב„רך כלל ‰ם ˘ני מ˘ר˙ים ˘ונים ,ז˘ ‰נמˆ‡ בבי˙ ‰בי˘ול,

]וכס‚נון

‰ח˜ירו˙ ‰נמˆ‡ו˙ ˙„יר

ונפ˜ו˙‡

בנ„ו"„ ל„ינ‡ ‰יכ‡ „מ˘ום

לקראת שבת
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ומ˘ר˙ מסו‚ ‡חר ‰ו‡ ז˘ ‰עומ„ לפני ‰מלך ומוז‚ ‡˙ כוסו.

ציווי שפועל צוותא
צו את אהרן
)ו ,ב(

בספרי חסידות
ובכ"מ( מבואר פירוש "מצוה" מלשון "צוותא
וחיבור" ,כי ענין המצוות הוא שעל ידן
מתקשר ומתחבר האדם עם הקב"ה ,כביכול.
)לקו"ת בחוקותי מה ,ג

ויש לומר ,שפירוש זה קשור גם עם
הפירוש הפשוט ד"מצוה"  -מלשון ציווי
והוראה:
אימתי יוצר קיום המצוות "צוותא וחיבור"
עם הקב"ה – דוקא כאשר האדם מקיים את
המצוות בדרך ציווי ,דהיינו לא מצד הטעם
שמשיג בשכלו ,וגם לא משום הרגש הנעלה
שבהן וכיו"ב ,אלא אך ורק משום שכן צוה
הקב"ה ,והוא מקבל על עצמו עול מלכות
שמים ,ומקיים ככל אשר יצווה עליו מלכו
של עולם.
רק קיום המצוות באופן זה הוא הפועל
את הענין ד"מצוה" מלשון "צוותא וחיבור",
שהמצוה מחברת אותו עם הקב"ה ,מצווה
המצוות.

ההיתר לעסוק בדברי
הרשות – רק כש"אין
מקום למערכה"
והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה
הצבור בתפוח ,כשהוא רבה ואין מקום למערכה מוציאו משם
)ו ,ד .רש"י(

יש לבאר ענין הוצאת הדשן בעבודת
האדם לקונו:
בספר התניא )אגרת הקודש סי' טו( מבואר
שהאפר )דשן( הנשאר מ"עץ הנשרף" הוא
יסוד "העפר שבו היורד למטה ואין האש

שולטת בו" .והיינו ,שהאפר הוא החלק
התחתון ביותר שבדבר הנשרף ,שמטעם זה
אינו יכול להיכלל ולהישרף באש שלמעלה
ממנו.
ועפ"ז יש לומר ,שחלק הקרבן שנשרף
על המזבח מורה על חלקים מהעולם
שמתקדשים ונכללים בקדושה ,כמו מצוות,
תשמישי מצוה וקדושה וכיו"ב ,ואילו
האפר הנשאר ולא נשרף – מורה על ענינים
גשמיים שאינם יכולים להשרף ולהכלל באש
הקדושה ,דהיינו דברי הרשות.
אמנם ,עסק האדם בעולמו אינו רק
במצוות ותשמישי קדושה ,אלא לעתים
על האדם לצאת "מחוץ למחנה" הקדושה
ולעסוק בדברי הרשות ועניני עולם הזה.
וזוהי עבודת "הוצאת הדשן" – היציאה
"מחוץ למחנה" כדי לעסוק ב"דשן" ,חלק
הקרבן שלא נשרף ונכלל בקדושת המזבח,
אלא מקומו "מחוץ למחנה".
ומכל מקום ,עבודה זו של "הוצאת הדשן"
היא דוקא כאשר "אין מקום למערכה" ,שאז
הוצאה זו מוכרחת כדי לפנות מקום למערכה
לצורך עבודת הקרבנות ,אבל כשיש מקום
למערכה  -אין עבודה כזאת.
ועל דרך זה הוא בענין העסק בדברי
הרשות ,שרק כאשר הוא מביא תועלת
לעבודת ה' ,אזי הותר לאדם לצאת "מחוץ
למחנה" ולעסוק בעבודה זו .אך כאשר יש
"מקום למערכה" ,היינו שעבודת ה' יכולה
להתקיים גם בלי העסק בדברי הרשות  -אין
מקום לעבודה זאת ,אלא על האדם להישאר
בתוך "מחנה" הקדושה.
]ויעויין במקור הדברים ביאור גם ענין ה"דשן"
שנצטוו לשים "אצל המזבח" בעבודת האדם[.

ו‡ם כן ,מ„וע ‰ס˙פ˜˙‰ ‰ור ‰בכך ˘˙‰ורם יחליף ‡˙ ב‚„יו ,ול‡ „ר˘˘ ‰מוˆי‡ ˘„‰ן
י‰י' ‡חר ,ול‡ מי ˘˙רם ‡˙ ˘„‰ן?

לכלוך של מצווה אינו לכלוך!
ו‰נ ,‰מל‡כ˙ ˙רומ˙ ˘„‰ן ומל‡כ˙ ‰וˆ‡˙ ˘„‰ן ˘ונו˙ ‰ן ‡ח˙ מזול˙ ,‰ו‰חילו˜
ביני‰ם ‰ו‡ ב˘ניים:
‡ .ב˙רומ˙ ˘„‰ן˘ ,מים ‡˙ ˘„‰ן "‡ˆל ‰מזבח" ,מ˜ום ˘נח˘ב "בפני ‰מלך" כמו
מזי‚˙ ‰כוס ,ו‡ילו ‰וˆ‡˙ ˘„‰ן ‡מנם ניטל˙ בפני ‰מלך ,מעל ‚בי ‰מזבח‡ ,ך עי˜ר‰ ‰ו‡
ל˜יח˙ ‰ונ˙ינ˙ ‰מחו ıלמחנ‰˘ ,‰י‡ עבו„˘ ‰נע˘י˙ "˘ל‡ בפני רבו" כמו בי˘ול ˜„יר.‰
ב˙ .רומ˙ ˘„‰ן ‰י‡ מˆוו ‰ח˘וב ‰בפני עˆמ‰ ,‰י‡ סיום ו‚מר עבו„˙ ˜‰רבנו˙ ,ו‰י‡
‰י‡ ˘פועל˙ ˘לימו˙ בעבו„˙ ˜‰רבנו˙

)ר‡ ‰ריטב"‡ יומ‡ כ„‰" :‡ ,י‡ עבו„‡˘ ‰ין ‡חרי' עבו„‰

בעניינ .("‰ולעומ˙ ז‡˙‰ ,וˆ‡˙ ˘„‰ן "‡ינ ‰מˆו ‰מˆ„ עˆמ ,‰כי ‡ם מכ˘ירי עבו„‰„ ,‰יינו
לפנו˙ מ˜ום למערכ"‰

)מ˘נ ‰למלך ‰ל' ˙מי„ין ומוספין פ"ב ‰י"‚ .ור‡ ‰ריטב"‡ ˘ם ‡ו„ו˙ ‰וˆ‡˙ ˘„‰ן:

"„ל‡ ח˘יב‡ עבו„ ‰כולי ‡‰י"( ,ונמˆ‡‰˘ ,י‡ ר˜ מכ˘יר ו‰כנ ‰לסי„ור ‰מערכ ‰מח„˘ ב˘ביל
˜רבנו˙ נוספים.
וזו‰י ˘‰‰וו‡ ‰למזי‚˙ ‰כוס ולבי˘ול „˜‰יר˙ :‰רומ˙ ˘„‰ן „ומ ‰למזי‚˙ ‰כוס‰˘ ,ו‡
‚וף ועˆם ˘ימו˘ ‰רב .ו‡ילו ‰וˆ‡˙ ˘„‰ן מו˘ווי˙ לבי˘ול ˜„יר‰˘ ,‰ו‡ ‰כנ‰„ ‰כנ‰
ל˘ימו˘ עˆמו ˘‰ו‡ ‰ ˙˘‚‰מ‡כל ל‡„ון.
חילו˜ ז‡‰ ‰חרון מ˙בט‡ ‚ם ביחס ללכלוך ‰נ‚רם מן ˘‰ירו˙ :כ‡˘ר ˘‰ירו˙ ‰ו‡
˘ימו˘ ‰רב בפועל‰ ,רי ‡ין מס˙כלים כלל על ‰לכלוך ,ולכן מל‡כו˙ כמו ˘חיט˙ ˜‰רבן,
˜בל˙ „‰ם ,זרי˜˙ו ו˜‰טר˙ו נע˘ו˙ בב‚„י כ‰ונ ‰ח˘ובים ,כי כ‡˘ר עוס˜ים ב˘ירו˙ ‰רב
בפועל ‡ין מביטים ‡ל ‰לכלוך ,וכ„‡י ‰ם ‰ב‚„ים ‰ח˘ובים ˘י˙לכלכו מ˘ימו˘ ז.‰
ור˜ כ‡˘ר ‡ין מ„ובר ב˘ימו˘ עˆמו‡ ,ל‡ ר˜ ב‰כנ‰„ ‰כנ‡ ‰ליו‰ ,נ‡ ‰ין עבו„‰
זו ח˘וב ‰כל כך ,ו‡זי מביטים על ‰לכלוך ו‡ין כ„‡י לע˘ו˙ו בב‚„ים ‰ח˘ובים ˘ב‰ם
מ˘ר˙ים ‡˙ ‰מלך בפועל.
ומ‡חר ˘נ˙ב‡ר ‰חילו˜ בין ˙רומ˙ ˘„‰ן ל‰וˆ‡˙ו‰˘ ,ו‡ ‰חילו˜ בין מˆוו ‰ועבו„‰
בפועל לפני ‰מלך ,לבין מכ˘יר ו‰כנ ‰למˆוו˘ ‰ל‡ בפניו ,י˘ ל˙מו ‰בי˙ר ˘‡˙:
‡ם חיל˜˙‰ ‰ור ‰בין ב‚„י ˙‰רומ ‰לב‚„י ‰‰וˆ‡ ,‰מ„וע ל‡ „˜‰י˘ ‰כ‰ן נפר„ לכל
‡ח˙ ממל‡כו˙ ‡לו ,כמו במ˘ל ˘‰מ˘מ˘ ‡˙ ‰מלך בפועל ‡ינו ‡ו˙ו עב„ ˘מכ˘יר ומכין
‡˙ ˘‰ירו˙?

לקראת שבת
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לקראת שבת

מכשיר מצווה והמצווה עצמה – באותו חשק והתמסרות
וי˘ לומר˘ ,מכך ˘˙‰ור ‰מ˜„י˘‡ ˙‡ ‰ו˙ו ‰כ‰ן ל˘˙י מל‡כו˙ ‡לו ,למ„נו ˘‡ין מי„˙
˜‰ב" ‰כמי„˙ ב˘ר ו„ם בעניין ז ,‰ובעבו„˙ ‰ ,'‰רי ‡„רב‡ :ר‡וי ˘‡ו˙ו כ‰ן ˘˙רם ‡˙

י‡

וחזינן מ‰נ ˙‚‰רבי חיי‡˘ ,ל‡ ‰י' ‡ˆלו ‰פר˘ בין מכ˘יר מˆוו ‰למˆוו ‰עˆמ ,‰ו‡פילו
‡˙ ‰מל‡כו˙ ˘‰ן מכ˘יר למכ˘יר ,ע˘ ‰רבי חיי‡ ב‡ו˙ ‰מסיר ‰ונ˙ינ ‰עˆמי˙ כמו ‡˙
‰ור‡˙ ‰חומ˘ עˆמ.‰

˘„‰ן ‰ו‡ עˆמו י˙עס˜ ‚ם במל‡כ˙ ‰וˆ‡˙ ˘„‰ן.

יש לצאת אל מחוץ למחנה ,ולקרב את בני ישראל!

בי‡ור ‰עניין:
‰חילו˜ בין ˘ני סו‚י ‰עבו„ו˙˘ ,עבו„ ‰מסוימ˙ ‰י‡ ח˘וב ‰ועבו„‡ ‰חר˙ ‰י‡ ר˜
מכ˘יר ו‰כנ˜ ,‰יים ר˜ כ‡˘ר ‰עב„ מח˘יב ‡˙ עˆמו למˆי‡ו˙ ˘י˘ ב ‰ממ˘‡˘ ,ז ‰עב„
˘עו˘‰ ˙‡ ‰מל‡כ‰ ‰ח˘וב‡ ‰ינו מח˘יב כל כך ‡˙ ‰מכ˘יר ל˘ירו˙.
וכמו כן בעבו„˙ ‰ ,'‰נ ‰כ‡˘ר ‰י‰ו„י מר‚י˘ ‡˙ עˆמו למˆי‡ו˙ ח˘וב‰ ,‰רי רו‡‰ ‰ו‡
חילו˜ בין מˆוו ‰למכ˘יר מˆוו :‰עניינ˘ ‰ל מˆוו‰ ‰ו‡ ˘על י„י ˜יום ‰מˆוו ‰י˙˜˘ר י‰ו„י
‡ל ˜‰ב" ,‰כל˘ון ברכ˙ ‰מˆוו˙ "‡˘ר ˜„˘נו מˆוו˙יו וˆיוונו" ,מל˘ון "ˆוו˙‡" וחיבור
)ר‡ ‰לי˜וטי ˙ור ‰בחו˜ו˙י מ .‚ ,‰מז ,ב .ועו„( .ולעומ˙ ז‡˙ ,מכ˘יר מˆוו‰ ‰ו‡ ר˜ ‰כנ ‰ו‰כ˘ר‰
למˆוו ,‰ובע˘יי˙ו ל‡ נע˘ ‰חיבור ז.‰

‰ור‡ ‰נוספ˙ י˘ ללמו„ מכך ˘‰כ‰ן ˙‰ורם ‡˙ ˘„‰ן ‰ו‡ ‰ו‡ ‰מוˆי‡ו מחו ıלמחנ,‰
ול˘ם כך עליו ל‰חליף ‡˙ ב‚„יו לנחו˙ים יו˙ר:
כ‡˘ר ב‡ „‡‰ם ל˘‰פיע על זול˙ו ,ל˜רבו ל‡ור ˙‰ור ‰ול˜יום ‰מˆוו˙ ,יכול ‰ו‡ לטעון
˘‰ו‡ מוכן ל˙‰עס˜ עם כ‡לו י‰ו„ים ˘נמˆ‡ים "במ˜ום רבו" ,ב„' ‡מו˙ ˘ל בי˙ ‰כנס˙
ובי˙ ‰מ„ר˘‡ ,ך לˆ‡˙ "מחו ıלמחנ "‰ול˘‰פיע על י‰ו„י ˘נמˆ‡ ˘ם ומˆבו ‰רוחני נחו˙
מ‡ו„‡ ,ין ז ‰מעניינו.
י˙ר על כן‡ :ין מ„ובר ר˜ על ˘‰פע ‰במ˜ום רחו˜‡ ,ל‡ ‚ם על סו‚ ‡חר ˘ל ˘‰פע.‰
י˙כן ˘ל‡ יבי‡ ‡˙ ‡ו˙ו י‰ו„י למˆב ˘ל לימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום מˆוו˙ בפועל‡ ,ל‡ ר˜ בעניין

וממיל‡‡ ,ו˙ו י‰ו„י רו‡ ‰יו˙ר ח˘יבו˙ ו˙כלי˙ במˆוו ‰מ‡˘ר ב‰כ˘ר מˆוו ,‰ו‰ו‡
מע„יף ל˜יים ‡˙ ‰מˆוו ,‰ול‰ו˙יר ‡˙ מכ˘ירי ‰מˆוו ‰ל‡חרים ‰עומ„ים ב„ר‚‡ נחו˙‰
ממנו.

˘ל סור מרע ו‰כ˘ר „‰כ˘ר ל˜יום ‰מˆוו˙.
ולכן יכול „‡‰ם לטעון˘ ,מוכן ‰ו‡ לע˘ו˙ מל‡כו˙ ˘‰ן „ו‚מ˙ "מזי‚˙ ‰כוס" ו"˙רומ˙
˘„‰ן" ‰נע˘ו˙ במ˜ום מרומם ,ב‰יכל ‰מלך‡ ,ך ‡˙ "בי˘ול „˜‰יר "‰ו"‰וˆ‡˙ ˘„‰ן"

‡מנם ,כ‡˘ר מ˙בוננים לעומ˜ במ‰ו˙ם ˘ל מˆוו ‰ו‰כ˘ר מˆוו‰ ,‰רי ˘ני‰ם ‰ם רˆונו

˘נע˘ו˙ במ˜ום מרוח˜ ונחו˙ ,מע„יף ‰ו‡ ל‰ו˙יר למי˘‰ו ‡חר‰ ,עומ„ ב„ר‚ ‰נחו˙ ‰ממנו.

˘ל ˜‰ב" .‰ו‡ף ˘רˆון ‰ '‰ו‡ ˘‰חיבור עמו י‰י' „וו˜‡ על י„י ‰מˆוו ‰ול‡ על י„י מכ˘יר

ועל כך מור˙‰ ‰ור‰˘ ‰כ‰ן ˙‰ורם ‡˙ ˘„‰ן עליו ל˙‰עס˜ ‚ם ב‰וˆ‡˙ו מחו ıלמחנ.‰

‰מˆוו ,‰מכל מ˜ום ע„יין רˆונו י˙' ‰ו‡ ˘י‰ו„י י˜יים ‰ן ‡˙ ‰מˆוו ‰ו‰ן ‡˙ מכ˘יר ‰מˆוו.‰

ו‡ין מ˜ום לטענ˘ ‰רוˆים ל˜רב ר˜ י‰ו„ים ˘נמˆ‡ים במ˜ום ˜„ו˘‡ ,ל‡ מוכרחים לˆ‡˙ ‚ם

וכ‡˘ר י‰ו„י ‡ינו מר‚י˘ ‡˙ עˆמו כלל למˆי‡ו˙ ח˘וב ,‰ו‡ינו מחפ˘ ל‰רוויח מ˜יום

למ˜ומו˙ רחו˜ים ונחו˙ים ול˜רב ‡˙ בני י˘ר‡ל ‰נמˆ‡ים ˘ם ,ו‚ם ‡ם ˙‰וˆ‡‰˙ ‰י' ‰כ˘ר

‰מˆוו˙‡ ,ל‡ ר˜ למל‡ו˙ ‡˙ רˆון ‰בור‡ י˙'‰ ,רי ‡ין ‡ˆלו חילו˜ בין ח˘יבו˙ מˆוו‰
למכ˘יר מˆוו ,‰כי ˘ני‰ם ‰ם ˜יום רˆונו!

„‰כ˘ר ל˜יום ‰מˆוו˙.
עו„ ז‡˙ רומז˙ ˙‰ור˘ ,‰י˘ ל˘‰פיע על ‡ו˙ו י‰ו„י ב„רך ˘ב‰ ‰ו‡ מבין ,לפי ערכו

וכמו ˘כ˙בו בס) ˜"‰ל˜וטי ˙ור˘ ‰לח מ˘ ,(‡ ,י˘ „ר‚‡ ב˜יום ‰מˆוו˙ ˘ב‡ ‰ין „‡‰ם
עו˘ ‰ח˘בון ˘כלי על מ‰ו˙ ‰מˆוו˙ ו‰פעולו˙ ˘נע˘ו˙ על י„ן‡ ,ל‡ כל ˙כלי˙ו ‰י‡ ר˜
ל˜יים "מˆוו˙ ‰מלך בלי טעם" ,ו‰ו‡ רוˆ ‰ל˜יימו ‚ם "‡ילו ל‡ ‰י' נע˘‰ ‰ייחו„" בינו
לבין ˘‰י"˙ ב˜יום ‰מˆוו ,‰ו‡פילו ‡ילו ‰י' מˆטוו ‰לחטוב עˆים בעלמ‡ ,לל‡ ˙ועל˙
ו‰מ˘כו˙ עליונו˙‰ ,י' עו˘ ‰ז‡˙ בח˘˜ וברˆון למל‡ו˙ רˆונו י˙'!
ו‡˙ ז‡˙ רמז˙‰ ‰ור ‰בכך ˘ל‡ מנע ‰מן ‰כ‰ן ˙‰ורם ‡˙ ˘„‰ן ל‰מ˘יך ול‰וˆי‡ו
מחו ıלמחנ :‰מכך למ„ים ˘מˆוו ‰ו‰כ˘ר מˆוו ‰נע˘ו˙ ב‡ו˙ ‰ח˘יבו˙ ועל י„י ‡ו˙ו ‡„ם,
מ˙וך ˙‰מסרו˙ לרˆון ˘‰י"˙ ,למעל ‰מ‰בנ ‰ומבלי ל˙‰ח˘ב בטעמים ˘כליים.

ו„ר‚˙ו ,וב˘ביל כך ˆריך ליר„ ממ„רי‚˙ו ול„בר בס‚נון ˘‰ו‡ נחו˙ לפי ערכו ,כ˘ם ˘‰כ‰ן
‰מוˆי‡ ‰י' ˆריך ל‰חליף ‡˙ ב‚„יו לנחו˙ים יו˙ר.
ו‡ף על פי ˘מ„ובר בירי„„‚ ‰ול ‰בערך עבו„˙ו ˘עוב„ ב ‰ב„' ‡מו˙ ˘ל ˜„ו˘ ,‰מכל
מ˜ום ‰רי „וו˜‡ לכן נ˜ר‡ ‰ו‡ ב˘ם "כ‰ן" ,מ˘ר˙ ל˜ב" ,‰ב˙כלי˙ ˘‰לימו˙‰˘ .רי זו ‚ם
‰נ˙‚‰ו ˘ל ˜‰ב" ‰בעˆמו˘ ,יר„ בעˆמו לˆ‰יל ‡˙ בני י˘ר‡ל ממ˜ום נחו˙ ביו˙ר" ,ל‡ על
י„י מל‡ך ול‡ על י„י ˘רף ול‡ על י„י ˘ליח ‡ל‡ ˜‰ב" ‰בכבו„ו ובעˆמו ‡ . .ני ‡ ,'‰ני ‰ו‡
ול‡ ‡חר" )נוסח "˘‚‰פ(.
וכן ˙‰י' לנו ב‚‡ול‰ ‰ע˙י„ ‰לבו‡ ב˜רוב ממ˘ ,כמו ˘נ‡מר )נˆבים ל" (‚ ,ו˘ב ‡ '‰ל˜יך

)כ˙ובו˙ ˜‚ ,ב .ב"מ פ ,‰ב(

‡˙ ˘בו˙ך"˘‰˘ ,י"˙ יור„ בעˆמו לכל ‰מ˜ומו˙ ˘נמˆ‡ים ב‰ם בני י˘ר‡ל‰" ,ו‡ עˆמו ...

"כמ„‚ ‰ולים מע˘י חיי‡"‰˘ ,י' זורע פ˘˙ן ,ו˜ולע מכמורו˙ ,וˆ„ ˆביים ,ומ˙˜ן ˜לפים,

‡וחז בי„יו ממ˘‡ ,י˘ ‡י˘ ממ˜ומו ,כעניין ˘נ‡מר ו‡˙ם ˙ל˜טו ל‡ח„ ‡ח„ בני י˘ר‡ל"

ו„ו‚מ‡ ל„בר מˆינו ב‰נ˙‚‰ו ˘ל רבי חיי‡‡˘ ,מרו עליו ב‚מ'

וכו˙ב חמי˘ ‰חומ˘י ˙ור ‰ומ˜ר‡ ‡ו˙ם ל˙ינו˜ו˙ .ולכ‡ור‡ ,‰ינו מובן מ„וע ל‡ ‰ניח רבי
חיי‡ ‡˙ מל‡כ˙ ‰פ˘˙ן ו˜‰לף ל‡„ם ‡חר ,ו‰ו‡ עˆמו י˙עס˜ ר˜ ב‰ור‡ ‰ל˙למי„ים?

)פר˘"י ˘ם(.

