




מקרא אני דורש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב
אמור ואמרת – ציווי לכהנים או לב"ד של ישראל?

על ‡יזו פר˘‰ ‰ז‰יר מ˘‰ ב"„ ˘ל י˘ר‡ל – על בעל מום ‡ו ‚ם 
על ‡יסור טומ‡‰ וחי˙ון? / כ‰נים זריזין – בעבו„˙ בי˙ ‰מ˜„˘ 
‡ו בכל מˆוו˙ ‰כ‰ונ‰? / ˘˜ו"ט ב‰‡ ˘‰וז‰רו ב"„ ˘ל י˘ר‡ל 

על ‰כ‰נים ו‰טעם ˘ל‡ ‰וˆרכו לˆיווי על ז‰

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ז עמ' 61 ואילך)

. . . . . . . . . . . . .   .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
עמ' 251  הע' 4;  עמ' 248  חי"ז  וחלקו"  (ע"פ לקו"ש  ל"כבשו  וישיבה"  בין "ירושה 

הע' 17)

לקט שכחה ופאה ובניית בית המקדש?  (ע"פ לקוטי שיחות חי"ז עמ' 255 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
יסוד ותחילת העבודה – הקרבה והכנעה

"לזבוח" ולכפו˙ ‡˙ ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ / עבו„˙ "חמı" ˘י˘ ב‰ טעם 
ו‰˘‚‰ / מ„וע י˘ ל‰˙פלל ˜ו„ם ע˘יי˙ חפˆיו? / לוו„‡ ˘עבו„˙ו 

‡˙ ‰˘י"˙ ‡ינ‰ נובע˙ ממי„ו˙ רעו˙ ח"ו
(ע"פ לקוטי שיחות חל"ב עמ' 134 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שלא לאבד "ימיו"  (ע"פ תורת מנחם – התוועדויות תשמ"ב ח"ג עמ' 1217 ואילך)

ספירת העומר – למה מתחילים מהלילה? (ע"פ תו"מ חכ"ח עמ' 79 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
בגדר איסור הבאת מנחה מן החדש לפני שתי הלחם

ל‡יסור  „מי  ו‡ם  ‰‡יסור,  ב‰‚„ר˙  ˘מˆינו  „רכים  בכמ‰  יפלפל 
ח„˘ ב‡כיל˙ ‰„יוט; ע"פ ˘יטו˙ ‰מפר˘ים בסו‚י‡ „מנחו˙

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ב עמ' 134 ואילך. חי"ז עמ' 54. תורת מנחם ח"מ עמ' 244 ואילך. ועוד)

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
"טובה פעולה אחת מאלף אנחות"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טז דרכי החסידות
בזמנים עברו... ובימינו

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׳, 
˙˘עו), 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
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ˆוו˙ ‰עריכ‰ ו‰‰‚‰‰: ‰רב לוי יˆח˜ ברו˜, ‰רב מ˘‰ ‚ור‡רי', ‰רב מנחם מענ„ל „רו˜מן, ‰רב ˆבי ‰יר˘ זלמנוב, ‰רב ˘לום חריטונוב, 
‰רב מנחם טייטלבוים,  ‰רב ‡בר‰ם מן, ‰רב יˆח˜ נוב, ‰רב מנחם מענ„ל רייˆס, ‰רב ‡לי‰ו ˘וויכ‰
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בזמנים עברו... ובימינו
אלה שנולדו בערים הגדולות, במהומה ורעש ועסוקים וטרודים כל היום: הם הרי לא ראו מימיהם אור

העיקר בשבת – חלה ומטעמים או תיקון הדיבור והמחשבה?
[ב˘נים עברו], כ˘‰י˙‰ מ‚יע‰ ‰˘ב˙, ‚ם בעליŒ‰ב˙ים ‰חסי„יים ‰יו נר‡ים ‡חר˙. ‰'נח˙ 
„בר  ˘מעו  ‰˙פיל‰  לפני  מי‰ר.  ל‡  ‡ח„  ו‡ף  ו˘לווים  ר‚ועים  ‰יו  כולם  ב˘ב˙,  ˘‰י'  רוח' 
חסי„ו˙, ‡חר כך ˘מעו ׳˜„ו˘‰׳ ו'ברכו׳, וכל ‡ח„ ‰˙פלל [ב‡ריכו˙] לפי ערכו, מי פחו˙ ומי 

יו˙ר - ‡בל ‡ף ‡ח„ ל‡ רı לבי˙ו ל‡כול ‡˙ ‰"˜ו‚ל".

נכון ˘מˆו‰ לענ‚ ‡˙ ‰˘ב˙ ב‡כיל‰ ˘˙י' וכסו˙ נ˜י', ובו„‡י כב„ו ‡˙ ‰˘ב˙ בחל‰ לבנ‰ 
ועו„. ‡בל בז‡˙ ל‡ ‰ס˙פ˜ו, ול‡ ז‰ ‰י' ‰עי˜ר ‡ˆלם; ‰ם ‰יו ˘˜ועים בעניינים נעלים יו˙ר, 

ל˙˜ן ‡˙ ‰„יבור ו‰מח˘ב‰.

כל חסי„ חיפ˘ ל˙˜ן ‡˙ עˆמו, ולפעמים ‡ף פרˆו ב„מעו˙. זו ‰י˙‰ ‰נח˙-רוח ˘ל ‰˘ב˙, 
ל‰כנס ‡ל ‰רב, ‡ל ‰˘וחט ו‡ל ‰מלמ„, ול˘מוע ‡מר‰ חסי„י˙ בעבו„˙ ‰'.

כיום - י˘ מו˘‚ ˘ל "˘ומרי ˘ב˙", ‡ולם ‰"˘מיר‰" מס˙כמ˙ בז‰ ˘‰˘ב˙ ל‡ ˙‰י' חול, 
- ‡ך מ‰ עם ˘מיר˙ ‰˘ב˙, ˜„ו˘˙ ‰˘ב˙?!

בלבול ‰„ע˙ ‰ו‡ בל˙י נסבל.

„ברים ˘‡ינם „רו˘ים - כלומר, ל‡ ר˜ „ברים ˘‡פ˘ר ל‰ס˙פ˜ בלע„ם, ‡ל‡ „ברים ˘‡כן 
‡ין ˆורך ב‰ם - עבורם י˘ זמן. ו‡ילו „ברים ‰נˆרכים ב‡מ˙ - עבורם ל‡ מוˆ‡ים זמן. ז‰ו ‰רי 

בלבול ‰„ע˙.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"‡ עמ' 53 - ספר ‰˘יחו˙ ‰מ˙ור‚ם ‰'˙˘"‡ ע' מ‚)

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

המדור מודפס זכות
הרה"ת משה וזוגתו 
אה שיחיו בייטמאן

 חיים מאושרים בכ
בגשמיות וברוחניות
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כל פעולה טובה – עדיפה 
על העדר פעולה!

כל ענין של פועל אפילו קטן – טוב יותר מן 

שינה, ועל אחת כמה וכמה – תרדמה.

שכל  פעמים  וכמה  כמה  דעתי  אמרתי  כבר 

בערך  שלא  טובה  שתהי'  איזה  טובה  פעולה 

מהעדר פעולה

(פתקה שנכתבה כמענה למכתב)

...ועיקר העיקרים הוא – שטובה פעולה אחת 

מאלף אנחות, שהרי דבר ברור שהעדר הפעולה 

טעמים,  וכמה  כמה  ע״י  יתרצוהו  אם  אפילו 

כל  יחול  ולא  תוצאות  כל  תהיינה  לא  בודאי 

לודאי  קרוב  פעולה  ידי  על  כן  שאין  מה  שיפור, 

לומר  צריך  ואין  קצר,  זמן  במשך  פירות  שיראו 

- במשך הזמן.

(אגרות קודש חי"ג עמ' שנד)

שביעות רצון מהאנחה
מצבו  על  שמתאונן  לעצמו  לו  ...בנוגע 

כ"ק  אומר  שהי׳  הפתגם  שמע  בטח  הרוחני, 

הרש"ב  [הרבי  אביו  כ״ק  בשם  אדמו״ר  מו"ח 

 ,1 אנחות"  מאלף  אחת  פעולה  ״טובה  נ"ע]: 

יותר  להתאנח,  מספיק   – פשוטות  ובמלים 

לפעול! ("גענוג צו קרעכצען און מער געטאן"), 

ומובן זה ג"כ ע״פ שכל, שאנחה הנה ראשית 

מזקת היא להבריאות, והרמב״ם בהלכות דיעות 

השם  מדרכי  בריא  הגוף  שהיות  כותב,  רפ׳׳ד 

הוא, 

בלוח  מופיע  במלו‡ו  ‰פ˙‚ם  ‰מו"ל:  ‰ער˙   (1
'‰יום ‰יום' ח' ‡„ר ב וזל‰"˜:

ממכ˙ביו:  ב‡ח„  כו˙ב  [מו‰ר˘"ב]  "‡‡מו"ר 
ו˙ור‰  חי  ‡ל˜ינו  ‡נחו˙.  מ‡לף  ‡ח˙  פעול‰  טוב‰ 
בעבו„‰  ו˘˜ו„  עזוב ‡˙ ‰‡נח‰  נˆחיים ‰מ‰.  ומˆו˙ 

בפועל, ויחנך ‰‡ל˜ים".

ועוד גרעון - שלאחר האנחה נדמה לו שכבר 

ד״עשה  שהתאנח  במה  להקב״ה  טובה  עשה 

תשובה״, ובמילא כבר יכולים לילך לנוח, ומובן 

מפעולה  משא״כ  בעבודה,  זה  שמביא  ההיזק 

מה,  נפעל  הנה  קטנה,  תהי׳  שלא  איך  אחת, 

נתוסף  יהודי  אצל  ברוחניות  אפי׳  פעולה  ומכל 

בריאות גם בגשמיות, במילא הנה זהו היפך ענין 

התוצאות הנ"ל מאנחות ללא תועלת.

גם  ובשו"ט  טובות  מפעולות  שיבשר  בברכה 

בעניניו הפרטיים.

(אגרות קודש ח"ו עמ' קכז)

מרגיש  מתאנח  שכשהוא  האדם  ...בטבע 

זה  ואין  הדבר  על  שמצטער  רצון  שביעת  קצת 

מוסיף מרץ בפעולות למלאות הגרעון.

(אגרות קודש חי"ג עמ' קצט)

פעולה עדיפה גם מאנחה 
שמפנימיות הלב

זצוקללה''ה  אדמו''ר  מו''ח  כ''ק  פתגם  ידוע 

אנחות,  מאלף  אחת  פעולה  טובה  זי''ע  נבג''מ 

בטח  הרי  האנחה,  אופן  מגדיר  שאינו  וכיון 

הכוונה אף אם האנחה היא מפנימיות הלב. 

(אגרות קודש ח"ז עמ' רסו)

ההתמרמרות לבדה לא תשפר המצב
מכך  ממורמרת  תחי׳  שבתה  שכותבת  מה 

שילדי' אינם מתנהגים לפי היהדות,

לא  בלבד,  התמרמרות  שעם  לה  תמסור 

ידי  על  ורק  עלי',  להשפיע  צריך  אלא  עוזרים, 

ואין  ובקשות,  טובים,  ודבורים  טובות  דרכים 

פעמיים,  אחת,  פעם  בזה,  מלדבר  להתעייף 

משפיעים,  סוף  כל  שסוף  עד  פעמים  שלוש 

קודם מעט ואחר כך יותר ויותר.

(תרגום מאגרות קודש ח"ה עמ' פ)

"טובה פעולה אחת מאלף אנחות"

ימכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום היום בחיי השי״ת בעבודת והדרכות עצות יוכתבי היום בחיי השי״ת בעבודת והדרכות עצות כתבי

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

אמור ואמרת – ציווי כהנים
?ישרא ב"ד ש או

על איזו פרשה הזהיר משה ב"ד של ישראל – על בעל מום או גם על איסור טומאה וחיתון? / כהנים זריזין – 
בעבודת בית המקדש או בכל מצוות הכהונה? / שקו"ט בהא שהוזהרו ב"ד של ישראל על הכהנים והטעם שלא 

הוצרכו לציווי על זה

ב˙חיל˙ ‰ס„ר‰ ב‡ו˙ כמ‰ פר˘יו˙ ‰עוס˜ו˙ ב„יני ‰כ‰נים. 

בעˆמו:  לנ‰ו‚  ‰כ‰ן  ˘ˆריך  ‰˜„ו˘‰  „יני   ˙‡ ‰כ˙וב  מפרט  ‰ר‡˘ונו˙  ‰פר˘יו˙  ב˘˙י 
"וי‡מר ‰' ‡ל מ˘‰, ‡מור ‡ל ‰כ‰נים בני ‡‰רן ו‡מר˙ ‡לי‰ם לנפ˘ ל‡ יטמ‡ בעמיו" (כ‡, ‡). 
כ‰ן  בין  (ו‰‰ב„ל  למ˙  ל‰יטמ‡  ˘ל ‡יסור ‰כ‰נים  ז‰  בענין  פרטי ‰„ינים  לפר˘ ‡˙  וממ˘יך 
˘‡סור  נ˘ים  י˘  ˘מחמ˙ ˜„ו˘˙ם ‰י˙יר‰  לכ‰נים,  וכן ‡˙ ‡יסורי ‰חי˙ון  לכ‰ן ‚„ול);  ס˙ם 

ל‰ם לי˘‡ ל‡˘‰ (ו‚ם בז‰ י˘ ‰ב„ל בין כ‰ן ס˙ם לכ‰ן ‚„ול). 

ול‡חר מכן, בפר˘‰ ‰˘לי˘י˙ ˘בס„ר‰, מ„בר על „יני כ‰ן בעל מום: "וי„בר ‰' ‡ל מ˘‰ 
ל‡מר. „בר ‡ל ‡‰רן ל‡מר, ‡י˘ מזרעך ל„ורו˙ם ‡˘ר י‰י' בו מום ו‚ו'" (כ‡, טז-יז ו‡ילך). 

ובסיום ‰פר˘‰ מספר ‰כ˙וב ˘מ˘‰ ˜יים ‡˙ ˆיווי ‰' ‡ליו: "וי„בר מ˘‰ ‡ל ‡‰רן ו‡ל בניו 
ו‡ל כל בני י˘ר‡ל" (כ‡, כ„). ומפר˘ ר˘"י: 

על  „ין  בי˙  ל‰ז‰יר   – י˘ר‡ל  בני  כל  ו‡ל  ו‚ו'  ‡‰רן  ‡ל  ‰ז‡˙,  ‰מˆו‰   – מ˘‰  "וי„בר 
‰כ‰נים". 

וי˘ ל‰˙בונן ב„ברי ר˘"י ‡לו – ˘מ˘‰ "‰ז‰יר בי˙ „ין (˘ל י˘ר‡ל) על ‰כ‰נים" – ‰‡ם 
‚ם  מ˙ייחס˙  ˘‰‡ז‰ר‰  ‡ו  מום,  בעל  כ‰ן  ˘ל  ‰‡חרונ‰  לפר˘‰  בנו‚ע  ר˜  ‰י˙‰  זו  ‡ז‰ר‰ 

לפר˘יו˙ ˘לפני' בענין ‡יסורי ‰כ‰נים בטומ‡˙ מ˙ ובנ˘ים ‰פסולו˙ לכ‰ונ‰. 

ביאורים בפשוטו של מקרא

המדור מודפס 
עיוי נשמת

האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ע"ה
בת יבחט"א ר' דוב 

ביסטריצקי
 וזכות משפחתה שיחיו



‰לקראת שבת

ב. ו‰נ‰, מל˘ון ר˘"י "וי„בר מ˘‰ ‰מˆו‰ ‰ז‡˙" מ˘מע לכ‡ור‰ ˘‰„יבור ‰י' ר˜ במˆו‰ 
זו ‰‡חרונ‰ ˘בענין כ‰ן בעל מום; 

‡מנם כ„ „יי˜˙ מס˙בר יו˙ר ˘‰„יבור מ˙ייחס לכל מˆוו˙ כ‰ונ‰ ˘נ‡מרו בפר˘‰ ע„ ע˙‰ 
(וכן מבו‡ר ל‰„י‡ מ„ברי ‰‡ור ‰חיים ב˙חיל˙ ‰ס„ר‰) – ור‡י' ל„בר:

ב˙חיל˙ ‰פר˘‰ ˘ל כ‰ן בעל מום נˆטוו‰ מ˘‰ "„בר ‡ל ‡‰רן" בלב„ – ו‡ילו כ‡ן נ‡מר 
"וי„בר מ˘‰ ‡ל ‡‰רן ו‡ל בניו";  

ומז‰ מ˘מע ˘כל ‰ענין ‰ו‡ ‰מ˘ך ‡ח„, וכיון ˘ב˙חיל˙ ‰כל נ‡מר "‡מור ‡ל ‰כ‰נים בני 
‡‰רן" – לכן ˜יˆר ‰כ˙וב בפר˘˙ בעל מום ופירט ‡˙ ‡‰רן בלב„, כי סמך על ז‰ ˘נזכרו בני 
‡‰רן ב˙חיל˙ ‰ענין, ומע˙‰ מובן ˘‡ין לחל˜ בין ‰פר˘יו˙, וז‰ ˘„יבר מ˘‰ "‡ל ‡‰רן ו‡ל 

בניו" מ˙ייחס לכל מˆוו˙ כ‰ונ‰ ˘נ‡מרו מ˙חיל˙ ‰ס„ר‰. 

‡מנם מע˙‰ ˆריך בי‡ור בז‰ ˘‰וסיף מ˘‰ ו‡מר מˆו‰ זו ‚ם ל"בני י˘ר‡ל", ו‰יינו ˘‰ז‰יר 
ר˜ "‡מור  נ‡מר  בˆיווי ‰'  כן? ‰רי  לע˘ו˙  למ„  מ‰יכן   – על ‰כ‰נים  י˘ר‡ל  ˘ל  בי˙ „ין   ˙‡
‡ל ‰כ‰נים בני ‡‰רן" (וכן "„בר ‡ל ‡‰רן"), ול‡ נזכר כלל ˘י˘ לומר ‡˙ מˆוו˙ ‰כ‰ונ‰ ‚ם 

ל"בני י˘ר‡ל"! 

לפרט ‡˙  בלי  לי˘ר‡ל  מ˘‰  ˘ל  על ‡מיר‰  מספר  ˘‰כ˙וב  מˆינו  במ˜ר‡  מ˜ומו˙  [בכמ‰ 
מפי  נˆטוו‰  ˘כן  מפני  לי˘ר‡ל ‰יו  מ˘‰  ˘„ברי  מעˆמו  מובן  כי  כך,  על  למ˘‰  ˆיווי ‰˜ב"‰ 

‰‚בור‰ (ר‡‰ רמב"ן ˜רח, טז, ח. ובכ"מ. ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‚ ע' 72). 

‡בל לכ‡ור‰ בעניננו „וח˜ לפר˘ כן, כי:

בפ˘טו˙, ז‰ ˘‰כ˙וב ‡ינו מפרט ‡˙ ˆיווי ‰˜ב"‰ למ˘‰ ומזכיר ר˜ ‡˙ „ברי מ˘‰ לי˘ר‡ל 
למ˘‰  ופירט ‡˙ ˆיווי ‰˜ב"‰  ˘כבר ‰‡ריך  בעניננו,  י˙יר‰; ‡ך  מ‡ריכו˙  ל‰ימנע  כ„י  - ‰ו‡ 

"‡מור ‡ל ‰כ‰נים ו‡מר˙ ו‚ו'", ‰י' מ˙‡ים ˘יוסיף ויכלול בפירו˘ ‚ם ‡˙ "בני י˘ר‡ל"].  

כוונ˙  י˘ר‡ל" ‰י‡  ל"בני  ˘‰‡ז‰ר‰  ו‡מר˙),  ס„"‰ ‡מור  (ב˙חיל˙ ‰ס„ר‰,  למ„  ב‡ור ‰חיים   .‚
כפל ‰ל˘ון "‡מור ‡ל ‰כ‰נים ו‡מר˙ ‡לי‰ם": "כנ‚„ ‰כ‰נים ‡מר '‡מור ‡ל ‰כ‰נים', וכנ‚„ 
‡ז‰ר˙ ‡חרים ˘ל‡ יטמ‡ו ‡מר 'ו‡מר˙ ‡לי‰ם' . . ˘˙יב˙ '‡לי‰ם' חוזר˙ לי˘ר‡ל ‰מˆטווים 

בכל ‰מˆוו˙".

על  ‚„ולים  "ל‰ז‰יר  ‡חר:  ב‡ופן  ו‡מר˙"   .  . "‡מור  ‰ל˘ון  כפל   ˙‡ מפר˘  ר˘"י  ‡מנם 
‰˜טנים". 

ב‡ו˙  ˘˙יבו˙ "ו‡מר˙ ‡לי‰ם"  לפר˘  ר˘"י  רˆ‰  ˘ל‡  מ˜ר‡"  ˘ל  ב"פ˘וטו  ומובן ‰טעם 
ו‡מר˙  ‰כ‰נים  ‡ל  "‡מור  בכ˙וב  מפור˘  כי   – י˘ר‡ל)  ˘ל  „ין  (בי˙  י˘ר‡ל  בני   ˙‡ לרבו˙ 

‡לי‰ם", ‰יינו, ˘פ˘ט ‰ל˘ון "‡לי‰ם" מ˙ייחס לכ‰נים „ו˜‡; 

ולכן ‰וכרח לפר˘ ˘‰כוונ‰ ‰י‡ "ל‰ז‰יר ‚„ולים על ‰˜טנים", ˘‡ז מ˙ייחס ‰ˆיווי לכ‰נים 
בלב„ – ˘‰כ‰נים ‰‚„ולים ˆריכים ל˘מור ‡˙ ‰כ‰נים ‰˜טנים.

‰כ‰נים",  ‡ל  "‡מור  ‰כ˙וב  ל˘ון   ˙‡ ‰מ˙חיל'  ב'„יבור  ר˘"י  ˘‰ע˙י˜  מ‰  מובן  [ובז‰ 

לקראת שבת טז

‰חילו˜  ‰יטב   ıי˙ור עי"ז  רי‰ט‡  ˘לפום 
‚בי פסול ‰מנח‰, כנ"ל), ‡ל‡ מ„בריו עול‰ 
‡כן  ˘‰ו‡  ‰נ"ל,  בח˜יר‰  ‰‡חר  כˆ„  „נ˜ט 
„ין במנחו˙ ˘‡סורו˙ ע„ ˘˙י ‰לחם. „מב‡ר 
˘ם „˜ו˘יי˙ ר"ט ‰י˙‰ כיון ˘‰בין ˘‡יסור 
ח„˘  מ‡יסור  נפר„  ‡יסור  ‰ו‡  ב‚בו‰  ח„˘ 
לעומר  כלל  ˜˘ור  ‡ינו  ז‰  ו‡יסור  ב‰„יוט, 
לר"ט  ‰ו˜˘‰  ול‰כי  ‰לחם,  ל˘˙י  ר˜  ‡ל‡ 
לפני  בין  ‰מנח‰  פסול  ‚בי  לחל˜  „‡ין 
‰ו‡  ‡יסור  ח„  ו‰כל  ‰עומר  ל‡חרי  ‰עומר 
על  ˘ם  „פלי‚  (וכנ"ל  ‰לחם  ˘˙י  „˜ו„ם 
"ממ˘˜‰  מ„ין  ‰ו‡  ˘‰חילו˜  ‰˙וס'  סבר˙ 
מוכח  ‚ופ‡  ‰ר˘ב"‡  ומ„ברי  י˘ר‡ל"). 
„סבר „ו„‡י „ין ˘˙י ‰לחם ‰ו‡ „ין במנחו˙, 
‚ם  ‰מנחו˙  לפסול  לו  „‰י'  ר"ט  סבר  ולכן 
טרפון  לר'  ריב"נ   ıב˙ירו ו‚ם  ‰עומר.  ‡חרי 
ל‡ פיר˘ ‰ר˘ב"‡ „‰ו‡ מ˘ום חי„ו˘ ‰נ"ל 
‚ם  ‡ל‡  במנחו˙.  „ין  ‡ינו  ‰לחם  ˘˙י  „„ין 
בריב"נ ע„יין נ˜ט „‰ו‡ „ין במנחו˙ (כ„ל‰לן) 
‰˘"ס,  פ˘טו˙  ז‰ו  „ל‡  מ˘ום  ו„‡י  ו‰יינו 

כנ"ל.

„נ˜ו„˙  ריב"נ,  „ברי  ‰ר˘ב"‡  ובי‡ר 
נפר„  ‚בו‰  ‡יסור  „‡ין  ‰ו‡  לר"ט  ˙ירוˆו 
‡יסור  כ‡ן  י˘  ‡ל‡  ‰„יוט,  מ‡יסור  כלל 
על  ר˘"י  בל'  ‰יטב  [ועיי'  ב˙ור‰  ‡ח„  כללי 
‰כ˙וב  „ע˙  "‡ין  כי  טז],  כ‚,  מ˘פטים  ‰˙ור‰ 

עˆמו  בפני  ‡יסור  ‡סור  ל‚בו‰  ח„˘  ˘י‰י' 

‡יסור  מכח  ‡ל‡  ‰„יוט,  ‡יסור  מכח  ˘ל‡ 
נ‡סר   – לעומר  ˜ו„ם  ל‰„יוט  ˘נ‡סר  ח„˘ 
‰עומר  ˘˜ו„ם  ‰עומר,  ל‡חר  ‚ם  ל‚בו‰ 
˘נ‡סר  ‡ח„,  ב‡יסור  ול‚בו‰  ל‰„יוט  נ‡סר 
ו‡חר  ל‰„יוט,  ˘נ‡סר  ‰‡יסור  מכח  ל‚בו‰ 
‰כ˙וב  ‰מ˘יך  ‰„יוט  ‡יסור  ˘עבר  ‰עומר 
ע„יין ‡יסור ‚בו‰ ˘‰י' בו ˜ו„ם לעומר מכח 
‡יסור ‰„יוט ˘י‰י' ‡ו˙ו ‡יסור עומ„ ל‚בו‰ 
סבר‡  י˘  ומע˙‰  ‰לחם".  ˘˙י  ‰˜רב˙  ע„ 
ל‡חרי  ‰עומר  לפני  בין  לחל˜  מחו„˘˙ 
לחל˜  ˘י˘  י‰ו„‰  ר'  ‰עומר, "‰ילכך ˜‡מר 
בין ‰נ˜רב ˜ו„ם לעומר לנ˜רב ל‡חר ‰עומר, 
‡יסור  ˘ל  כללו  ‰ו˙ר  ˘ל‡  ‰עומר  „˜ו„ם 
כלל ‚ם ל‰„יוט – ‡ם ‰˜ריבו ב„יעב„ פסול, 
מכללו,  ‰‡יסור  ˘‰ו˙ר  ‰עומר  ל‡חר  ‡בל 
נ‚רע  מ"מ  ל‚בו‰,  ‰ו‡  נמ˘ך  ˘ע„יין  ‡ע"פ 
ב˜ˆ˙  ‰י˙ר  ˘ל˜ח  מ‡חר  ‡יסור  ˘ל  כחו 
מ˙חיל‰,  כמו  חמור ‰‡יסור  י‰י'  ˘ל‡  ל‚בי 
‰לכך ‚ם ל‚בו‰ ‡ם ‰בי‡ כ˘ר" (ועפ"ז מיי˘ב 
ור‡‰  עיי"˘.  ‰˘"ס,  בסו‚יי˙  „˜„ו˜ים  כמ‰  ˘ם 

‡ח„  ‡יסור  ‰ו‡  „‡ם  ב‰יפוך  ˘פיר˘  ‰˜ו„˘  בט‰ר˙ 

סבר‡  ו‰י‡  ו‡כ"מ).  לחל˜,  ‰טעם  מובן  ‡ין  נמ˘ך 

‰‡יסור  כח  נ‚רע  ‰עומר  ˘ל‡חר  ח„˘‰, 
בנ„רים  „‡מרו   ‡‰ כעין  „‰ו‡  ונר‡‰  ‚ופ‡. 
‰ר˘ב"‡  ול„ברי  ‡יסור‡".  "˜לי˘   ‡ סח, 
„ל‡חר  ‰„ין  טעם  ‰יטב  ומחוור   ,˘"‡ ‰כל 
˘‰וב‡‰  ‰מנח‰  פוסל  ‡ינו  ˘וב  ‰עומר 

ב„יעב„.



טולקראת שבת

י˘ לפנינו ל„ון (עיי' בז‰ בˆפע"נ ‰ל' מ˙"ע ל‰, ‚ 
ו‡ילך; ‰ל' נ„רים ח, „. ועו„) ‡ם ‚„ר „ין ‰˙ור‰ 

בז‰ ‰ו‡ „ין ב˜רבנו˙ ‰מ˜„˘, „כ„י ל‰˙יר 
‰˜רב˙ן מן ‰ח„˘ ˆריכו˙ ‰ן ל„בר ‰מ˙ירן, 
‰מ˙יר  „בר  ‰ו‡  ‰ח„˘  מן  ‰לחם  ו˘˙י 
ב‚„ר  ‰פ˘וט‰  ל‰‚„ר‰  (ו˘ו‰  ‰ב‡˙ם   ˙‡
‰ו‡  „ילמ‡  ‡ו  ח„˘),  ‡כיל˙  ‰מ˙יר  עומר 
˘˙י  על  „ין  ˙ור‰  „˜בע‰  ב˘˙י ‰לחם,  „ין 
ר‡˘ונים  ‰ב‡ים  ל‰יו˙  חייבים  ˘‰ם  ‰לחם 
כפרט  מז‰ (‰יינו  וכמסובב  ח„˘‰,  מ˙בו‡‰ 
ב„ין ז‰) נול„ ‡יסור ל‰˜ריב ˘‡ר מנחו˙ מן 
‰ח„˘ (ועיי' בˆפע"נ ˘ם „ח˜ר כעין ז‰ ‚ופ‡ ‡ף ‚בי 
ונפ˜ו˙‡  ו‡כ"מ).  ח„˘,  לפני  ‰„יוט  ‡כיל˙  ‡יסור 

‰„ין  על  ˘עברו  במ˜ום  ‰‡ופנים  בין  רב˙י 
נימ‡  ‡י  ‰ח„˘,  מן  ‡חר˙  מנח‰  ו‰בי‡ו 
עו„  ל‰˜ריב  ‡יסור  לפנינו  כ‡ן  י˘  „ע„יין 
מנח‰ מן ‰ח„˘. „‡י ‡מרינן כ‡ופן ‰‡' ˘י˘ 
ל‰˜ריבן  ˘‡סור  ‰מ˜„˘  מנחו˙  כל  על  „ין 
‡"כ  ˘י˙ירום,  ‰לחם  ˘˙י  לפני  ‰ח„˘  מן 
‡ף בכ‰‡י ‚וונ‡ ‰רי ע„יין ‰‡יסור בעינו כל 
‰יכולים  ˘‰ם  ‰לחם  ˘˙י  ‰וב‡ו  ˘ל‡  זמן 
„רמי  ‰‡יסור   ˙‡ ‰מנחו˙  מ˘‡ר  ל‰˙יר 
ל‡ופן  מ˘‡"כ  ‰ח„˘.  מן  ל‰בי‡ם  עליי‰ו 
„ין  ‰ו‡  ‰˙ור‰  „ין  כל  ˘ל  ˘יסו„ו  ‰ב' 
˘יבו‡ו  ‰˙ור‰  ˘רˆ˙‰  ‰לחם  ב˘˙י  מיוח„ 
‰רי  ‰˘‡ר),  על  ‡יסור  נ‚זר  (ומז‰  ר‡˘ונ‰ 
‰לחם  ˘˙י  י‰יו  ל‡  כבר  ‡ופן  ˘בכל  ‰כ‡ 
„˘‡ר  ‰‡יסור  מכ‡ן  פ˜ע  ˘וב  ר‡˘ונים, 

‰מנחו˙ ו˘רי ל‰בי‡ מ˙בו‡‰ ח„˘‰. 

‰ו‡  זו  „בנ˜ו„‰  ‡פ"ל  ‰י'  ומע˙‰ 
וכמו  ‰לחם,  ו˘˙י  ‰עומר  בין  ‰חילו˜ 
‰ו‡  „‰עומר  כ‡ן,  ‡מ˙  ב˘פ˙  ˘‰‡ריך 
ו‰יינו  ול‚בו‰),  (ל‰„יוט  "מ˙יר"  ב‚„ר 
ני˙ר  ו‡ינו  ‰ח„˘   ˙‡ ‡סר‰  ‡כן  ˘‰˙ור‰ 
˘˙י  ‚בי  מ˘‡"כ  ‰עומר;  ב‰˜רב˙  ‡ל‡ 
ו„ין  ‡יסור  כלל  ‰˙ור‰  ‰טיל‰  ל‡  ‰לחם 

˜ו„ם  ח„˘  ל‰˜ריב  מˆ"ע  ‰מנחו˙  על 
ב˜ר‡  ‡יסור  ע"ז  מˆינו  „ל‡  ‰לחם,  ל˘˙י 
בכ˙וב „פר˘˙נו  ˘מפור˘  (כמו ‚בי ‰עומר, 
‡ל‡  ‚ו'"),  ˙‡כלו  ל‡  וכרמל  ו˜לי  "ולחם 
‰‰˜פ„‰ ‰י‡ „ין ב˘˙י ‰לחם ˘י‰יו "מנח‰ 
נובע˙  ומז‰  פר˘˙נו),  ‰כ˙וב  (כל˘ון  ח„˘‰" 
מ˙בו‡‰  מנח‰  ל‰˜ריב  ˘‡סור  ‰סיב‰ 
ח„˘‰ ˜ו„ם ˘˙י ‰לחם, כי ‡ז ל‡ י‰יו ˘˙י 
על  „ין  כל  ‡ין  ‡בל  ח„˘‰";  "מנח‰  ‰לחם 
‰בי‡  ‡ם  ול‰כי  מˆ"ע,  ‰‡חרו˙  ‰מנחו˙ 
‰לחם  ˘˙י  ˜ו„ם  ‰ח„˘‰  מ‰˙בו‡‰  מנח‰ 
מנחו˙  ב„יני  לכ˘עˆמ‰  פסול  זו  במנח‰  ‡ין 
‚בי  מ˘"כ  ˘ם  ‡מ˙  ב˘פ˙  ועי'  ‰מ˜„˘. 

‰נפ˜ו˙‡ „לעיל.

לכ‡ור‰  ‰˘"ס  בל˘ון  „יי˜˙  כ„  ‡מנם, 
"‰עומר  „ל˘ון ‰מ˘נ‰ ‰ו‡  ל‰יפך.  מפור˘ 
במ˜„˘",  ‰לחם  ו˘˙י  במ„ינ‰  מ˙יר  ‰י' 
על  ‚ם  "מ˙יר"  ‰ל˘ון  מ˙ייחס  ˘בפ˘טו˙ 
˘˙י ‰לחם. וי˙יר‰ מז‰, בל˘ון ‰‚מר‡ ‰נ"ל 
ל˘˙י  בנו‚ע  מ˙יר  ‰ל˘ון  ל‰„י‡  מפור˘ 
כ‡˘ר  ר˜  ˘ייך  ו‰רי ‰ל˘ון "מ˙יר"  ‰לחם, 
על  ב‰˜טר‰  ‡ו  ב‡כיל‰  ‡יסור  י˘נו  לפנ"ז 
על  ‡יסור  י˘  „ו„‡י  עכˆ"ל  ו‡"כ  ‰מזבח; 
˘‡ר ‰מנחו˙ ‚ופיי‰ו ע„ ˘יבו‡ו ˘˙י ‰לחם 
„ין  י˘  מ˜„˘  ב‡כיל˙  ˘‚ם  ‰יינו  וי˙ירום, 

ח„˘ על ‰מנחו˙ ‚ופ‡. 

„‚„ר  ‰˘"ס  כפ˘טו˙  יו˙ר  נר‡‰  ול‰כי 
ח„˘  ל‡יסור  „ומ‰  ב‚בו‰  ח„˘  ‡יסור 
ב‰„יוט, ˘י˘ כ‡ן „בר ‰‡וסר ומעכב, וכ˘ם 
ח„˘  מל‡כול  ‰‰„יוט   ˙‡ מעכב  ˘‰עומר 
‡כיל˙  ל‚מרי  מעכבים  ‰לחם  ˘˙י  ממ˘  כן 

מזבח מן ‰ח„˘.

מ˙ב‡ר  ˘‡כן  מ‰  ‰יטב  י˙חוור  ומע˙‰ 
רˆ‰  „ל‡  ˘ם  ‰ר˘ב"‡  בחי„ו˘י  ל‰„י‡ 
(‡ף  ‰לחם  ב˘˙י  „ין  „‰ו‡  כנ"ל  לנ˜וט 

לקראת שבת ו

˘י˘  ל˘ליל˙ ‰פירו˘ ‰נ"ל  לרמוז  ב‡  ˘בז‰  ו‡מר˙" –  ב‰ע˙˜˙ ‰˙יבו˙ "‡מור  ול‡ ‰ס˙פ˜ 
ול‡  ‰כ‰נים" „ו˜‡  כ‡ן ‰י‡ "‡ל  כי ‰‡מיר‰  י˘ר‡ל,  ˘ל  לבי˙ „ין  לרבו˙ ‡מיר‰  כוונ‰  כ‡ן 

לי˘ר‡ל].  

ועכ"פ, מ˘יט˙ ר˘"י מ˘מע – ˘‡כן מ˘‰ נˆטוו‰ מ‰˜ב"‰ "‡מור ‡ל ‰כ‰נים" בלב„, וז‰ 
על  י˘ר‡ל  ˘ל  „ין  בי˙   ˙‡ ˘‰ז‰יר  ו‰יינו  י˘ר‡ל",  ל"בני  ‰כ‰ונ‰  מˆוו˙   ˙‡ ו‡מר  ˘‰וסיף 

‰כ‰נים – ע˘‰ ז‰ מ„ע˙ עˆמו.

[ומ‰ ˘פיר˘ ר˘"י על ‰ˆיווי "˜„ו˘ים י‰יו ל‡ל˜י‰ם" (כ‡, ו): "על כרחם י˜„י˘ום בי˙ „ין 
בעל  בי˙ „ין  כופין ‡ו˙ו  עˆמו  לטמ‡ ‡˙  רוˆ‰  פלוני  ˘כ‰ן  ˘במ˜ר‰  פרטי,  בכך" – ‰ו‡ „ין 
כרחו ומפרי˘ים ‡ו˙ו מן ‰טומ‡‰; ‡בל ‡ין בז‰ ˆיווי על ‡ז‰ר‰ כללי˙ ˘בי˙ „ין ˘ל י˘ר‡ל 

ˆריכים ל‰˘˙„ל ˘‰כ‰נים י„עו „ינים ‡לו, ˘‡ז‰ר‰ כללי˙ זו ‰וסיף מ˘‰ מ„ע˙ עˆמו].  

ˆוו‰ו  למ˘‰  ‰˜ב"‰  בˆיווי  ‚יס‡,  ˘מח„   – ז‰  ˘בענין  ‰ˆ„„ים  ל˘ני  טעם  ל˙˙  וי˘   .„
 ˙‡ ‡מר  כן  עˆמו  מ˘‰  ‚יס‡  ומ‡י„ך  לי˘ר‡ל),  לומר  ˆו‰ו  (ול‡  בלב„  ‰כ‰נים"  ‡ל  "‡מור 

מˆוו˙ ‰כ‰ונ‰ לבי˙ „ין ˘ל י˘ר‡ל, ל‰ז‰יר ‡ו˙ם על ‰כ‰נים: 

מˆינו ב‚מר‡ (˘ב˙ כ, ‡. ו˘"נ. ור‡‰ ‚ם ‚ליוני ‰˘"ס – ל‰ר"י ענ‚יל - ˘ם): "כ‰נים זריזין ‰ן". ומטעם 
‰כ‰נים  ˘‰רי   – בכך  ˆורך  ‡ין  כי  עלי‰ם,  י˘ר‡ל  ˘ל  „ין  בי˙   ˙‡ ל‰ז‰יר  ‰ˆיווי  ב‡  ל‡  ז‰ 

זריזים מעˆמם ל˜יים ‰מˆוו˙ ‰מוטלו˙ עלי‰ם. 

עבו„˙  ˘ל  בענינים  בעי˜ר  ‰ו‡  ‰ן"  "זריזין  ˘‰כ‰נים  ז‰  ˘כלל  לומר  סבר‡  ˘י˘  ‡ל‡ 
יר‡˙  ‡ˆלם  ‰„בר  מעורר  ‰˜ו„˘  בעבו„˙  ועוב„ים  ‰מ˜„˘  בבי˙  נמˆ‡ים  ˘כ‡˘ר  ‰כ‰ונ‰, 

‰˜ו„˘ ‰מבי‡‰ לזריזו˙ י˙יר‰ (ר‡‰ ˘ו"˙ ‰רמ"ע מפ‡נו ס"‡); 

לעבו„‰  ‚לוי'  ˘ייכו˙  ל‰ם  ˘‡ין  כ‰ונ‰  מˆוו˙  על  ‚ם  מ„ובר  בפר˘˙נו  ‰רי  „י„ן,  ובני„ון 
בבי˙ ‰מ˜„˘ – ‰פרי˘ו˙ מטומ‡‰ ו‡יסורי חי˙ון, עניני ז‰ירו˙ ˘ˆריכים ‰כ‰נים ל‰יז‰ר ב‰ם 

בכל מ˜ום, ו‡פילו בחו"ל, ו‚ם בזמן ˘‡ין בי˙ ‰מ˜„˘ ˜יים. 

ולכן ‰וסיף מ˘‰ ו‰ז‰יר ‡˙ בי˙ „ין ˘ל י˘ר‡ל על מˆוו˙ ‰כ‰ונ‰ – כי ‡ף ˘ב‰יו˙ ‰כ‰נים 
עוס˜ים בעבו„˙ ‰˜ו„˘ ברור ˘"זריזין ‰ן", ‰רי ב‡יסורים ‡לו ˘ˆריך ל˜יימם בכל מ˜ום ובכל 

זמן י˘ מ˜ום ˘˙‰י' חלי˘ו˙ בזריזו˙ם ולכן י˘ ˆורך לזרזם על כך. 

וי˘ עו„ ל‰‡ריך ‡ך ˜ˆר‰ ‰יריע‰, ו„ו"˜ ‰יטב.



פ

בין "ירושה וישיבה" 
ל"כבשו וחלקו"

ולחם גו' לא תאכלו גו' בכל מושבותיכם
בכל מושבותיכם – לא בא אלא ללמד שלא נצטוו על החדש 
אלא לאחר ירושה וישיבה, משכבשו וחלקו
(כג, יד. רש"י)

לכאורה יש להקשות:

הכלל  מביא  יח)  (טו,  שלח  בפ'  רש"י  בפירוש 

לאחר  אלא  אינה   .  . שבתורה  ביאות  ד"כל 

(פרשתנו  כאן  שנאמר  ומכיון  וישיבה".  ירושה 

ידעינן  כבר  הרי  הארץ",  אל  תבואו  "כי  י)  כג, 

שאיסור חדש נוהג רק "לאחר ירושה וישיבה", 

וא"כ, מדוע נאמר "בכל מושבותיכם"?

בהוספת  זו  קושיא  רש"י  שתירץ  לומר,  ויש 

התיבות "משכבשו וחלקו":

גם  לפרש  אפשר  וישיבה"  ירושה  "לאחר 

וממילא  אחד,  שבט  של  וישיבה  ירושה  לאחר 

מ"מ,  צבור,  חובת  הוא  שהעומר  שהגם  קס"ד, 

קצרו  אם  אחד,  של שבט  ירושה וישיבה  לאחר 

"ראשית  להביא  חיוב  עליהם  חל  תבואה, 

קצירכם אל הכהן".

ללמדנו  מושבותיכם"  "בכל  נאמר  ולכן 

"שכבשו  לאחרי  רק  החדש"  על  נצטוו  "שלא 

וחלקו" - שהוא ירושה וישיבה של כל ישראל.

 

לקט שכחה ופאה 
ובניית בית המקדש

ובקוצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך 
בקוצרך ולקט קצירך לא תלקט

מה ראה הכתוב ליתנם באמצע הרגלים כו' ללמדך שכל הנותן 
לקט שכחה ופאה לעני כראוי מעלין עליו כאילו בנה בית 
המקדש והקריב עליו קרבנותיו לתוכו
(כג, כב. רש"י)

את  דווקא  הכתוב  מעלה  מדוע  לעיין  יש 

כראוי  שהנותנם  ופאה",  שכחה  "לקט  מצות 

הרי זה כבונה את בית המקדש, מה שלא מצינו 

כן לגבי מצות צדקה בכלל?

ויש לומר הביאור בזה:

גם  להיות  יכולה  בכלל  הצדקה  מצוות 

מירושה,  כמו  יגיעה,  בלי  לאדם  שהגיע  מממון 

לבחור  האדם  יכול  כן,  כמו  וכיו"ב.  מציאה 

לאיזה עני הוא רוצה לתת, ויש לו טובת הנאה 

הרי  ופאה,  שכחה  לקט  במצות  משא"כ  בזה. 

ביגיעה,  אליו  שבא  משהו  לעני  נותן  האדם 

לו  אין  וגם,  וכו'.  קצירה  זריעה,  חרישה,  ע"י 

לבחור  אסור  שהרי  הנאה,  טובת  אפילו  בזה 

במתנות אלו לאיזה עניים יבואו המתנות.

בית  לבניית  אלו  מצוות  בין  הדמיון  וזהו 

באה  המקדש,  בית  בניית  גם  שהרי  המקדש, 

על ידי טורח ויגיעה גדולה. ותכלית הבני' אינה 

ישראל  כלל  של  להנאתם  אם  כי  פרטי  לצורך 

מיגיע  הנותן  אדם  הכתוב  מעלה  כן  ועל  כולו. 

כפו לעני בלי טובת הנאה שהרי זה כאילו בנה 

אלא  עצמו  להנאת  לא  ביגיעה  המקדש  בית 

לצורך כלל ישראל.

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

לקראת שבת י„

חמורים  „‡ינם  ומוכח  ‰„יוט  ‚בי  ‰זמנים 
˘בין  ‰חילו˜  ‚וף  בי‡ר  ל‡  ו‡מ‡י  ב˘ו‰), 
„˜ו„ם  ‚בו‰,  „יני  מˆ„  י˘ר  ב‡ופן  ‰זמנים 
‰‡מור  „ין  מחמ˙  לפסול  טעם  י˘  ‰עומר 
‚ם  פסול  ‰וי  ל‰„יוט  ‰‡סור  „„בר  ב‚בו‰, 
טו)  מ‰,  (יחז˜‡ל  ב˜רבנו˙  „כ˙יב  כיון  ב‚בו‰, 
מח, ‡ ‚בי ‡יסור  פסחים  י˘ר‡ל" (יעוי'  "ממ˘˜‰ 
ובנו"כ  ‰"ט  פ"‰  מזבח  ‡יסורי  ‰ל'  רמב"ם  ועיי'  ז‰. 

‡ם י˘ טעם מיוח„ לפסול מנח‰ בזמן ˘‡סור ל‰„יוט, 

ור‡‰  בעביר‰.  ‰ב‡‰  מˆו‰  מטעם  ˘‰ו‡  ומ˘מע 

ח„˘  ערך  ˙למו„י˙  ‡נˆי˜לופ„י'  ˘ם.  מנחו˙  פי‰"מ 

מז  ˘‡יל˙‡  ל˘‡יל˙ו˙  ˘‡ל‰  ‰עמ˜  ועיי"ע  ˙רל.  ע' 

ס˜"‡. ו˘פ˙ ‡מ˙ בסו‚יין. ו‡כ"מ).

ז‰ו  ‡כן  ל˙ירוˆם  ˘‚ם  ב˙וס'  ועיי"˘ 
˜ו„ם  „ו˜‡  ב‚בו‰  ‰פסול  טעם  ˘ל  עי˜רו 
˘נ˜ט  ˘ריב"נ  [ור˜  ל‡חריו  ול‡  ‰עומר 
ליי˘ב  ˘ב‡  מ˘ום  ר˜  ‰ו‡  לי˘נ‡  ב‰‡י 
נמי  טרפון  „ר'  פירו˘  ˜ו˘יי˙ו,  טרפון  לר' 
˘י˘  י„ע  וכבר  טעמ‡,  ל‡ ‡י˘˙מיט˙י' ‰‡י 
‰נ"ל,  מ„ין  ‰עומר  ˜ו„ם  „ו˜‡  לפסול  טעם 
‡ל‡ „˜˘י‡ לי' מ‰ בין ˜ו„ם לעומר ל˜ו„ם 
נילף  ל‡  ‡מ‡י  „ע„יין  ‰יינו  ‰לחם,  ˘˙י 
לעומר,  מ˜ו„ם  ‰לחם  ל˘˙י  ˜ו„ם  פסול 
ול‰כי מ‰„ר לי' ב‰‡י לי˘נ‡ "ל‡ ‡ם ‡מר˙ 
˜ו„ם לעומר ˘כן ל‡ ‰ו˙ר מכללו", ˘מ„‚י˘ 
ומ˘יט˙  ז‰].  מזמן  ז‰  זמן  „חמור  בל˘ונו 
˘י˘  ‰„בר  „עˆם  לן  „פ˘יט‡  עול‰  ‰˙וס' 
ל˘˙י  ‰מנחו˙  ל‰˜„ים  ‰˙ור‰  מן  ‡יסור 
˘ל ‰מנח‰  לפסול ‰ב‡˙‰  ‰לחם ‡ינו ‚ורם 
ו‰„בר  לכ˙חיל‰,  ˘ל  ר˜ „ין  ו‰ו‡  ב„יעב„, 
˙ור‰  ˘‡סר‰  מ‰  בין  לחל˜  לנו  מנין  ˆ"ע 
‡יסור  ˘‰ו‡   – ‰עומר  ˜ו„ם  ל‰„יוט  ח„˘ 
‰פוסל ‡˙ ‰מנח‰, למ‰ ˘‡סר‰ ˙ור‰ ח„˘ 
ל‚בו‰ ˜ו„ם ˘˙י ‰לחם ˘‡ינו ‡יסור ‰פוסל 

ו‰ו˜ל ‰‡יסור „ב„יעב„ על˙‰ ‰מנח‰.

בז‰  כ˙ב  מנחו˙  על  ‰˜ו„˘  ט‰ר˙  ובס' 

"˘נ‰  בעינן  „ב˜„˘ים  „˜יי"ל  „כיון  סבר‡ 
ס‡,  פסחים  ב.  נ‡,  (יומ‡  לעכב"  ‰כ˙וב  עליו 
ל‰ר"י  טוב  ל˜ח  ב.   ,„ זבחים  ‡ימ‡  ˙ו„"‰  ור‡‰   .‡

מˆינו  ל‡  ˘˙י ‰לחם  ‚בי  ו‰כ‡   ,(‰ כלל  ענ‚ל 

˘˘נ‰ עליו ‰כ˙וב – ול‰כי ו„‡י „‡יסור ז‰ 
לעיכוב‡,  ו‡ינו  לכ˙חיל‰  ל‚בו‰ ‰ו‡ ‡יסור 
˘‰ו‡  „‰„יוט  ח„˘  ל‡יסור  ל„מו˙ו  ו‡ין 
כז‰  ‚„ר  ב‰ב‰ר˙  יל"ע  (וע„יין  מוחלט  ‡יסור 
ו‡עפ"כ  ל‰בי‡‰  במנח‰  ‡יסור  „י˘  ˙ור‰,  ב‡יסור 

‡ינו עיכוב בכ˘רו˙‰. עיי' בל˜ח טוב ˘ם מ‰ ˘‰‡ריך 

לח˜ור בז‰, ‡י ˘ייך בכלל ‚„ר ˘ל לכ˙חיל‰ וב„יעב„ 

ב‰ר  כב  חל˜  ˘יחו˙  ל˜וטי  ועיי"ע  „‡וריי˙‡,  ב„יני 

נמˆ‡ „בעˆם „ין  ולפי „ברים ‡לו  ו‡כ"מ);   ‡

וכל  ‰מנחו˙,  כלל  פוסל  ‡ינו  ˘ב‚בו‰  ח„˘ 
‡חר  ˆ„„י  מ„ין  ‰ו‡  ‰עומר  ˘˜ו„ם  ‰פסול 

„"ממ˘˜‰ י˘ר‡ל" כמ"˘ ‰˙וס'. 

ל‰ר˘ב"‡  ‰מיוחסים  בחי„ו˘ים  ‡ולם 
סבר˙  על  נחל˜  כבר  ז˜נים)  ב‡סיפ˙  (‰וב‡ 

"מ˘˜‰  מ„ין  ‰מנחו˙  לפסול  „לעיל  ‰˙וס' 
˘ייך  „‡ין  לב‡ר  ˘‰‡ריך  עיי"˘  י˘ר‡ל", 
‡ל‡  י˘ר‡ל"  "ממ˘˜‰  ‡יסור  כלל  לומר 
כל  ‰י'  ל‡  לכ˘עˆמו  ‚בו‰  ˘מˆ„  במ˜ום 
‡יסור, ‡בל כ‡ן ˘כבר י˘ ‡יסור ל‚בו‰ מˆ„ 
„ין  כ‡ן  חל  ‡ין  ‚בו‰,  ˘ל  ח„˘  מ„ין  עˆמו 
ו˘וב  חומר‡;  ל‰וסיף  י˘ר‡ל"  "ממ˘˜‰ 
ל‡חרי  ‰עומר  לפני  בין  לחל˜  ‡ין  ז‰  מˆ„ 

‰עומר.

ו‰נ‰ לפום רי‰ט‡ ‰י' נר‡‰ לומר „‡ליב‡ 
„‰ר˘ב"‡ ˆריך לנ˜וט „ל‡יסור ח„˘ ב‚בו‰ 
י˘ ‚„ר  ˘˙י ‰לחם  ˘יבי‡  ע„  ל‡חר ‰עומר 
ו‰ו‡,  ב‚בו‰,  ח„˘  מ‡יסור  במ‰ו˙ו  ˘ונ‰ 
„‰נ‰ בכל „ין ˘ב˙ור‰ ‰נו‚ע בב' מˆוו˙ ‡ו 
‰„בר  ‡ם  לח˜ור  מ˜ום  י˘  וכיו"ב  חיובים 
‰„ין  ו‰ו‡  ‰ב'.  ‡ו   '‡‰ במˆו‰  „ין  ‰ו‡ 
‰כ‡ ˘חייב‰ ˙ור‰ ל‰˜„ים ˘˙י ‰לחם לכל 
„ב˜ע‰  ‰ח„˘‰,  ‰˙בו‡‰  מן  ˜רבנו˙  ˘‡ר 



י‚

בגדר איסור הבאת מנחה מן 
החדש פני שתי החם

יפלפל בכמה דרכים שמצינו בהגדרת האיסור, ואם דמי לאיסור חדש באכילת הדיוט;
 ע"פ שיטות המפרשים בסוגיא דמנחות

מ˙יר  "‰עומר  ב  סח,  במנחו˙  ˙נן 
פירו˘,  במ˜„˘".  ‰לחם  ו˘˙י  במ„ינ‰, 
‰ח„˘‰  ‰˙בו‡‰  מן  ‰נ˜רב  ‰עומר  „˜רבן 
בכל  ‰ח„˘  מן  ‡כיל‰  מ˙יר   – בניסן  בט"ז 
מ˙יר  „עˆר˙  ‰לחם  ˘˙י  ו˜רבן  ‰מ˜ומו˙, 
ח„˘‰,  מ˙בו‡‰  במ˜„˘  מנח‰  ל‰˜ריב 
מן  מנח‰  מבי‡ין  ‡ין  ‰לחם  ˘˙י  „˜ו„ם 
(מן  מבי‡ין  "‡ין  ‰˙ם:  ˙נן  ועו„  ‰ח„˘. 
ומנח˙  ובכורים  מנחו˙  ‰ח„˘‰)  ‰˙בו‡‰ 
˜ו„ם  פסול.  ‰בי‡  ו‡ם  לעומר,  ˜ו„ם  ב‰מ‰ 

ל˘˙י ‰לחם ל‡ יבי‡, ‡ם ‰בי‡ כ˘ר".

˜˘י‡  ו˜‡  טרפון  ר'  "י˙יב  ‰˙ם:  וב‚מ' 
‰לחם  ˘˙י  ל˜ו„ם  לעומר  ˜ו„ם  בין  מ‰  לי' 
(כלומר, מ‡י ˘נ‡ ‚בי עומר [˘ˆריך ל‰˜„ימו 
פסול,  לפניו]  [מנחו˙  ‰בי‡  „‡ם  למנחו˙] 
לפניו]  [מנחו˙  ‰בי‡  ‡ם  ‰לחם  ˘˙י  ו‚בי 
נחמי',  בר  י‰ו„‰  לפניו  ‡מר  ר˘"י),  כ˘ר. 
‰ו˙ר  ל‡  ˘כן  לעומר  ˜ו„ם  ‡מר˙  ‡ם  ל‡, 
מכללו ‡ˆל ‰„יוט, ˙‡מר ˜ו„ם ל˘˙י ‰לחם 

˘‰ו˙ר מכללו ‡ˆל ‰„יוט", ו˜יבל ר' טרפון 
„בריו כמבו‡ר ‰˙ם. ו‰„ברים מˆריכים עיון 
ובירור ‰ך ‚„ר מ‰ו, „בזמן ˘ע„יין ל‡ ‰ו˙ר 
בכל  ח„˘  (ל‡כול  מכלל ‡יסורו ‡ˆל ‰„יוט 
כבר  כ‡˘ר  ‡בל  במנח‰,  פסול  ‰וי  מ˜ום) 
‚בי  ˘וב  ‰„יוט,  ‡ˆל  ‡יסורו  מכלל  ‰ו˙ר 
מ"מ)  ל‰˜„ימו  י˘ ‡יסור  ˘ע„יין  (‡ף  ‚בו‰ 
‡ינו פסול ב„יעב„, ו‡ין ‚„ר ‰„בר מבורר „י 
מ‰  י˘ ‡יסור  ע„יין  ‚בו‰  ˘‚בי  ˆרכו, „כיון 
בז‰  י˘  ו‡יך  ‰ו˙ר,  כבר  „ב‰„יוט   ‡‰ לנו 
לכ˙חיל‰  „ין  ל‰יו˙  „‚בו‰  ‰‡יסור  ל‰פוך 

ול‡ „ין „יעב„.

„ברי  על  ‰˜˘ו  ‡˙ר  על  ‰˙וס'  ו‰נ‰, 
„נ˜ט  "˙ימ‰   – כו'"  ‡מר˙  ‡ם  "ל‡  ריב"נ 
לעומר  ˜ו„ם  למימר  לי'  „‰ו‰  לי˘נ‡,  ‰‡י 
י˘ר‡ל".  ממ˘˜‰  „בעינן  מ˘ום  ‡סור 
ר‡י'  לנ˜וט  ריב"נ  ‰וˆרך  למ‰  פירו˘, 
˘˜ו„ם  ל˘לול ‰˘וו‡˙ ‰זמן  וסבר‡ ˆ„„י˙ 
˘נחל˜ו  (מז‰  ל˘˙‰"ל  ˘˜ו„ם  לזמן  לעומר 

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

ח

יסוד ותחית העבודה
– הקרבה והכנעה

"לזבוח" ולכפות את הנפש הבהמית / עבודת "חמץ" שיש בה טעם והשגה / מדוע יש להתפלל קודם עשיית חפציו? 
/ לוודא שעבודתו את השי"ת אינה נובעת ממידות רעות ח"ו

על  ˜רבנו˙  ממנ‰  י˜ריבו  ‡˘ר  ע„  וב‰˜רב‰  ב‡כיל‰  ‡סור‰  ‰ח„˘‰  ‰˘נ‰  ˙בו‡˙ 
‰מזבח. ‡מנם, חילו˜ י˘ ב„בר ז‰ בין ‰נ‡˙ ‰‰„יוט ל‡כיל˙ מזבח: ‡כיל˙ ‰˙בו‡‰ ‰ח„˘‰ 
מן  מנחו˙  ‰˜רב˙  ו‡ילו  בניסן.  בט"ז  ‰עומר  ˜רבן  מ‰˜רב˙  ‰חל  מו˙ר˙  ‰יי˙‰  "במ„ינ‰", 
‰˘בועו˙  בח‚  ‰לחם"  "˘˙י  ‰˜רב˙  מע˙  ˘ב˙ו˙,  ˘בע  ל‡חר  ר˜  ‰ו˙ר‰  ‰ח„˘‰,  ‰˙בו‡‰ 

(ור‡‰ פר˘˙נו כ‚, ט ו‡ילך).

ב„ין מנח‰ ˘‰וב‡‰ מן ‰ח„˘ לפני ‰זמן ‰מו˙ר, ‡מרו במ˘נ‰ (מנחו˙ סח, ב): "‡ין מבי‡ין 
מנחו˙ . . ˜ו„ם לעומר, ‡ם ‰בי‡ – פסול. ˜ו„ם ל˘˙י ‰לחם ל‡ יבי‡, ו‡ם ‰בי‡ – כ˘ר".

˘˙י  ‰˜רב˙  ˜ו„ם  ח„˘‰  מ˙בו‡‰  מנח‰  ‰ב‡˙  מ„וע  ומ˘מעו˙ו,  ‰„בר  בטעם  לעיין  וי˘ 
כמ‰  ˘מˆינו  מ‰  על  ונוסף  פסול‰.  ‰עומר  ˜רבן  ˜ו„ם  ‰ב‡˙‰  ו‡ילו  ב„יעב„,  כ˘ר‰  ‰לחם 
פנימיו˙  פי  על  ‚ם  ז‰  „בר  לב‡ר  י˘  ‰„ברים],  במ˜ור  [ור‡‰  ‰פ˘ט  ב„רך  ‰„בר  בבי‡ור  „רכים 

‰עניינים בעבו„˙ ‰‡„ם.

˙וכנם  ו‚ם ‡˙  מנח‰,  ו‰˜רב˙  ˘ל ‡כיל˙ ‰„יוט  מ˘מעו˙ן ‰פנימי˙  לב‡ר ‡˙  י˘  ו˙חיל‰ 
˙נ‡י  ‰ו‡  „וו˜‡  ‰עומר  ˜רבן  מ„וע  י˙ברר  ו‡זי  ‰לחם.  ו˘˙י  ‰עומר  ˜רבנו˙  ˘ל  ‰רוחני 

לעיכוב‡ ל‰˜רב˙ מנח‰ מן ‰ח„˘.

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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



טלקראת שבת

"לזבוח" ולכפות את הנפש הבהמית
כ˙ב ‰חינוך  וכן  בע˙ ‰‰˜רב‰.  ומח˘ב˙ ‰‡„ם  כוונ˙  ב‰˜רב˙ ‰˜רבנו˙, ‰ו‡  עי˜רי  עניין 

בנו‚ע למˆוו˙ ˘˙י ‰לחם (מˆו‰ ˘ז), ˘"מ˙וך ‰מע˘‰ ˙˙עורר מח˘ב˙ ‰‡„ם ‡ל ‰„ברים, ועל 

כן כפי ח˘יבו˙ ‰˜רבן ו‰כנ˙ו ‰טוב‰ ˙˙עורר לב ‰‡„ם ‡ליו יו˙ר". וי˘ לב‡ר ‡˙ מ‰ו˙ עניין 

ו‡ילך.   „ ל‰,  פר˘˙נו  ˙ור‰  ל˜וטי  ר‡‰  ל˜מן  (ב‰ב‡  ˘ביני‰ם  ו‰חילו˜  ‰לחם,  ו˘˙י  ‰עומר  ˜רבנו˙ 

ועו„):

על  רומז  ז‰  מ"‡). ˜רבן  פ"ב  סוט‰  ב‰מ‰" (מ˘נ‰  ˘‰ם "מ‡כל  מן ‰˘עורים,  ב‡  ˜רבן ‰עומר 

כך ˘‰‡„ם מ˜ריב ‡˙ ‰"ב‰מיו˙" ˘בו – ‰י‡ ‰"נפ˘ ‰ב‰מי˙" ‡˘ר ב˜רבו.

ומˆב ‰מˆריך  במעמ„  עומ„ים  זמן ‡כן  ˘ב‡ו˙ו  מ˘ום  ניסן,  בט"ז  זמן ‰˜רב˙ ‰עומר ‰ו‡ 

י˘ר‡ל  ˘בנפ˘ו˙  "‰רע  ‰נ‰  ממˆרים,  י˘ר‡ל  בני  ‰יו  כ‡˘ר  ‰ב‰מי˙.  ‰נפ˘  "‰˜רב˙"   ˙‡

ע„יין ‰י' ב˙˜פו בחלל ‰˘מ‡לי, כי ל‡ פס˜‰ זו‰מ˙ן" (˙ני‡ פל"‡). ו‡ז "נ‚ל‰ עלי‰ם מלך מלכי 

מלמעל‰  ‰יי˙‰  זו  ‚‡ול‰  ‡מנם,  מˆרים.  טומ‡˙  מעמ˜י  ו‰וˆי‡ם  ו‚‡לם",  ‰˜ב"‰  ‰מלכים 

בלב„, ול‡ על י„י עבו„˙ בני י˘ר‡ל עˆמם. ולפיכך ‚ם ל‡חר יˆי‡˙ מˆרים נ˘‡ר ‰רע ˘ב‰ם 

ב˙ו˜פו, ו‰יו ˆריכים לעמול לזכך ול˙˜ן ‡˙ נפ˘ם ‰ב‰מי˙ ומי„ו˙י' ‰רעו˙.

ז‰ו ˙וכנן ‰פנימי ˘ל מˆוו˙ "˜רבן ‰עומר" ו"ספיר˙ ‰עומר". ב˜רבן ‰עומר מ˜ריבים ‡˙ 

לכך  וב‰מ˘ך  נפ˘ו ‰ב‰מי˙.  ולכפו˙ ‡˙  יˆרו  לזבוח ‡˙  מחליט ‰‡„ם  ובכך  ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙, 

ב‡‰ מˆוו˙ ספיר˙ ‰עומר, וב‰ עוס˜ים מ˘ך ˘בע‰ ˘בועו˙ בזיכוך כל ˘בע ‰מי„ו˙ ˘ל ‰נפ˘ 

‰ב‰מי˙. על כך ‡ומרים ב"י‰י רˆון" ˘ל‡חר ‰ספיר‰: "ˆיווי˙נו . . לספור ספיר˙ ‰עומר כ„י 

לט‰רנו מ˜ליפו˙ינו ומטומ‡ו˙ינו . . כ„י ˘יט‰רו נפ˘ו˙ עמך בני י˘ר‡ל מזו‰מ˙ן".

עבודת "חמץ" שיש בה טעם והשגה
עבו„˙ "ספיר˙ ‰עומר" מס˙יימ˙ בח‚ ‰˘בועו˙, כ‡˘ר מסיימים לזכך ולט‰ר ‡˙ כל מי„ו˙י' 

מן ‰˘עורים ‡ל‡  ב‡  ˘ל‡ ‰י'  מ˜ריבים ‡˙ ˜רבן "˘˙י ‰לחם",  ז‰  ביום  ˘ל ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙. 

ב‰˜רב˙  עי˜ר ‰עבו„‰  זיכוך ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙, ‡זי ‡ין  ל‡חר  כי  מ‡כל ‡„ם.  ˘‰ם  מן ‰חיטים, 

נפ˘ ‰ב‰מי˙, ‡ל‡ בעליי˙ ו‰˙˜רבו˙ ‰"‡„ם" ‡˘ר בו ‡ל ‰בור‡ י˙'.

זו ‡ינ‰ ˜˘ור‰  עבו„‰  ו˜יום ‰מˆוו˙.  בלימו„ ‰˙ור‰  י„י ‰עבו„‰  על  נע˘י˙  עליי˙ ‰‡„ם 

בביטול מˆי‡ו˙ו „וו˜‡, ‡ל‡ עלי' מסו„ר˙ על פי טעם ו„ע˙, מחיל ‡ל חיל, בכל ענייני ˜„ו˘‰.

מטעם ז‰, ב‡ו˙ ˘˙י ‰לחם מן ‰חמı – "חמı ˙‡פינ‰" (פר˘˙נו כ‚, יז): בח‚ ‰פסח חל ‡יסור 

על ‡כיל˙ חמı, ˘כן ב˙˜ופ‰ זו ˘‰רע עו„נו ב˙˜פו י˘ לעבו„ בעבו„˙ ‰ביטול ו‰כפי'. עבו„‰ 

זו ‰י‡ בל‡ טעם ו‰˘‚‰, ולכן ‡וכלים ‡ז מˆ‰ ˘‰י‡ לחם עוני בל‡ טעם. ‡מנם, כ‡˘ר ב‡ים 

˙‡פינ‰"   ıחמ" ‡ז  ו„ע˙,  טעם  פי  ˘על  ‰‰˙עלו˙  עבו„˙   ˙‡ כבר  ומ˙חילים  ‰˘בועו˙  לח‚ 

לרמוז על עבו„‰ ˘י˘ ב‰ "טעם", ‰בנ‰ ו‰˘‚‰.

עיונים וביאורים

שלא לאבד "ימיו"
וספרתם לכם ממחרת השבת גו' שבת שבתות
(כג, טו)

כאשר מתבוננים במצוה זו עולה תמיהה:

כל  "עוד  עולמו,  את  הקב"ה  שברא  מאז  הרי, 

ימי הארץ זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף ויום 

ולילה לא ישבותו", הזמן סובב על צירו ללא שום 

מצוה  כן,  ואם  באדם.  תלוי  אינו  ולגמרי  הפסק, 

זו של ספירת העומר אין לה הבנה לכאורה, מהו 

יכול  וכי  הימים,  ספירת  של  זו  במצוה  התוכן 

לקרות שיום ייאבד, ובין אם יספור ובין אם לאו – 

יעברו אותם מספר ימים?!

אלא, שכאן טמונה הוראה ומוסר השכל נפלא:

יום  בכל  בטובו  ומחדש  בורא  שהקב"ה  כיון 

חסידות  בספרי  וכמבואר  בראשית,  מעשי  תמיד 

ורגע  רגע  שבכל  בתחילתו)  והאמונה  היחוד  (שער 

כולל  כולה,  העולם  מציאות  את  הקב"ה  מהוה 

נברא  לא  נברא  שום  ובוודאי  הזמן.  מציאות 

לבטלה ח"ו, אלא לשם תכלית ומטרה  – "כל מה 

לכבודו"  אלא  בראו  לא  בעולמו  הקב"ה  שברא 

מצוה  בו  לקיים  יוכל  שיהודי  ספ"ו),  אבות  (פרקי 

ולנצלו לכבודו של הקב"ה.

ואם, חלילה לא נוצל הרגע לתכליתו ומטרתו, 

מציאותו  ואבדה  לבטלה  ח"ו  נברא  כאילו  זה  הרי 

על  לכן,  ב"ה).  הבורא  רצון  את  לעשות  (שהיא 

את  ולחשב  למנות  הזמן",  את  "לספור  היהודי 

ינוצלו  אלא  חלילה,  יאבדו  שלא  הרגעים  כל 

עשיית   – האמיתית  מציאותם  שהוא  לתכליתם 

רצון ה'.

על  העומר:  ספירת  של  המצוה  תוכן  וזהו 

היהודי לספור יום אחר יום, שיהיה מתאים לענין 

יום  שעבר  רואה  הוא  וכאשר  העומר.  ספירת  של 

לא  אצלו  חסר  אזי,   – המתאים  התוכן  לפי  שאינו 

רק התוכן של היום – אלא גם היום עצמו! וכלשון 

איבוד  על  דואג  "אדם  מוסר:  בספרי  המובא 

שהדמים  שאף  ימיו",  איבוד  על  דואג  ואינו  דמיו 

שלא  רגע  וכל  חוזרים,  אינם  הימים  אך  חוזרים, 

יש "לספור"  כן  ועל  ממנו,  הוא "נאבד"  הרי  נוצל 

את הימים ולנצלם במילואם.

ספירת העומר – למה 
מתחילים מהלילה?

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

העומר  שספירת  למדו  "תמימות"  מתיבת 

מונים בלילה, והיום הולך אחר הלילה (מנחות סו, 

העומר  בספירת  הרי  ביאור:  צריך  ולכאורה  א). 

ואם  העומר,  והקרבת  מהבאת  הימים  את  מונים 

(חולין  היום  אחר  הולך  הלילה  שבקדשים  כמו  כן 

דין  להיות   צריך  היה  כן  א),  יד,  תמורה  סע"א.  פג, 

הספירה שהלילה הולך אחר היום?

ויש לומר הביאור בזה:

בוקר",  ויהי  ערב  "ויהי  הוא  הרגיל  הסדר 

עצמו  מצד  העולם  כי,  הלילה.  אחר  הולך  שהיום 

ידי  על  ורק  הקדושה,  אור  בו  ואין  הוא  חשוך 

אלקי.  באור  העולם  את  מאירים  האדם  עבודת 

ידי  על  ורק  והחושך  הלילה  בא  בתחילה  ולכן, 

העבודה בא אח"כ האור והיום.

אבל זהו רק כפי שמסתכלים מלמטה, אך כפי 

כי  הוא,  הפוך  הדברים  סדר  הרי  למעלה,  שהוא 

חושך.  שם  ואין  אלקי,  באור  מואר  הכל  למעלה 

אח"כ  ורק  בראשונה,  בא  והיום  האור  שם  ולכן 

באים למקום החושך והלילה להאירו באור אלקי. 

ולכן בקדשים, הלילה הולך אחר היום.

הולך  היום  העומר  שבספירת  מה  יובן  וכעת 

ספירת  שתוכן  בספרים  מבואר  כי  הלילה,  אחר 

מלשון  "לספר"  האדם  עבודת   הוא  העומר 

את  ולזכך  להאיר  והיינו  ובהירות",  "ספירות 

במדבר  תורה  לקוטי  (ראה  הקדושה  באור  המדות 

הלילה,  בא  תחילה  כן,  ואם  אייר).  י  יום'  ד'היום  טז, 

ידי  ועל  וה"זיכוך",  ה"ספירה"  לפני  המדות  שהן 

הקדושה,  אור  מאיר  העומר  בספירת  העבודה 

ו"הגיע הבוקר".

דרוש ואגדה



י‡לקראת שבת

ומ˘˜עים  מורי„ים  ˘מים, ‡ל‡  ל˘ם  נע˘ים  ב‰ם ‡ינם  ˘עוס˜  ‰‚˘מיו˙  ענייני  ‰ב‰מי˙, ‡זי 
‰רעו˙  ממי„ו˙יו  בז‰  מעורב  ‰רי   ,'‰ עבו„˙  בענייני  עוס˜  כ‡˘ר  ‚ם  ז‰,  ו‡„ם  למט‰.  ‡ו˙ו 

˘טרם זיככן.

כי ‰יˆר  ב‰,  ל‰˙עס˜  לו  ח„˘, ‰רי ‡סור  בעניין  ח„˘‰  עבו„‰  ז‰  ˘ל ‡„ם  לי„ו  ב‡‰  ו‡ם 
ז‰ ‡ינ‰  ˘ב˜„ו˘‰  בעניין  ˘‰‰˙עס˜ו˙  לח˘ו˘  וי˘  ב),  וי˘ב ˜עט,  (ז‰ר  טענ˙י'"  ‰רע "‡˜„מי' 
זו ‰רי "ל‡  עבו„‰  ו‰˙חיל  עבר  ז‡˙  בכל  ו‡ם  מנפ˘ו ‰ב‰מי˙.  כי ‡ם  מנפ˘ו ‰‡לו˜י˙,  ב‡‰ 
מנח˙ו  מנח˙ו ˜ו„ם ‰עומר –  ˘‰מ˜ריב  מ‰  וז‰ו  רח"ל.  ב)  עב,  (יומ‡  סם ‰מו˙"  לו  נע˘י˙  זכ‰ 

פסול‰.

‡בל ‰˜רב˙ ˘˙י ‰לחם ב‡‰ ל‡חר ˘כבר זיכך ‰‡„ם ‡˙ נפ˘ו ‰ב‰מי˙, וכבר ‡ין לח˘ו˘ 
ללימו„  ל‰˜„ים  ˙ור‰  ˆיוו˙‰  מ˜ום  ומכל  ˘בו.  רעו˙  מי„ו˙  מ˘ום  נע˘י˙  ˘עבו„˙ו  כך  כל 
ו‰כב˘ים  עניין ‰נפ˙ ‰לחם  ˘ז‰ו  ומˆוו˙י',  לנו˙ן ‰˙ור‰  ול˜יום ‰מˆוו˙ ‡˙ ‰ביטול  ‰˙ור‰ 

ב˜רבן ˘˙י ‰לחם.

˘כבר   – ל‡חר ‰עומר  בענייני ˜„ו˘‰,  ˘עב„   – מנח˙ו  ˘‡ם ‰˜ריב  במ˘נ‰,  כך ‡מרו  ועל 
בירר ‡˙ נפ˘ו ‰ב‰מי˙, ‡ל‡ ˘‰ו‡ "˜ו„ם ל˘˙י ‰לחם" – ˘ל‡ ‰˜„ים ו‰וסיף בביטולו לנו˙ן 
‰˙ור‰, ‡זי "‡ם ‰בי‡ כ˘ר". כי מ‡חר ו‡ין לח˘ו˘ ˘עבו„˙ו נובע˙ ממי„ו˙ רעו˙ ˘ל נפ˘ו 

‰ב‰מי˙ ויˆרו ‰רע, ‰רי ‰ביטול ‰נוסף ˘נ„ר˘ ממנו ‡ינו לעיכוב‡, ועבו„˙ו כ˘ר‰.

לקראת שבת י

מדוע יש להתפלל קודם עשיית חפציו?
ומע˙‰ י˘ לב‡ר ‡˙ מ‰ ˘‰עומר מ˙יר ‡˙ ‰ח„˘ ל‡כיל˙ חולין, ו‡ילו ˘˙י ‰לחם מ˙ירו˙ 

‰ב‡˙ מנח‰ ל‚בו‰ מן ‰ח„˘:

‰"עומר" מ˙יר ‡˙ ‰"חולין" –

עליו  ‰ר˘ו˙,  ענייני  ˘‡ר  ‡ו  לו,  ‡˘ר  ‰ח„˘‰  ‰˙בו‡‰  ‡כיל˙  בפני  ‰‡„ם  עומ„  כ‡˘ר 
‰˘עורים  מן  ‰ב‡  ‰עומר"  "˜רבן  וז‰ו  ל‰˘י"˙.  ‰ב‰מי˙  נפ˘ו   ˙‡ ˙חיל‰  ול‰˜ריב  לעמו„ 

˘‰ם מ‡כל ב‰מ‰.

‰‡„ם עלול ל‰˘˙מ˘ בענייני ‰‚˘מיו˙ ל˘ם ˙‡וו˙יו וב‰מיו˙ו, ועל כן ˆריך ‰ו‡ ל‰˜ריב 
ול‰כניע ˙חיל‰ ‡˙ ‰ב‰מ‰ ‡˘ר בו. עליו ל‰חליט ˘כל ˘ימו˘ו בענייני ‰‚˘מיו˙ י‰י‰ ל˘ם 
˘מים בלב„ ולעבו„˙ ‰בור‡. וכפי ˘‰ורו חז"ל "כל מע˘יך י‰יו ל˘ם ˘מים" (‡בו˙ פ"ב מי"ב).

ומעין מ‰ ˘‡מרו חז"ל ˘ˆריך ‰‡„ם ל‰˙פלל לפני ע˘יי˙ חפˆיו ועס˜יו (ברכו˙ י„, ‡), מפני 
˘˙חיל‰ ˆריך ‰‡„ם ל˜בוע בנפ˘ו ˘מטר˙ו ‰י‡ לעבו„ ‡˙ ‰בור‡ י˙"˘, ו‡זי מ˙יר ‰„בר ‡˙ 
כר‡וי  ב‰ם  ˘י˘˙מ˘  בכ„י  מענייני ‰עולם,  לברך ˜ו„ם ‰‰נ‡‰  ˙י˜נו  כן  וכמו  חפˆיו.  ע˘יי˙ 

לי‰ו„י עוב„ ‰˘י"˙.

"˘˙י ‰לחם" מ˙ירו˙ ל"מזבח" –

למעל‰,  נ˙ב‡ר  ‰מˆוו˙.  וב˜יום  ‰˙ור‰  בלימו„  ‰‡„ם  עבו„˙  על  רומזים  ‰˜רבנו˙  ענייני 
מסו„ר˙  בעלי'  מˆי‡ו˙ו, ‡ל‡  בביטול  עי˜ר ‰עבו„‰  בענייני ˜„ו˘‰ ‡ין  עוס˜ ‰‡„ם  ˘כ‡˘ר 
˙חיל‰  ל‰˜ריב  י˘  בענייני ˜„ו˘‰,  לעבו„˙ ‰˘י"˙  ו‰כנ‰  כ‰˜„מ‰  ו„ע˙. ‡מנם,  טעם  פי  על 

‡˙ "˘˙י ‰לחם" (ב‰ב‡ ל˜מן ר‡‰ ל˜וטי ˙ור‰ פר˘˙נו לז, ‡ ו‡ילך):

˘˙י ‰לחם רומזו˙ על לימו„ ‰˙ור‰, כי כמו ˘‰לחם ‰‚˘מי נכנס ל˙וך ‰‚וף וזן ‡˙ ‰‡„ם, 
כן ‰˙ור‰ ‰י‡ חכמ˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ ˘נכנס˙ ל˙וך ˘כל ‰‡„ם ו‰י‡ מזון לנ˘מ˙ו (ר‡‰ ˙ני‡ פ"‰) 
[ובפרטיו˙ ˘˙י ‰לחם ‰ן ˙ור‰ ˘בכ˙ב ו˙ור‰ ˘בעל פ‰ כמבו‡ר בז‰ר (ח"‡ (ב‰˘מטו˙) רס, ‡)]. 
‡מנם, יח„ עם לימו„ ‰˙ור‰ מ˙וך ‰בנ‰ ו‰˘‚‰ ב„ע˙ רחב‰, י˘ ל‰ניף ‚ם כן "˘ני כב˘ים". 
ניכר  ו‰רי  כ˙ול„ו˙ם,  בטבעם  חל˘ים  "‰ם  כי  ו‰‰כנע‰,  ‰ביטול  ‰ו‡  ‰"כב˘ים"  ˘ל  עניינם 

ומור‚˘ ב‰ם טבע ‰ביטול" (ל˜וטי ˙ור‰ ˘ם).

על  מו˘˙˙ו˙  ˘בע˙ ‰לימו„  ו‰‰˘‚‰  ˘‰‰בנ‰  כך  על  רומז˙  ו‰כב˘ים,  ˘˙י ‰לחם  ‰נפ˙ 
כך ˘‰˙ור‰ ‰י‡ ˙ור˙ ‰˘י"˙ ˘"נ˙ן לנו ‡˙ ˙ור˙ו". ‰בנ˙ וי„יע˙ ‰˙ור‰ מיוס„ו˙ על ‰ביטול 

ו‰‰כנע‰ לנו˙ן ‰˙ור‰ – ‰˜„מ˙ "נע˘‰" ל"נ˘מע" (˘ב˙ פח, ‡).

לוודא שעבודתו את השי"ת אינה נובעת ממידות רעות ח"ו
ומכ‡ן י˘ לב‡ר ‡˙ ‰חילו˜ ב„ין בין ‰˜רב˙ מנח‰ ˜ו„ם ‰עומר – ˘פסול‰, לבין ‰˜רב˙‰ 

˜ו„ם ˘˙י ‰לחם – ˘כ˘ר‰ ב„יעב„:

‡ם ל‡ ‰˜ריב ‰‡„ם ‡˙ ‰"עומר" ממ‡כל ˘עורים, „‰יינו ˘טרם זבח יˆרו ו‰כניע ‡˙ נפ˘ו 


