




מקרא אני דורש. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב
"זך – בלי שמרים" – מאי קמ"ל?

מ„וע ˆריך ר˘"י לפר˘ ˘"זך" פירו˘ו "בלי ˘מרים"? / מ„וע ‡ין 
ר˘"י כ‰‡בן עזר‡ ˘"זך" ˜‡י על ‰"זי˙"? / בי‡ור „ברי ר˘"י על 

"˘מן זי˙ זך" ו‰‰כרח לפר˘ כן

(ע"פ לקוטי שיחות חי"א עמ' 127 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
אי הזכרת שם משה בפרשתנו (ע"פ לקוטי שיחות חכ"א עמ' 173)

שם כהן ועבודת הכהן   (ע"פ לקוטי שיחות ח"ו עמ' 170 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הצורך בשעטנז באבנט הכהנים

מ„וע ‡סור לערב ˆמר ופ˘˙ים יח„? / כיˆ„ י˙כן ˘‡בנט ‰כ‰ן ‰י' 
רי ‰מלך מ˙‡ח„ים יח„? / ומ‰י מטר˙  ע˘וי מ˘עטנז „וו˜‡? / מ˙י̆ 
עטנז ו‰י˙רו ב‡בנט  חו‚רים לפני ‰˙פיל‰? פנימיו˙ ‡יסור̆  ‰‡בנט̆ 

‰כ‰נים

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ו עמ' 153 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מדוע הראו לרש"י "שרות רוכבות על סוסים"?  (ע"פ לקוטי שיחות חכ"ו 

עמ' 198 ואילך)

שלימות העבודה - כשאחרים לא רואים (ע"פ לקו"ש ח"א עמ' 171 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
בגדר איסור "לא תעלו עליו קטורת זרה גו'"

ל‡וין,  לב'  נמנ‰  ל‡  ‡מ‡י  חינוך  ‰מנח˙  ˜ו˘יי˙  ב‡ריכו˙  יב‡ר 
ע"פ כללי מנין ‰מˆוו˙ ומ‰ ˘מˆינו בל‡ו „ריבי˙ ובל‡ו „‡כיל˙ 
מע"˘ חוı לחומ‰ / י˙רı ˜ו˘יי˙ ‰מנ"ח ע"פ פירו˘ ר˘"י „ב˜ר‡ 
מזבח  „מ‰ו˙ ‰‡יסור ‰ו‡ ‰ור„˙  נ˙ח„˘  ˜„˘ים ‰ו‡"  „"˜ו„˘ 

‰פנימי מ˜„ו˘˙ו

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ו עמ' 179 ואילך)

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
טובת הילדים לאחר פטירת הבעל הצעיר

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טז דרכי החסידות
"מרובה מדה טובה" - בדיבור ובמחשבה

בעז‰י״˙.

‰ננו  ˙ˆו‰,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

"מרובה מדה טובה" 
- בדיבור ובמחשבה

מרובה מדה טובה ממדה פורענות ומה אם לשון הרע הורגת ר״ל שלשה, המדבר והשומע ומי שמדברים עליו, הנה 
השכל הבריא [אומר] כי לשון טוב מחי׳ החיות פנימי.

השכל הבריא אומר שלשון טובה מחי' בחיות פנימית
...כ‡˘ר מ„ברים עם ‡„ם ומעוררים ‡ו˙ו על ‡יז‰ „בר טוב ‰רי בז‰ ‚ופ‡ מחיים ‡ו˙ו ("מי‡ 
לעבט ‡ים ‡פ"), כי ב‡מ˙ ‰ל‡ ‰„יבור ‰ו‡ עם ‰נ˘מ‰ ˘ל מי ˘מ„ברים עמו, וכל ‡ח„ י‰י׳ ‚ם 
בו„‡י  מטרי„ים  חיי ‰פרנס‰  זרם  ר˜  ובפרט ‡נ˘ים ‡˘ר  טוב‰ ‰י‡,  ˘לו  ˘י‰י׳ ‰ל‡ ‰נ˜ו„‰  מי 
וחומר  ו˜ל  ˘כן  מכל  ב‚˘מיו˙  ˘‰ו‡  וכמו  מנוול˙ן",  עניו˙ן  "‡ל‡  „‡מרו  וכ‰‡  ‰מ‰  טובים 
כנו„ע,  מ˙‚˘ם ‰‡„ם  עי״ז  ח״ו ‰נ‰  ונועם ‰מˆו˙ ‚„ל‰  ב˙ור‰  ר״ל  ו‰„לו˙  ˘‰עניו˙  ברוחניו˙ 
ע"י  ר"ל  מ‰‰˙עלפו˙  כמ˙עורר  מ˙עורר,  ‰˙עוררו˙  ˘ל  ˙יב‰  ‡יז‰  עמו  מ„ברים  כ‡˘ר  ולז‡˙ 
‰נ‰  וו‡רט")  לעבע„י˜ין   ‡") חיו˙  מל‡  פ˙‚ם  חיים,  ‰מים  ע"י  ‰ז‰  ‰„בר  ‰ו‡  כן  ˜רים,  מים 

מחיים ‡ו˙ו ממ˘.

וכ‡˘ר מחיים ‡ו˙ו ‡ז ‰נ‰ ז‰ ‰ו‡ סיב‰ טוב‰ לכמ‰ ענינים נעלים ונ˘‚בים ‰נו‚עים בחיי נפ˘ 
.ıי˘ר‡ל ממ˘, כי כל ‡ח„ מי˘ר‡ל ‰ו‡ ב‡ר פרטי ‰נו‚[ע] לכללו˙ ‰ˆיור ˜ומ‰ „‚וי ‡ח„ ב‡ר

מרוב‰ מ„‰ טוב‰ ממ„‰ פורענו˙ ומ‰ ‡ם ל˘ון ‰רע ‰ור‚˙ ר״ל ˘ל˘‰, ‰מ„בר ו‰˘ומע ומי 
כלול‰  יו˙ר, ‡˘ר  טוב‰  מ„‰  לך  (ו‡ין  טוב  ל˘ון  כי  [‡ומר]  עליו, ‰נ‰ ‰˘כל ‰ברי‡  ˘מ„ברים 
ב‰חז˜˙   ˜„ˆ במע‚לי  ללכ˙  ‰˙עוררו˙  ב„ברי  ‰לב  ב˜ירוב  ‰„יבור  כמו  י˙יר‰,  וחיב‰  מ‡‰ב‰ 

ו‰רבˆ˙ ˙ור‰ ו˜יום ‰מˆו˙ בבחי׳ "חיים ‰ם למוˆ‡י‰ם", "וחי ב‰ם") מחי׳ ‰חיו˙ פנימי.

‰‰˙עוררו˙  „בר  ‰„בר,  ו‡ין  טוב  „ור˘  לכל  ‰י‡  פ˙וח‰  ˙״ל  י˘ר‡ל  לב  כי  ר‡ינו  ומנסיון 
ופעול˙ו ˙לוי ‡ל‡ ברˆון ˘כל ומ„ו˙ ˘ל ‰מעורר ו‡˘רי ‰‡י˘ יחזי˜ ב‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י עמ' ˘ˆז)

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



יז

שליחות קדושה ונעימה – לסדר 
חיים רגילים בכל הפרטים

אותה  מהקורות  שלום  פריסת   .  . לי  מסר   .  . מר 

אחריו  והותיר  ר"ל  נהרג  המשפחה  [אבי  ומשפחתה 

כן  פי  על  ושאף  ילדים],  וארבעה  [הנמענת]  אישה 

מתעודדת וממלאת תפקידה היקר והכי חשוב בנוגע 

שליחות  למלא  שבכדי  ומובן  שיחיו.  ילדי'  לחנוך 

להיות  צריכה  כדבעי  הוא  ברוך  הקדוש  של  זו 

ואחת  אחד  כל  על  המשגיח  בה',  בבטחונה  חזקה 

תורת  בתורתו,  ה'  ציווי  על  נוסף  פרטית,  בהשגחה 

לנפשותיכם,  מאד  ונשמרתם  בחיים)  (הוראה  חיים 

גוף  אשר  ז"ל  חכמינו  ובלשון  כפשוטו,  הגוף  שמירת 

שיהי'  עליו  לשמור  הקב"ה"  של  "נכסיו  הוא  האדם 

בדרך  וכשהולכים  ברוח.  והן  בגשם  הן  ושלם,  בריא 

זה  ידי  על  הרי  הקב"ה  של  שליחותו  וממלאים  זו 

ברכות  לקבלת  והכלים  הצנורות  ומגדילים  מרחיבים 

שליחות  במילוי  הצלחה  גם  כולל  המצטרך,  בכל  ה' 

האמורה.

תדע  לא  ולהבא  שמכאן  יתברך  מהשם  רצון  ויהי 

נחת  אמתי,  נחת  אם  כי  ח"ו,  נפש  ועגמת  צער  מכל 

בנוסח   – ותגדלם  שיחיו  מילדי'  מכאו"א  יהודי, 

המסורתי – לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

בהמשך  לקמן  להבא  באדיבות  שתתיחס  תקותי 

פרטי,  בשטח  התערבות  הוא  שלכאורה  זה,  מכתבי 

וגם  הרגש  לי  יש  פרטית  בהשגחה  שהכל  כיון  אבל 

האחריות שלא להעלים מחשבתי בענין זה, והיא:

מזה  יותר  והרבה  והכאב  הצער  פשוט  וגם  מובן 

אבל  דמו),  יקום  (ה'  המשפחה  ואבי  הבעל  באבדן   -

וכאמור  בילדים,  מה'  שנתברכה  ובפרט  זה  עם  ביחד 

וגם  קדושה  שליחות  עלי׳  מוטלת  זה  ידי  שעל  לעיל 

 - לחינוכם  בנוגע  כבדה,  די  לפעמים  כי  אף  נעימה, 

הרי כתוצאה מזה מובן שצריכה להשתדל לסדר חיים 

הפרטים  בכל  נורמליים,   - העולם  ובלשון  רגילים, 

ובשלמות ככל האפשר.

ודלא  נישואין.  ידי  על  משפחה  חיי  פשוט,  כוונתי, 

ברגשות  ח״ו  פוגעים  זה  ידי  על  אשר  רבים  כטעות 

הנשמה של הנפטר היקר וכו', כי אם אדרבה ולהיפך, 

ענין  כל  ורואה  האמת  בעולם  נמצאת  הנשמה  שהרי 

כשהזכרון  אפילו  הנשמה,  זכרון  מצד  ואם  לאמתתו. 

טוב  וגם  המוכרח  דבר  מלעשות  נמנעים  עדיין,  טרי 

זה  ידי  על  נגרם  עצמה,  בשביל  וגם  הילדים  בשביל 

רצוני  שאין  הנפטר,  לנשמת  מזה  יותר  ועוד  צער 

האמת  בעולם  כשהנשמה  ואדרבה  בדבר.  להאריך 

תורת  לתורתנו  מתאים  החיים  שמייסדים  רואה 

אמת  הוראותי'  שכל  חסד,  תורת  גם  הנקראת  אמת, 

ובלשון  לנשמה,  אמתי  רוח  נחת  גורמים  הרי  וחסד, 

המסורתי – גורמים עלית הנשמה ועונג אמתי לה.

נפשי  במאבק  קשור  הדבר  אשר  להאריך  למותר 

הקב"ה,  אשר  בודאי  אבל  וכו',  קל  שאינו  ומאבק 

במצב  גם  אותו  עוזב  אינו  ומנהיגו,  האדם  בורא 

מיוחדים,  נפשיים  וכוחות  יתרה  התאמצות  הדורש 

הכוחות  כל  להאדם  נותן  כזה  למצב  שמביאו  וקודם 

בזה  ובהחלטה  מצבו,  על  להתגבר  והאפשרויות 

ששיערו  ממה  יותר  קל  הדבר  בא   – המתאים  בתוקף 

מראש.

הרי  הילדים,  עם  בקשר  אשר  בדבר,  נקודה   עוד 

יותר  קל  יהי'  יותר,  רך  כשגילם  הדבר  שיוקדם  ככל 

להם להתרגל לפנים חדשות בבית ולתפקידו, שבטח 

בן  ותמצא  ה'  אותה  כשיצליח  טוב,  הכי  באופן  ימלא 

זוגה, ולא רק באופן הכי טוב כי אם גם בלבביות וכו'.

לי  מוכרת  שאינה  כיון  בדבר  להאריך  לי  קשה 

ההקדם  גם  אשר  הענין,  חשיבות  לגודל  אבל  אישית, 

בזה חשוב, איני יכול שלא לכתוב לה על דבר זה, על 

את  שתראה  ותקותי  הנ״ל.  ספורות  שורות  פנים  כל 

המציאות כמו שהיא לכל פרטי' המנויים למעלה.

ביותר,  החשובה  היא  ואולי  נקודה,  עוד  ולהוסיף 

וכו',  והמהפכות  המהומות  רבת  זו  בתקופתנו  אשר 

מקרים  וכמה  כמה  היא,  גם  ראתה  ואולי  ראיתי, 

דומים, על כל פנים בחלק הכי חשוב, כבמקרה שלה, 

האמור,  באופן  חיי'  לסדר  האלמנה  וכשהשתדלה 

זמן  לאחרי  הרי  חיים,  תורת  תורתנו,  הוראת  שהיא 

בשביל  הנכונה  הדרך  זוהי  אשר  לדעת  נוכחה  קצר 

לחיים  מזה,  יותר  ועוד  עצמה,  ובשביל  הילדים 

מלאים ומאושרים. 

(מכתב מעשרת ימי תשובה ה'תשל"ח, נדפס בתורת מנחם-מנחם ציון ח"ב עמ' 
355 ואילך)

טובת הילדים לאחר פטירת הבעל הצעיר

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

"זך – בי שמרים" 
?"מאי קמ –

מדוע צריך רש"י לפרש ש"זך" פירושו "בלי שמרים"? / מדוע אין רש"י כהאבן עזרא ש"זך" קאי על ה"זית"?
 / ביאור דברי רש"י על "שמן זית זך" וההכרח לפרש כן

ומפר˘  כ˙י˙".  זך  זי˙  ˘מן  ‡ליך  וי˜חו  י˘ר‡ל  בני   ˙‡ ˙ˆו‰  "ו‡˙‰  פר˘˙נו:  ברי˘   .‡
ר˘"י: "זך – בלי ˘מרים, כמו ˘˘נינו במנחו˙: מ‚ר‚רו בר‡˘ ‰זי˙ וכו'".  

ו‰נ‰ כ„ „יי˜˙, ר˘"י ‡ינו מפר˘ ‡˙ עˆם ˙יב˙ "זך" ˘פירו˘‰ "נ˜י" – ומכ‡ן ˘מובנ˙ ‰י‡ 

מעˆמ‰; ור˜ מפר˘ ממ‰ ˆריך ‰˘מן ל‰יו˙ נ˜י – ועל ז‰ מפר˘: "בלי ˘מרים". 

נ˜י  ˘י‰י'  פירו˘ו  ˘"זך"  מעˆמו  מובן  ‰רי  ˜‡-מ˘מע-לן?  מ‡י   – מובן  ‡ינו  ע„יין  ‡ך 

מ˙ערוב˙ כל „בר זר, כולל "˘מרים"? [ו‡כן, ל˜מן בפ' ˙˘‡ (ל, ל„) נ‡מר "לבונ‰ זכ‰" – ו˘ם 

ל‡ פר˘"י ממ‰ ˙‰י' "זכ‰"]. 

בר‡˘  מ‚ר‚רו  במנחו˙:  ˘˘נינו  ר‡י' – "כמו  ל‰בי‡  נז˜˜  עו„  ˘ר˘"י  בי‡ור,  ובפרט ˆריך 

‰זי˙". ולכ‡ור‰: 

‡) למ‰ בכלל ˆריך ר‡י' – ‰רי ‰פירו˘ מובן מעˆמו, כ‡מור? [ב˘פ˙י חכמים בי‡ר, ˘‰ר‡י' 

‰י‡ ˘‡ל ˙˙מ‰: ‰‡יך ‡פ˘ר ל‰יו˙ ˘מן בלי ˘מרים? – ‡בל פירו˘ ז‰ ‡ינו מובן כלל, ˘‰רי 

רו‡ים במוח˘ ˘י˘ ˘מן בלי ˘מרים, ולמ‰ ˆריך לר‡י' על כך?!]

מ‰˙יבו˙  מוכח  ב‡מ˙  כיˆ„   - בר‡י'  י˘ ˆורך  ולכן  מעˆמו  מובן  ב) ‡ם ‡כן ‰פירו˘ ‡ינו   

˘מע˙י˜ ר˘"י: "מ‚ר‚רו בר‡˘ ‰זי˙", ˘‰˘מן ‰ו‡ נ˜י בלי ˘מרים?! [וכן ‰˜˘‰ ‰ר‡"ם כ‡ן. עיין 

ב„בריו (ובעו„ מפר˘י ר˘"י)].

ביאורים בפשוטו של מקרא



‰לקראת שבת

ב. וי˘ לומר: 

כוונ˙ ר˘"י ב„בריו ‡ינ‰ לומר ˘"זך" פירו˘ו נ˜י ב˙כלי˙ ו"בלי ˘מרים" – ˘‰רי ז‰ מובן 
מעˆמו; ‡ל‡ כוונ˙ו לח„˘ ˘˙יב˙ "זך" ˜‡י על ‰"˘מן" - ול‡ על ‰"זי˙". 

ובי‡ור ‰ענין: 

בפסו˜ נ‡מר "˘מן זי˙ זך כ˙י˙". ו‰נ‰, ˙יב˙ "כ˙י˙" בוו„‡י מוסב˙ ‰י‡ על ˙יב˙ "זי˙", 
˙יב˙  (בין  ˘לפני'  "זך"  ˙יב˙  ˘‚ם  מ˘מע,  לכ‡ור‰  ז‰  ולפי  כ˙י˙;  ל‰יו˙  ˆריך  ˘‰זי˙  ‰יינו 
˘ˆריך  "זך",  ל‰יו˙  ˘ˆריך  ‰ו‡  ˘‰"זי˙"   – ‰"זי˙"  על  ‰י‡  מוסב˙  "כ˙י˙")  ל˙יב˙  "זי˙" 
ל˜ח˙ זי˙ים נ˜יים [כי ‡ם ‰כוונ‰ ˘‰˘מן ˆריך ל‰יו˙ "זך" – ˆריך ‰י' לומר: "˘מן זי˙ כ˙י˙ 

– זך"]. 

ל˜ח˙ "‰‚ר‚רים  ˘ˆריך  על ‚ר‚רי ‰זי˙ים,  ב"זך" ‰י‡  ˘‰‰˜פ„‰  מפר˘,  עזר‡  ו‡כן, ‰‡בן 
˘‡ין ב‰ם עיפו˘ ‡ו ˘ל‡ נ‡כל‰ ˜ˆ˙ם, וממנו יע˘ו ˘מן למ‡כל מלכים".

˘˙יב˙  ו‰יינו,  ˘מרים".  בלי   – "זך  ולח„˘:  לבו‡  ר˘"י  נ„ר˘   – זו  מ˘מעו˙  ל˘לול  וכ„י 
"זך" מ˙ייחס˙ ‰י‡ ‡ל ‰˘מן „ו˜‡ (˘בו ˘ייכ˙ ˙ערוב˙ ˘מרים, וˆריך ל‰ב‰יר ˘‰˘מן י‰י' 

נ˜י מ‰ם), ול‡ ‡ל ‰זי˙; 

ולפי ז‰ ‡כן נˆטרך ל„חו˜ בל˘ון ‰פסו˜ כך: 

ב˙חיל‰ ‡ומר ‰כ˙וב ‡˙ ‰מטר‰, ‡יז‰ ˘מן ‰ו‡ ‰˘מן ‰רˆוי, ו‡ומר ב' ˙נ‡ים: ‡) ˘‰˘מן 
י‰י' מ"זי˙"; ב) ˘‰˘מן י‰י' "זך", נ˜י מ˘מרים – 

ו‡חר כך מב‡ר ‰‡מˆעי, ‰„רך ‰מע˘י˙ כיˆ„ מ‚יעים לז‰, וז‰ו ˘ממ˘יך "כ˙י˙", ˘פירו˘ו 
(כ„ברי ר˘"י): "‰זי˙ים ‰י' כו˙˘ במכ˙˘˙ ו‡ינו טוחנן בריחים, כ„י ˘ל‡ י‰‡ בו ˘מרים".   

‚. ומע˙‰ ˙˙ב‡ר ר‡יי˙ ר˘"י – מ„ברי ‰מ˘נ‰ "מ‚ר‚רו בר‡˘ ‰זי˙": 

ל‰זי˙ים  ע„יפו˙  ‡ין  בז‰   – נ˜יים  זי˙ים  "זך",  ל‰יו˙  ˆריך  ˘‰זי˙  עזר‡)  (כ‰‡בן  נפר˘  ‡ם 
עופו˙ ‰‡וכלים  יו˙ר  מˆויים  בר‡˘ ‰‡ילן  ו‡„רב‰:  ˘‡ר ‰זי˙ים,  ל‚בי  בר‡˘ ‰‡ילן  ‰‚„לים 
פחו˙  ˘‰ם  ‰‡ילן,  וב˙וך  ב‡מˆע  ‰‚„לים  ‰זי˙ים  מן  ל˜ח˙  ‰י'  ע„יף  כן,  ‡ם  ‰זי˙ים.  מן 
נו‚עים  [˘‰ם  ‡„ם  ובני  ‰עליונים]  מ‰זי˙ים  [˘‡וכלים  ‰עופו˙  י„י  על  ומ˙לכלכים  נ‡כלים 

בזי˙ים ‰נמˆ‡ים ב˙ח˙י˙ ‰‡ילן]; 

ולכן  ‰זי˙,  על  ול‡  ‰˘מן  על  ˜‡י  ˘"זך"  מובן  ‰זי˙",  בר‡˘  "מ‚ר‚רו  ˘˘נינו  ומכיון 
י„י ‰˘מ˘  על  מבו˘לים ‰יטב  ˘‰ם   – עı ‰זי˙  ˘בר‡˘  מב˜˘ים „ו˜‡ ‡˙ ‰זי˙ים ‰עליונים 
ולכן יו˙ר ˜ל ל‰וˆי‡ מ‰ם ˘מן נ˜י בלי ˘מרים (וכמבו‡ר במפר˘י ר˘"י כ‡ן) – ו‡ין נפ˜‡ מינ‰ ‡ם 

‰זי˙ים עˆמם י‰יו מעופ˘ים ‡ו ‡כולים. 

לקראת שבת טז

מו˜„˘  „בר  ל‡יז‰  ‰מב‡ר˙  ‰י‡  ˘ל‡חרי' 
לפר˘  ר˘"י  נ˜יט  ו„‡י  ב‡מ˙  ‡ל‡  ‰ו‡. 
‰נ˜ר‡˙  ב˜„ו˘‰  ˜„ו˘  עˆמו  ˘‰מזבח 
"˜ו„˘ ˜„˘ים", כמ˘מעו ‰פ˘וט, וכ„מˆינו 
ר˜  נ‡מר  ל‡  ˜„˘ים"  „"˜ו„˘  ב˜ר‡  כבר 
‰˜„˘ים  ˜„˘י  „בי˙  מעול‰  ‰כי  ב„ר‚‡ 
במזבח  ‡פילו  ‡ל‡  ‰‰יכל,  מן  ˘לפנים 
‰פנימי,  ממזבח  פחו˙‰  ˘˜„ו˘˙ו  ‰חיˆון 
כי  ‰˜„˘ים",  "˜ו„˘  לז)  (כט,  לעיל  נ‡מר 
מ˜„ו˘‰  יו˙ר  מעול‰  ˜„ו˘‰  ‰י‡  סו"ס 
בכל  ל‰„י‡ ‡ף  וכן ‡˘כחן  ‰פחו˙‰ ‰ימנ‰, 
כלי ‰מ˘כן (במ„בר „, „ ובר˘"י), כי מ˜ו„˘ים 
יו˙ר מ‰פחו˙ מ‰ם, ‰יריעו˙ ו‰˜ר˘ים וכו'.

ר˘"י  רˆ‰  כ‡ן  „במילו˙יו  י"ל  ולז‰ 
˜מ"ל  מ‡י  ‰פנימי,  מזבח  ‚בי  ˜ו˘י  ליי˘ב 
„"˜ו„˘ ˜„˘ים" ‰ו‡, ומיל˙‡ „פ˘יט‡ ‰י‡ 
˘˜„ו˘˙ו מיוח„˙ ומעול‰ בכל ˘כן ממזבח 
ר˘"י „מ„ר‚˙ ˜„ו˘˙  בי‡ר  ז‰  ועל  ‰חיˆון. 
ל‡יסור  טעם  לנ˙ינ˙  כ‡ן  נזכר‰  מזבח 
˜„ו˘  ‰פנימי  ˘מזבח  „מ‡חר  ˙עלו",  "ל‡ 
ב˜„ו˘‰ מעול‰ יו˙ר מ˜„˘ים ‡חרים, כולל 
„מ˜ו„˘  „ינו  נ˜בע  כן  על  ‰חיˆון,  מזבח 
כ„י  ‡חר˙  עבו„‰  בו  ו‡סור‰  ‰ללו  ל„ברים 
במ˘"כ  וז‰ו ‰„יו˜  מ˜„ו˘˙ו.  ל‰ורי„  ˘ל‡ 
וכבר  ל„ברים ‰ללו",  מ˜ו„˘  ר˘"י "‰מזבח 
ולו  מוסיף  ‡ינו  „ר˘"י  טוב‡  ב„וכ˙י  ‰וכח 
„בר  ל‰˘מיענו  כ„י  ב‰  ˘‡ין  ‡ח˙  ˙יב‰ 
כ‡ן  ˘‰כ˙וב  י„ענו  וכבר  ‰כ˙וב,  בפירו˘ 
"מ˜ו„˘  לכ˙וב  ר˜  ו‰ו"ל  במזבח,  מיירי 
ל‰„‚י˘  „רˆ‰  ‡ל‡  כו'";  ‰ללו  ל„ברים 
ב˜„ו˘˙ו  ‰‡יסור  טעם  ‰כ˙וב  ˘˙ל‰  „מ‰ 
‰ו‡  ‰ו‡  ‡ל‡  בעלמ‡  טעם  ‡ינו  ‰מעול‰ 
‰פ‚יע‰  ‰ו‡  ˘‰‡יסור  ‰‡יסור,  ‚וף  ‰‚„ר˙ 

ל„ברים  מ˜ו„˘  כי ‰מזבח  ב˜„ו˘˙ ‰מזבח, 
˘ל  „ין  ‰‡יסור  „‡ין  פירו˘,  בלב„.  ‰ללו 
בעבו„ו˙  ‡יסור  ˘י˘  ‰עבו„ו˙,  ˘ליל˙ 
‰זרו˙ ˘עו˘‰ (ו‡ילו ‰י' ‰‚„ר כך ‰י' מ˜ום 
‡ל‡  ‰י‡),  נפר„  ‡יסור  עבו„‰  „כל  לנ˜וט 
‰ו‡ „ין חיובי - ˘‡סור ל˘נו˙ ‰ענין ‰חיובי, 
בלב„,  ‰ללו  ל„ברים  מ˜ו„˘  ‰מזבח  ‰יו˙ 
˘במע˘‰  במ‰  ‰ו‡  ‰‡סור‰  ‰עבו„‰  ו‚„ר 
מ‰ו˙  „ז‰ו  מ˜„ו˘˙ו,  מורי„ ‡˙ ‰מזבח  ז‰ 
ל‰ורי„  „‡סור   – ˙עלו"  ב"ל‡  ˙ור‰  ‡ז‰ר˙ 
מ˜„ו˘˙ מזבח, ו‡"כ ‡ין לחל˜ ול‰פרי„ בין 
‡ין  ‰‡יסור  מ‰ו˙  לענין  כי  ‰עבו„ו˙  סו‚י 
מ˜„ו˘˙  ‰ורי„  ועבו„‰  ‡ופן  ב‡יז‰  נפ˜"מ 

‰מזבח, ובכל סו‚ עבו„‰ ‡יסור ‡ח„ ‰ו‡. 

ברי˘  ‰˜ו˘י‡  לנו  נ˙יי˘ב‰  וכבר 
‰כ˙וב  ˘‰˘מיענו  נמˆ‡  „לפ‰נ"ל  ‰„ברים, 
‡ינו  ˙עלו  „ל‡  „‰‡יסור  ‡חר  במ˜ום 
ועבו„ו˙  ע˘יו˙  ˘ל  ˘ונים  פרטיים  ‡יסורים 
על ‰מזבח  ˘עו˘ים  זרו˙, ‡ל‡ ‰‡יסור ‰ו‡ 
‡ח˙  ו‰‚„ר‰  לו,  מ˜ו„˘  ‰מזבח  ˘‡ין  „בר 
‰ור„˙   – ˘יע˘‰  זר‰  עבו„‰  בכל  ‰י‡ 
ול‰כי  ‡חר˙";  "עבו„‰  בע˘יי˙  ˜„ו˘˙ו 
‰יטב  ו„ו"˜  ‡ח„.  בל‡ו  כולו  ‰‡יסור  נמנ‰ 
כלי  (‰ל'  ז‰  ‡יסור  ב‰ב‡˙  ‰רמב"ם  בל˘ון 
מ˜טירין   .  . ‰ז‰ב  "מזבח  ‰י"‡)  פ"ב  ‰מ˜„˘ 

‰˜טר˙ . . ו‡ין מ˜ריבין עליו „בר ‡חר", ור˜ 
ל‡חרי ‰‚„ר‰ זו מ˙חיל לפרט סו‚י ‰„ברים 
חיובי˙  בל˘ון  ‰כ˙וב  „נ˜ט  וז‰ו  ‰‡סורים. 
ומינ‰  ל‰'",  ‰ו‡  ˜„˘ים  "˜ו„˘  „ו˜‡, 
ילפינן „ל‡ עבו„‰ ‡חר˙ כמ"˘ ר˘"י, ו‰ו‡ 
‡ח„  ‡יסור  „‰כל  ‰נ"ל  ‚„ר  ל‰˘מיענו  כ„י 
˜„˘ים  "˜ו„˘  ל‰יו˙  ‰מזבח  על  ל˘מור   –

‰ו‡ ל‰'".



טולקראת שבת

על  ‰לח"מ  ˜ו˘יי˙  ליי˘ב  י˘  [ולפי"ז 
מ"˘  ‚בי  ולו‰,  מלו‰  מ‰ל'  רפ"„  ‰רמב"ם 
‰ו‡"  ‡ח„  ומרבי˙  „"נ˘ך   ‡‰„ ‰רמב"ם 
"˘נ‡מר  ממ‰  ילפינן  כ‡ן,  י˘  ‡יסור‡  וח„ 
‡˙ כספך ל‡ ˙˙ן לו בנ˘ך ובמרבי˙ ל‡ ˙˙ן 
נ˘ך ‡וכל  כסף  נ˘ך  ול‰לן ‰ו‡ ‡ומר  ‡כלך 
˘כוונ˙ו  ונר‡‰  י˘ך",  ‡˘ר  „בר  כל  נ˘ך 
לבריי˙‡ „בב‡ מˆיע‡ ˘ם „ילפינן מ‰ך ˜ר‡ 
בכסף,  ורבי˙  ב‡וכל  נ˘ך  ‡יסור  ‡ף  „‡יכ‡ 
ו‰˜˘‰ ‰לח"מ, „ע„יין ל‡ למ„נו בבריי˙‡ זו 
ז‰  מיל˙‡, ‡ל‡ „בר  ח„‡  ונ˘ך  רבי˙  ˘י‰י' 
מ˘כח˙  בסו‚יין „ל‡  מ‰מבו‡ר  ר˜  לן  נפ˜‡ 
עיי"˘  כו',  נ˘ך  בל‡  ורבי˙  רבי˙  בל‡  נ˘ך 
מ‰ ˘רˆ‰ ליי˘ב ב„וח˜. ולפי ‰מבו‡ר לעיל 
‡˙י ˘פיר כי ‡כן ‰‰כרח „ח„‡ מיל˙‡ ‰ו‡ 
‰י'  נ˘ך  ‡יסור  ו‡ילו  זו,  בריי˙‡  על  מיוס„ 
‰י'  ב‡וכל  ר˜  ‰י'  ‰רבי˙  ו‡יסור  בכסף  ר˜ 
ב‰כרח לומר ˘‰ם ב' ל‡וין ˘ונים כנ"ל ‚בי 

„‚נך ˙ירו˘ך ויˆ‰רך].

ו‡חר כל ‰„ברים מובן מ‰ ˘י˘ ל‰רחיב 
˙עלו  „"ל‡  ל‡ו  ‚בי  „י„ן  ‰מנ"ח  ב˜ו˘יי˙ 
עליו ˜טור˙ זר‰ ועול‰ ומנח‰ ונסך ל‡ ˙סכו 
עˆם  מˆ„  ‰יסו„י˙  ˜ו˘יי˙ו  (מלב„  עליו" 
כ‡ן  ‡מר  ל‡  „‰נ‰  ב"פ).  "ל‡"  ˘נ‡מר  ז‰ 
‰כ˙וב ‰‡יסור ב‡ופן כללי, "ל‡ ˙עלו עליו 
˜רבן זר", ‡ל‡ טרח לפרט לפרטים, ˜טור˙, 
למעל‰  ‰מבו‡ר  ולפי  ונסך.  מנח‰  עול‰, 
(ב„ו‚מ˙  נפר„ים  ל‡וין  לכמ‰  לחל˜ם  ר‡וי 
בנו‚ע  ˘ב‡מ˙,  ‡ל‡  ויˆ‰רך).  ˙ירו˘ך  „‚נך 

ועול‰  זר‰  (˜טור˙  ‰ר‡˘ונים  פרטים  ל‚' 
ב"ל‡  כולם  ˘נכנסים  „מ‡חר  ‡פ"ל  ומנח‰) 
כללו˙  ‰ו‡  ‰‡יסור  ˘ם  ‰רי  עליו"  ˙עלו 
„ברים  ˘ל  ‰מזבח  על  „‰על‡‰  ‰פעול‰ 
"נסך"  לענין  מובן  ‡ינו  ע„יין  מי‰ו  ‡חרים, 
ונ‡מר  ˘ב˙חיל‰,  ˙עלו"  "ל‡  בכלל  ˘‡ינו 
וˆ"ל „ל‡ו  עליו",  ˙סכו  "ל‡  עˆמו  בפני  בו 

‰מנ"ח  ˜ו˘יי˙  ˙ורף  וז‰ו  ‰ו‡.  עˆמו  בפני 
„"ל‡  ל‡ו  ל‡וין,  ב'  כ‡ן  למנו˙  לן  „‰ו‰ 

˙עלו" ול‡ו „"נסך".

מזבח  „‚בי  ˜ו˘יי˙ו,  ביי˘וב  ו‰נר‡‰ 
˜„˘ים  "˜ו„˘  פר˘˙נו  בסוף  כ˙יב  ‰פנימי 
מפר˘י  בז‰  ˘˜ו"ט  וכבר  ל‰'",  ‰ו‡ 
על  ר˘"י  ו‰נ‰  מ‡י ‰לכ˙‡ ˜מ"ל.  ‰כ˙ובים 
פיר˘ „מ˘מעו˙ ‰כ˙וב ‰י‡ „"‰מזבח  ‡˙ר 
לעבו„‰  ול‡  בלב„  ‰ללו  ל„ברים  מ˜ו„˘ 
˘מיוע„  ˜מ"ל  מ‡י  ˙מו‰  ולכ‡ור‰  ‡חר˙", 
‡ל‡  בו,  ל‰˜ריב  ‰כ˙וב  ˘‡מר  ל„ברים 
ל‰˘מיענו  ‰כ˙וב  ˘ב‡  „‰יינו  י"ל  ו„‡י 
"ול‡  "בלב„"  ל‡לו  „מיוע„  ‰˘ליל‰,   „ˆ
‰י‡   ‰˘‚„‰‰„ פירו˘  ‡חר˙",  לעבו„‰ 
זו  ˘‚ם ‰לכ˙‡  ו‡ף  בעבו„‰ ‡חר˙.  ל‡יסור 
"ל‡  מיני',  מ˜ר‡ „לעיל  ל‰„י‡  ˘מענו  כבר 
‰כ˙וב  כפלו  ‚ו'",  זר‰  ˜טור˙  עליו  ˙עלו 
וזו‰י ‰לכ˙‡  ע˘‰,  ב‡ז‰ר˙  עליו ‚ם  לעבור 
(כ„ין  בע˘‰  ‚ם  עובר  „‰מ˜ריב  „˜מ"ל, 

"ל‡ו ‰ב‡ מכלל ע˘‰").

‰כ˙וב  ˘‰וˆי‡  „מ‰  י"ל  יו˙ר  ובעומ˜ 
‰ן  „מכלל  (ב„רך  חיוב  בל˘ון  ‚ם  ז‰  ‡יסור 
‡˙‰ ˘ומע ל‡ו), ‰ו‡ ‰‚„ר‰ מחו„˘˙ ב‚„ר 
‰‡יסור. וי˙ב‡ר ע"פ ‰„˜„ו˜ ב‰בנ˙ מילו˙ 
ל„ברים  מ˜ו„˘  "‰מזבח  ‰חיוב,  בˆ„  ר˘"י 
„˜מ"ל  ‡פ"ל  ‰י'  רי‰ט‡  „לפום  ‰ללו", 
ל‰וˆי‡ מפ˘טי' „˜ר‡ ולח„˘ „ל˘ון "˜ו„˘ 
˜„˘ים" ל‡ ˜‡י כולו על ‰מזבח, ˘˜„ו˘˙ו 
˙יב˙ "˜„˘ים"  יו˙ר, ‡ל‡  ומעול‰  מכופל˙ 
˜‡י על ‰עבו„ו˙, ו˙ורף ‰כ˙וב ‰ו‡ „‰מזבח 
‰ו‡ "˜ו„˘" – ‰יינו מיוע„ – ר˜ ל"˜„˘ים" 
לומר  „‡ין  ‡יבר‡  בפר˘‰.  לעיל  ˘נזכרו 
מ˙יי˘ב  ‡ינו  ז‰  מילו˙  פירו˘  כי  כז‡˙, 
‰ו‡  ˜„˘ים  "˜ו„˘  „˜ר‡  לי˘נ‡  בפ˘טו˙ 
"˜„˘ים"  ˙יב˙  „‚ם  ל‰„י‡  „מ˘מע  ל‰'", 
"ל‰'"  ˙יב˙  ור˜  ‡מזבח,  ע„יין  ˜‡י  ‚ופ‡ 

לקראת שבת ו

כמובן-)  פירו˘ו,  עי˜ר  מוסב  ˘עלי'  "זך",  ˙יב˙  (מלב„  ר˘"י  ‰ע˙י˜  ‰מ˙חיל'  ב‰'„יבור  ו‰נ‰,   .„
˘ייכו˙  ו‡יך ‰ן  ˙יבו˙ ‡לו,  למ‰ ‰ע˙י˜   – בי‡ור  ו‰„ברים ˆריכים  ˙ˆו‰";  ˙יבו˙ "ו‡˙‰  ‚ם 

ל‰פירו˘ ˘"זך" ‰ו‡ "בלי ˘מרים"? 

‡מנם לפי ‰נ"ל י˘ לב‡ר, ˘מ˙יבו˙ ‡לו – "ו‡˙‰ ˙ˆו‰" – י˘ ‰וכח‰ ˘„ו˜‡ ‰˘מן ˆריך 
ל‰יו˙ "זך", ול‡ ‰"זי˙":  

ˆיווי ז‰ נ‡מר ב‰יו˙ בני י˘ר‡ל במ„בר, מ˜ום ˘ל‡ ˆומחים ˘ם זי˙ים. ובל˙י מ˙˜בל על 
‡ו˙ם  לכ˙ו˘  במטר‰  במ„בר,  ˘י‰יו  ‰זמן  מ˘ך  לכל  זי˙ים  עמ‰ם  ל˜חו  י˘ר‡ל  ˘בני  ‰„ע˙ 
‚ם  ל˜חו  ˘ממנו  מוכן,  זי˙  ˘מן  י˘ר‡ל  בני  עמ‰ם  ל˜חו  ˘מלכ˙חיל‰  נו˙נ˙  ‰סבר‡  ˘ם; 

ל‰„ל˜˙ ‰מנור‰. 

˘˙יב˙  לפר˘  ˘‡י ‡פ˘ר  מובן  מוכן –  ˘מן  זי˙ים ‡ל‡  ל‡ ‰יו  במ„בר  י˘ר‡ל  ˘לבני  כיון 
"זך" מ˙ייחס˙ ‡ל ‰זי˙, ˘בני י˘ר‡ל ˆריכים לבחור (˘מן ˘‰ופ˜ מ˙וך) זי˙ים זכים ומיוח„ים, 

˘‰רי ‡יך ‡פ˘ר לר‡ו˙ ול‰כיר ב˙וך ‰˘מן ˘בי„ם מ‡יז‰ זי˙ ‰ו‡ ‰ופ˜ - במˆרים?!… 

˘מ˙וכו ‰י'  בי„ם,  ˘‰י'  מ˙ייחס˙ ‡ל ‰˘מן  "זך"  ˘ל  ˘‰בחיר‰  לפר˘,  כרחנו ‡יפו‡  על 
ˆריך לבחור ˘מן לל‡ ˘מרים.

ב‡  ‡לו  מלים  ˘ב‰ע˙˜˙   – ˙ˆו‰"  "ו‡˙‰  ‰מלים   ˙‡ מע˙י˜  ˘ר˘"י  ‰טעם  יובן  ומע˙‰ 
˘‰˜ב"‰  כיון  ול‡ ‡ל ‰זי˙:  מ˙ייחס˙ ‡ל ‰˘מן  ˘‰מל‰ "זך"  לומ„  מנין ‰ו‡  ל‰וכיח  ר˘"י 
במ„בר  זי˙ים  ל‡ ‰יו  ול‰ם ‰רי  ˙ˆו‰",  בני „ורו, "ו‡˙‰  ˘יˆוו‰ ‡˙  רבינו  למ˘‰  כ‡ן  מ„בר 

‡ל‡ ר˜ ˘מן ˘‰בי‡ו ממˆרים, לכן מוכרחים לפר˘ ‡˙ ˙יב˙ "זך" ביחס ‡ל ‰˘מן „ו˜‡. 



פ

אי הזכרת שם משה בפרשתנו
ואתה תצוה

לא הזכיר משה בזה הסדר, משא"כ בכל החומש, שמשעה 
שנולד משה אין סדר שלא הוזכר בה. והטעם, משום שאמר 
מחני נא מספרך אשר כתבת, וקללת חכם אפי' על תנאי באה, 
ונתקיים בזה
(כז, כ. בעל הטורים)

נא  "מחני  משה  בקשת  הרי  לעיין,  יש 

מספרך" הוזכרה בתורה רק בפרשת "כי תשא", 

דוקא  מספרך"  נא  ה"מחני  נתקיים  מדוע  וא"כ 

בפרשת תצוה, לפני בקשת משה "מחני נא גו'" 

(וראה גם ז"ח ריש שיר השירים ס, ג)?

הפירוש  דהנה  הנותנת,  דהיא  בזה,  וי"ל 

ודאי  באה",  תנאי  על  אפי'  חכם  ש"קללת  בזה 

אינו שגם בדברים העתידים להיות אחרי קיום 

כשנתקיים  דהרי  הקללה,  בהם  תחול  התנאי 

התנאי כבר פקעה הקללה.

בזה  הקללה,  בהן  חלה  שכבר  בדברים  ורק 

מהן  מתבטלת  לא  חכם"  דב"קללת  אמרינן 

הקללה גם לאחרי קיום התנאי.

ובעניננו: בפרשיות שלאחרי מחילת הקב"ה 

לעמו ישראל, ודאי א"א שתתקיים בהן בקשת 

משה "אם אין מחני נא גו'", כי לאחרי שנתקיים 

התנאי כבר פקעה קללתו.

ורק בפרשיות שנכתבו לפני מחילת הקב"ה, 

אין  ד"ואם  משה  בקשת  בהן  חלה  שכבר  מכיון 

לא  תנאו  קיום  לאחרי  גם  הנה  גו'",  נא  מחני 

הפרשה  ונשארה  חכם",  ה"קללת  מהן  נתבטל 

בלי הזכרת שמו של משה. וק"ל.

שם כהן ועבודת הכהן 
ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי

לקדשו להכניסו בכהונה על ידי הבגדים שיהא כהן לי, ולשון 
כהונה שירות הוא
(כח, ג. רש"י)

צריך  רש"י  היה  מדוע  המפרשים,  הקשו 

על  בכהונה  "להכניסו   - לי"  "לכהנו  לפרש 

"ואתה  כתוב  א)  (כח,  לעיל  הרי  הבגדים",  ידי 

פירש  ולא  לי"  לכהנו  גו'  אהרן  את  אליך  הקרב 

כלום, ואם כן מה קשה כאן לרש"י שהיה צריך 

לפרשו?

"לכהנו  פירוש  פשוטו  שע"פ  לפרש,  ויש 

ולכן  לי,  כהן  שיהיה  התואר",  "שם  הוא  לי" 

מובן  פירושו  כי  זה  לפני  כלום  רש"י  פירש  לא 

מעצמו.

מוסיף  זה  בפסוק  מדוע  קשה  לרש"י  אך 

"ועשו  ידי  על  נפעלת  לי"  שה"לכהנו  הכתוב 

את בגדי אהרן" - בגדי כהונה?

פירוש  הקודם  שבפסוק  רש"י,  פירש  ולכן 

כהונה  תואר  חלות   - כפשוטו  הוא  "לכהנו" 

שאינם  אלו  על  גם  שהוא  אהרן,  משפחת  על 

ראויים לעבודה, וזה נפעל גם בלא הבגדים.

לחלות  רק  הכוונה  אין  הזה  בכתוב  אך 

תואר כהונה, כי אם "לקדשו", שהוא "להכניסו 

והיינו  הוא".  שירות  כהונה  ש"לשון  לכהונה" 

ראויים  שיהיו  הכהנים  את  לקדש  שמדובר 

ידי  על  רק  נפעל  וזה  המקדש,  בבית  לשרת 

בגדי הכהונה. וק"ל. 

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

לקראת שבת י„

„‚ן ˙ירו˘ ויˆ‰ר. ובי‡ר ‰רמב"ם ˘ם, „ז‰ו 
מע"˘  „‰‡וכל  סע"ב)   ,„) בכרי˙ו˙  ˘מבו‡ר 
לירו˘לים   ıחו ויˆ‰ר  ˙ירו˘  „‚ן  בו  ˘י˘ 
לו˜‰ ‚"פ. ולעומ˙ו ‚בי ל‡ו „"‡˙ כספך ל‡ 
˙˙ן לו בנ˘ך ובמרבי˙ ל‡ ˙˙ן ‡כלך" מˆינו 
˙ע˘‰  ל‡  במˆו˙  ל‡ו ‡ח„  „מנ‡ו ‰רמב"ם 
רל‰, עיי"˘. ו‡ף „לכ‡ור‰ ‡„רב‰, ‰ל‡ ‚בי 
ר˜  "ל‡"  כ˙יב  ויˆ‰רך  ˙ירו˘ך  „‚נך  מע˘ר 
כ˙יב  ו˙רבי˙  נ˘ך  ‚בי  מ˘‡"כ  ‡ח˙,  פעם 
‰רמב"ם  בי‡ר  כבר  ‡בל  "ל‡",  פעמים  ב' 
ענינים,  ˘ני  ˘‰ם  ל‡  ˘ם:  רל‰  ל"˙  במˆו˙ 
‰נ˘ך,  ‰ו‡  ו‰רבי˙  ‰רבי˙  ‰ו‡  ‰נ˘ך  כי 
 ‰˙‡ ‡י  ‡מרו  ב)  (ס,  מˆיע‡  בב‡  וב‚מר‡ 
בל‡  מ‰לו‰]  ממון  חיסור  [‰יינו  נ˘ך  מוˆ‡ 
ול‡  למלו‰]  וריבוי  ריוח  [‰יינו  ˙רבי˙ 
„‡וריי˙‡  ‡מרו  ו˘ם   .  . נ˘ך  בל‡  ˙רבי˙ 
נ˘ך ו˙רבי˙ ח„‡ מל˙‡ ‰י‡, ו˘ם ‡מרו ‚ם 
כן ‰˘˙‡ „כ˙יב "‡˙ כספך ל‡ ˙˙ן לו בנ˘ך 
 ˙‡" ‰כי  בי'  ˜רי  ‡כלך"  ˙˙ן  ל‡  ובמרבי˙ 
ובנ˘ך  ובמרבי˙,  בנ˘ך  לו  ˙˙ן  ל‡  כספך 
ע"כ. ‰יינו „נכפל  ˙˙ן ‡כלך".  ל‡  ובמרבי˙ 
פעמיים  („כ˙יב  ‡ז‰רו˙  ב˘˙י  ‡ח„  ˆיווי 
"ל‡") ר˜ לחיזו˜ ‰ענין, ˘‰עובר עליו עובר 
למנו˙ו  לענין  ל‡  ‡בל  ˘בכ˙וב,  ‡ז‰רו˙  ב' 
˘נכפלו  ‡ז‰רו˙  ב‚„ר  (ועיי"ע  ממ˘  ל‡וין  ל˘ני 

לחיזו˜ ב˘ור˘ ט' ˘ם).

„‰ן  ל‰˜˘ו˙  לנו  ‰י'  לכ‡ור‰  ו‰נ‰, 
לז‰  ‡פ˘ר  ˘‡י  כיון  ו˙רבי˙  ˘נ˘ך  ‡מ˙ 
בל‡ ז‰ ‰וו ח„‡ מיל˙‡, מי‰ו י˘ לחל˜ כ‡ן 
פירט  „‰ל‡  ו‰ו‡,  ‡חר˙,  בחלו˜‰  ל˘נים 
‰כ˙וב כ‡ן ‰פרטים ‰‡סורים בנ˘ך ו˙רבי˙, 
ו"‡כלך"  "כספך"  ˘ונים,  פרטים  ‰ם  ‡˘ר 
 ‰˙‡ "‡י  לומר  י˙כן  ל‡  ו‡וכל  („בכסף 
מוˆ‡ ז‰ בל‡ ז‰"), ולמ‰ ל‡ נימ‡ „י˙חל˜ו 
‡ח„  ל‡ו  ל‡וין,  ל˘ני  ו˙רבי˙  נ˘ך  ‡יסור 
על כסף ול‡ו ‡ח„ על ‡וכל, כ˘ם ˘נ˙חל˜ו 

 ıחו מע"˘  במע˘‰ ‡ח„ ‚בי ‡כיל˙  ‰מינים 

לירו˘לים, „‚ן ˙ירו˘ ויˆ‰ר. וב‡מ˙ זו ‡ינ‰ 

ל‡כול  ˙וכל  "ל‡  ‡יסור  ˘‡ני  כי  ˜ו˘י‡, 

על  לפר˘ו  „‡ין  ˘בכ˙וב  ‚ו'"  ב˘עריך 

˘ליל˙  ˜ר‡  „˜‡מר  ‰כללי˙,  ‰˘ליל‰   „ˆ

לחומ‰   ıחו מע"˘  „‡כיל˙  ‰פעול‰  כללו˙ 

(˘פעול‰ זו ‡ח˙ ‰י‡ בכל מין ˘י‰‡), ‡ל‡ 

‡כילו˙  ‡יסור  לומר  ‰כ˙וב  עוס˜  מעי˜ר‡ 

‰מסויימו˙, ‡כיל˙ מע˘ר „‚ן, מע˘ר ˙ירו˘ 

ומע˘ר יˆ‰ר [וכמבו‡ר בסו‚י‡ „כרי˙ו˙ ˘ם 

„„יי˜ינן ממ‰ ˘ל‡ כללם ‰כ˙וב יח„ בל˘ון 

‰ם  נפר„ים  ל‡וין  ו‚'  ל‡כלם"],  ˙וכל  "ל‡ 

‰ל‡וין  „"‡ו˙ן  ‰נ"ל  ˘ור˘  ל‰רמב"ם  בס‰מ"ˆ  (עיי' 

כל  ˘נמנו  ‰ם  ו‡ח„  ‡ח„  כל  על  חייב  ˘‰ו‡  ˘בי‡רו 

„מז‰  בכוונ˙ו  „נר‡‰  עˆמ‰",  בפני  מˆו‰  מ‰ם  „בר 

על  חיוב  ˘י˘  ‰מ„ובר  ‰‡יסור  ‡ו„ו˙  לנו  ˘בי‡רו 

˘מˆ‡נו  ו‰ענין  ‰˙וכן  מˆ„  [‰יינו  ˘נמנ‰  פרט  כל 

ב‡יסור ז‰ - ˘י˘ חיוב על כל פרט, ול‡ ר˜ מˆ„ עˆם 

˙יבו˙ ‰ל˘ון בכ˙וב ‡ם נ‡מר‰ בו ˘ליל‰ נפר„˙ לכל 

‰פרטיים  ‰„ברים  על  „‰‡יסור  י„עינן  ל‡ו]  ‡ם  ‡ח„ 

‰רמב"ם  ובל'  ‡ח„,  לענין  ‰כוללם  ‰„בר  ול‡  עˆמם 

˘ם „מז‰ "י„ענו ˘‰ם ˘מו˙ ‰רב‰"). מ˘‡"כ ‚בי 

ל‡  ובמרבי˙  בנ˘ך  לו  ˙˙ן  ל‡  כספך   ˙‡"

לפר˘  ˘ל‡  ‰כרח  כבר  לנו  י˘  ‡כלך"  ˙˙ן 

‡יסור  ‰ו‡  ˜ר‡  „˜‡מר  ‰‡יסור  „מ‰ו˙ 

ו‡וכל,  כסף  ‰לוו‡˙  ‡לו,  מסויימים  „ברים 

מ˜ר‡  ‰˙ם  מˆיע‡  „בב‡  בסו‚י‡  ילפינן  כי 

˙˙ן  ל‡  כספך   ˙‡" ‰כ˙וב  „כוונ˙  ‡חרינ‡ 

לו בנ˘ך" „‰כ‡ ‰י‡ ל‡ו „ו˜‡ כסף ‡ל‡ ‚ם 

‡כלך"  ˙˙ן  ל‡  "במרבי˙  וכן  ‡וכל",  "נ˘ך 

ב"כל  מיירי  ו˙רוויי‰ו  כסף,  רבי˙  ‚ם  כולל 

כ‡ן  מ˘מעו˙ „בר ‰כ˙וב  כרחין  ועל  „בר"; 

בריבי˙  ‰‰לו‡‰  כללו˙  עלינו  ל‡סור  ‰ו‡ 

ב‚'  „‰‡יסור  במע˘ר ‡כן ‡פ"ל  (מ˘‡"כ  „בר  בכל 

˙מ„),  מˆו‰  סוף  במנ"ח  עיי'  ל‡.  ו˙ו  ‰נ"ל  „ברים 

ו˘ם ‰‡יסור ‡ח„ ‰ו‡ בכל „בר.



י‚

בגדר איסור "א תעו עיו 
קטורת זרה גו'"

יבאר באריכות קושיית המנחת חינוך אמאי לא נמנה לב' לאוין, ע"פ כללי מנין המצוות ומה שמצינו בלאו דריבית 
ובלאו דאכילת מע"ש חוץ לחומה / יתרץ קושיית המנ"ח ע"פ פירוש רש"י דבקרא ד"קודש קדשים הוא" נתחדש 

דמהות האיסור הוא הורדת מזבח הפנימי מקדושתו

ל‡  מנין  ‰מˆוו˙,  בספר  ‰רמב"ם  כ˙ב 
˘ום  מ‰˜ריב  "˘‰ז‰ירנו  פב  מˆו‰  ˙ע˘‰ 
„בר מ‰˜רבנו˙ במזבח ‰ז‰ב ˘ב‰יכל, ו‰ו‡ 
עליו ˜טר˙  ˙עלו  ל‡  ט)  ל,  (פר˘˙נו  י˙'  ‡מרו 
וכל  עליו,  ˙סכו  ל‡  ונסך  ומנח‰  ועול‰  זר‰ 
מי ˘‰˜ריב בו ‡ו נסך עליו זול˙ מ‰ ˘נ‚„ר 
לו˜‰". ובמנח˙ חינוך מˆו‰ ˜„: "ו‡ני ˙מ‰ 
על כל מוני ‰מˆוו˙ למ‰ ל‡ מנו ב˘ני ל‡וין, 
„כ˙יב  כיון  „נסך,  ול‡ו  עליו,  ל‰˜טיר  ל‡ו 
ל‡  ונסך  ו‚ו'  ˙עלו  ל‡  ל‡,  ˙יב˙  ‡ח„  בכל 
בל‡ו  ‰נכללים  ‰רב‰  „ברים  ו‡פילו  ו‚ו', 
בפרטים,  „נמנים  ר‡˘ונים  ‰רב‰  „ע˙  ‡ח„ 
˙˘יעי),  (˘ור˘  ל‰ר"מ  ‰מˆוו˙  בספר  עיין 
לכולי  ל‡וין  ˘ני  ˘‰ו‡  פ˘וט  כ‡ן  ‡בל 
עלמ‡. ול‡ ˘ייך ‚ם כן לומר ˘‰ו‡ טעם ‡ל 
מˆו‰ ‰˜ו„מ˙, „מ‰ טעם לז‰, וכל ‡ח„ ל‡ 
[‡כיל˙  ו˘˙י'  ‡כיל‰  „‰י‡  מחבירו,  יליף 

רחמנ‡  „˜פי„  ‡פ˘ר  מזבח],  ו˘˙יי˙  מזבח 
‡ם  ˘ני‰ם,  ‰˙ור‰  כ˙ב‰  כן  על  ‡ח„,  על 
כן ‰וו ל‰ו ˘ני ל‡וין. ונפ˜"מ לענין מל˜ו˙ 
 ,‚"‰ מסנ‰„רין  בפי"ח  כן, „ל„ע˙ ‰ר"מ  ‚ם 
„על ‰נפרטים בל‡ו ‡ח„ לו˜ין על כולם ר˜ 
למ‰ ‡ינו  וניסך  ב‰˜טיר  וכ‡ן  מל˜ו˙ ‡ח˙, 
חייב ˘˙י מל˜יו˙, „‰ם ˘ני ל‡וין". ו‰˘‡יר 

בˆע"‚.

˜ו˘יי˙ו,  ב˙וכן  עו„  ל‰וסיף  וי˘ 
ר˜  ל‡  ‰ללו  כ„ברים  ל‰˜˘ו˙  י˘  ˘ב‡מ˙ 
ב"פ "ל‡",  כ‡ן  מ˘"כ ‰מנ"ח „נ‡מר  מ˘ום 
‡ל‡ ‚ם מˆ„ מ‰ו˙ ‰‡יסורים כ‡ן, וב‰˜„ים 
„"ל‡  ל‡ו  ‚בי  מˆינו  „‰נ‰  ‰ענין,  יסו„ו˙ 
˙ירו˘ך  „‚נך  מע˘ר  ב˘עריך  ל‡כול  ˙וכל 
ל‡וין  ל‚'  ‰מˆוו˙  במנין  „נמנ‰  ויˆ‰רך" 
נפר„ים [כמבו‡ר בס‰מ"ˆ ל‰רמב"ם ˘ור˘ ט ‰נ"ל], 

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

ח

הצורך בשעטנז באבנט הכהנים
מדוע אסור לערב צמר ופשתים יחד? / כיצד יתכן שאבנט הכהן הי' עשוי משעטנז דווקא? / מתי שרי המלך 
מתאחדים יחד? / ומהי מטרת האבנט שחוגרים לפני התפילה? פנימיות איסור שעטנז והיתרו באבנט הכהנים

ב‚„  כלל  ב„רך  ופ˘˙ים.  בבי˙ ‰מ˜„˘, ‰יו ˆמר  עבו„˙ם  בע˙  ח‚רו ‰כ‰נים  ב‡בנט ‡˘ר 
בבי˙ ‰מ˜„˘ ‰ו˙ר ‡יסור ‰כל‡יים  בלבי˘‰, ‡ך  ו‡סור  ופ˘˙ים ‰ו‡ "˘עטנז"  מˆמר  ‰ע˘וי 

בלבי˘˙ ‰‡בנט.

וכ˙ב ‰רמב"ם (סוף ‰ל' כל‡ים. ור‡‰ במ˜ור ‰„ברים ‰˘˜ו"ט במחלו˜˙ ‰רמב"ם ו‰ר‡ב"„ בז‰), ˘‰י˙ר 
ז‰ ˘ל ‡יסור ˘עטנז ˘ב‡בנט, חל ר˜ בע˙ עבו„˙ ‰כ‰ן בבי˙ ‰מ˜„˘. ו‡ילו "כ‰נים ˘לב˘ו 

ב‚„י כ‰ונ‰ ˘ל‡ ב˘ע˙ עבו„‰, ‡פילו במ˜„˘, לו˜ין מפני ‰‡בנט ˘‰ו‡ כל‡ים".

וˆריך בי‡ור על פי פנימיו˙ ‰עניינים, מ‰ טעם ‡מר‰ ˙ור‰ ˘עבו„˙ ‰כ‰ונ‰ ˙יע˘‰ „וו˜‡ 
על י„י ב‚„ ˘י˘ בו כל‡יים?

כ‰ונ˙ם  עלי‰ם  ˘ב‚„י‰ם  "בזמן  ב),  פ‚,  (סנ‰„רין  חז"ל  ˘‡מרו  מ‰  פי  על  ‰˙מי‰‰,  ו˙‚„ל 
עלי‰ם", ו‰יינו ˘‰כ‰ונ‰ נפעל˙ על י„י לבי˘˙ ‰ב‚„ים. ונמˆ‡, ˘כ‰ונ˙ם ˘ל ‰כ‰נים נפעל‰ 

על י„י ב‚„ ˘י˘ בו ˘עטנז!

במ˜ו‰"„  בז‰  ‚ם  (עיין  „וו˜‡  ב‡בנט  ˘‰י˙ר ‰˘עטנז ‰י'  ‰„בר  מ˘מעו˙  ל‰בין ‡˙  ˆריך  ‚ם 
במחלו˜˙ ‰רמב"ם ו‰ר‡ב"„). וכמו כן, מ„וע ‰י' ‰‰י˙ר ב˘ע˙ ‰עבו„‰ בלב„, ול‡ במ˘ך כל ‰זמן 

˘‰יו במ˜„˘.

"שעטנז" – ערבוב תפקידי שרי המלך
ו‰פ˘˙ים  ˘‰ˆמר  יט),  יט,  (˜„ו˘ים  בחיי  רבינו  כ˙ב  ‰˜בל‰  „רך  על  כל‡יים  ‡יסור  בטעם 
רומזים על ˘ני מיני כוחו˙ עליונים, ו‰מחברם יח„ "‰רי ז‰ ‚ורם ‰פך ‰˘לום, כי ‰ו‡ מערבב 

‰כחו˙ ‰עליונים, ומבטל ‡ו˙ן ועו˜ר ‡ו˙ן ממנויים", ו"‡ין חבורן עול‰ יפ‰".

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות



טלקראת שבת

ב‡רוכ‰  ור‡‰  ‡'˙˘טז.  עמ'  פר˘˙נו  ‰˙ור‰  ‡ור  ב.  פו,  ח"‚  ז‰ר  (ר‡‰  בס‰"˜  ‚ם  נ˙ב‡ר  ז‰  „רך  על 
ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ט עמ' 125 ו‡ילך. ו˘"נ) ˘"ˆמר" רומז על "בחינ˙ חס„ים", ו"פ˘˙ים" ‰ו‡ "בחינ˙ 

‚בורו˙", ˘‰ם ˘ני כוחו˙ עליונים ‰פכיים ז‰ מז‰. ו‰˘י"˙ ˆיוו‰ לבני י˘ר‡ל ˘ל‡ יערבו ˆמר 
ופ˘˙ים, כי על י„י ז‰ פועלים חיבור ועירוב ‚ם בכוחו˙ ‰עליונים ‰‰פכיים ז‰ מז‰.

ו‰טעם ˘‡ין לערבב ‰חס„ים ו‰‚בורו˙ ‰ו‡, כי בערבוב ‰כוחו˙ ‰עליונים ז‰ עם ז‰ נמˆ‡ 
˘ל  חס„ו  בעולם  ל‰˘פיע  ‰ו‡  חס„ים"  "בחינ˙  ˙פ˜י„  כי  כר‡וי.  ˙פ˜י„ם  ממל‡ים  ˘‡ינם 

‰˜ב"‰, ו‡ם מ˙ערב בו מ"בחינ˙ ‚בורו˙", ‰רי ע˘‰ ˘ל‡ כפי כוונ˙ בור‡ו ח"ו. וכן ל‰יפך.

כ‡לו  י˘נם  ‰˘רים  ובין  ‰מלוכ‰.  לˆרכי  ˘ונים  ˘רים  ˘ממנ‰  ‰מלך,  ממ˘ל˙  וכמ˘ל 
בוו„‡י ‰מלך  ו‰נ‰,  ב‰נ‰‚˙ ‰מ„ינ‰.  ומבט‡ים ˜ˆוו˙ ‰פכיים  לז‰,  ז‰  מנו‚„ים  ˘˙פ˜י„י‰ם 
רוˆ‰ ˘‰ם ל‡ ינ‚„ו ז‰ לז‰, ול‡ יפריעו ‡י˘ לעבו„˙ זול˙ו. ו‡„רב‡, רˆונו ‰ו‡ ˘‰ם יסייעו 

ז‰ לז‰, כל ‡ח„ על פי ˙חומו ו˙פ˜י„ו.

‡ך יח„ עם ז‡˙, חליל‰ ל‡ח„ מ‰ם ל‰˙ערב ב˙חומו ˘ל חברו, ול˘נו˙ מ‰˙פ˜י„ ˘נ˙מנ‰ 
‡ליו ע"י ‰מלך, כי במˆב ז‰ ‰ו‡ ממר‰ ‡˙ פי ‰מלך!

כן  ועל  ˙פ˜י„ם.   ˙‡ ל˘נו˙  ‡סורים  ‰ם  ‰רי  ‰˘י"˙,  ˘מינ‰  ‰עליונים  בכוחו˙  כן  וכמו 
נˆטווינו ‚ם ‡נו, ˘ל‡ לערב יח„ ‰ˆמר ו‰פ˘˙ים ˘רומזים עלי‰ם.

לעירוב ‰כוחו˙  ˘עטנז ‚ורמים  ˘ב‡יסור  ˘נ˙ב‡ר  מ‡חר  מ‡ו„:  ע„  ומע˙‰ ‚„ל‰ ‰˙מי‰‰ 
לערב ‡˙  מו˙ר  ז‰,  במ˜ום ˜„ו˘  ומ„וע „וו˜‡  ˘עטנז,  במ˜„˘ ‡יסור  ‰עליונים, ‰י‡ך ‰ו˙ר 

‰כוחו˙ ‰עליונים ˘ל חס„ ו‚בור‰?

לפני השי"ת גם דברים הפכיים מתחברים
ב˘ינוי   – ח  פי"ב,  רב‰  במ„בר  (ר‡‰  חז"ל  במרומיו", ‡מרו  ˘לום  "עו˘‰  ב)  כ‰,  (‡יוב  על ‰פסו˜ 
ל˘ון. זח"‡ ב‰˘מטו˙ (מספר ‰ב‰יר) רס‚, ‡): "מיכ‡ל ˘ר ˘ל מים, ו‚ברי‡ל ˘ר ˘ל ‡˘, ו‡ין מכבים 

ז‰ ‡˙ ז‰". ו‰יינו, ˘‡פילו ˘רים ˘˙פ˜י„י‰ם מנו‚„ים ז‰ לז‰ ב˙כלי˙, י˘ ביני‰ם ˘לום ו‡ינם 
סו˙רים ומנ‚„ים ז‰ לז‰.

˘ל  חס„  בחינ˙  מים, ‰ו‡  ˘ל  ˘ר  מיכ‡ל  סי"ב), ‡˘ר  (‡‚ר˙ ‰˜ו„˘  בספר ‰˙ני‡  ז‡˙  ומב‡ר 
מעל‰, ו‚ברי‡ל ˘ר ˘ל ‡˘ ‰ו‡ בחינ˙ ‰‚בור‰. וכ‡מור, ‰חס„ ו‰‚בור‰ ‰ם ‰פכיים ז‰ מז‰, 
לעניין  בס˙יר‰  ז‰  ˘‡ין  ‰„ברים,  במ˜ור  (ור‡‰  לז‰  ז‰  ל‰˙חבר  יכולים  ו‡ינם  ו‰מים,   ˘‡‰ כמ˘ל 

‰˙כללו˙ ‰מי„ו˙ זו בזו ‰מבו‡ר בס‰"˜. עיי"˘).

‡מנם ‰˜ב"‰, ‰ו‡ לב„ו, יכול לע˘ו˙ "˘לום במרומיו":

י˙'  ו‡ˆלו  ב"‰".  סוף  ‡ין  מ‡ור  מ‡„,  עˆומ‰  ו‰˘פע‰  רב‰  "‰‡ר‰  עלי‰ם  מ‚ל‰  ‰˜ב"‰ 
ב‚„רי ‰‚בור‰, ‡ל‡ ‰ו‡  במעל˙ ‰חס„ ‡ו  ל‰‚„ירו  ו‡י ‡פ˘ר  ו˘ום ‚„רים,  ˘ום ‰‚בלו˙  ‡ין 

."ı˜ מופ˘ט מכל ‚„ר ומי„‰ "למעל‰ מעל‰ ע„ ‡ין

וכ‡˘ר מ‡יר ‰˘י"˙ ‰‡ר‰ זו על ‰חס„ ו‰‚בור‰, ‰נ‰ "בטלים ב‡ורו י˙ברך ‰מ‡יר ל‰ם", 
וממיל‡ ‰ם כבר ‡ינם ‰פכיים ז‰ מז‰:

עיונים וביאורים

מדוע הראו לרש"י "שרות 
רוכבות על סוסים"?

ואלה הבגדים אשר יעשו חשן ואפוד 
"ואפוד. לא שמעתי ולא מצאתי בברייתא פירוש תבניתו. ולבי 
אומר לי שהוא חגור לו מאחוריו, רחבו כרוחב גב איש כמין סינר 
שקורין פורצינ"ט בלע"ז. שחוגרות השרות כשרוכבות על הסוסים 
(כח, ד. רש"י)

לספר  המלמדים  שנהגו  הסיפור  ידוע 

רש"י  פירוש  את  שלומדים  בשעה  לתלמידים 

ונזדמן  ברחוב  רש"י  הלך  שפעם  הפסוק,  על 

את  בראותו  סוס.  על  רוכבת  שרה  לראות  לו 

הראו  שמשמים  במאוד  רש"י  נצטער  המחזה 

ראה  הצניעות,  היפך  שהוא  (ובפרט  שכזה  מחזה  לו 

האפוד  במראה  התקשה  וכאשר  א).  ג,  פסחים 

שאותו  כיון  דעתו  ונחה  שראה,  במחזה  נזכר 

המחזה סייע לו להבין את תבנית האפוד.

טמונה  אלו  רש"י  בדברי  אשר  ונמצא, 

הוראה נפלאה בעבודת ה':

טוב  שם  (כתר  טוב  שם  הבעל  תורת  ידועה 

דבר  כל  אשר  שם)  ובהערות  קכז-קכט,  סי'  בהוספות 

במקרה  אינו  בעולם,  רואה  או  שומע  שיהודי 

שהיהודי  מנת  על  מלמעלה  הוא  אם  כי  ח"ו, 

לעבוד  כיצד  השכל  ומוסר  הוראה  ממנו  ילמד 

את הבורא ית"ש.

מה  "כל  שאמרו  ממה  גם  מובן  זה  וענין 

אחד  דבר  ברא  לא  בעולמו  הקב"ה  שברא 

דבר  לכל  אשר  והיינו,  ב),  עז,  (שבת  לבטלה" 

ומכיון  ותפקיד.  מטרה  יש  בעולם  שנברא 

לשמש  היא  והאדם  העולם  בריאת  שתכלית 

שכל  מוכרח   – קידושין)  סוף  (גמרא  הקב"ה  את 

זו.  למטרה  להתאים  חייב  שבעולם  ופרט  דבר 

ולכן חייבים לומר שכל מה שנעשה עם האדם 

לו  לסייע  כדי  ורק  אך  אלא  ח"ו,  לחינם  אינו 

בעבודת ה'.

בפירוש  רש"י  שמלמדנו  מה  הוא  זה  וענין 

מה  ובדוגמת  רואה,  שיהודי  מה  כל  אשר  זה, 

לבטלה  אינו  סוסים,  על  רוכבות  שרות  שראה 

ח"ו אלא כדי שיהי' לו לתועלת בלימוד התורה 

וקיום המצוות.

שלימות העבודה - 
כשאחרים לא רואים

ועשית מזבח מקטר קטורת
(ל, א)

אוה"ח  ש"ך,  ספורנו,  (רמב"ן,  המפרשים  הקשו 

כאן. ועוד) מדוע הוזכר מזבח הקטורת רק בסוף 

עם  ביחד  תרומה  בפרשת  ולא  תצוה,  פרשת 

שאר הכלים?

מצינו  שהנה  הדרש,  דרך  על  לפרש  ויש 

חילוק בין עבודות שאר הכלים לעבודת מזבח 

עבודתו  הכהן  כשעבד  הכלים  שבשאר  הזהב. 

כן  שאין  מה  מועד.  באוהל  לבד  היה  לא  בהם 

הקטורת,  הקטרת  שהיא  הזהב,  מזבח  בעבודת 

וכמו  העובד,  הכהן  עם  שיכנס  לאדם  אסור 

שכתוב בנוגע להקטרת הקטורת באוהל מועד 

מועד  באוהל  יהיה  לא  אדם  "וכל  זה  שבזמן 

וגו'" (אחרי טז, יז).

יתירה  מצינו  סה"ב)  פ"ה  (יומא  ובירושלמי 

פניהם  ודמות  בהן  שכתוב  אותן  ש"אפילו  מזו 

שאפילו  מועד",  באוהל  יהיו  לא  אדם,  פני 

המלאכים לא היו באוהל מועד בשעת הקטרת 

הקטורת.

הכלים,  משאר  הזהב  מזבח  הובדל  ולכן 

ועיקר  תכלית  היתה  הזהב  מזבח  עבודת  כי 

הכי  שהעבודה  מועד.  באוהל  שהיו  העבודות 

את  עובדים  בו  שבמקום  בעת  היא  נעלית 

רק  אלא  אחרים,  אנשים  נמצאים  אין  הקב"ה 

הכהן העובד והקב"ה.

שהשלימות  הכתוב,  שמשמיענו  מה  וזה 

אנשים  לפני  כשנעשית  אינה  השי"ת  בעבודת 

רק  היא  שהעבודה  חשש  יש  אז  כי  אחרים, 

בשביל כבוד או פרסום וכיו"ב, אלא כשנעשית 

בצנעה ובסתר ורק לשם השי"ת בעצמו.

דרוש ואגדה



י‡לקראת שבת

ב˘‡ר ‰ב‚„ים. ‡ל‡  וכן ‰ו‡  ל‰חזי˜‰,  כ„י  ו‰כ˙ונ˙ ‡ינ‰ ˆריכ‰ ‡בנט  פ"ח ‰י"ח),  כלי ‰מ˜„˘ 

ובכך  עˆמו  חו‚ר  ‰ו‡  ‰רי  ‰ב‚„ים,  ‰לב˘˙  ˘מסיים  ˘ל‡חר  ‰ו‡  ‰‡בנט  ˘ל  ועניינו  מטר˙ו 
מ˙כונן לעמו„ לפני ‰מלך ולעוב„ו!

ב˘ו"ע  וכן  ס"ב.  סˆ"‡  בטו˘ו"ע ‡ו"ח  נפס˜  וכן  ˘ם.  וב˙וס'  י, ‡.  (˘ב˙  ובר‡˘ונים  ב‚מ'  ˘‰וב‡  וכפי 
רבינו ‰ז˜ן ˘ם) ˘"ˆריך ל‡זור חלˆיו כ˘מ˙פלל", מ˘ום "‰יכון ל˜ר‡˙ ‡ל˜יך י˘ר‡ל" (עמוס „, 

יב), ˘ח‚יר˙ ‰‡בנט ‰ו‡ ‰מע˘‰ ˘בו ‰‡„ם מכין עˆמו לעמו„ לפני ‰מלך ב˙פיל‰.

‰ו‡  ‰רי  ‰מלך,  לפני  לעמי„‰  ‰כללי˙  ‰‰כנ‰   ˙‡ ˘מבט‡  ז‰  ‰ו‡  ˘‰"‡בנט"  ומכיוון 
‰מבט‡ ‡˙ ביטולו ˘ל ‰‡„ם לפני מלך מלכי ‰מלכים, ועל כן „וו˜‡ בו ˆיוו˙‰ ‰˙ור‰ לע˘ו˙ 
 ˘‡‰ ˘לפניו  י˙',  ‡ורו  ‚ילוי  ˘ל  במˆב  נמˆ‡  ˘‰‡„ם  כך  על  ל‰ורו˙  ופ˘˙ים,  ˆמר  כל‡יים 

ו‰מים, ‰חס„ ו‰‚בור‰, ו‰ˆמר ו‰פ˘˙ים – ˘ווים ‰מ‰.

בו ‡˙  ולבטל  „וו˜‡,  מכל‡יים  לע˘ו˙ ‡˙ ‰‡בנט  ˙ור‰  מ„וע ˆיוו˙‰  כן ‰יטב  ומובן ‡ם 
‡יסור ˘עטנז. כי בז‡˙ ניכר ונ‚ל‰ לעין כל ‰מיוח„ ˘בעבו„˙ ‰כ‰ונ‰, ˘ב‰ עומ„ ‰כ‰ן לפני 
[ר‡‰  יח„  ל˘כון  ו‰‚בור‰  ו‰חס„  ו‰מים  יכולים ‰‡˘  ˘לפניו  נעל‰  ‚ילוי  עליו  ומ‡יר  ‰˘י"˙, 

במ˜ור ‰„ברים עו„ בי‡ור נפל‡ ב˘ייכו˙ ‰"‡בנט" לעבו„‰ זו].

לקראת שבת י

‰עˆמי˙,  במˆי‡ו˙ו  עומ„  ‡ח„  כל  כ‡˘ר  ב˙כלי˙,  מנ‚„ים  ˘‰ם  ‡מורים  „ברים  במ‰  כי 
ובˆיורו ‰ר‚יל, ובוו„‡י ‰חס„ ו‰‚בור‰ ‰ם ‰פכיים כמ˘ל ‰‡˘ ו‰מים.

‰‚בלו˙  ˘ום  ‡ין  י˙'  ‡ורו  כלפי  ‰רי  עלי‰ם,  ‰נמ˘ך  י˙'  ‡ורו  לפני  בטלים  ‰ם  כ‡˘ר  ‡ך 
ו‡ין ˘ום ‰‚„רו˙, ו‡ין ס˙יר‰ בין חס„ ו‚בור‰, ו‰‡˘ ו‰מים יכולים ל˘כון יח„יו ב‡ין מפריע. 

וממיל‡ במˆב ז‰ מ˙‡ח„ים ‰חס„ ו‰‚בור‰.

ובי˙ר בי‡ור יובן על פי ‰מ˘ל ‰‡מור למעל‰, מ˘רי ‰מלך:

‰˘רים ‡ינם יכולים ל‰˙חבר יח„, כ‡˘ר ‰ם יו˘בים בל˘כו˙י‰ם וכל ‡ח„ מר‚י˘ מˆי‡ו˙ו 
כ‡לו ‰ן  יח„  ומ˙כללים  ממˆי‡ו˙ו,  כל ‡ח„  מ˙בטל  לפני ‰מלך,  ב‡ים  "כ‡˘ר  ‰עˆמי˙. ‡ך 

‡ח„ ממ˘ ו‡ינם ב' ‰פכים כלל" (˙ור˙ חיים חיי ˘ר‰ ˜ל, ב).

ו‰יינו, ˘כ‡˘ר עומ„ים ‰˘רים לפני ‰מלך, ל‡ נר‚˘ ˙ו˜ף ‰˘רים ומˆי‡ו˙ם ‰עˆמי˙ כלל, 
כי ‡ם ר˜ מˆי‡ו˙ ‰מלך. ולכן מ˙בטלים ‰ני‚ו„ים ביני‰ם, ו‰רי ‰ם עומ„ים לפניו בלי כל פירו„ 

ביני‰ם, ‡ל‡ בלב ‡ח„ ב‡ח„ו˙ ‚מור‰.

היתר האבנט רק בשעת העבודה
ומע˙‰ יובן מ„וע ‰ו˙ר ‡יסור ˘עטנז במ˜„˘:

לעירוב  ול‚רום  לערבם,  ‡סר  ו‰˘י"˙  ו‰‚בור‰,  ‰חס„  על  רומזים  ו‰פ˘˙ים  ‰ˆמר  ‡מנם 
‰כוחו˙ ‰עליונים; ‡ך ˘ונים ‰ם פני ‰„ברים במ˜„˘. כ‡˘ר עמ„ו ‰כ‰נים במ˜ום ˘מ‡יר בו 
ויכולים  י˙',  לפניו  מ˙בטלים  כולם  ל‚בור‰,  בין ‰חס„  ס˙יר‰  ˘ל ‰˜ב"‰, ‡זי ‡ין  ב‚לוי ‡ורו 

ל‰˙‡ח„ יח„.

כ‰ונ‰  ב‚„י  ˘לב˘ו  "כ‰נים  ו‡ילו  „וו˜‡;  עבו„˙ ‰כ‰נים  בע˙  ז‰ ‰ו‡  מ˜ום, ‰י˙ר  ומכל 
עומ„  ‰כ‰ן  כ‡˘ר  ר˜  יי˙כן  ‰כל‡יים  ‰י˙ר  כי  לו˜ין".  במ˜„˘,  ‡פילו  עבו„‰  ב˘ע˙  ˘ל‡ 
יכולים  ˘מחמ˙ו  ביו˙ר,  נעל‰  נמ˘ך ‚ילוי ‡לו˜י  ב˘ע˙ ‰עבו„‰  לפני ‰˜ב"‰. „וו˜‡  ומ˘מ˘ 

˘ני ‰‰פכים ל‰˙חבר יח„.

˘ני ‡ופנים  וכנ‚„ם  בחיי,  רבנו  ב„ברי  ˘עטנז  ב‡יסור  ˘ני ‡ופנים  ב‡רוכ‰  ˘ם  ˘נ˙ב‡ר  במ˜ור ‰„ברים  [ור‡‰ 

‰רמב"ם,  ˘יט˙  בי‡ור  ר˜  ‰וב‡  וכ‡ן  בנ„ו"ז.  ו‰ר‡ב"„  ‰רמב"ם  מחלו˜˙  עפ"ז  ומב‡ר  במ˜„˘.  ‰י˙רו  בבי‡ור 

ועיי"˘ ב‡ורך בי‡ור ˘˙י ‰˘יטו˙ ב‡ופן נפל‡].

מהות האבנט – התבטלות אל הקב"ה!
‡בנט ‰כ‰ן ‰ו‡ ‰ב‚„ ‰יחי„י ‡˘ר בו ‰ו˙ר ‡יסור ˘עטנז (ל„ע˙ ‰רמב"ם, ור‡‰ ב‰˘‚˙ ‰ר‡ב"„ 
˘ם, וב˙ירוı ‰‡' „‰ר„ב"ז). ועל פי מ‰ ˘נ˙ב‡ר במ‰ו˙ ‰פנימי˙ ˘ל ‰י˙ר ‰˘עטנז, ‰נ‰ מובן ‡˘ר 

‰י˙ר ז‰ מ˙‡ים ‰ו‡ ביו˙ר לעניינו ‰פנימי ˘ל ‰‡בנט:

לו  ‰י'  ל‡  ‰‡בנט  ‡בל  ‰„ברים);  במ˜ור  (ר‡‰  פרטי˙  מטר‰  ‰יי˙‰  ‰כ‰ונ‰  מב‚„י  ‡ח„  לכל 
רמב"ם ‰ל'  ב.  י‚,  (נ„‰  ל‡זור ‡ו˙ם  כ„י  "˘נˆים"  ב‰ם  ˘‰רי ‰מכנסים ‰יו  פרטי,  ו˙פ˜י„  מטר‰ 


