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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

פתח דבר

לקראת שבת

ב˘ר ˘ל‡ ל‰טעו˙ ‡˙ עˆמו ו˘ל‡ בבליטו˙ י˙ירו˙,
וביו˙ר ˜‰ו˘י ‰ו‡ במ˘ ‰ב„רך כלל ‡י˘ י˘ר בעיני עˆמו ו„רכיו נכונים )„על ‰זול˙
‰ו‡ רו‡ ‰ביו˙ר ונ‚עי עˆמו נעלמים בעיני עˆמו כו'(‡ ,בל כל מי ˘‡ינו מטע ˙‡ ‰עˆמו
‰רי מוˆ‡ כל ז‡ ,‰מנם ‰ו‡ ב‡ בי‚יע„‚ ‰ול ,‰וכ‡˘ר מ˙נ ‚‰עפ״י ˙‰ור‡ ‰ז ‰נ" ‰וברכך

תוכן ענינים
מקרא אני דורש  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ב

בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ וי˜ר‡‰ ,ננו
מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור‰

‰וי׳ בכל ‡˘ר ˙ע˘ "‰וכ‡˘ר ‰ע˘י׳ כ„בעי למ‰וי בט‰ר˙ ‰כלי ‡ז ‰נ ‰בחי׳ ‡ור ‡ין סוף

ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙'

עˆמו˙ו ומ‰ו˙ו י˙׳ י‰י׳ ‡ל˜יך ‡ל˜˘ ‰לך,

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

„בעלי עס˜ים ‰רי ‰וי׳ נˆב עלי‰ם ורו‡ים ‚ילוי ‡ל˜ו˙ במוח˘ ממ˘ בעניני ו‡ופני
פרנס˙ם וˆ‰לח˙ם ,וכמו "ו‡ין ‡„ם יו„ע במ ‰מ˘˙כר" וריבוי מיני ‰סיבו˙ מסבו˙ ˘ונו˙
˘ב‡ים בעליל מבעל ‰סבו˙ ב„רכים מופל‡ים,

)‚ליון

י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘
זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.
‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו ,ו‡ף עוב„ו מח„˘

ו‰נ‡ ‰חר ˘‰רויח ‰רי ביכול˙ו לי˙ן פרנס˙ו בכל ‡˘ר ˙‡ו ‰נפ˘ו בלחם בב˘ר ביין
ו˘‡ר ˙ענו‚ים ב˘ביל ‚˘מי׳ וכ‡˘ר נו˙ן חל˜ מז ‰לˆ„˜‰ ‰רי בז ‰עו˘„ ‰חי׳ בכל
מˆי‡ו˙ ‰י˘ „˘ובר ‡˙ ‰י˘ו˙ ˘לו במ‰˘ ‰חליף כל ‡וו˙ נפ˘ו ‰ב˘רי˙ על ענין ‡ל˜י,

ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙ ,ולפעמים בע˙
‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי
‰ענינים ו‰רחב˙ם עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם
מופיעים במ˜ורם ]ובפרט ,במ„ור "חי„ו˘י
סו‚יו˙"˘ ,מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי „‰ברים[,
וי˘ ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור

„נ˙ינ˙ ‰ ‰˜„ˆ‰ו‡ לפי ˘כך נˆטוינו ל‰יו˙ כי ˆ„י˜ ‰׳ ˆ„˜ו˙ ‡‰ב ,ו‡ין ז ‰למען

וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר

מל‡ו˙ טבע לבבו ו„‰ומ ‰ועול ‰עו„ במעל˙  ‰˜„ˆ‰בעילוי ‡חר עילוי „ . .כ"ז ‰ו‡ ביטול

במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט

‰י˘ו˙ ˘לו ו‰ר‚˘ ‰זול˙ ˘ז‰ו ‰עי˜ר ל‰ר‚י˘ מ˘ ‰חסר לזול˙ו ולˆ‰טער ע״ז,
ולכן ‡מרז"ל )ב״ב ט׳ ב'( "כל ‰נו˙ן פרוט ‰לעני מ˙ברך ב˘˘ ו‰מפייסו ב„ברים מ˙ברך

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

בי״‡ ברכו˙" ˘ב‰פיוס ‰רי נפ˘ו ‰ו‡ נו˙ן לו בז ,‰וכל כך ‚„ל ‰מעל˙  ‰˜„ˆ‰ע„ כי ז‡˙

ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו

‰מˆו ‰˜„ˆ‰ ‰ל‰יו˙ כל ‰מˆו˙ נ˜׳ על ˘מ ‰וכמ״˘ "וˆ„˜‰˙ ‰י׳ לנו כי נ˘מור לע˘ו˙

˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙ ‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין

ול˜יים ‡˙ כל ‰מˆו‰ ‰ז‡˙" ל‰יו˙ ˘בז‰ ‰ו‡ ביטול ‰י˘ ביו˙ר.

במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו ב˙וכן

)ספר ‰מ‡מרים ˙רפ"‡ עמ' רˆ-‰ו(

מ˙י ‰י' ‡„ם ‰ר‡˘ון "יחי„י בעולם"?  /מ˙י ˜‰ריב ‡„ם ‰ר‡˘ון
˜רבנו? ‡ /יך נכב˘ כל ‰עולם ˙ח˙ ‡„ם ‰ר‡˘ון?  /בי‡ור „ברי
ר˘"י על "‡„ם כי י˜ריב"˘ ,י˘ ללמו„ מ‡„ם ‰ר‡˘ון ˘ל‡
ל˜‰ריב מן ‚‰זל

רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים ˘ב˙ור˙ נ˘י‡

וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו

צדקה שוברת את ישות האדם

האם הי' לאדם הראשון ממי לגזול?

‰ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו
על ‡מי˙˙ „‰ברים.

)ע"פ לקוטי שיחות חי"ב עמ'  1ואילך(

פנינים

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

הנודר קטן – מדוע אינו מביא גדול לכתחילה?

חכ"ז עמ'  1ואילך(

כמה מרוויח אדם בחודש אחד?

‡‰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 שיחות ח"ז עמ'  13הע' (18

יינה של תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו
עומק חומרת "אשם תלוי"
מ„וע ‡˘ם ˙לוי י˜ר פי ‡רבעים ו˘מונ ‰מחט‡˙?  /מ˘‡ ‰ם מי
˘חט‡ ב˘ו‚‚?  /מפני מ„‰ ‰ו‚מ‡ לספ˜ חט‡ ‰י‡ „וו˜‡ ˘ומן וחלב
˘נ˙ערבו?  /עומ˜ „ין ‡˘ם ˙לוי ,ומˆב „‡‰ם ‰עומ„ בספ˜ חט‡
)ע"פ לקוטי שיחות ח"ג עמ'  942ואילך(

פנינים

דרוש ואגדה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ט

עצים – קרבן הם?
אשרי האדם שהנשיא שבו שולט על לבו

)ע"פ לקוטי שיחות חכ"ב עמ'  7ואילך(
)ע"פ לקוטי שיחות חי"ז עמ'  40ואילך(

חידושי סוגיות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י
ביאור הפלוגתא במקריב חטאת שהפרישה על איסור אחר
יב‡ר עומ˜ ‰פלו‚˙‡ בין ב' ‚‰ירס‡ו˙ ברמב"ם ב„ין ‰פרי˘
חט‡˙ על חט‡ ‡ח„ ו˜‰ריב ‰על חט‡ מ‡ו˙ו ˘ם ‡יסור ,על יסו„
‚„רי כפר˙ ˜רבנו˙ ‰מ˙ב‡רים מסו‚י‡ „זבחים

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

)יעויין בארוכה לקוטי שיחות

)ע"פ לקוטי שיחות חל"ב עמ'  7ואילך(

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יד
פעולה מקומית

דרכי החסידות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו
עבודת הצדקה

לקראת שבת
ק

„

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
האישה החשובה מרת

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

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

לקראת שבת
לק

יז

יאנג

נב"ﬠ כ"ז תשרי ה'תשפ"א
תנצב"ה

וזכות משפחתה שיחיו

ביאורים בפשוטו של מקרא

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

האם הי‘ אדם הראשון
ממי גזו?

ﬠבודת הצדקה

מתי הי‘ אדם הראשון ”יחידי בעולם“?  /מתי הקריב אדם הראשון קרבנו?  /איך נכבש כל העולם תחת אדם
הראשון?  /ביאור דברי רש“י על ”אדם כי יקריב“ ,שיש ללמוד מאדם הראשון שלא להקריב מן הגזל

ī

ī
נתינת צדקה מצד "עבודה"

ב˙חיל˙ ‰ס„ר„" :‰בר ‡ל בני י˘ר‡ל ו‡מר˙ ‡לי‰ם„‡ ,ם כי י˜ריב מכם ˜רבן ל ,'‰מן
‰ב‰מ ‰מן ‰ב˜ר ומן ‡ˆ‰ן ˙˜ריבו ‡˙ ˜רבנכם" )‡ ,ב(.
ומפר˘ ר˘"י„‡" :ם  -למ ‰נ‡מר; מ„‡ ‰ם ‰ר‡˘ון ל‡ ˜‰ריב מן ‚‰זל‰˘ ,כל ‰י' ˘לו‡ ,ף
‡˙ם ל‡ ˙˜ריבו מן ‚‰זל".
ו‰נ ,‰פירו˘ ז˘ ‰ל ר˘"י מ˜ורו ‰ו‡ במ„ר˘ים – מ„ר˘ ˙נחומ‡ )פר˘˙ ˆו פיס˜‡ ‡( ומ„ר˘
רב) ‰וי˜"ר פ"ב ,ז(‡ ,מנם כ„ „יי˜˙ י˘ חילו˜ ביני‰ם:
במ„ר˘ ˙נחומ‡ מ„‚י˘ ‡˙ ‰מיוח„ ב‡„ם ‰ר‡˘ון מˆ„ ‚"‰בר‡" ,וז ‰ל˘ונו" :כ˘˙‡‰
מ˜ריב לפני ˙ ‡‰כ‡„ם ‰ר‡˘ון˘ ,ל‡ ‰י' ‚וזל מ‡חרים ˘‰ו‡ ‰י' יחי„י בעולם ,כך ‡˙ ‰ל‡
˙‰י' ‚וזל";
‡מנם במ„ר˘ רב ‰מ„‚י˘ ‡˙ מעל˙ "‰חפˆ‡" ˘ל ‰ממון „‡„ם ‰ר‡˘ון ,וז ‰ל˘ונו" :י‡‰
˜רבנך „ומ ‰ל˜רבנו ˘ל ‡„ם ‰ר‡˘ון‰˘ ,י' ‰כל בר˘ו˙ו ול‡ ˜‰ריב מן ‚‰זילו˙ ומן ‰חמסים
– ‡ף ‡˙ ‰ל‡ ˙˜ריב מן ‚‰זילו˙ ומן ‰חמסים".
ו‰יינו˘ ,ב˙נחומ‡ מב‡ר ˘ל‡ ‰י' ל‡„ם ‰ר‡˘ון ממי ל‚זול – כיון "˘‰ו‡ ‰י' יחי„י בעולם",
ו‡ילו במ„ר˘ רב ‰מ„‚י˘ ˘ל‡ ‰י' לו מ ‰ל‚זול – לפי "˘‰י' ‰כל בר˘ו˙ו".
ובכן ,מל˘ון ר˘"י מובן ˘נ˜ט כל˘ון ‰מ„ר˘ רב‰˘ – ‰רי ל‡ ‰זכיר כלל ‡˙ ז„‡˘ ‰ם "‰י'
יחי„י בעולם" ,ור˜ כ˙ב ˘מˆ„ ‰חפˆ‡ "‰כל ‰י' ˘לו"; וי˘ לב‡ר ‰טעם ו„‰יו˜ בז ,‰כ„ל˜מן.
]ול‰עיר‰˘ ,ל˘ון במ„ר˘ רב‰ ‰ו‡ "˘‰י' ‰כל בר˘ו˙ו" ,ו‡ילו ר˘"י ‡ומר "‰כל ‰י' ˘לו".
ו‡כמ"ל[.

ב.

ו‰נ ,‰מפר˘י ‰מ„ר˘ מˆיינים ל„ברי ‚‰מר‡ )עבו„-‰זר ‰ח˘ ,(‡ ,מספר˙ על ˜רבנו ˘ל

‰ו„ כ״˜ ‡‡מו״ר ‰ר‡ ˜"‰מר ל‰חסי„ ר' מ‡נעס מונסזון ‡ו„ו˙ ˘ני ‡נ˘ים ‰נו˙נים
ˆ„˜.‰
‡ח„ נו˙ן מי„ ו˘‰ני מ˙יי‚ע ב˙חל˘ ‰ל‡ לרˆו˙ ל˙˙ ול‡חר מכן ‰ו‡ נו˙ן מˆ„
"עבו„."‰
כך י˘ ˘מר‡ים לנפ˘ ‰ב‰מי˙ „בר טוב ,מ˜רבים ‡ו˙‡ ‰ליו ו˘ם מ˜יפים ‡ו˙ ‰כול‰
ב"כוח ‚‰בור."‰
)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙  „"˘˙'‰עמ'  - 107ספר ˘‰יחו˙ ‰מ˙ור‚ם  „"˘˙'‰ע' ˆט(

גילוי אלקות במוחש
‡מרו רז״ל )פסחים ˜י״ח ‡׳( "˜˘ים מזונו˙יו ˘ל ‡„ם כו׳ כיום ‡‚‰ול,"‰
„‰נ ‰כ˙יב "˘˘˙ ימים ˙עבו„ וע˘י˙ כל מל‡כ˙ך"„ ,ע˘יי˙ מל‡כ ‰מו˙ר עפ"י
˙‰ור ,‰ור˜ ˘י‰י' ז ‰עפ״י ˙‰ור ,‰ו‰יינו ˘ר‡˘י˙ כל י‰י׳ ‰‰נח‰ ‰עי˜רי˙ „"עיני כל
‡ליך י˘ברו ו‡˙ ‰נו˙ן ‡˙ ‡כלם בע˙ו" ,ו‡מרו רז״ל )כ˙ובו˙ ס״ז ב׳( בע˙ם ל‡ נ‡מר ‡ל‡
בע˙ו מלמ„ ˘˜‰ב״ ‰נו˙ן לכ‡ו״‡ פרנס˙ו בע˙ו ,ו‡״כ ‡ינו ˆריך לזוז מכל עניניו ב„רכי
‰עבו„ ‰זיז כל ˘‰ו‡‡„ ,ין ‡„ם נו‚ע ב‡˘ר ‰וכן לו ומכ"˘ ˘ˆריך ל‰רחי˜ ‡˙ עˆמו מן
„‰ברים ‡‰סורים ב‡ונ‡‚ ‰זל ומרמ ,‰ו‡„רב ‰י˘˙„ל ל‰יו˙ „ובר ‡מ˙ בלבבו ולס„ר כל
עניני עס˜יו בכ˘רו˙ ובז‰ירו˙ ‡˘ר לזˆ ‰ריכים י‚יע„‚ ‰ול ‰ביו˙ר י‚יע˙ נפ˘ וי‚יע˙

לקראת שבת

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום

‰

‡„ם ‰ר‡˘ון" :יום ˘נבר‡ בו ‡„ם ‰ר‡˘ון ,כיון ˘˘˜ע ‰עליו חמ‡ ,‰מר‡ :וי לי ˘ב˘ביל
˘סרח˙י עולם ח˘וך בע„י ויחזור עולם ל˙‰ו וב‰ו ,וזו ‰י‡ מי˙˘ ‰נ˜נס ‰עלי מן ˘‰מים‰ .י'

פעולה מקומית
להמשיך את ההתעוררות
מהעיר גופא
נהניתי לקבל פרישת-שלום מאתו וגם
להודע מהרושם הטוב שעשו בעירו שני
האברכים שביקרו בשליחות המל״ח )מרכז
לעניני חינוך( בקיץ העבר ,וכותב גם כן שיבואו
עוד הפעם ,אבל מובן שאי אפשר להסתפק
בביקור שבאים רק לימים אחדים ,וצריכים
לראות שבהעיר גופא ימצאו יותר אנשים
שימשיכו ויחזקו ויגדלו ההתעוררות ופעולות
ההתעוררות שהביקור הנ"ל פעל בעירו,
וזוהי השליחות של אלו הנמצאים בהעיר
גופא ,שיראו שיהיו מעלין בקדש ,שמזמן לזמן
יתחזקו ויתגדלו עניני יהדות בכלל ועניני חינוך
הכשר בפרט ,וידוע מאמר רז״ל ,ורואים זה ג״כ
בעיני בשר ,שכאשר עושים בעניני תורה ומצות
מצליחים,
)ממכתב ד' מר חשון תשי"ג(

חשיבות יצירת עסקנים מקומיים
...נהניתי ממה שכותב שרואה סימן ברכה
בעבודתו בחינוך ,ובודאי לא יסתפק בעבודה
במקצוע זה אף כי רבה היא ,אלא יעשה ככל
יכולתו בהפצת היהדות בשאר הענינים ,ובכגון
דא הרי אחד מתפקידים הראשונים הוא
להעמיד עסקנים בזה מבין אנשים הנמצאים
על אתר ,ואף כי מובן ]ש[עד שיתרגלו וכן
מצד הנאמנות והאחריות נזקקים הם להשגחה
מיוחדת ולהוראות לעתים תכופות ,אבל לאט
לאט מתרגלים ומשתפרים בעבודה ובמילא יש
לקוות שבעתיד הקרוב יעשו לעזר.
והוא בדוגמת מורה מדריך מחנך בר פועל

יו˘ב ב˙עני˙ ובוכ ‰כל ‰ליל ‰וחו ‰בוכ ‰כנ‚„ו ,כיון ˘על ‰עמו„ ˘‰חר ‡מר מנ‚‰ו ˘ל עולם

שענינו הוא שהתלמיד יוכל ללמוד בפני עצמו
ולא עוד אלא שיהי' טופח על מנת להטפיח...
בברכת הצלחה ולבשורות טובות בכל
הנזכר לעיל.
)אגרות קודש חי"א עמ' יב(

‰ו‡; עמ„ ו˜‰ריב ˘ור".
‡ך לכ‡ור‡ ‰ין „‰ברים מ˙‡ימים )ר‡ ‰יפ˙ ‰ו‡ר ˘‰לם לוי˜"ר ˘ם .ועו„( ,כי ב˙נחומ‡ ‡ומר
˘‡„ם ‰ר‡˘ון "‰י' יחי„י בעולם" – ולפי „ברי ‚‰מר‡ ‰רי ‡„ם ˜‰ריב ‡˙ ˜רבנו ר˜ למחר˙
‰יום ,ל‡חר ˘כבר נבר‡ ‰חו ‰ו‚ם נול„ו ˜ין ו‰בל ו‡˙‰ומו˙ ˘ל‰ן )˘‰י' ז ‰ב‡ו˙ו יום ˘בו
נבר‡ ‡„ם ‰ר‡˘ון )ר‡ ‰פר˘"י בר‡˘י˙ „ .‡ ,סנ„‰רין לח ,ב(( ,ול‡ ‰י' עו„ "יחי„י בעולם".
ומ˘מע לכ‡ור˘ ‰ל„ע˙ ˙‰נחומ‡ ‡„ם ‰ר‡˘ון ˜‰ריב ˜רבן )ל‡ ר˜ למחר˙ ‰יום ,כב‚מר‡,

משוטט במחשבתו בכל
הארצות חוץ ממקומו שלו?!
 ...ובמ"ש בענין מצבו הפרטי ומחשבתו ע"ד
להתיישב באחת הארצות בחו"ל ,הנה בטח ידוע
לו השקפתי בזה על יסוד מה שראיתי אנ"ש
בעלי צורה ומקצוע ,שהעתיקו לארצות הברית
קנדה או לדרום אמריקה ,ההעתקה הביאה
לטשטוש צורתם ח"ו וכפי שמתאר הסיכויים
שיש לו במקומות אחרים ,חוששני במאד מאד,
שאין בטחה שבהעתקה זו יהיו תוצאות טובות
יותר - ,מובן שאין זה ענין של החלטה גמורה
אלא רק השקפה על יסוד הנסיון וכו'.
חבל במאד מאד שכיון שבמחשבתו
)וכנראה גם רצונו( משוטט הוא בכל הארצות
לבד מקומו עתה ,הרי כפי פתגם הבעש"ט
במקום שרצונו של אדם שם הוא נמצא ,הרי
עכ"פ פועל זה עקירת שימת לב המתאימה
מהענינים דמקומו עתה ,ובמילא הרי זה מביא
העדר תועלת להענינים ולבריאותו ,וחוששני
שגם של זוגתו תחי' ,כי אי אפשר שפיזור
הנפש לא יפעול על הבריאות שלו ועל בריאות
הקרובים ,ואין רצוני להאריך בזה שלא ירצה
לפרש דברי כענין של מוסר ח"ו ורק מנסה הנני
לתקן הענין אם אפשרי הדבר.
בברכת הצלחה ובריאות הנכונה לו ולזוגתו
שיחיו ,שיבשר טוב בקרוב.
)אגרות קודש ח"ז עמ' סא ואילך(

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

‡ל‡( מי„ כ˘נבר‡ ,עו„ לפני ברי‡˙ חו ‰ובוו„‡י לפני לי„˙ בניו ובנו˙יו; ומס˙בר ˘˜רבן ז‰
ב‡ כ‰ו„‡ ‰ל '‰על ז˘ ‰נבר‡.
וז‰ו ‰רמז ב˙יב˙ "‡„ם" – ˘כמו ˘˜רבנו ˘ל ‡„ם ‰ר‡˘ון ‰י' בוו„‡י לל‡ ח˘˘ ‚זל,
˘‰רי ˜‰ריבו מי„ כ˘נבר‡ כ˘‰י' "יחי„י" ממ˘ ול‡ ‰י' לו ממי ל‚זול ,כך ˆריך כל מ˜ריב ˜רבן
ל‰יז‰ר מכל ח˘˘ ‚זל.

‚.

‡מנם ב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" ל‡ מˆינו ˘˜‰ריב ‡„ם ‰ר‡˘ון ˜רבן במ˘ך ימי חייו.

]ו‰י' מ˜ום ללמו„˘ ,מז˜˘ ‰ין ו‰בל ˜‰ריבו ˜רבנו˙ )בר‡˘י˙ „ ,(„-‚ ,י˘ ל‰וכיח ˘ר‡ו ‡ˆל
‡בי‰ם ‡„ם ‰ר‡˘ון ˘י˜ריב ˜רבן ,וממנו למ„ו ל˜‰ריב ˜רבנו˙ ]ומ˘ ‰ל‡ סיפר˙ ‰ור˘ ‰בכ˙ב
‡ו„ו˙ ˜רבן ז – ‰כי ‡ין בו חי„ו˘ מיוח„ ,ב˘ונ ‰מ˜רבנם ˘ל ˜ין ו‰בל ˘‰בי‡ ל˙˘‰ל˘לו˙
‰מ‡ורעו˙ ˘ל ‰רי‚˙ ‰בל על י„י ˜ין ו‰‰מ˘ך מז;[‰
‡בל ‚ם ‡ם נ‡מר כן‰ ,רי ‡ין טעם "ל‰עמיס" ‡˙ ˜רבנו ˘ל ‡„ם „ו˜‡ ב‡ו˙˘ ‰עˆ˜ ‰ר‰
˘ב‰ ‰י' "יחי„י בעולם" ,ובפרט ˘ב˘עˆ˜ ‰ר ‰זו – לפני ˘נבר‡ ‰חו‰ – ‰י' „‡‰ם עסו˜
ב˜רי‡˙ ˘מו˙ "לכל ‰ב‰מ ‰ולעוף ˘‰מים ולכל חיי˙ ) "‰„˘‰בר‡˘י˙ ב ,כ( ,וי˙יר ‰מזו ˘"ב‡
‡„ם על כל ב‰מ ‰וחי'" )ר˘"י ˘ם ב ,כ‚([.
וב‡מ˙ כ„ „יי˜˙ בל˘ון ר˘"י‰ ,רי ר˘"י ל‡ כ˙ב ב‡ופן חיובי„‡˘ ,ם ‰ר‡˘ון "˜‰ריב ˘ל‡
מן ‚‰זל" – ‡ל‡ נ˜ט בס‚נון ˘לילי„‡˘ ,ם ‰ר‡˘ון "ל‡ ˜‰ריב מן ‚‰זל" .ו‰יינו‡˘ ,ין ‰כרח
˘‡„ם ‰ר‡˘ון ˜‰ריב ˜רבן בפועל ,ומ˘ ‰למ„ים ממנו ‰ו‡ בענין "‰יכול˙" ˘ -ל‡ ‰י˙ ‰לו
‡פ˘רו˙ ל˜‰ריב מן ‚‰זל.
ומע˙ ‰מובן בפ˘יטו˙ ˘ר˘"י ל‡ נ˜ט כל˘ון ˙‰נחומ‡‰"˘ ,ו‡ ‰י' יחי„י בעולם"‰˘ ,רי
כ˘‡נו ב‡ים ל„ון )ל‡ ב˜רבן מסויים ˘˜‰ריב ‡„ם בפועל‡ ,ל‡( ביכול˙ו ˘ל ‡„ם ‰ר‡˘ון
ל‰בי‡ ˜רבן מן ‚‰זל – ‡י ‡פ˘ר לומר ˘"‰י' יחי„י בעולם" ול‡ ‰י' לו ממי ל‚זול‰˘ ,רי ברובם
ככולם ˘ל ימי חייו ‰יו עו„ ‡נ˘ים עמו!

„.

ו‰טעם ˘ל‡ ‰י˙ ‰ל‡„ם ‰ר‡˘ון ‡פ˘רו˙ ל˜‰ריב מן ‚‰זל ,מב‡ר ר˘"י – "˘‰כל ‰י'

˘לו":
מי„ כ˘נבר‡ ‡„ם נע˘‰ ‰כל ˘לו ,ו‚ם ‡חר כך כ˘נבר‡ ‰חו ‰ונול„ו בנים ובנו˙ וכו' ˘וב

לקראת שבת

ו

לקראת שבת

ל‡ פ˜ע ˜ניינו ‡ל‡ נ˘‡ר "‰כל ˘לו" ,ולכן ל‡ ‰י˙ ‰לו ‡פ˘רו˙ ל˜‰ריב מן ‚‰זל במ˘ך כל

‰ב‡ ל"כפר ‰ממ˘" בעובר על ל"˙

ימי חייו.

ב˘ו‚‚ ,ול‡ „י לו ˙˘וב ‰לחו„ כמו בע˘‰

ו‡ף ˘ב‰כרח לומר ˘במ˘ך ‰זמן ‰יו לבני „‡‰ם „ברים ˘נע˘ו בר˘ו˙ם ו˜ניינם ,ומפור˘

– „יל"ע מ‰י פעול˙ ‰חט‡˙ בכפר ‰זו,

ב˙ור˘ ‰ל˜ין ו‰בל ‰י' רכו˘ מ˘ל‰ם :פירו˙ וˆ‡ן )בר‡˘י˙ „‰ – („-‚ ,י' ז ‰כעין "בנים ‰סמוכים

‡י נימ‡ „‰ו‡ ב˘ביל סילו˜ ˙‰וˆ‡‰

על ˘ולחן ‡בי‰ם".

˘נול„ ‰ממע˘‰ ‰חט‡‰ ,יינו לפעול

ו‚ם ‡ם נ‡מר ˘‡„ם ‰ר‡˘ון נ˙ן לˆ‡ˆ‡יו חל˜ במ˙נ‚ ‰מור‰ ,‰רי כיון ˘‰נ˙ינ‰ ‰י˙‰
בבחיר˙ו ומרˆונו ‰טוב ,ו‰ם כולם בניו ובניו בניו וכו' – בוו„‡י ל‡ ‰י' ‚וזל מחל˜ם.

.‰

ו‰נ ,‰ר˘"י ס˙ם ול‡ פיר˘‡ :יך מלכ˙חיל ‰זכ„‡ ‰ם ‰ר‡˘ון בכל מ˘ ‰י˘ בעולם ע„

˘"‰כל ˘לו"?

ט‰ר˙ ‰נפ˘ )וכן מ˘מע ברמב"ן פר˘˙נו
„ ,ב(˘ ,י‰י ‰רˆוי כי ל‡ י‰י„ ‰בו˜ עליו
פ‚ם כלפי ˘מי‡ ,כענין ˘‰ני ‰נ"ל‡ ,ו
„למ‡ ‰ו‡ פעול ‰ביחס למחי˜˙ וסילו˜
‚וף ע˘יי˙ ‰חט‡ ˘‰י˙‰ ,‰יינו ר˜ ל‚„ר

ובספר "מחנ ‰חיים" )ל‡‚‰ון ‰ר‡"ז סופר ,ח"ב חו˘ן מ˘פט סימן מ‡( ,חי„˘ בז„"˘ ‰בר ‡˘ר ‡ין

‰ר‡˘ון ‰נ"ל „˜בל ‰על ל‰ב‡ לעזוב

˘ום ‡„ם בעולם יוכל ליטול חפ ıז ,‰ר˜ ‡י˘ ‡ח„ ‡ . .ז נר‡ ‰פ˘וט ˘ל‡ ˆריך לע˘ו˙ ˘ום

‰חט‡‡˘ ,ין ‚מיר˙ לבו ˘ל „‡‰ם "˘ל‡

˜נין ,כי ר˜ ‰ו‡ לב„ו בעולם ˘יוכל ליטול ,וממיל‡ ˘לו ‰ו‡ בלי ˜נין".

יע˘‰ו עו„" מ˙˜בל˙ ב˘מים ‡ל‡ כ‡˘ר

ולפי ז ‰בי‡ר בעניננו˘ ,ב‡ו˙ו זמן ˘‰י' ‡„ם ‰ר‡˘ון לב„ו בעולם )מי„ ל‡חר ברי‡˙ו(
נ˜נ ‰לו ‰כל בלי כל פעול ‰מˆי„ו ,ו"ל‡ ‰י' ˆריך ˜נין" ,כיון ˘ל‡ ‰י' עו„ ‡„ם בעולם וממיל‡
נ˜נ ‰לו ‰כל.
‡מנם מס˙בר יו˙ר לפר˘ „ברי ר˘"י בפ˘יטו˙

)כי חי„ו˘ ‰נ"ל ‡ינו פ˘וט כלל – ור‡" ‰מחנ ‰חיים"

˘ם(„‡˘ ,ם ‰ר‡˘ון ˜נ‰ ‰כל בעולם ב„רך ˘ל ˜נין כיבו˘ ,וכמו מלך ‰כוב˘ מ„ינ ‰במלחמ‰
˘על י„י עˆם ‰כיבו˘ "˜ונ‡ ‰ו˙ ‰עם כל ‰נ‰רו˙ ו‰ערים ˘ב˘ . . ‰כל ‡‰ר ıכול ,‰עם
‰נ‰רו˙ ו‰יערים‰ ,י‡ בר˘ו˙ ‰מלך ˘ . .כוב˘ במלחמ"‰

)ל˘ון ˘ולחן ערוך ‡„מו"ר ‰ז˜ן ‰לכו˙

‰פ˜ר סעיף ‚(;
ובעניננו˘ ,כ‡˘ר נבר‡ ‡„ם ‰ר‡˘ון יחי„י‰ ,י' ˘ולט על ‰כל ונכב˘ כל ‰עולם ˙ח˙יו
ונע˘˘ ‰לו ,ו‰י' ב„ו‚מ˙ מלך ‰כוב˘ מ„ינ˘ ‰נכנס˙ ˙ח˙ ממ˘ל˙ו ונע˘י˙ ˘לו.
]ו‡ין ל˘˜‰ו˙ ממ˘ ‰מˆינו )בפר˜י „רבי ‡ליעזר פי"‡( ˘חז"ל מונים ‰מלכים ˘מלכו מסוף
‰עולם וע„ סופו ול‡ ‰זכירו ‡˙ ‡„ם ‰ר‡˘ון – כי מ‚„רי "‰מלך" ‰ו‡ ˘מו˘ל על "עם" ˘‰ם
‡נ˘ים זרים ונפר„ים ממנו )ר‡˘ ‰ער ‰יחו„ ו‡‰מונ ‰פר˜ ז .ובכ"מ( ,ו‡ילו ‡ˆל ‡„ם ‰ר‡˘ון ˘לטונו
)במין ‡‰נו˘י( ‰י' על ˆ‡ˆ‡יו ובני מ˘פח˙ו „ו˜‡[.

מבי‡ ˜רבן.

]ו‡‰

„בביטול מ"ע ל‡ בעי ˜רבן ל‰ני

˙רי מילי˜˙˙˘ ,בל ‚מיר˙ לבו ו˘יומחל
לו ‰עונ˘ – ‰יינו מ˘ום ˘‰מרי„ ‰במלך
‰י˙ ‰ר˜ על י„י ˘ב ו‡ל ˙ע˘ ,‰ול‰כי
מספ˜˙ ˙˘וב ‰לחו„ )˜‰בל ‰על לע˙י„
˘ל‡ למרו„ במלכו˙ ˘מים( ˘יומחל לו
חט‡ו; מ˘‡"כ בל"˙‰˘ ,מרי„‰ ‰י˙‰
על י„י מע˘‡ ,‰ין „י ב˜בל ‰בלב "˘ל‡
יע˘‰ו עו„"‡ ,ל‡ בעי נמי ‰ב‡˙ ˜רבן.
עיי' ח„‡"‚ מ‰ר˘"‡ יומ‡ פו.[‡ ,

וז‰ו

„‡יפלי‚ו כ‡ן‡„ .י ענין כפר˙

‰חט‡˙ ˘ייך לריˆוי ‰מלך˜˙˙˘ ,בל

ו‡ף ˘ל‡ מˆינו ˘כב˘ ‡„ם ‰ר‡˘ון ‡˙ ‰עולם‰ ,רי ז˘ ‰מלך ˆריך לכיבו˘ כ„י ל˜נו˙ ‰ו‡

‡ˆלו ‚מיר˙ לבו ˘ל „‡‰ם "˘ל‡ יע˘‰ו

מכיון ˘‰מ„ינ‰ ‰י‡ בבעלו˙ו ˘ל מלך ‡חר ‰נלחם נ‚„ו ,ועל כן ,כ˘רוˆ ‰ל‰וˆי‡ ‰מ„ינ‰

עו„" ,מובן „ ‡‰ב„יעב„ מכפר ˜רבן

מר˘ו˙ ‰מלך ˘‰ני ול‰כניס˙ ‰ח˙ בעלו˙ו ˆ -ריך כיבו˘ .מ‡˘ ‰ין כן כ˘‡ין מלכו˙ ו˘ליט‰

˘‰ופר˘ על חט‡ ‡חר ממין ז‡‰„ ,‰

‰מנ‚„˙‡ ,ין ˆורך בכיבו˘ מלחמ ‰כ„י ל˜נו˙ ,כ"‡ ע"י ‡יז˜ ‰נין ˘י‰י' )ע"„ "נעל ‡ו ‚„ר ‡ו

כיון ˘‰ו‡ ‰ו‡ ‡‰יסור ,ו‰רי ˜‰בל‰ ‰י‡

פר ıכל ˘‰ו‡ כו'" ˘˜ונ ‰כול˘ – ‰ו"ע חו"מ סי' ˜ˆב( ,ובז˜ ‰נ ‰כל מ˘ ‰רˆ ‰ל˜נו˙.

"˘ל‡ יע˘‰ו עו„" לסו‚ חט‡ ז ‰בפעמים

ולענין ˘ליט˙ו ˘ל „‡‰ם על ‰ב‰מו˙ ו‰חיו˙ – ˘מ‰ן מבי‡ים ˜‰רבנו˙  -מˆינו בפירו˘

‡חרו˙ ,נמˆ‡ ˘‰י‡ ˜בל‡ ‰ח˙ ו˘וו‰

בר˘"י על ‰פסו˜ )בר‡˘י˙ ב ,יט( "וייˆר ‡ '‰ל˜ים  . .כל חיי˙  ‰„˘‰ויב‡ ‡ל „‡‰ם""˘ ,יˆיר‰

עבור כל ‰פעמים ˘עבר על חט‡ ז ,‰ולכן

זו ל˘ון רי„וי וכיבו˘ ,כמו 'כי ˙ˆור ‡ל עיר'˘ ,כב˘ן ˙ח˙ י„ו ˘ל ‡„ם" ,ו„ו"˜ בכ"ז.

‚ם ‰ריˆוי ‰נפעל על י„י ˜‰רבן על מין
חט‡ ז‰ ‰ו‡ ˘וו ‰בכל פעם ופעם.

ו‡ע"‚

טו
„ב‡מ˙ בעי ל‰בי‡ ˜רבן בפ"ע

"על כל פעם ופעם" )‡ם ל‡ ‰יו ב‰עלם
‡ח„( ,ו‡ין חט‡˙ ‡ח˙ מכפר˙ על כמ‰
מל"˙ ,וכ„לעיל „‰כ˙וב "על חט‡˙ו ‡˘ר
חט‡" ‰יינו לכו"ע על כל פעם ופעם –
מכל מ˜ום ז‰ו ר˜ לפי ˘‡ינו „ומ ‰מˆב
„‡‰ם ו‰מ˜ום וכו' בכל פעם ופעם ]„ל‰כי
˙˘וב˘ ‰לימ‰ ‰י‡ כ˘נז‰ר ב‡ו˙ו מ˜ום
ומˆב ˘בו עבר כו' )יומ‡ פו ,(:כי ז‡˘ ‰ינו
עובר על עביר ‰זו במˆב ‡ח„ ‡ינ‰
‰וכח˘ ‰ל‡ יע˘‰ו במˆב ‡חר[ ,ומ˘ום
כך ˆריך ˙˘וב ‰ו˜בל ‰בפ"ע על כל פעם
ופעם )ב‡˙‰ם למˆב „‡‰ם ו‰מ˜ום וכו'
˘בפעם זו( ,וב„רך ממיל‡ ˆריך ‚ם ˜רבן
בפ"ע ,כי עזיב˙ ‰חט‡ פירו˘ ‰עזיב˙
מע˘ ‰חט‡ )‚ם( ב‡ופן ‰מסויים ‰לז‰
˘נע˘‡ ‰ז;

מי‰ו,

ב„יעב„ מועיל ˜‰רבן ˘‰פרי˘

על חלב ˘‡כל ‡מ˘ לכפר על חלב ˘‡כל
‰יום ,כי סו"ס ‡ין כ‡ן ע˜יר˙ ˘ם ˜רבן
מחט‡ לחט‡ ,כיון ˘˙וכן ˜‰רבן )˜בל˙
„‡‰ם ˘ל‡ יע˘ ‰חט‡ ז – ‰בכלל( ˘וו‰
ממ˘ ב˘˙י ‰פעמים.
מ˘‡"כ ל‚‰ירס‡ "‡ם ‰בי‡ ל‡ כפר",
‡מרינן „כפר˙ חט‡˙ ˘ייכ˙ לט‰ר˙
‰פ‚ם ˘על י„י מע˘‰ ‰חט‡˘ ,בז ‰כל
מע˘˘ ‰ל חט‡ ‰ו"ע בפ"ע ופ‚ם ח„˘
„˘ם "ר˘ע" ,כי בכל מע˘ ‰חט‡ "נכנס"
עו„ רע בנפ˘ו וˆריך פעול ‰בפ"ע ל‰וˆי‡
‡˙ ‰רע ˘ל כל פעם ופעם .ולפיכך ˜‰רבן
˘‰פרי˘ על חלב ˘‡כל ‡מ˘ ‡ינו יכול
לכפר על ‡כיל˙ חלב ˘ל יום ז.‰

לקראת שבת
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עיונים וביאורים

חי„ו˘‚˘ ,מיר˙ ‰לב „˙˘וב"ˆ ‰ל ל‡ ר˜

ו‡ינו ענין לחט‡ פרטי פלוני ˘עבר .ול‰כי

˘ל‡ יע˘ ‰עו„ ‰פעם חט‡ ז˘ ‰עבר עליו

מ‰ני עול‡ ‰ח˙ על כמ ‰מ"ע ‡‰„ ,ריˆוי

‡ל‡ ˘ל‡ יעבור על ˘ום מˆו‰") ‰ן במ"ע

„עול‰ ‰ו‡ ב˘ייכו˙ ל˜בל˙ עול מלכו˙

‰ן במל"˙"( ,ו‚ם "˘י‚מור בלב ˘לם לבל

ועול מˆו˙ ‰כללי˙ ˘ל „‡‰ם ˘‡ח˙ ‰י‡

י˘וב  . .למרו„ במלכו˙ו י˙'" )ומפ˘טו˙

לכל „יני ˙‰ור ,‰וכ˘ם ˘˜בל ‰זו כולל˙

ל˘ון רבינו ‰ז˜ן מ˘מע ˘˜בל ‰זו מעכב˙

כל ‰מˆו˙ כולן כ‡ח˙ – ‚ם ‰ריˆוי עלי‰

במˆו˙ ˘˙‰וב ‰מ .(˙"‰ובטעם ‰חי„ו˘

‡ינו ˘ייך ו˜˘ור עם פרטיו˙ ˘ל חט‡‡ ,ו

י"ל„ ,בכל מע˘ ‰חט‡ י˘ ב' ענינים ˘ל

לכל חט‡ בפ"ע .ו‡"˘ ‰חילו˜ בין חט‡˙

פ‚ם וחט‡ כלפי ˘מי‡ „בעי ˙י˜ון ,ח„‡

‰ב‡ ‰ל"כפר ‰ממ˘" לעול‰ ‰ב‡‰

˘עבר על ˆיווי מסויים ז‡‰ ‰סור עליו,

ל„ורון.

מˆ„ ˘‰ם „‡יסור פרטי ז ,‰ועו„ חט‡
כללי ˘עבר על מˆוו˙ ˙‰ור ‰בכלל.
פירו˘„ ,מ‡חר ˘כל מˆו‰ ‰רי ‰י‡ ב‚„ר
"מˆו˙ ‰מלך" ,ע"י ע˘יי˙ עביר‡ ‰יזו
˘˙‰י‰ ‰ו‡ ב‚„ר מור„ במלכו˙ ˘מים.
וכ„י ל˙˜ן מרי„ ‰זו ‰כללי˙ ˆריך ל˜בל
עליו מח„˘ עול מלכו˙ ˘מים ˘ל‡ ל‰יו˙
מור„ ועול כל ‰מˆוו˙.

ומע˙‰

יובן ˘פיר ‰טעם ˘בעול‰

‡מרינן „מכפר˙ על כמ ‰מ"ע מפני
˘‚„ר„" ‰ורון"‰„ ,נ ‰פעול˙ "„ורון"
‡ינ ‰מחיל˙ עון )וביטול ‰עונ˘( ,כנ"ל
מ„ברי ר˘"י ˘‡ינ" ‰לכפר על ע˘ ‰כפר‰
ממ˘"‡ ,ל‡ ל˘לימו˙ ‰כפר ‰ו"ל˜‰ביל
פניו" ˘ל ‰מלך .פירו˘"„ ,כפר ‰ממ˘"
‰ו‡ ענין לפ‚ם ‰ר‡˘ון ‰נ"ל˘ ,עבר על
‡יסור פלוני ונ˙חייב בעונ˘ פלוני ,ועל
ז‰ ‰ועיל ‰כבר ˙˘וב ‰ועזיב˙ ‰חט‡
˘˜ו„ם ‰ב‡˙ ‰עול ,‰כמ"˘ ר˘"י ˘ם
˘‰עול ‰ב‡‡" ‰חר ˘כפר˘˙‰ ‰וב ‰על
‰ע˘ ."‰ו‡ילו ˜‰רב˙ ‰עול˘ ‰ל‡ח"ז,
"„ורון"‰ ,יינו לענין ‰כללי ‰נ"ל ˘ˆריך
ל˜בל עליו עול מלכו˙ו י˙' בכללו )˘ר˜
עי"ז יוכל "ל˜‰ביל פניו" ˘ל ‰מלך,
˘י˙רˆ ‰ל˜בלו ‡ˆלו ל‰יו˙ עב„ו וכו'(,

ומע˙‰

נבו‡ לב‡ר פלו‚˙˙ ב'

‚‰רס‡ו˙ ‰נ"ל ב„ברי ‰רמב"ם‰„ .נ‰
ב‚„ר כפר ‰ומחיל‰ ‰נ"ל ‚ופ‡ ‡י˙נ‰ו ב'
ענינים ,ח„‡ „לˆורך ‰כפר ‰ו‰מחיל ‰על
עˆם מע˘‰ ‰חט‡ ˘נע˘ ‰מוכרח˙ עזיב˙
מע˘ ‰חט‡ ז ‰מכ‡ן ול‰ב‡˘ ,כ‡˘ר
רו‡ים מן ˘‰מים "˘יעזוב ‰חוט‡ חט‡ו
 . .וי‚מור בלבו ˘ל‡ יע˘‰ו עו„"

)ל˘ון

‰רמב"ם ‰ל' ˙˘וב ‰פ"ב "‰ב בבי‡ור "מ‰ ‰י‡

˘˙‰וב‰ ,("‰יינו ˘˜בל˙ו ‰י‡ ב‡מ˙ ˘"ל‡
יע˘‰ו עו„"‰ ,נ‡ ‰ז „ו˜‡ מכפרים עונו
ומוחלים לו ‰עונ˘ .ו˙ו י"ל „‰מחיל‰
ב‡ ‰כלפי ˙‰וˆ‡ ‰ממע˘‰ ‰חט‡ ,ו‰י‡
מכח מ˘ ‰מ˙חרט על ‰עבר ומ˙ו„‰
ב„ברים )וכ‰מ˘ך ל˘ון ‰רמב"ם ˘ם "וכן
י˙נחם על ˘עבר כו'"

)ועיין ל˜ו"˘ חל"ח נ˘‡

‡ ‰ער 31 ‰וחל"ט ‡‚ר˙ ˘˙‰וב‰ ‡ ‰ער,((15 ‰
כי חיוב ‰עונ˘ ו‰ע„ר ‰כפר‰ ‰ו‡ מחמ˙
‰פ‚ם ˘"נכנס" בו כ˙וˆ‡ ‰מע˘יי˙ חט‡
ז˘˘ ‰ם חוט‡ עליו ו‡ינו רˆוי ל˘מים,
‰יינו ˘נ„ב˜ בנפ˘ו רע ו˙יעוב ,ו„ו˜‡
ˆער ‰וי„וי בכחו לע˜ור ממנו פ‚ם ו˙יעוב
ז˘ ‰י˘ עליו ור˜ ‡ז יכול ל˙‰כפר לו
עוונו.

ועפ"ז

מˆינו לח˜ור בפעול˙ ˜‰רבן

הנודר קטן – מדוע אינו
מביא גדול לכתחילה?

כמה מרוויח אדם
בחודש אחד?

אם כשב הוא מקריב את קרבנו
)ג ,ז(

כתב הרמב"ם בהל' מעשה הקרבנות )רפט"ז(:
"הנודר גדול והביא קטן לא יצא ,קטן והביא
גדול יצא .כיצד ,אמר הרי עלי עולה או שלמים
כבש והביא איל כו' יצא" .ומלשונו "קטן והביא
גדול יצא" משמע שאינו יוצא אלא בדיעבד,
אבל לכתחילה צריך להביא קטן כמו שנדר.
ולכאורה דין זה צריך ביאור ,דכיון שגם
כשמביא גדול הרי הוא יוצא ידי נדרו ,למה
אינו יכול להביא גדול גם לכתחילה ,ואדרבה
– לכאורה ראוי שיביא גדול ,שהרי הקרבנות
צריכים להיות "מבחר נדריכם" )ראה יב ,יא ועיין
ברש"י שם( ,ויש להביאם מן היפה והמשובח
)רמב"ם סוף הל' איסורי מזבח(?
ויש לבאר:
במנין המצוות שבריש הל' נדרים כתב
הרמב"ם שהמצוה היא "שישמור מוצא שפתיו,
ויעשה כמו שנדר" .ונמצא ,שישנם שני דינים
בקיום הנדר :א" .שישמור מוצא שפתיו" – לקיים
את התיבות שיצאו מפיו .ב" .ויעשה כמו שנדר"
– לקיים את תוכן הנדר.
ונפק"מ בעניננו  -הנודר קטן והביא גדול:
מצד דין "מוצא שפתיו" – צריך להביא קטן
דוקא ,כמו שיצא מפיו; אבל מצד דין "כמו
שנדר" ,שצריך לקיים תוכן נדרו  -הרי הסברא
נותנת שלא התכוון להגביל את נדרו לקטן
דוקא ,אלא שלא רצה לחייב עצמו בגדול )כי
לא השיגה ידו וכיו"ב( ,אבל ודאי גם גדול בכלל
נדרו.
וזהו שפסק הרמב"ם ,שלכתחילה יביא קטן
דוקא כדי לשמור "מוצא שפתיו" ,אבל בדיעבד
יצא גם אם הביא גדול ,כי עיקר דין קיום הנדר
הוא "יעשה כמו שנדר" ,היינו תוכן הנדר ,שבזה
נכלל גם גדול.

וחמישיתיו יוסף עליו
)ה ,כד(

בכלי יקר כאן כתב שהטעם שקונסים את
המכחש לשלם יותר מהקרן הוא "על שהיו
מעותיו בטלים אצלו" )שהי' יכול לסחור בהם
ולהרוויח(.
וי"ל )לחידודי( שחשבון זה של חומש מדוייק
הוא:
ובהקדים ,דבסתמא הזמן שהיו מעותיו של
המפקיד בטלין אצל הנפקד )לאחר שתבע ממנו
המפקיד את המעות וכחש בו( הוא ל' יום ,שהרי
זמן הרחבת ב"ד ,שהוא הזמן שנותנים לו ב"ד
להשיג מעות כשאין בידו מעות ,הוא ל' יום )ראה
שו"ע חו"מ ריש סי' ק ובנו"כ(.
והנה איתא בפאה )פ"ח מ"ט(" :מי שיש לו
חמשים זוז והוא נושא ונותן בהם הרי זה לא
יטול" .ופירשו המפרשים שם ,שהנושא ונותן בנ'
זוז ירוויח לבסוף מאתים זוז ,ו"קים להו לרבנן
שאלו מספיקים לשנה אחת לכסות ולמזונות"
)ל' הרע"ב פאה שם מ"ח( ,וע"כ "לא יטול" .ונמצא
שהריווח לשנה אחת הוא ג' פעמים הקרן,
שהרי לחמשים זוז ירוויח במשך שנה עוד מאה
וחמשים זוז .וא"כ כשנחלק את הריווח לי"ב
חדשי השנה ,נמצא שבכל חודש מרוויח רבע
הקרן )שהרי ג' פעמים הקרן הם י"ב פעמים
רבע הקרן(.
ועפ"ז יובן הטעם שהקנס על "שהיו מעותיו
בטלין אצלו" הוא חומש ,דהיינו "א' מארבעה
בקרן" )ל' הרמב"ם הל' גזילה פ"ז ה"ז( ,כי זהו הסכום
שהי' יכול הנגזל להרוויח באותו חודש שהיו
מעותיו בטלין.

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

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

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

ﬠומק חומרת ”אשם תוי“
מדוע אשם תלוי יקר פי ארבעים ושמונה מחטאת?  /מה אשם מי שחטא בשוגג?  /מפני מה הדוגמא לספק חטא
היא דווקא שומן וחלב שנתערבו?  /עומק דין אשם תלוי ,ומצב האדם העומד בספק חטא

ī
כ‡˘ר נו„ע לו ל‡„ם ˘י˘ ספ˜ ˘חט‡ ,כ‚ון ˘‰יו ˘˙י ח˙יכו˙ ˘ומן ו‡כל ‡ח˙ מ‰ן,

ממ˘ ˘עבר עליו ע˙ .‰וב‡מ˙ ‡ף ‡י

ע˘ ‰וע˘ ‡‰ ,‰כיון ˘סו"ס „ורון ז ‰נˆרך

ניזיל ב˘יט˙ ‡י„ך מ"„ ˙‰ם‡ ‡‰ ,י‰ו נמי

‰ו‡ כ„י ל˘‰לים ‰כפר‚ ‰ופ‡ )וכל˘ון

„ ‡‰ס"ל „מבי‡ חט‡˙ ‡ח˙ על ˘ני‰ם

‚‰מר‡ בזבחים ˘ם "עול ‰מכפר˙" ,וכן

‡ינו ‡ל‡ מ˘ום „פיר˘ בכ˙וב „"‰‰ו‡

ל˘ון ‰כ˙וב „מיני ‰ילפינן ˙‰ם – "ונרˆ‰

]"חט‡˙ו ‡˘ר חט‡"[ ל‡חר כפר‰ ,"‰יינו

לו לכפר"( ,ניבעי ‰ב‡˙ „ורון ל‡ח"ז על

„‡ף ל„י„י" ‰חט‡˙ו ‡˘ר חט‡" ˘בכ˙וב

כל כפר ‰וכפר .‰ו‡ין לומר „‰יינו מפני

ב‡ ל‡פו˜י ‡ף חט‡ ‡חר ממין ז ,‰ור˜

˘כבר ע˘˘˙ ‰וב ‰ונ˙כפר לו ל‚מרי,

˘ס"ל „כ˙וב ז ‰ל‡ ˜‡י ‡ל‡ ‰יכ‡ ˘נו„ע

וכ„פר˘"י "‡ינ ‰ב‡ ‰לכפר על ע˘‰

לו על ˘‰ני ל‡חרי ˘נ˙כפר לו ר‡˘ון

כפר ‰ממ˘ ‡ל‡ ‡חר ˘כפר˘˙‰ ‰וב‰

„בז˘‰ ‰מיע ‰כ˙וב „מבי‡ ˘ני .ונמˆ‡

על ‰ע˘‰ ‰י‡ ב‡ ‰כו'"

„לכו"ע "חט‡˙ו ‡˘ר חט‡" „‡‰י ˜ר‡

„עבר על מ"ע ו˘ב ‡ינו זז מ˘ם ע„ ˘מוחלין לו( –

‡ין בכללו ‡פי' חט‡ ‡חר ממין ז .‰ו‡"כ

ז‡ ‰ינו ‡‰„ ,חט‡˙ נמי ‡ינ ‰מכפר˙ ‡ל‡

ˆ"ל „‰פלו‚˙‡ „נן ‡ם נ˙כפר ב„יעב„

על ˘‰בין )˘בועו˙ י‚ ע"‡ ובר˘"י( ,וכ„פס˜

בחט‡˙ ˘‰פרי˘ על חט‡ ‡חר ממין ז‰

‰רמב"ם רי˘ ‰ל' ˙˘וב ,‰וכמו„‚˘ ‚ם

‡ינ ‰ענין ל‡‰י ˜ר‡‡ ,ל‡ מטעם ‡חר.

ב‚„ר ‰נ"ל בסו‚יין ˘חט‡˙ ‰י‡ כמ˘ל

ויובן

וי˘ ל‰עמי˜ ולב‡ר במ‰ו˙ ˜רבן ‡˘ם ˙לוי ו‰טעם ל‰ב‡˙ו ,כי ‰נ ‰מˆינו חומר‡
מיוח„˙ ב˜רבן ‡˘ם ˙לוי ‰ב‡ על ‰ספ˜ ˘ל‡ נמˆ‡‡ ‰פילו ב˜רבן חט‡˙ ‰ב‡ על ‰וו„‡י:
‡מרו ב‚מר‡ )זבחים מח" (‡ ,חט‡˙ ב˙ „נ˜‡" ,ו‰יינו

)לפי מ"˘ ב˙ו„" ‰מכלל כרי˙ו˙ י ,ב(

˘˘וויו ˘ל ˜רבן חט‡˙ ˆריך ל‰יו˙ לכל ‰פחו˙ "„נ˜‡" ,ו‡ילו ˜רבן ‡˘ם ˙לוי ˆריך ל‰יו˙
לפחו˙ ב˘ווי ˘ני סלעים‰˘ ,ם מ"ח „נ˜‡ו˙!
בטעם מ‰"˘ ‰חמירו על ‰ספ˜ יו˙ר מן ‰ו„‡י" ,כ˙ב רבנו יונ‰

)ברכו˙ ‡ ,ב .ב˘ם "מורי ‰רב"(

˘‰ו‡ "מפני ˘על ‰וו„‡י מ˘ים „‡‰ם ‰חט‡ ‡ל לבו ו„ו‡‚ ומ˙חרט עליו וחוזר ב˙˘וב‰
˘לימ‡ ,‰בל על ‰ספ˜ עו˘ ‰סברו˙ ו‡ומר ‡ו˙ ‰ח˙יכ‡˘ ‰כל˙י ‡ולי ‰יי˙ ‰מו˙ר˙ ול‡

)ועיי' ˙‰ם בסו‚יין

"פר˜ליט ˘נכנס"„ ,ז ‰י˙כן ר˜ ל‡חרי

ונ˙‚ל‡˘ ‰ח˙ מ‰ן ‰יי˙ ‰חלב ‡סור ,ו‡ינו יו„ע מ‡ ‰כל ,עליו ל‰בי‡ ˜רבן ‡˘ם ˙לוי
)פר˘˙נו  ,‰יז-יט(.

י‚

ב„˜‰ם טעם ‰חילו˜ בין עול‰

‰ב‡ ‰על מ"ע )˙ו"כ פר˘˙נו ‡ („ ,לחט‡˙
)‰ב‡ ‰על מל"˙(„ ,בעול‡ ‰ף ‡ם עבר
על כמ ‰מ"ע מ˙כפר בעול‡ ‰ח˙ ,עיי'
זבחים  :‰ו‡ילך ,מ˘‡"כ חט‡˙ "על
כל חט‡ וחט‡ בעי ל‡י˙ויי" )˘ם ו ע"‡(.
ו‰נ ‰ר˘"י ˘ם כ' בטעם ˘עול ‰מכפר˙
על כמ ‰מ"ע „‰ו‡ לפי ˘‡ינו חיוב ‚מור
‡ל‡ ב‚„ר „ורון‰˘" ,רי ל‡ חייב ‰כ˙וב

˘„‡‰ם מ˙חרט ,ור˜ כ„י לרˆו˙ ‡˙
‰מלך ˘ימחול ˆריך לפר˜ליט .ו‡"כ מ‡י
˘נ‡ פר˜ליט „חט‡˙‡„ ,ף ˘„‡‰ם כבר
ע˘˘˙ ‰וב ‰נכונ ‰על כל חט‡ וחט‡
ˆריך "פר˜ליט" בפני עˆמו על כל חט‡
וחט‡ ,מ„ורון „עול„„ ‰יו ˘יבי‡ ‡ח„ על
כמ ‰מ"ע.

ו‰נר‡‰

בז ‰ב„˜‰ם בי‡ור ברור

ל‰בי‡ו ˘˙חייב על כל ע˘ ‰וע˘‡ ‰ל‡

ומו‚„ר

„ורון בעלמ‡" ,ו‰יינו על יסו„ ‡„ ‡‰י˙‡

„מח„ ‡ינ" ‰כפר ‰ממ˘" ‡בל מ"מ

˘ם בסו‚יין בבי‡ור ז‰˘ ‰חט‡˙ ב‡‰

מ‡י„ך י˘ ב„ ‰בר ‰מ˘לים כפר˙ו כלפי

לפני ‰עול˘ ,‰ז‰ו ל‰יו˙ ‰חט‡˙ כמו

˘מי‡ כ„ורון למלך כ„י ˘יוכל "ל˜‰ביל

"פר˜ליט ˘נכנס" )"כ‡„ם ˘סרח במלך

פניו" .וי"ל ע"פ מ˘"כ רבינו ‰ז˜ן ברי˘

‡מנם ,טעם ז ‰מסביר מ„וע ˜‰רבן ˆריך ל‰יו˙ ביו˜ר ר˜ מˆ„ ˘˙‰וב˘ ‰עם ˜‰רבן‡ .ך

וריˆ‰ו ע"י פר˜ליטין" ,ר˘"י( ,ועול‰ ‰י‡

‡‚ר˙ ˘˙‰וב„‚„ ,‰ר "מˆו˙ ˘˙‰וב‰

בוו„‡י ˘‡ין ˙כלי˙ ˜‰רבן ר˜ לעורר ‡˙ ‰מ˜ריב ב˙˘וב‡ ,‰ל‡ ב˜‰רב˙ ‰ב‰מ ‰עˆמ ‰י˘

כמו „‰ורון˘ ,ל‡חרי ˘"ריˆ ‰פר˜ליט

מן ˙‰ור‰ "‰ו‡ "עזיב˙ ‰חט‡ בלב„",

ס‚ול ‰ופעול ‰בכפר˙ ‰נפ˘ מן ‰חט‡ ,וכנו„ע ˘סו‚י ˜‰רבנו˙ מכוונים כנ‚„ עומ˜ ‰פ‚ם

נכנס „ורון ‡חריו" )כ"˘ב‡ ל˜‰ביל פניו

ופיר˘ ˙‰ם "„‰יינו ˘י‚מור בלבו בלב

˘ע˘„‡‰ ‰ם בנפ˘ו פנימ.‰

מבי‡ „ורון בי„יו" ,ר˘"י .ועיי"ע בכ"ז

˘לם לבל י˘וב עו„ לכסל ‰למרו„

ב‡‚ר˙ ˘˙‰וב ‰פ"ב .(‚-מי‰ו ע„יין ˆריך

במלכו˙ו י˙' ול‡ יעבור עו„ מˆו˙ ‰מלך

לב‡ר ‡מ‡י נימ‡ „ל‡ בעי עול ‰על כל

ח"ו ‰ן במ"ע ‰ן במל"˙" .ונמˆ‡ כ‡ן

י˘י˙ ‡ל לבו ל˘וב ,ולז‰ ‰חמירו בו יו˙ר".
ו‰יינו˘ ,מכיוון ˘„‡‰ם ‡ינו בטוח ˘חט‡‡ ,ינו מ˙חרט כל כך על ‰חט‡ ,וממיל‡ י˘
לחפ˘ „רכים לעורר ‡ˆלו חרט˘ ‰י˘וב ב˙˘וב‡ ‰מ˙י˙ ,ולז ‰מועיל מ˘ ‰מחייבים ‡ו˙ו
ל˘לם ממון ‰רב ‰על ‡˘מו.

ומוכרחים לומר‡˘ ,ם ˜רבן ‡˘ם ˙לוי נ˜נ‰ ‰רב ‰יו˙ר ביו˜ר יו˙ר מ˜רבן חט‡˙‡ ,ין

יו˙ר

במ‰ו˙

‰ב‡˙

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

רייטשיק

נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב
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ז ‰ר˜ מסיב„„ˆ ‰י˙ בכ„י לעורר ‡˙ „‡‰ם ב˙˘וב‡ ,‰ל‡ מפני ˘י˘ ‰פר˘ עˆום בין חט‡
ב˘ו‚‚ לבין ספ˜ חט‡ ב˘ו‚‚ ,ומחמ˙ ˘ספ˜ חט‡ חמור ‰רב ‰יו˙ר מחט‡ ב˘ו‚‚ ,לכך ˘ווי
˜רבנו ˆריך ל‰יו˙ פי ‡רבעים ו˘מונ.‰
ו‡ם כן ,י˘ לב‡ר מ‰ו ‚ו„ל חומר ספ˜ חט‡ ,ומ„וע ‰פ‚ם ˘בו ‰ו‡ עמו˜ ו˜˘ ‰יו˙ר

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

מחט‡ ב˘ו‚‚.

ביאור הפוגתא במקריב חטאת
שהפרישה ﬠ איסור אחר
יבאר עומק הפלוגתא בין ב‘ הגירסאות ברמב“ם בדין הפריש חטאת על חטא אחד והקריבה על חטא מאותו
שם איסור ,על יסוד גדרי כפרת קרבנות המתבארים מסוגיא דזבחים

ī
כ˙ב

‰רמב"ם ב‰ל' ˘‚‚ו˙ פ"‚ ‚"‰

"‰מפרי˘ חט‡˙ו על ‰חלב ˘‡כל ל‡
יבי‡נ ‰על ˘‰ב˙ ˘חלל ‡ו על „‰ם ˘‡כל
˘נ‡מר )פר˘˙נו „ ,כח( ו‰בי‡ ˜רבנו ˘עיר˙
עזים ו‚ו' על חט‡˙ו ‡˘ר חט‡ ,ע„ ˘י‰י‰
˜רבנו ל˘ם חט‡ו ,ל‡ ˘י˜ריבנ ‰מחט‡
על חט‡ ,ו‡ם ˜‰ריב פסל ,‰י˙ר על ז‰
‡מרו ‰פרי˘ חט‡˙ו על חלב ˘‡כל ‡מ˘
ל‡ יבי‡נ ‰על חלב ˘‡כל ‰יום ו‡ם ‰בי‡
כפר" )ועיי' בכ"ז כרי˙ו˙ כז :וזבחים ט‰ .(:יינו
„‰וי ר˜ לכ˙חיל‰

)עיי' לח"מ ו˜רי"ס ב‚„ר

‡‰יסור( ,מי‰ו ב„יעב„ כיפר‡ .ולם י˘
‚ורסין כ‡ן

וי˘ ל‰עמי˜ ול‰רחיב ˙חיל ‰במ‰ו˙ו ˘ל ˜רבן חט‡˙ ,ו‡זי ˙˙ברר ‚ם סיב˙ חומר ספ˜
חט‡ ב˘ו‚‚ ,ויו˜ר ˜רבן ‡˘ם ˙לוי.
כי ‰נ ,‰מטר˙ ˜‰רבנו˙ ‰י‡ לכפר על חט‡ים ˘נע˘ו ב˘ו‚‚

)ר‡˙ ‰ני‡ ‡‚ר˙ ˜‰ו„˘ סי' כח.

ועו„( ,כי ‚ם ‰חוט‡ ב˘‚‚ˆ ‰ריך כפר) ‰ר˘"י רי˘ ˘בועו˙ „"˙ ‰ול .(‰ולכ‡ור„‰ ,‰בר ˙מו:‰
חט‡ ב˘ו‚‚ נע˘ ‰מבלי י„יע˙ו ורˆונו ˘ל ‰חוט‡ ,ומכיוון ˘ל‡ נ˙כוון לחטו‡ ,לכ‡ור‰
‡ינו ‡˘ם בכך ,ומ„וע ˆריך לכפר?‰
ומבו‡ר בז‰

)ר‡ ‰ל˜וטי ˙ור ‰ל‡‰ריז"ל וי˜ר‡ ,טעמי מˆוו˙  -מˆוו˙ על כל ˜רבנך ˙˜ריב מלח ,וב˙ני‡

‡‚ר˙ ˜‰ו„˘ ˘ם(‡˘ ,כן ‰חוט‡ ב˘ו‚‚ ‡˘ם בחט‡ו:

כח ע"‡ .ובבי‡ור ‰פלו‚˙‡ בין ˘‰יטו˙
נר‡ ‰בפ˘טו˙ „˙לי‡ ‰י‡ך לפר˘ ‰כ˙וב
"ו‰בי‡ ˜רבנו ‚ו' על חט‡˙ו ‡˘ר חט‡",
מ‰ו ‚„ר "על חט‡˙ו"‡„ ,פ"ל „"˘פיר
˜רינן בי˜ ‰רבנו על חט‡˙ו כיון ˘‰ו‡
על ‡ו˙ו מין" )ל' ‰כס"מ(‡ ,בל ‡פ"ל
„"על חט‡˙ו" ‰יינו ˘ˆריך ל‰יו˙ "ל˘ם
חט‡˙ו ממ˘" )ל' ‰לח"מ( ,חט‡ ז ‰ממ˘
˘עבר עליו.

‡יבר‡

מה אשם החוטא בשוגג?

מע˘„‡‰˘ ‰ם עו˘ ‰ב˘ו‚‚ ,מבלי ˘˙‰כוון ‡ליו ול‡ ˘ם ליבו לכך ,נובע ממ‰ו˙ו
‡‰מי˙י˙ .כ‡˘ר „‡‰ם מ˙כוון למע˘‰ו‡ ,ז יי˙כן ˘‡ין ‰מע˘ ‰מ˙‡ים עם נפ˘ו ,ויי˙כן
˘‰ו‡ עו˘‰ ‰יפך מ‰ו˙ו‡ ,ך „בר ‰נע˘ ‰בלי כוונ‰ ,‰ו‡ ˙וˆ‡ ‰טבעי˙ ממ‰ו˙ו ‰פנימי˙.
‡ו˙ם „ברים ˘‰ו‡ ˜˘ור ‡לי‰ם בעומ˜ מ‰ו˙ו ,מ˙בט‡ים במע˘ים ˘נע˘ים ב˘ו‚‚.
וממיל‡ ,י‰ו„י ˘חט‡ ב˘ו‚‚ רח"ל‰ ,רי ‡ו˙ ‰ו‡ ˘מ‰ו˙ו ‡ינ ‰כ„בעי למ‰וי‡ .ילו ‰י'
ˆ„י˜ ו‰י' ˜˘ור במ‰ו˙ו ל„ברים טובים בלב„‰ ,רי "ל‡ י‡ונ ‰לˆ„י˜ כל ‡וון" )מ˘לי יב ,כ‡(,
ול‡ ‰י' חוט‡ ‡פילו ב˘ו‚‚ .ומ˘ ‰חט‡ ב˘ו‚‚ ‡ין ז‡ ‰ל‡ "מ‚˙‰ברו˙ נפ˘ ‰ב‰מי˙",
˘‰ו‡ מ‚ו˘ם וב‰מי במ‰ו˙ו ,וממיל‡ ˙ענו‚ו ‰ו‡ בעניינים בל˙י טובים ,ו‰ו‡ חוט‡ ב„רך
ממיל‡ ,מבלי ˘‡פילו יר‚י˘ בכך.

„˜˘ ‰לפר˘ „ל‰רמב"ם

˘פיר ˜רינן בי˜" ‰רבנו על חט‡˙ו"‡‰„ ,
‡י‰ו פס˜ ב‰ל' ˘‚‚ו˙ פ"ו "‰ט כמ"„

כ‡˘ר „‡‰ם ‡וכל ו˘ו˙ ‰ככל ˘חפ ,ıו‡ינו מ˜„˘ עˆמו במו˙ר לו‰ ,רי ‰ו‡ ‰ולך ונע˘‰
כב‰מ .‰ו‡פילו מי ˘‡ינו זולל וסוב‡‰ ,רי עˆם ‡‰כיל ‰ו˙˘‰י' ו˘‡ר ˆרכי ו‰נ‡ו˙ ‚‰וף
˘‚‰מי מ‚˘מים ‡˙ „‡‰ם מיום ליום )˙ני‡ פי"‚( ,ומ˘‚˙‰מו˙ זו מ‚יע עניין ˘ל עביר ‰ב˘ו‚‚.

„יליף ב˘ב˙ ע‡ :מ‡‰י ˜ר‡ „כ˘‡כל

ונמˆ‡˘ ,בעניין מסוים י˘ חומר בעביר ‰ב˘ו‚‚ על פני עביר ‰במזי„:

˘ני זי˙י חלב ב‰עלם ‡ח„ ונו„ע לו על

י‰ו„י ˘עובר עביר ‰במזי„‡ ,ין ז ‰מעי„ על כך ˘‰ו‡ ˜˘ור ב˜˘ר עמו˜ עם ‡ו˙ו ‰חט‡,

ובין ‡ם ‰ופר˘ ‰על חט‡ ממין ז ‰בפעם

‰ר‡˘ון וחזר ונו„ע לו על ˘‰ני מבי‡

‡ין ז ‰מוכיח ˘‰חט‡ מו˘ר˘ בעˆם פנימיו˙ נפ˘ו‡ ,ל‡ י˙כן ˘ר˜ כוח ‰מע˘ ‰ו„‰ע˙

˘נים ,כי "חט‡˙ו ‡˘ר חט‡" מ˘מעו –

‡חר˙‰ ,וי ˜‰רב" ‰מחט‡ על חט‡"

ו‰מח˘ב˘ ‰ניˆל ב‡ו˙˘ ‰ע ‰נפ‚מו‡ ,ך נפ˘ו נו˙ר ‰נ˜י'.

"על כל חט‡˙ וחט‡˙ יבי‡" )ר˘"י(‰ ,רי

ול‡ כיפר .וכ"„ ‰ע˙ ˙‰וס' ב"˜ סו:

ל„‰י‡ „"חט‡˙ו ‡˘ר חט‡" ˘בכ˙וב

מ‡ירי ור' עזרי‡ל )‰וב‡ ב˘טמ"˜( נזיר

ל‡ו ‰יינו מין ‰חט‡ ˘חט‡‡ ,ל‡ חט‡ו

)עיי' כס"מ ולח"מ˙ ,ויו"ט כרי˙ו˙

פ"ו מ"ז( "ו‡ם ‰בי‡ ל‡ כפר" ,כלומר „בין
‡ם ‰ופר˘‰ ‰חט‡˙ על ˘ם חט‡ ‡חר

לעומ˙ ז‡˙ ,כ‡˘ר ‡„ם עו˘ ‰מע˘ ‰לל‡ כוונ ,‰ב„רך ממיל‡‰ ,רי ז ‰מור ‰על ‰מ˜ום
‡‰מי˙י ˘בו ‰ו‡ נמˆ‡ ,במ‰ ‰ו‡ ˘˜וע ובמ‰ ‰ו‡ מ˙ענ‚ .מכיוון ˘עˆם ˙ענו‚ו מˆוי
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דרוש ואגדה

בעניינים בל˙י טובים ,לכן חוט‡ ‰ו‡ ב˘‚‚.‰

עצים – קרבן הם?
מה מיוחד באיסור חלב?
בכך יובן ‚ם ,ב„רך ‰פנימיו˙ ,מ„וע מבי‡‚‰ ‰מ' )כרי˙ו˙ יז ,ב( „ו‚מ‡ למˆי‡ו˙ ‰מחייב˙
‡˘ם ˙לוי„ ,ו˜‡ ממ˜ר˘ ‰ל ספ˜ חלב ספ˜ ˘ומן‡ ,ף ˘לכ‡ור ‰י˘ „ו‚מ‡ו˙ ‡חרו˙ רבו˙
לכך.
כ‡˘ר ‡„ם נמˆ‡ במˆב ˘ל ספ˜ חט‡ ב˘ו‚‚‰ ,רי ‰ספ˜ ‰יסו„י ‰ו‡ ‰יכן נמˆ‡ ˙‰ענו‚
˘לו‡ .ם ‡כן חט‡ ב˘ו‚‚‡ ,ו˙ ‰ו‡ כי ˙‰ענו‚ ˘לו ‰ו‡ בעניינים בל˙י טובים ,ולכן מבלי
מ˘ים וב‡ופן טבעי עבר על חט‡ רח"ל .ו‡ם ל‡ חט‡‰ ,רי ˙ענו‚ו ‰ו‡ בעניינים מו˙רים,
ולכן ‰פעולו˙ ˘נובעו˙ ממנו ‰ן כ˘רו˙.
ומ˘ום כך „‰ו‚מ‡ לחט‡ ‡˘ם ˙לוי ‰י‡ מ‡„ם ˘‡כל ספ˜ חלב ספ˜ ˘ומן ,כי חלב
ו˘ומן נובעים מעונ‚ ,ובז ‰נרמז ˘י˘ ספ˜ מ‰ו ˙‰ענו‚ ‡‰מי˙י ו‰פנימי ˘לו˘ :ומן – ˙ענו‚
מו˙ר‡ ,ו חלב – ˙ענו‚ ˘ל ‡יסור.

באשם תלוי מתברך האדם לאמור שלא חטא
ומכיוון ˘נ˙ב‡ר ˘בפרט מסויים חמור ‰חט‡ ב˘ו‚‚ על פני חט‡ במזי„ ,ו‰ו‡ בחיבור
‰פנימי ‡ל ‰רע ˘חז˜ יו˙ר בחט‡ ב˘ו‚‚˙ ,ובן ‚ם ‰חומר‡ ‰מיוח„˙ ˘י˘ בספ˜ חט‡
ב˘ו‚‚.
‚ם כ‡˘ר עבר ‡„ם עביר ‰ב˘ו‚‚‡˘ ,זי מוכיח „‰בר על ˘ייכו˙ פנימי˙ לעניין ˘ל חט‡,
כמבו‡ר למעל‰ ,‰רי ע„יין כ‡˘ר ‰ו‡ ˙ופס ˘חט‡‰ ,ו‡ מ˙חרט על „‰בר ,ו‰ו‡ מבין
˘מˆבו בל˙י טוב ,וˆריך ל˙˜ן ‡˙ ˘ייכו˙ו לחט‡.
מˆב ז ‰מר‡˘ ‰מ‰ו˙ו טוב ‰ע„יין ,ו‡ין ז‡˙ ‡ל‡ ˘‰יˆר ‰רע מ˘ך ‡ו˙ו לעניינים רעים,
ע„ ˘נע˘ ‰מˆב ˘˙ענו‚ו ‰ו‡ במע˘˘ ‰ל חט‡‡ .בל ע„יין ‡ין ז˘ ‰מ‰ו˙ו נ‰יי˙ ‰עניין
˘ל רע„‡ ,רב‡‰ :חט‡ מנו‚„ למ‰ו˙ו ‡‰מי˙י˙‰˘ ,רי כ˘˙פס ˘חט‡‰ ,ו‡ מ˙חרט וכו‡ב
על מˆבו.
‡בל בספ˜ ‡יסור ב˘ו‚‚‡ ,ין „‡‰ם מˆטער ומ˙חרט כל כך על מע˘‰ו ,ו‰ו‡ מ˙ברך
בלבבו ל‡מור ˘ל‡ חט‡ כלל )כנ"ל מרבינו יונ .(‰ונמˆ‡˘ ,מˆב ז ‰מוכיח ˘במובן מסוים
˘ייכו˙ו לרע ‰י‡ עמו˜ ‰יו˙ר מחט‡ ב˘ו‚‚ ,ע„ כ„י כך ˘מ‰ו˙ו נ‰פכ ‰לרע ,ולכן ˘‰ייכו˙
לחט‡ ‡ינ ‰טור„˙ ‡˙ מנוח˙ו כלל ,וע„ ˘‰ו‡ ‡פילו ל‡ יו„ע על כך ˘‰ו‡ נמˆ‡ במˆב
ל‡ טוב.
ועל כן˘ ,וויו ˘ל ‡˘ם ˙לוי ‰ו‡ פי כמ ‰וכמ ‰מ˘וויו ˘ל ˜רבן חט‡˙ ,מחמ˙ ˘בספ˜
חט‡ ‰פ‚ם ‰ו‡ עמו˜ ‰רב ‰יו˙ר ,ו˜‰רבן ˆריך לכפר ולנ˜ו˙ פ‚ם חמור ביו˙ר.

ונפש כי תקריב קרבן מנחה
קרבן  -מלמד שהיחיד מתנדב עצים
)ב ,א .תורת כהנים(

לכאורה צריך ביאור מה שנלמדת נדבת
העצים מתיבת "קרבן" ,והרי לכאורה העצים
הם "מכשירי קרבן" )ל' הירושלמי שקלים רפ"ד
ובכ"מ( בלבד ,ולא הקרבן עצמו.
ויש לומר הביאור בזה בעבודת האדם:
ידועים דברי הרמב"ן )פרשתנו א ,ט( ,שהאדם
המקריב קרבן צריך לחשוב ש"ראוי לו שישפך
דמו וישרף גופו לולא חסד הבורא שלקח
ממנו תמורה כו' דמו ]של הקרבן[ תחת דמו
נפש תחת נפש כו'" .והיינו ,שכוונת הקרבן
היא שהאדם יקריב את עצמו להקב"ה ,אלא
שב"חסד הבורא" נעשית ההקרבה בפועל בגוף
הבהמה ולא בגוף האדם.
ועפ"ז י"ל ,שהטעם שישנם בקרבנות סוגים
שונים ,ובכל סוג מקריבים על המזבח חלקים
שונים  -הרי זה מפני שגם בעבודה הרוחנית
של הקרבת נפש האדם לה' ישנם מצבים
שונים ,ובכל מצב שונים הם פרטי חלקי נפש
האדם שמחוייב הוא להקריבם לה'.
אמנם ,כל הקרבנות שווים בזה שיסודם
והתחלתם הוא שהאדם מוכן להקריב ולמסור
את נפשו לגמרי להשי"ת ,והשוני שבין
הקרבנות הוא רק באיזה פרט צריך האדם
לעבוד כדי להביא כוונה זו לידי פועל.
ויש לומר שענין זה נרמז בעצים הנשרפים
על המזבח עם כל קרבן ,כי העץ מורה על
מהות האדם עצמו ,כמ"ש "כי האדם עץ
השדה" )שופטים כ ,יט( ,ולכן שריפתו מורה על
הקרבת נפש האדם עצמו.
ונמצא ששריפת העצים אינה ענין טפל
בלבד ,אלא היא התחלת ויסוד כל הקרבנות
כולם ,ולכן היא עצמה נקראת קרבן ,ונלמדת
מתיבת "קרבן".

אשרי האדם שהנשיא
שבו שולט על לבו
אשר נשיא יחטא
לשון אשרי ,אשרי הדור שהנשיא שלו נותן לב להביא כפרה על
שגגתו ק"ו שמתחרט על זדונותיו
)ד ,כב .רש"י(

יש לבאר על דרך הרמז בעבודת האדם
לקונו:
איתא בתנחומא )פקודי ,ג( שהאדם הוא
"עולם קטן" .ועל פי זה ,כשם שבעולם יש
נשיא ומלך ,כך גם ב"עולם קטן" ישנו ה"מלך"
שבו ,שהוא הראש והמוח השולט על כל הגוף.
וזהו הרמז בדברי רש"י:
הדרך לבוא לידי "אשרי הדור" ,היינו
שהנהגת ה"דור" )האדם( תהי' כדבעי  -היא
ע"י "שהנשיא שלו נותן לב" ,היינו שהמוח
)ה"נשיא"( שולט על הלב ,וכדאיתא בספר
התניא )פי"ב( ש"המוח שליט על הלב בתולדתו
וטבע יצירתו כו' ,שכל אדם יכול ברצונו
שבמוחו להתאפק ולמשול ברוח תאוותו
שבלבו שלא למלאות תאוות לבו במעשה
דבור ומחשבה כו'" .ואזי יזהר האדם לא ליכשל
בשום חטא ר"ל.
וגם אם חלילה נכשל בחטא ,אפילו בשוגג -
אינו מסתפק בעשיית תשובה בפועל )"להביא
כפרה על שגגתו"( ,אלא מתעמק במוחו
בחומרת הדבר שעבר על רצונו יתברך ,ואז
"הנשיא שלו נותן לב" ,שהמוח פועל הכנעה
בלב ,להיות נשבר ונדכה.
ועי"ז לא זו בלבד שנתכפרה לו שגגתו ,אלא
"ק"ו שמתחרט על זדונותיו" ,שנעשה לו "קל"
לא להכשל ח"ו בזדונות ,כי יצרו כבר נכנע
לטוב שבו.

