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‰ננו  ˘מיני,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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



הסברא שחידש אהרן 
שהוטבה בעיני משה

איך יתכן שלא עלה על דעתו של משה לחלק בין קדשי שעה לקדשי דורות? / איך הוטבה סברתו של אהרן בעיני 
משה, בלי שהביא ראי' לדבריו? / החילוק בין משה ואהרן – חסד לעומת אמת

˘ל  ‰חט‡˙  ˘עיר  בענין   – ל‡‰רן  מ˘‰  בין  ˘‰יו  ‰„יעו˙  חילו˜י  ‡ו„ו˙  מסופר  בפר˘˙נו 
ר‡˘-חו„˘:

ב‡ו˙ו יום, ר‡˘-חו„˘ ניסן, ‰˜ריבו ˘לו˘‰ ˘עירי חט‡ו˙ – ו‡‰רן ובניו ‡כלו ר˜ ‡˙ ב˘ר 
ו‡ילו ‡˙ ‰˘עיר  וחנוכ˙ ‰מזבח,  למילו‡ים  לכבו„ ‰יום ‰˘מיני  במיוח„  ˘ב‡ו  ˘ני ‰˘עירים 

˘ב‡ כמוסף ר‡˘-חו„˘ – ˘רפו. 

וכ˘ר‡‰ ז‡˙ מ˘‰, ˜ˆף ו‡מר: "מ„וע ל‡ ‡כל˙ם ‡˙ ‰חט‡˙ במ˜ום ‰˜ו„˘" (י, יז), ו‰˘יב 
‡‰רן: "‰ן ‰יום ‰˜ריבו ‡˙ חט‡˙ם ו‡˙ עול˙ם לפני ‰', ו˙˜ר‡נ‰ ‡ו˙י כ‡ל‰, ו‡כל˙י חט‡˙ 

‰יום, ‰ייטב בעיני ‰'?!" (י, יט). 

ומפר˘ ר˘"י, ˘‡‰רן ‰˘יב למ˘‰ ˘ל‡ ‡כלו ‡˙ ‰חט‡˙ ב‚לל ‰יו˙ם ‡וננים (על מו˙ נ„ב 
ל‡כול  ז‰  ˘‰י˙ר  ב‡נינו˙ – ‰בין ‡‰רן  ל‰˙ח˘ב  ול‡  ל‡כול ˜„˘ים  ˘נˆטוו  ו‡ף  ו‡בי‰ו‡); 
˘ע‰"), ‡בל  ("˜„˘י  ˘ע‰"  כ"‰ור‡˙  יום  ב‡ו˙ו  ˘‰וב‡ו  לענין ‰˜רבנו˙  ב‡נינו˙ ‰ו‡ „ו˜‡ 
ובל˘ון  ז‰.  ‰י˙ר  בכלל  ‡ינו   – „ורו˙")  ("˜„˘י  ל„ורו˙  ˜בוע  ˜רבן  ˘‰ו‡  ר‡˘-חו„˘  ˘עיר 

ר˘"י:  "‰ייטב בעיני ‰' – ‡ם ˘מע˙ ב˜„˘י ˘ע‰, ‡ין לך ל‰˜ל ב˜„˘י „ורו˙". 

ומפר˘  כ).  (י,  בעיניו"  וייטב  מ˘‰  "וי˘מע  ‡‰רן:  „ברי   ˙‡ ˜יבל  ˘מ˘‰  ‰כ˙וב,  ומסיים 
ר˘"י: "וייטב בעיניו – ‰ו„‰ ול‡ בו˘ לומר 'ל‡ ˘מע˙י'". 

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



יזלקראת שבת

שאיפות עדינות לחיים רוחניים
מר י.ב. ˘י' נוסע - ‰ו‡ כבר נסע - לˆב‡ [‡ר‰"ב]. עליי ‰ו‡ ‰ו˙יר רו˘ם טוב במ‡ו„, ˘ר‚יל 
בו „יבר ‡˙  מ‡ופן  רבו˙  למ„˙י  רוחניים.  לחיים  וע„ין  עמו˜  ר‚˘  ילי„י ‡מרי˜‰,  על  לר‡ו˙ו 
˘ל ‰מˆוו˙  ליסו„ ‰פנימי  יוו„ע  ˘כ‡˘ר ‰ו‡  לי  ברי  מח˘בו˙יו ‰נ˜יו˙.  על  ו‚ם  ˘„יבר,  מ‰ 
‰מע˘יו˙, כ˙פלין, ˘ב˙, ט‰ר˙ ‰מ˘פח‰, כ˘רו˙ וכו' ‡זי ‰ו‡ - עם ˘‡יפו˙יו ‰ע„ינו˙ לחיים 

רוחניים - בוו„‡י י˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙ ‰מע˘יו˙, ‰ו‡ ˜רבן ˘ל ‰חינוך ‰בל˙י ‡חר‡י.

השליח האמיתי של ההשגחה הפרטית
˘˘ב˙  כמ‰  ע„  ‰‚וף ‰י‰ו„י,  ל˘מיר˙  ביו˙ר  ‚„ול‰  לב  ˙˘ומ˙  מייחס˙  ‰˜„ו˘‰  ˙ור˙נו 
„וח‰  נפ˘  פי˜וח  כן  פי  על  ‡ף  ימו˙",  מו˙  "מחללי'  ב˙ור‰  ככ˙וב  ˜„ו˘ים,  ‰כיפורים  ויום 

˘ב˙ ויום ‰כיפורים, ומי ˘ל‡ נו‰‚ כך עובר עביר‰ חמור‰ ביו˙ר.

ר‡‰, י„י„י י˜ירי, כיˆ„ ‰˘ם י˙ברך ˘ולח ‡˙ ‰‰‚נ‰ ‰מ˘מעו˙י˙ ˘לו עבור סכנו˙ וו„‡יו˙, 
ב‡מˆעו˙ מ‡ורע ˘‡נ˘ים ר‚ילים מכנים ‡ו˙ו כ"ˆירוף מ˜רים חסר ערך", ‡ך ב‡מ˙ ז‰ו ל‚מרי 
ל‰בי‡ ‡˙ ‡מˆעי ‰‰‚נ‰  ˘ל ‰‰˘‚ח‰ ‰פרטי˙  ז‰] ‰ו‡ ‰˘ליח ‰‡מי˙י  [מפ‚˘  'מ˜ר‰',  ל‡ 

כנ‚„ ‰סכנ‰ ‰‚ופני˙ ‰מסוכנ˙ ˘ל ‰י‰ו„ים.

ב‡ויר  בים  י‰יו,  ˘ל‡  י‰ו„ים ‰יכן  חיילים  סכנ‰.  במ˜ום  ˜מיע  ˘˙פלין ‰ם  בספרים  כ˙וב 
ובי˘יב‰, עלי‰ם ל‰ניח ˙פלין בכל יום חול. ומלב„ ז‡˙ ˘‰˙פלין ‰ם מˆו‰ ‰רי ז‰ו ‚ם ˜מיע 

[ל‰‚נ‰].

וזו‰י ‰כוונ‰ ˘ל ‰‰˘‚ח‰ ‰פרטי˙ ˘כינס‰ ‡˙ כולנו - ‡ו˙כם, מר י.ב. ו‡ו˙י - למ˘ך ˘ל 
לו ‡˙ ‡מˆעי ‰‰‚נ‰  - ‡ב‡ר  ב‡מˆעו˙כם   - ו˘‡ני  י.ב.,  ממר  טוב  רו˘ם  עליי  ˘˙ו˙יר  ˘ע‰, 

‰רˆיני כנ‚„ סכנ‰ ‚ופני˙, ˘י˘˙מ˘ בז‰ ו˘י‰י' מו‚ן.

י˙ברך  ו˘‰˘ם  י.ב.  למר  ו‰ברכ‰  פרי˘˙ ‰˘לום  למסור ‡˙  י„י„י ‰י˜ר,  מכם,  מב˜˘  ‰נני 
ייטיב וי˘מור עליו ‰יכן ˘י‰י' וי˘יבו ברי‡ לבי˙ו ולמ˘פח˙ו ˘יחיו.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח ס"ע ˜ ו‡ילך)

לקראת שבת „

ופ˘טו˙ ל˘ון ר˘"י (ר‡‰ ס' זכרון על ר˘"י. ועו„), ˘סבר˙ ‡‰רן ‰י˙‰ חי„ו˘ ב˘ביל מ˘‰, כי 
לסבר˙ ‡‰רן  מ˘‰  ˘‰סכים  ומח„˘,  ˘ב‡ ‰כ˙וב  וז‰ו  מפי ‰‚בור‰.  ז‰  חילו˜  מ˘‰  ˘מע  ל‡ 
עליו  ח˘ב˙י  ול‡  מ‰˜ב"‰  ז‰  חילו˜  ˘מע˙י  ל‡   – ˘מע˙י"  "ל‡  מפור˘:  ב‡ופן  ‡מר  ו‡ף 

מעˆמי, ו‰„ברים נ˙ח„˘ו ‡ˆלי מכוחו ˘ל ‡‰רן. 

ב. ולכ‡ור‰ י˘ ל˙מו‰:

סבר˙ ‡‰רן לחל˜ בין "˜„˘י ˘ע‰" ל"˜„˘י „ורו˙", כלומר: בין ˘ני ‰˘עירים ˘‰וב‡ו ‡ז 
כענין מיוח„ – לבין ˘עיר ר‡˘-חו„˘ ˘„ינו ˜בוע ל„ורו˙, ‰י‡ סבר‡ פ˘וט‰; 

כל-כך  ‰י'  מ˘‰  ‡ˆל  מזו:  וי˙יר‰  ז‰?  חילו˜  על  מעˆמו  מ˘‰  ח˘ב  ל‡  ז‰  כיˆ„  ומע˙‰, 
פ˘וט ˘‡ין לחל˜ ביני‰ם, ע„ ˘כ‡˘ר ר‡‰ ‡˙ ˘עיר ‰חט‡˙ "ו‰נ‰ ˘ורף" - מי„ ‰‚יע למˆב 

˘ל "וי˜ˆוף" (י, טז)!

ו‡יך   – עלי‰ם  ול‡ ˜ˆף  פעמים  כמ‰  י˘ר‡ל  בני  ˙לונו˙  ˘סבל ‡˙  מ˘‰  ר‡ינו ‡ˆל  [ו‰רי 
י˙כן ˘כ‡ן ‰˙˜ˆף מי„?!]  

ונ„ר˘ו  ז‰  בענין  לחל˜  ˘‡ין  פ˘וט  עˆמו ‰י'  מˆ„  מ˘‰  ˘‡ˆל  כיון  בי‡ור –  ול‡י„ך ˆריך 
לו ‡‰רן  ˘‡מר  ב‚לל  ר˜  ל˘נו˙ ‡˙ „ע˙ו  ˘מי‰ר  י˙כן  ר‡˘-חו„˘, ‡יך  ˘עיר  ‚ם ‡˙  ל‡כול 

˘י˘ סבר‡ לחל˜: "‡ם ˘מע˙ ב˜„˘י ˘ע‰ ‡ין לך ל‰˜ל ב˜„˘י „ורו˙"?!  

˘ע‰"  "˜„˘י  בין  ל‰˘וו˙  ‰כרח  ˘‡ין  ר˜  ‡ל‡  בוו„‡ו˙,  „בר  ‡‰רן  ‡מר  ˘ל‡  ובפרט 
ל"˜„˘י „ורו˙" – ו‡יך ‰ספי˜ ז‰ ל˘נו˙ ל‚מרי ‡˙ „ע˙ו ˘ל מ˘‰, ממˆב ˘ל "וי˜ˆוף" למˆב 

˘ל "וייטב בעיניו"?   

בין  לחל˜  כזו,  פ˘וט‰  ממנו ‰לכ‰  נ˙עלמ‰  ל„ע˙, ‡יך  כ‡ן: "י˘  ב‡ור ‰חיים  [וכן ‰˜˘‰ 
˜יבלו  למ‰   – ז‰  חילו˜  לע˘ו˙  ˘‡ין  לומר   „ˆ ‡יז‰  לו  ‰י'  ו‡ם  ˘ע‰?  ל˜„˘י  „ורו˙  ˜„˘י 

מ‡‰רן ול‡ „ן עליו לסו˙רו?"].

˘‡‰רן  יב)  פל"ז,  ‡„ר"נ   .‡ פי"‚,  פר˘˙נו  בוי˜"ר  ז‰  וכעין  ‡-ב.   ,‡˜ (זבחים  ‡י˙‡  ˘ב‚מר‡  וב‡מ˙, 
‰וסיף ו‰בי‡ ר‡י' לסבר˙ו – "˘מ‡ ל‡ ˘מע˙ ‡ל‡ ב˜„˘י ˘ע‰, „‡י ב˜„˘י „ורו˙ ˜ל וחומר 
ממע˘ר ‰˜ל: ומ‰ מע˘ר ‰˜ל ‡מר‰ ˙ור‰ 'ל‡ ‡כל˙י ב‡וני ממנו', ב˜„˘י „ורו˙ ל‡ כל ˘כן" 

(ור‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜ו"˘ חכ"ז ע' 66 ו‡ילך); 

˘ע‰"  "˜„˘י  בין  לחל˜  ‰סבר‡   ˙‡ ר˜  ‡‰רן  ב„ברי  ‰בי‡  ע‰"˙  בפירו˘ו  ר˘"י  ‡ולם 
מכח ‰סבר‡  ר˜  מן ‰˜ˆ‰ ‡ל ‰˜ˆ‰  מ˘‰ ‡˙ „ע˙ו  ˘ינ‰  ˘ל˘יט˙ו  ומ˘מע  ל"˜„˘י „ורו˙", 

בלב„. 

‚.  וי˘ לב‡ר: 

סבר˙ מ˘‰, ˘ב‰כרח ‰י' ל‡כול ‚ם ‡˙ ‰˘עיר ˘ל ר‡˘-חו„˘, מובנ˙ ‰י‡ לפי מ‰ ˘‰בי‡ 
‡ל  ר‡˘יכם  בניו  ול‡י˙מר  ול‡לעזר  ‡‰רן  ‡ל  מ˘‰  "וי‡מר  ו)  (י,  ‰פסו˜  על  כן,  לפני  ר˘"י 
˙פרעו וב‚„יכם ל‡ ˙פרומו ו‚ו'": "‡בל ‡סור ב˙ספור˙ – ‡בל ‡˙ם, ‡ל ˙ערבבו ˘מח˙ו ˘ל 

מ˜ום". 



‰לקראת שבת

˘מח˙   ˙‡ ל‰פריע  ˘ל‡  כ„י  וב‡נינו˙,  ב‡בילו˙  לנ‰ו‚  ובניו  ל‡‰רן  ‡יסור  ˘חל  ו‰יינו, 
‰˜ב"‰ כביכול בחנוכ˙ ‰מ˘כן. וכיון ˘ז‰ו יסו„ ‰‰י˙ר, סבר מ˘‰ ˘‡ין טעם לחל˜ בין סו‚י 
ו‰וי  ‰‡בילו˙   ˙‡ ‰„‚י˘ו  ˘בז‰  ‡כלו‰,  ול‡  ‰חט‡˙   ˙‡ ˘˘רפו  על  כעס  ולכן  ‰˜„˘ים; 

בס˙יר‰ ל"˘מח˙ו ˘ל מ˜ום".

ועל כך ‰˘יב ‡‰רן ב„יו˜ ל˘ונו - "‰ן ‰יום ‰˜ריבו ‡˙ חט‡˙ם ו‡˙ עול˙ם לפני ‰' ו‚ו'":

מ˜ום" ‰ו‡ „ו˜‡  ˘ל  ל"˘מח˙ו  ל‰פריע  ˘‰‡יסור  חי„˘ ‡‰רן   – זו – "לפני ‰'"  ב‰„‚˘‰ 
על  ו˙‡כל   '‰ מלפני   ˘‡ "ו˙ˆ‡  ‰י'  ˘˘ם  „ו˜‡,  ‰מזבח  לי„  ‰˘מח‰,  ˘ל  ‰עי˜רי  במ˜ום 

‰מזבח ‡˙ ‰עול‰ ו‡˙ ‰חלבים ויר‡ כל ‰עם וירונו ו‚ו'" (ט, כ„). 

ובכן, ˘ם – לי„ ‰מזבח - נ‡סר כל ענין ˘ל ‡בילו˙, ולכן "‰˜ריבו ‡˙ חט‡˙ם ו‡˙ עול˙ם 
לפני ‰'", ‡ˆל ‰מזבח, ‡ף ˘‰יו ‡וננים;

"במ˜ום  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ‰‡כיל‰  ‡מנם  ˘‰רי  ממ˘,   "'‰ "לפני  ‡ינ‰  ‰חט‡˙  ‡כיל˙  ‡בל 
˜„ו˘ . . ˙וך ‰˜לעים" (ר˘"י י, י„), ‡בל ל‡ "לפני ‰'" ממ˘, כי ‰‡כיל‰ ‡ינ‰ ˆריכ‰ ל‰יו˙ לי„ 

‰מזבח ב„ו˜‡.

ולכן סבר ‡‰רן ˘בענין ‰‡כיל‰ – ˘‡ינ‰ "לפני ‰'" ממ˘ – כן י˘ מ˜ום ל‰נ‰‚‰ ˘ל ‡נינו˙ 
ו‡בילו˙, כי ‡ין ז‰ בס˙יר‰ ל"˘מח˙ו ˘ל מ˜ום". 

ומ‰ ˘ל‚בי ˘ני ‰˘עירים ‰‡חרים כן נˆטוו ל‡וכלם – ‰סביר ‡‰רן ˘ז‰ו ענין מיוח„ ב˙ור 
ל‚בי ‰˘עיר  ˘‚ם  מז‰  ללמו„  – ‡י ‡פ˘ר  „ורו˙"  ב˜„˘י  ל‰˜ל  לך  "‡ין  ˘ע‰", ‡ך  "‰ור‡˙ 

ר‡˘-חו„˘, ˘‰ו‡ ˜רבן ˜בוע ל„ורו˙, ל‡ חל‰ ‰‡נינו˙. 

ו‡‰רן  מ˘‰  בין  חילו˜י ‰„יעו˙  ע‰"˙)  (בפירו˘ו  ˘‡ליב‡ „ר˘"י  מבו‡ר  בכל ‰נ"ל  ו‰נ‰   .„
˘בין "˜„˘י  ז‰  חילו˜  בענין  מפי ‰‚בור‰  מ˘‰  ˘מע  ˘ל‡  ו‰יינו,  בלב„,  סבר‡  ˘ל  בענין  ‰יו 

˘ע‰" ל"˜„˘י „ורו˙", ולכן ‰י' מ˜ום ל˘ני ‰ˆ„„ים.

 ,(‚ (י,  ‡‰רן"  "וי„ום  ˘נ‡מר  מ‰  על  ז‰,  לפני  ר˘"י  ˘ל  ‰מיוח„  ס‚נונו  לפר˘  י˘  ובז‰ 
‰„יבור,  עמו  ˘נ˙ייח„  ˜יבל?  ˘כר  ומ‰  ˘˙י˜˙ו.  על  ˘כר  ˜יבל   – ‡‰רן  "וי„ום  ל˘ונו:  וז‰ 

˘נ‡מר‰ לו לב„ו פר˘˙ ˘˙ויי יין". 

ולכ‡ור‰, ‰י' ר˘"י ˆריך ל˜ˆר ולומר בס‚נונו ‰ר‚יל: "˜יבל ˘כר על ˘˙י˜˙ו, ˘נ˙ייח„ עמו 
‰„יבור וכו'" – ולמ‰ ‰וˆרך ל‰‡ריך ול‰˜„ים בס‚נון ˘ל ˘‡ל‰: "ומ‰ ˘כר ˜יבל"?

˘˜יבל  ול˘לול ‡פ˘רו˙  ˜יבל,  ז‰  ˘כר  ˘„ו˜‡  ל‰„‚י˘  ˘נ˙כוון  לפר˘,  י˙כן  „רכנו  ולפי 
‡‰רן ˘כר ‡חר:

מפי ‰‚בור‰ – ‡ז ‰י'  נ˘מע  ל"˜„˘י „ורו˙"  ˘ע‰"  בין "˜„˘י  ˘‰חילו˜  למ„ים  ‡ם ‰יינו 
(ול‡  ‰˘עיר  בענין  ‰˜ב"‰  ˘‡מר  למ‰  לכוון  ˘זכ‰  ‰ו‡  ‡‰רן  ˘˜יבל  ˘‰˘כר  לומר  ‡פ˘ר 

מ˘‰); 

ענין  כ‡ן  ˘‰י'  נמˆ‡  מפי ‰‚בור‰ –  מפור˘  ז‰  חילו˜  נ˘מע  ל‡  ˘(‡ליב‡ „ר˘"י)  כיון  ‡ך 
"˘כר"  ˘ל  ענין  ז‰  ‡ין  ‡בל  מ˘‰,  מסבר˙  יו˙ר  נכונ‰  ‰י˙‰  ‡‰רן  ˘סבר˙  בלב„,  סבר‡  ˘ל 

טז

מפגש עם מטרה
שהמפגש בין האנשים הוא רמז אלוקי שכל אחד משני האנשים שנפגשו מוכרח ללמוד זה מזה ובהכרח שישפיעו זה 

על זה גם בענין של תורה ומצוות, לא רק בנוגע לצדקה וגמילות חסידים.

מפגש בין יהודים הוא רמז אלוקי
˘ני  בין  ˘מפ‚˘  ‡ומר,   - עלינו  י‚ן  זכו˙ו  טוב  ˘ם  ‰בעל  ˘לנו  ‰‚„ול   - רבי   – ‰"מור‰" 
‡נ˘ים ‰ו‡ על פי ס„ר ‰‰˘‚ח‰ ‰עליונ‰, ו‰מטר‰ ˘ל ‰מפ‚˘ מוכרח˙ ל‰יו˙ מנוˆל˙ בענין 
מ˘ני ‰‡נ˘ים  ˘כל ‡ח„  רמז ‡לו˜י  בין ‰‡נ˘ים ‰ו‡  ˘‰מפ‚˘  ומˆוו˙. ‰ווי ‡ומר,  ˙ור‰  ˘ל 
˘נפ‚˘ו מוכרח ללמו„ ז‰ מז‰ וב‰כרח ˘י˘פיעו ז‰ על ז‰ ‚ם בענין ˘ל ˙ור‰ ומˆוו˙, ל‡ ר˜ 

בנו‚ע לˆ„˜‰ ו‚מילו˙ חסי„ים. 

י˙ר  כל  ‡ו˙נו  מלמ„ים  וכך   - ע„ן  נ˘מ˙ו   - ‰בע˘"ט  ˘לנו,  ‰ר‡˘ון  ‰רבי  מלמ„נו  כך 
על  ˘מ˙רח˘ - ‚ם  מ‰  כל  על  ל‰ביט  ומוכרחים  ˘‡נו ˆריכים  ˘ל‰ם,  ב„ברי ‰חסי„ו˙  ‰רביים 
ענינים  על  ‰˘מים  מן  ‰ור‡‰   - ב‡מ˙   - ˘‰ן  "˜טנטנו˙",  ‡ו˙ן  מכנים  ˘‡נ˘ים  ‰˙רח˘ויו˙ 
למל‡  ˘עלי‰ם  ˘נפ‚˘ו,  ‰י‰ו„ים  על  ‰טיל‰   - י˙ברך  ‰˘ם   - ‰עליונ‰  ˘‰‰˘‚ח‰  מסויימים 

ז‡˙.

‡˙ם - ב‚זיר˙ ‰‰˘‚ח‰ ‰פרטי˙ [‰עליונ‰] - ‰ב‡˙ם ‡ליי ‡˙ מר י.ב. ˘י' ˘נכיר‰ו.

ו‡ני ‰˙‡ספנו  י.ב.  מר  ˘לו˘‰ ‡נ˘ים, ‡˙ם,  ל‚מרי.  כפ˘וט  נר‡‰ ‰„בר  ˘טחי ‰רי  במבט 
על  מ„בר  ומי  ˙˘ומ˙-לב,  לו  לייחס  "˘וו‰"  ˘‡ינו  ˘‚ר˙י  מ‡ורע  ז‰ו  לכ‡ור‰  ˘ע‰,  למ˘ך 

לנˆל לכך זמן כ„י ל‰˙בונן בז‰ ולכ˙וב ‡ו„ו˙יו.

‡ך ‰‡מ˙ ‡ינ‰ כך.

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



טו

עבודת קודש
בחברה- בקודש  עבודתו  דבר  על  לכתבו 

מובנת   – לזה  אנשים  מאיזה  והיחס  קדישא 

הפליאה והתמי' הכי גדולה על יחס כזה. וכבכל 

מדברי  ברור  ללמוד  יש  בזה  גם   – אנ"ש  ענייני 

הזקן  אדמו"ר  אשר  בסיפורם,  נשיאינו  רבותינו 

בחברה- לשמש  בילדותו)  (עוד  אביו  רשמו 

טובה  שמחזיק   – הזקן  אדמו"ר  ואמר  קדישא. 

בודאי  רבותינו  סיפורי  שככל   - זה.  על  לאביו 

גם בזה הוראה לנו ולבנינו. וק"ל.

(אגרות קודש חכ"ב עמ' לה)

בקשת מחילה משוכני עפר
החיים  בבית  שמש  הי'  אשר  ...נודעתי 

שלח  וגם  כדבעי,  אינו  בריאותו  מצב  ועתה 

מו״ח  כ״ק  ציון  על  קראתיו  אשר  בשבילו,  פ״נ 

אדמו״ר זצוקללה"ה נבג״מ זי"ע, ובודאי יעורר 

רחמים רבים עליו לרפואה קרובה.

לדעתי כדאי שיבקש מחילה מהשוכני עפר 

לסדר  קשה  ואם  שם,  שמש  שהי׳  החיים  בבית 

היינו  שלשה,  בפני  זה  יעשה  הרי  עשרה  בפני 

שאם  בפניהם,  ויאמר  לביה״ח  עמדו  שיכנסו 

איזה  של  בכבוד  ח׳׳ו  שפגע  פעולה  איזה  הי׳ 

מחילה  מבקש  הרי  זה,  בביה׳׳ח  עפר  משוכני 

היתה  ולא  מישראל  עשרה)  (או  שלשה  בפני 

כוונתו אלא בשביל כבודם.

כמובן יעשה זה אך כאשר ירשו לו הרופאים 

את  לעשות  לביה״ח  וללכת  ברחוב  להתהלך 

הנ״ל.

לבשר  יוכל  שבמהרה  חזקה  ...ותקותי 

שיחזור  עד  וטובה  ההולכת  בריאותו  מהטבת 

לאיתנו לגמרי.

(אגרות קודש ח"ד עמ' תכט)

הכנה וזכיה בתחיית המתים
שארגנה  במכתבה  לקרוא  אותי  שימח 

חברה קדישא של נשים, שכלל לא ניתן לשער 

ושכולנו  אמת,  של  חסד  של  הגדולה  הזכות 

המות  ובלע  המתים  לתחיית  במהרה  נזכה 

אלקיכם  בה'  הדבקים  ואתם  ושיקויים  לנצח, 

חיים כולכם היום, פשוט בגשמיות.

(תרגום מאגרות קודש ח"ד עמ' תקה)

הופסק  ואם  להנפש,  כלי  ענינו  ...גוף 

ממדריגתו,  נפילה  זו  הרי  שביניהם,  הקישור 

חברה  בו  המתעסקים  ועל  כפשוטו,  מיתה 

קדישא לסדר הכל שיהי' מוכן לתחיית המתים 

בב"ב.

(אגרות קודש ח"ב עמ' ה)

הסכמת החברה קדישא
[מענה לגבי נוסח מצבה:]

כפשוט הנוסח צריך להיות בהסכם החברא 

קדישא שי' שעל אתר ומסיימין בטוב.

(נדפס ב'היכל מנחם' ח"א עמ' סד)

חברה קדישא

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

לקראת שבת ו

עמו ‰„יבור  ("˘נ˙ייח„  בענין ‡חר  ˘‰˘כר ‰י'  כרחך  ועל  כו',  מלמעל‰  ˘˜יבל ‡‰רן  מיוח„ 
˘נ‡מר‰ לו לב„ו פר˘˙ ˘˙ויי יין"). 

‡‰רן  ˘„ו˜‡  ז‰  ˙ור‰")  ˘ל  "יינ‰  במ„ור  ב‡רוכ‰  ל‰לן  (ור‡‰  לב‡ר  י˘  ‰ענינים  ובפנימיו˙   .‰
‰ו‡ ˘כיוון לחל˜ בין "˜„˘י ˘ע‰" ל"˜„˘י „ורו˙", על פי ‰‰ב„ל ‰כללי ˘בין מ˘‰ ל‡‰רן, 

ובל˘ון חז"ל (˘מו"ר פ"‰, י): "חס„ – ז‰ ‡‰רן; ו‡מ˙ – ז‰ מ˘‰". 

ו‰נ‰, מ„˙ ‰"‡מ˙" נוט‰ ל‰˘וו˙ ‡˙ ‰כל, לל‡ ‰ב„לים ו˘ינויים בין פרט ‡ח„ לפרט ˘ני, 
בבחינ˙ "י˜וב ‰„ין ‡˙ ‰‰ר"; ו‡ילו מˆ„ מ„˙ ‰"חס„" מ˙ח˘בים יו˙ר ב‰˘ינויים וב‰ב„לים 
˘בין פרט ‡ח„ לפרט ˘ני, כי ‡ינו „ומ‰ ז‰ לז‰ ומ‰ ˘טוב ל‡ח„ ‡ינו טוב לחבירו וכו' וכו'.    

וכעין ז‰ בני„ון „י„ן, ‡ˆל מ˘‰ – מ„˙ ‰"‡מ˙" – ‰י˙‰ נטיי˙ ˘כלו ל‰˘וו˙ בין כל סו‚י 
ב‰ב„לים  ל‰˙ח˘ב  מ„˙ ‰"חס„" – ‰˙ח„˘  מˆ„ ‡‰רן –  ו„ו˜‡  ביני‰ם,  לחל˜  ול‡  ‰˜„˘ים 

˘בין פרט ‡ח„ לחבירו, ו‡י ‡פ˘ר ל‰˘וו˙ בין "˜„˘י ˘ע‰" ל"˜„˘י „ורו˙". 

ו‰„ברים עמו˜ים, ור‡‰ ב‡רוכ‰ ‰˙ווע„ויו˙ ˙˘מ"ח ח"‚ ע' 95 ו‡ילך.



פ

הוראת הלכה בפני 
אהרן – מה דינו?

ותצא אשר מלפני ה' ותאכל אותם
ר' אליעזר אומר לא מתו בני אהרן אלא ע"י שהורו הלכה בפני משה רבן
(י, ב. רש"י)

בני  שחטאו  לזה  בנוסף  הרי  עיון:  צריך  לכאורה 

הי'  לכאורה  הרי  משה,  בפני  הלכה  שהורו  בזה  אהרן 

אהרן  בפני  הלכה  שהורו  בזה  יותר  חמור  עון  בהם 

שהי' רבם וגם אביהם, שבזה חטאו בשניים, בהוראה 

הלשון  מדוע  וא"כ  אב,  בכבוד  ובפגיעה  רבם  לפני 

משה",  בפני  הלכה  ש"הורו  בזה  הי'  שחטאם  הוא 

נכלל  יהי'  שבזה  יותר  כולל  לשון  הול"ל  דלכאורה 

אהרן  של  בכבודו  הפגיעה   - יותר  החמור  העוון  גם 

אביהם?

ויש לומר הביאור בזה:

רבו  בפני  האוכל  שתלמיד  הסיבה,  בדיני  מצינו 

אינו רשאי להסב לפניו משום מורא וכבוד הרב אלא 

חיוב  אין  אבל  בפניו,  להסב  רשות  הרב  לו  נתן  אם 

בן  משא"כ  כבודו.  על  ולמחול  לו  להרשות  הרב  על 

מובהק,  רבו  הוא  אביו  אם  אפילו  אביו,  אצל  האוכל 

כבודו  על  מוחל  אב  הסתם  שמן  לפי  הסיבה,  צריך 

שהוא  אביו  שכיבוד  הוא  שהדין  שהגם  ונמצא,  לבנו. 

הבן  צריך  מ"מ  גרידא,  רבו  מכיבוד  יותר  חמור  רבו 

ברב  משא"כ  לבנו,  מוחל  אב  הסתם  מן  כי  להסב, 

סתע"ב  או"ח  הזקן  אדמו"ר  שו"ע  בכ"ז  (ראה  ותלמיד 

סי"א, וש"נ).

דהגם  אהרן,  דבני  בנדון  גם  לבאר  יש  זה  ולפי 

הי'  ואביהם  רבם  שהי'  אהרן  בכבוד  החיוב  שעצם 

גדול וחמור יותר מהחיוב בכבוד משה, מ"מ , מאחר 

הלכה  הורו  כאשר  הנה  לבנו  מוחל  האב  הסתם  שמן 

מחל  הסתם  שמן  אמרינן  ואביהם  רבם  אהרן  בפני 

להם, ובמילא אין זה חמור כ"כ כמו מה שהורו הלכה 

שמן  אמרינן  לא  ותלמיד  רב  שבדיני  משה,  בפני 

הסתם הרב מוחל. וק"ל.

טהרה מפני הקרבן 
או מפני הרגל?

מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו
ובנבלתם לא תגעו - מה ת"ל לא תגעו, ברגל.
(יא, ח. רש"י)

לזה  שהטעם  בשיטתו,  ביארו  רש"י  במפרשי 

שכל  "מפני  הוא  ברגל  נבלה  ממגע  ישראל  שהוזהרו 

ליכנס  וצריכין  ראי'  עולת  להביא  אז  חייבין  ישראל 

כאן,  הרא"ם  (ל'  השנה"  ימות  בשאר  משא"כ  בעזרה 

וראה גם גו"א שפ"ח, ועוד).

ולכאורה תמוה, הרי אם אזהרת הטומאה היא רק 

קרבנות  שנא  מאי  ברגל,  קרבן  דהבאת  החיוב  מפני 

להזהר  זה  חיוב  הרי  הקרבנות,  כל  משאר  הרגל 

אזהרת  מדוע  וא"כ  הקרבנות,  בכל  שייך  מטומאה 

לפירוש  וגם,  ב"רגל".  רק  היא  תגעו"  לא  "ובנבלתם 

קיים  שביהמ"ק  בזמן  רק  היא  זו  שאזהרה  נמצא  זה 

לרש"י  הו"ל  לא  כן,  ואם  בא"י,  שנמצאים  ולאלו 

"בעלותם  אחת  תיבה  להוסיף  אלא  "ברגל"  לסתום 

בזמן  רק  הוא  שהאיסור  ברור  שיהי'  וכיו"ב,  לרגל" 

שביהמ"ק קיים.

לשיטתו  אזיל  התורה  על  בפירושו  שרש"י  וי"ל 

בפירושו לש"ס:

איתא בגמ' "אשתו ארוסה לא אונן ולא מטמא לה 

ב).  כט,  (יבמות  לו"  מטמאת  ולא  אוננת  לא  היא  וכן 

ופירש רש"י "ולא מיטמאת . . כגון ברגל שישראלים 

מוזהרים על הטומאה מובנבלתם לא תגעו", ומלשונו 

הבאת  משום  אינה  ברגל  מטומאה  שהזהירות  מובן 

דהוי  בזה,  מחוייבות  אינן  נשים  שהרי  ראי',  עולת 

מטמאת  "לא  שהארוסה  זה  הרי  וגם,  שהזמ"ג,  מ"ע 

הארוס  שעל  מטמא"  ל"ולא  שוה  בפשטות  הוא  לו" 

לא  היא  הכהן  שעל  מת  טומאת  אזהרת  והרי  הכהן, 

וא"כ  הבית.  בזמן  שלא  ואף  בחו"ל  גם  כ"א  בארץ  רק 

(מצד  לו"  מטמאת  "לא  שהארוסה  זה  שגם  מובן 

שלא  ואף  בחו"ל  גם  היא  ברגל)  עצמו  לטהר  החיוב 

בזמן הבית.

על  רש"י  בפירוש  גם  הוא  שכן  לומר  יש  ועפ"ז 

הוא  זה  שציווי  מובן  "ברגל"  שסותם  דמזה  התורה, 

בנוגע לזמן הרגל (ולא כל ימות השנה), אבל הוא חל 

בכל המקומות והרגלים אף שאין בית. וכמו שתחלת 

בכל  שחל  ציווי  הוא  תאכלו"  לא  "מבשרם  זה  כתוב 

דקרא "ובנבלתם  בסיפא  גם  הוא  כן  זמן,  ובכל  מקום 

לא תגעו" שהיא אזהרה בכל המקומות והרגלים.

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

לקראת שבת י„

ל‰„‚י˘ ב‰וספ‰ זו, ובסוף ‰ל' טומ‡˙ ‡וכלין 

נ˜ט ר˜ "ל‰„מו˙ ב˘כינ‰". וי"ל ב‰˜„ים עו„ 

‰רמב"ם  מפר˘  ‡וכלין  טומ‡˙  „ב‰ל'  ˘ינוי, 

‰‚וף  "ט‰ר˙   – ו"˜„ו˘‰"  "ט‰ר‰"  ˘ל  ענינן 

‰„עו˙  מן  ‰נפ˘  ˜„ו˘˙   .  . ‰רעים  ממע˘ים 

‡סורו˙  מ‡כלו˙  (ב‰לכו˙  כ‡ן  ו‡ילו  ‰רעו˙", 

‰רמב"ם  „רך  ו‡ין  ‡וכלין,  טומ‡˙  ל‰לכו˙  ˘˜„מו 

מל‡כי  בי„  כמ"˘  ל‰לן,  ˘כו˙ב  „ברים  על  לסמוך 

כללי ‰רמב"ם ‡ו˙ ו) ס˙ם בל˘ון "מבי‡ ˜„ו˘‰ 

וט‰ר‰ כו'". 

"ל˘ם  ‰˙יבו˙  „ב‰וספ˙  בז‰,  לומר  וי˘ 

‰˜ב"‰" כוונ˙ ‰רמב"ם לרמז על עילוי מיוח„ 

‰ב‡ ע"י ‰ז‰ירו˙ ב„ברים ‡לו „ו˜‡. „כ‡˘ר 

˘כן  לפי  ל‡  ‡לו  ב„ברים  מ˙נ‰‚  ‰‡„ם 

˘כן ‰ז‰ירו  לפי  ונפ˘ו ‡ל‡  טבע ‚ופו  מחייב 

ר˜  ‰י‡  עבו„˙ו  ˘כללו˙  מור‰  ‰"ז  חכמים, 

 '‰ בעבו„˙  ‰˘לימו˙  בלב„,  ‰˜ב"‰"  "ל˘ם 

‰ו‡  „כ‡ן  וי"ל  ˙˘וב‰;  מ‰ל'  רפ"י  (ועיי'  "ל˘מ‰" 

פירו˘,  ו‡כ"מ).  מ‡‰ב‰"  מ"‰עוב„  ‡פי'  למעל‰ 

˘ע„יין  ˘‡פ˘ר  ‰˙ור‰  „יני  ב˘‡ר  ר˜  „ל‡ 

בז‰ירו˙  ‡ף  ‡ל‡  ו˙ועל˙ם,  טעמם  יו„ע  ‡ינו 

‰מוכרח˙ ממ˘ מˆ„ טבע ‰‚וף ‰רי ‰ו‡ ז‰יר 

מפני  ז‰ו  בו„‡י  ו‡"כ  חכמים,  ˘כן ˆיוו  מפני 

ל˘ם  מע˘יו  וכל   '‰ לרˆון  ונ˙ון  מסור  ˘כולו 

‰˜ב"‰ בלב„. וי˘ לומר „ז‰ו ‚ם עומ˜ ‰ל˘ון 

‰כוונ‰  ˘‡ין   – ‰˜ב"‰"  ל˘ם  נפ˘ו  "וממר˜ 

‡ל‡  ומ˘ו˜ˆים,  רעים  מ„ברים  מירו˜  ר˜ 

מע˘יו  ˘כל  ע„  בכלל   עˆמי  ר‚˘  מכל  מירו˜ 

"ל˘ם ‰˜ב"‰" בלב„.

ומע˙‰ י˘ ל‰וסיף בי‡ור ב„ברי ‰רמב"ם 
ב‡  ‰חיˆוניו˙  ˘נ˜יון  ‰נ"ל,  נבוכים  במור‰ 

‰ענין  ומ˘מעו˙  כו',  ‰פנימיו˙  נ˜יון  ‡חר 

ו"נ˜יון  ‰פנימיו˙"  "נ˜יון  בין  ˘‰חילו˜  ‰י‡ 

עי˜ר  בין  חילו˜  ר˜  ל‡  ‰ו‡  ‰חיˆוניו˙" 

וטפל, ‡ל‡ י˘ בו ‚ם ענין ˘ל ˜„ימ‰ ו‡יחור, 

‰חיˆוניו˙"  "נ˜יון  בענין  ‰˙ור‰"  ˘"מטר˙ 
מ˙˜יימ˙ ר˜ כ‡˘ר נ˜יון ז‰ ב‡ ל‡חרי "נ˜יון 
‰חיˆוניו˙"  "נ˜יון  ‰רי  ולכ‡ור‰,  ‰פנימיו˙". 
יו˙ר  כלי  ל‰יו˙  ‡ינו ‡ל‡ ‰מכ˘יר ‡˙ ‰‡„ם 
„נ˜יו˙  „רפב"י  וכבריי˙‡  כנ"ל,  לרוחניו˙ 
י˘  מ˘נ˙"ל  ע"פ  ‡בל  פרי˘ו˙.  לי„י  מבי‡‰ 
ל"מטר˙  ‰י‡  ‰רמב"ם  כוונ˙  ˘כ‡ן  לב‡ר, 
˘˘לימו˙  ‡לו,  „ברים  על  בˆיווי  ‰˙ור‰" 
‡לו  ב„ברים  ‰ז‰ירו˙  כ‡˘ר  ‰י‡  ‰מטר‰ 
מחוייב ‚ם  בפועל (˘ז‰  ל˘ם ‰נ˜יון  ר˜  ‡ינ‰ 
˘‰‡„ם  כ„י  ל‡  ו‡פילו  ‰‡נו˘י),  טבע  מˆ„ 
("נ˜יון  רוחני˙  ל˘לימו˙  כלי  יו˙ר  י‰י' 
‰חיˆוניו˙"  "נ˜יון  ˘‚ם  ‡ל‡  ‰פנימיו˙"), 
י‰י' ‡ך ור˜ מפני ˆיווי ‰' (ע"י חכמי ‰˙ור‰); 
‰פנימיו˙",  "נ˜יון  ל‡חרי  ר˜  זמנו  ז‰  ור‚˘ 
‚ופניים  בענינים  ל‰ר‚י˘  יכול  „‡ימ˙י 
וטבעיים ˘עו˘‰ ‡ו˙ם ר˜ מפני ˆיווי ‰', ‰"ז 
ט‰ר‰  ‰פנימיו˙",  "נ˜יון  בו  ˘י˘  ל‡חרי  ר˜ 
כו',  רˆויו˙  בל˙י  ומ„ו˙  מ„עו˙  מוחלט˙ 
ב"נ˜יון  ‰˙ור‰"  ל"מטר˙  ˘י‚יע  ˘ייך  ˘‡ז 

‰חיˆוניו˙".

‡וכלין  טומ‡˙  ‰ל'  סוף  בין  ‰חילו˜  וז‰ו 
בט‰ר‰  חולין  ב‡כיל˙  מיירי  „‰˙ם  ל‰כ‡, 
וע"ז  ‰עבו„‰,  ר‡˘י˙  ‰פרי˘ו˙,  ענין  ˘‰ו‡ 
‰מ„רי‚ו˙  בס„ר  ‰‡„ם  יעל‰  „עי"ז  כ˙ב 
„ט‰ר‰ ו˜„ו˘‰ ונ˜יו˙, בחיˆוניו˙ ובפנימיו˙ 
כל  פירט  ולכן  ל˘כינ‰.  ˘י˙„מ‰  ע„  כו', 
מיירי  ‰כ‡  ‡בל  ס„רן.  לפי  ובי‡רן  ‰מ„רי‚ו˙ 

"נ˜יון  ˘ל‡חרי  ‰חיˆוניו˙"  "נ˜יון  במעל˙ 
‚ופו   ˙‡ טי‰ר  ˘כבר  „ל‡חרי  ‰פנימיו˙", 
ב˘כינ‰"  "ל‰„מו˙  לי„י  ב‡  וכבר  כו'  ונפ˘ו 
עˆמו,  ˘לימו˙  ל˘ם  ז‰ ‰ו‡  ˘כל  י˙כן  ע„יין 
ל˘ונו  (כ„יו˜  ז‰  כל  על  ב‰וספ‰  מיירי  וכ‡ן 

לנפ˘ו"),  י˙יר‰  וט‰ר‰  ˜„ו˘‰  "מבי‡  ‰כ‡ 
נפ˘ו (ר˜)  כ˘"ממר˜  „‰עבו„‰ ‰˘לימ‰ ‰י‡ 
בנ˜יון  ‡פי'  ז‰ירו˙ו  ˘‡ופן  ‰˜ב"‰",  ל˘ם 

חיˆוני ‰י‡ מ˘ום ‰ˆיווי.
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"ט‰ר‰  ו‡ח"כ  לכלוך),  ‰סר˙  (˘מ˘מעו 
מטומ‡‰,  ט‰ר‰  ר˜  ל‡  (˘מ˘מע‰  י˙יר‰" 
˘ל  טבילו˙  חמ˘  ע"„  ט‰ר‰,  ˙וספ˙  ‡ל‡ 
"˜„ו˘‰"  ו‡ח"כ  ‰כפורים),  ביום  ‰כ‰"‚ 
מבריי˙‡  (וכ„מוכח  מט‰ר‰  למעל‰  ˘‰י‡ 
„רפב"י „ל‰לן). וביו˙ר ˙מו‰, „‰נ‰ ‰ך ˜ר‡ 
כי ˜„ו˘ ‡ני"  ו‰יי˙ם ˜„ו˘ים  „"ו‰˙˜„˘˙ם 
‰בי‡ו ‰רמב"ם ‚ם בסוף ‰לכו˙ טומ‡˙ ‡וכלין 
ז‰  "ו„בר  וז"ל:  בט‰ר‰,  חולין  ‡כיל˙  לענין 
‰י‡  י˙יר‰  ˜„ו˘‰  בט‰ר‰)  חולין  (‡כיל˙ 
מ˘‡ר  ופור˘  ‡„ם  נב„ל  ˘י‰י'  חסי„ו˙  ו„רך 
ט‰ר˙ ‰‚וף  לי„י  מבי‡‰  ˘‰פרי˘ו˙  כו'  ‰עם 
לי„י  מבי‡‰  ‰‚וף  וט‰ר˙  ‰רעים,  ממע˘ים 
˜„ו˘˙ ‰נפ˘ מן ‰„עו˙ ‰רעו˙ ו˜„ו˘˙ ‰נפ˘ 
ו‰˙˜„˘˙ם  ˘נ‡מר  ב˘כינ‰  ל‰„מו˙  ‚ורמ˙ 
מ˜„˘כם",   '‰ ‡ני  ˜„ו˘  כי  ˜„ו˘ים  ו‰יי˙ם 
כפי  ‰מעלו˙  ‰רמב"ם  מנ‰  ‡כן  ˘כ‡ן  ‰רי 
"ט‰ר‰",  ‡ח"כ  "פרי˘ו˙",  ˙חיל‰  ס„רן, 
בבריי˙‡  לס„רם  [ב‰˙‡ם  "˜„ו˘‰"  ו‡ח"כ 
„רפב"י ע"ז כ, ב (כ‚ירס˙ ‰ירו˘למי ˘˜לים ספ"‚, 
לי„י  מבי‡‰  בבבלי) "פרי˘ו˙  ‚ירס˙ ‰רי"ף  וכ"‰ 

ולבסוף  ˜„ו˘‰"],  לי„י  מבי‡‰  ט‰ר‰  ט‰ר‰, 
– "ל‰„מו˙ ב˘כינ‰"; ומ‰ טעם ב‰ל' מ‡כ"‡ 

˘ינ‰ ‰רמב"ם ומנ‰ ‰מעלו˙ בס„ר ‰פוך.

˘‡סרו  ‰„ברים  „‰נ‰  בז‰,  ו‰נר‡‰ 
חכמים ב"בל ˙˘˜ˆו" ‰רי ‰ם „ברים "˘נפ˘ 
י‰‰ מ‰ן . . מ˙‡וננ˙ מ‰ם" (ל˘ון  רוב בני ‡„ם̃ 
ר‡ו  מ‰  ל‰בין  „רו˘  ומע˙‰  ‰כ"ט),  ‰רמב"ם 

מ„ברים  על ‰‰מנעו˙  בפירוט  ל‰ז‰יר  חכמים 
‡לו, ‰ל‡ בל‡ו ‰כי טבע רוב בני ‡„ם ל‰˙רח˜ 
מיעוט  ב˘ביל  ר˜  ˘ז‰ו  לומר  [ו„וח˜  מ‰ם 
עˆמם, ‰יפך   ˙‡ ı˜˘ל ח˘ים  ˘‡ין  בני ‡„ם 
˙„בר,  ‰רוב  על  ˘‰˙ור‰  ובפרט  ‰‚וף,  טבע 
וכמ"˘ ‰רמב"ם במו"נ ח"‚ פל"„]. ול‰כי י˘ 
זו,  ב‰לכ‰  ‰רמב"ם  ˘מ˘מיענו  ˘ז‰ו  לומר, 
ˆריכ‰  ‡לו  ב„ברים  בז‰ירו˙ו  ‰‡„ם  ˘כוונ˙ 
‡„ם  לבן  ר‡וי  ˘כן  מפני  (ר˜)  ל‡  ל‰יו˙ 
ל‰˙נ‰‚ (מˆ„ טבע ‚ופו), ‡ל‡ מפני ˘"‰נז‰ר 

י˙יר‰  וט‰ר‰  ˜„ו˘‰  מבי‡  ‡לו  ב„ברים 
לנפ˘ו וממר˜ נפ˘ו ל˘ם ‰˜ב"‰", ‰יינו ˘ז‰ 
˘נ˜יון  „‡ע"פ  ‰נפ˘.  וט‰ר˙  ל˜„ו˘˙  נו‚ע 
ל‚בי  (ובפרט  לכ‡ור‰  טפל,  „בר  ‰ו‡  ‚˘מי 
במור‰  ‚ם  וכמבו‡ר   – רוחני˙)  וט‰ר‰  נ˜יו˙ 
ורחיˆ˙  ‰ב‚„ים  ˘"נ˜יון  ספל"‚)  (˘ם  נבוכים 
‰‚וף וסלו˜ ‰לכלוכים ‚ם ז‰ ממטרו˙ ‰˙ור‰ 
‰לב  וטי‰ור  ‰מע˘ים  טי‰ור  ל‡חר  ‡בל  ‰זו, 
‰מטמ‡ו˙  ו‰מ„ו˙  ‰מטמ‡ו˙  ‰‰˘˜פו˙  מן 
ונ˜יון  . ‰מטר‰ ‰ר‡˘וני˙ ˆמˆום ‰˙‡וו˙,   .
מכל   – ‰פנימיו˙"  נ˜יון  ‡חר  ‰חיˆוניו˙ 
ל"נ˜יון  ‚ם  נו‚ע  ‰חיˆוניו˙"  "נ˜יון  מ˜ום, 
‰פנימיו˙", כי ע"י ˘‰‡„ם נז‰ר ב„ברים ‡לו 
(מ˘ום  לנפ˘ו"  י˙יר‰  וט‰ר‰  ˜„ו˘‰  "מבי‡ 
‡ו˙ו  ועו˘‰  ‰‡„ם   ˙‡ מכ˘יר  ‚˘מי  ˘נ˜יון 

כלי יו˙ר לרוחניו˙ ו„˜ו˙ נ˘מ˙ו).

ועפ"ז י˘ לב‡ר ‚ם ‰טעם ˘‰רמב"ם מנ‰ 
ט‰ר‰  ˜„ו˘‰,   – ‰פוך  בס„ר  ‰מעלו˙   ˙‡
˘ל‡  ‰רמב"ם,  מרמז  „בז‰  נפ˘ו",  ו"ממר˜ 
ל"נ˜יון  נו‚ע  ‰חיˆוניו˙"  ˘"נ˜יון  בלב„  זו 
˘‰‡„ם  „ככל  ז‡˙,  עו„  ‡ל‡  ‰פנימיו˙", 
נ„ר˘˙  ב˜„ו˘‰,  יו˙ר  נעלי˙  ל„ר‚‡  מ˙על‰ 
„‡מרו   ‡‰ „רך  על  ‚„ול‰.  יו˙ר  נ˜יו˙  ממנו 
(˘ב˙ ˜י„, ‡) "˙"ח ˘נמˆ‡ רבב על ב‚„ו כו'", 

מ"ו)  פ"ט  „מ˜וו‡ו˙  (ממ˙ני'  ˘ם  ב‚מ'  וכמוב‡ 
מ˘ני  בור  ו˘ל  ‡ח„  מˆ„  (˙"ח)  בנ‡ין  "˘ל 
ל„ר‚‡  מ˙על‰  ˘כ‡˘ר  מובן,  ˘מז‰  ˆ„„ין", 
("˜„ו˘‰")  חכם"  ב"˙למי„  יו˙ר  נעלי˙ 
יו˙ר,  ‚„ול‰  ("ט‰ר‰")  נ˜יו˙  ממנו  נ„ר˘˙ 
נח˘בים  ‰יו  ל‡  ז‰  ˘לפני  מענינים  ‚ם 
כוונ˙  „זו‰י  ‰כ‡,  ‰„ין  ו‰ו‡  כ"רבב".  ‡ˆלו 
וט‰ר‰  ˜„ו˘‰  "מבי‡  ל˘ונו  ב„יו˜  ‰רמב"ם 
˘ב‰‚יע‰   – כו'"  נפ˘ו  וממר˜  לנפ˘ו  י˙יר‰ 
ענין  ‰נפ˘  ˆריכ‰  י˙יר‰,  ˜„ו˘‰  ˘ל  למˆב 
˘ˆ"ל  ‡ל‡  עו„  ול‡  מחו„˘˙,  "ט‰ר‰"  ˘ל 

"ממר˜ נפ˘ו".

‰רמב"ם  ל˘ון  „יו˜  ל‰בין  י˘  וע„יין 
רˆ‰  מ‰  ‰˜ב"‰",  ל˘ם  נפ˘ו)  "(וממר˜ 

ח

חסד ואמת נפגשו
משה איש האמת ואהרן אוהב הבריות / כיצד יתכן ענין אמיתי ונצחי באדם מוגבל? / למצוא נקודת אמת בכל 

יהודי באשר הוא

‡חרי מו˙ ˘ני בני ‡‰רן, ˆיוו1‰ מ˘‰ ‡˙ ‡‰רן ‡לעזר ו‡י˙מר – ‰כ‰נים ‰נו˙רים, ˘למרו˙ 
‰יו˙ם "‡וננים" עלי‰ם ל‡כול ‡˙ ‰˜„˘ים ˘‰˜ריבו לר‚ל חנוכ˙ ‰מ˘כן.

ל‡כול  ˆריכים  ‰יו  מ˘‰  ˘ל  ול„ע˙ו  מוסף,  ˘עיר  ‚ם  בו  ו˜רב  ‰י‰  חו„˘  ר‡˘  יום  ו‡ו˙ו 
„ר˘  „רו˘  ‰חט‡˙  ˘עיר  "ו‡˙  ‡˘ר  ‰˙ור2‰  מספר˙  ובפועל  ‰˘עיר,  ‡ו˙ו   ˙‡ ‚ם  ב‡נינו˙ 

מ˘‰, ו‰נ‰ ˘ורף", ומ˘נו„ע ז‡˙ למ˘‰, ‰רי "וי˜ˆוף על ‡לעזר ו‡י˙מר".

וסוף „בר ‰י‰ ˘טען ‡‰רן, ˘מ‰ ˘נˆטוו ל‡כול ˜„˘י חנוכ˙ ‰מזבח ‡ין זו ר‡י‰ ˘יו˙רו ‚ם 
ב˘עיר ר‡˘ חו„˘, „"‡ם ˘מע˙ ב˜„˘י ˘ע‰" – ב˜„˘י חנוכ˙ ‰מזבח, "‡ין לך ל‰˜ל ב˜„˘י 

„ורו˙" – ‡ין לומר ˘‚ם ˜„˘י „ורו˙, כ˘עיר ר‡˘ חו„˘, יו˙רו ל‡כיל‰ ב‡נינו˙.

ומ˘˘מע מ˘‰ סבר˙ו ˘ל ‡‰רן, ‰רי "וייטב בעיניו" – "‰ו„‰ ול‡ בו˘ לומר ל‡ ˘מע˙י".

ו‰נ‰ סבר˙ו ˘ל ‡‰רן לחל˜ בין ˜„˘י ˘ע‰ ל˜„˘י „ורו˙ יכול ‰י‰ מ˘‰ בעˆמו לחל˜ כן, 
רב˙י:  ˙מי‰‰  ל˙מו‰  י˘  כן  ו‡ם  ב‡נינו˙,  ˘מו˙רים  ביני‰ם  ל‰˘וו˙  נט˙‰ „ע˙ו  מ˜ום  ומכל 
מ˘‰ ‡˙  ˘ינ‰  ו‡יך  עליו ‡‰רן,  חל˜  ומ„וע  ביני‰ם,  לחל˜  ˘‡ין  ב˙חיל‰  מ˘‰  סבר  טעם  מ‰ 

„ע˙ו למ˘מע סבר‰ זו?

בין  מ˘‰  ‰˘וו‰  טעם  מ‰  מובן  ˘יימˆ‡  ‰פנימיו˙,  ב„רך  ברוחניו˙  ‰„ברים  וכ˘י˙ב‡רו 
סימן ‰ו‡  ל˘ע‰  כל ‰מ˙‡ים  ˘ל‡  מ˘‰  ˘יסכים  וכיˆ„ ‚רמ‰ „ע˙ ‡‰רן  ל„ורו˙,  ˘ע‰  ˜„˘י 

‚ם ל„ורו˙.

1) י, יב ו‡ילך.

2) י, טז-כ. ובפר˘"י.

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

משה איש האמת ואהרן אוהב הבריות
מי„˙ו ˘ל ‡‰רן מי„˙ ‰חס„ ‰י‡ ומ„˙ו ˘ל מ˘‰ – ‡מ˙. וכפי ˘„ר˘ו רבו˙ינו3 ‡˙ ‰כ˙וב 

"חס„ ו‡מ˙ נפ‚˘ו": "חס„ ז‰ ‡‰רן . . ו‡מ˙ ז‰ מ˘‰".

ו‰נ‰, מי„ו˙ ‰‡מ˙ ו‰חס„ ˘ונו˙ ונב„לו˙ זו מזו:

‰‡מ˙ ‡ינ‰ מ˘˙נ‰ לעולם, ‰י‡ נו˙ר˙ בעינ‰ ‚ם ב˘ינויי ‰זמנים ו‡ינ‰ מ˘˙נ‰ כמל‡ נימ‰ 
˘ל  ל‡מי˙˙ו  ו˘ומעים ‡ו˙‰, ‡ל‡  ל‡לו ‰מ˜בלים  מ˙ייחס˙  כי ‰‡מ˙ ‡ינ‰  למ˜ום,  ממ˜ום 

„בר כפי ˘‰ו‡.

מי„˙ ‰חס„, לעומ˙ ז‡˙ עניינ‰ ‰ו‡ ל‰יטיב לזול˙, ו‰טוב עבור ‰זול˙ ‡ינו נמ„„ לפי ‰טוב 
לטוב  ז˜ו˜  ‡„ם  כל  ומ„רי‚˙ו,  מˆבו  לפי  ומ˜בל  מ˜בל  בכל  ‡ם  כי  ל‰˘פיע,  ‰מטיב  ˘רוˆ‰ 

בנו˘‡ ‡חר ובכמו˙ ‰מ˙‡מ˙ לו לפום ˘יעור‡ „ילי‰.

ונמˆ‡, ‡˘ר מˆ„ מי„˙ ‰‡מ˙, י˘נ‰ ר˜ ‡מ˙ ‡ח˙, ‰י‡ ו‡ין בל˙‰, ‡ך מי„˙ ‰חס„ בו„˜˙ 
˙מי„ ‡˙ מˆב ‰זמן ו‰‡י˘ ב‡˘ר ‰ו‡, ולפי ז‰ מ˙‡ימ‰ ‡˙ ‰˘פע˙‰. 

‰רי  „ורו˙",  ל"˜„˘י  ˘ע‰"  "˜„˘י  בין  ל‰˘וו˙  ב‡ים  כ‡˘ר  „י„ן,  בני„ון  מובן  וממיל‡ 
מ˘‰ רבינו סבור ˘„ין ‡ח„ ל‰ם, ˘‡ם ‰‡מ˙ ‰י‡ ˘ב"˘ע‰" זו ˆריכ‰ ל‰יו˙ „ר‚‰ מסויימ˙ 
˘ל ˜„ו˘‰, ‰נ‰ ‡מ˙ זו ‰י‡ ‰‡מ˙ ‚ם בכל ‰זמנים כולם, ובמיל‡ בין "ל˘ע‰" – בע˙ חנוכ˙ 
‰מ˘כן, ובין "ל„ורו˙" ˘יבו‡ו ‡חרי כן נ„ר˘˙ ‡ו˙‰ „ר‚‡ ˘ל ˜„ו˘‰, כי ‰‡מ˙ ‡ינ‰ מ˘˙נ‰ 

לפי ‰˙נ‡ים ו‰מˆבים ˘בכל „ור ו„ור.

לעומ˙ ז‡˙ ‡‰רן מי„˙ו מי„˙ ‰חס„ – "‡ו‰ב ‡˙ ‰בריו˙ ומ˜רבן ל˙ור‰"4, ‰ו‡ מ˙מסר כל 
כולו למען כל ‡י˘ מי˘ר‡ל בלי ‰ב„ל מ‰י „ר‚˙ו ומ‰ מˆבו ברוחניו˙, ו‡פילו ‡ו˙ם ‰מכונים 

"בריו˙" – ˘מעל˙ם ‰יחי„‰ ‰י‡ ˘בר‡ם ‰˜ב"‰, מ˙עס˜ ‡י˙ם ‡‰רן ומ˜רבן ל˙ור‰.

˘מ‰  ‡‰רן  טוען    – "ל„ורו˙"  ל‡חוז  ˆריכים  ˘ב‰  ‰„ר‚‡  ‡ו„ו˙  מ„ובר  כ‡˘ר  וממיל‡ 
‰מ˜ומו˙  ב˘ינויי  ל‰˙ח˘ב  י˘  כי  "ל„ורו˙",  מחייב˙  ‰ור‡‰  ‡ינו  ˘ע‰"  ב˜„˘י  ˘"˘מע˙ 
ו‰זמנים, כ˘ם ˘מי„˙ו – מי„˙ ‰חס„ מ˙ח˘ב˙ ב˘ינויי זמנים ומˆבים, ו‡ם כן „ר‚˙ ‰˜„ו˘‰ 
‰נ„ר˘˙ בע˙ ˘˘ר˙‰ ˘כינ‰ בחנוכ˙ ‰מ˘כן, ‡ינ‰ ‰„ר‚‡ ‰נ„ר˘˙ בכל מ˜ום וזמן, ‡ל‡ י˘ 

ל˘‡וף בכל מˆב ל˘לימו˙ ‰‡פ˘רי˙ ב‰˙ח˘ב ב˙נ‡י ‰זמן ו‰מ˜ום.

כיצד יתכן ענין אמיתי ונצחי באדם מוגבל?
וכ‡ן רו‡ים ‡נו „בר נפל‡ ביו˙ר: ל‡חר ˘בי‡ר ‡‰רן למ˘‰ ˘ל„ע˙ו י˘ ‰פר˘ בין ‰נ„ר˘ 
ולכ‡ור‰  בעיניו",  וייטב  מ˘‰  "וי˘מע  ‰נ‰  "ל„ורו˙",  ממנו  ‰מˆופ‰  לבין  "ל˘ע‰"  מי‰ו„י 
ב„ורו˙ ‰ב‡ים  ˘י‰ו„י  לכך  יסכים  וכיˆ„  מי„˙ ‰‡מ˙,  מי„˙ו  מ˘‰  ו‰ל‡  יי˙כן ‰„בר?  כיˆ„ 

י˘נ‰ כמלו‡ נימ‰ מ‰˜„ו˘‰ ‰ר‡וי‰ מˆ„ ‰‡מ˙?!

3) ˘מו˙ רב‰ פ"‰, י.

4) ‡בו˙ פ"‡ מי"ב.

יב

דברים שאסרו חכמים 
משום ב תשקצו

ידקדק בלשון הרמב"ם בסוף הל' מאכלות אסורות גבי דברים אלו, והשינוי מלשונו מסוף הל' טומאת אוכלין / יסיק 
דהרמב"ם כאן בא להדגיש הלכה בדבר אופן הזהירות שצ"ל בדברים אלו וגודל מעלת אופן זה

‰כ"ט  (פי"ז  ‡סורו˙  מ‡כלו˙  ‰ל'  בסוף 
חכמים  ˘‡סרו  ‰„ברים  ‰רמב"ם  מנ‰  ו‡ילך) 
נפ˘ו˙יכם"  ˙˘˜ˆו ‡˙  בכלל "‡ל  ˘‰ם  מפני 
(פר˘˙נו י‡, מ‚), ולבסוף סיים וז"ל "וכל ‰נז‰ר 

י˙יר‰  וט‰ר‰  ˜„ו˘‰  מבי‡  ‡לו  ב„ברים 
˘נ‡מר  ‰˜ב"‰  ל˘ם  נפ˘ו  וממר˜  לנפ˘ו 
˜„ו˘ים  ו‰יי˙ם  ו‰˙˜„˘˙ם  מ„)  ˘ם,  (פר˘˙נו 

˘ל ‰רמב"ם  מ˜ורו  ובפ˘טו˙  כי ˜„ו˘ ‡ני". 
לי„י  מבי‡‰  זו  „ז‰ירו˙   – כ‡ן  ˘כ˙ב  למ‰ 
˘‰רי  עˆמו,  ז‰  ממ˜ר‡  ‰ו‡   – כו'  ˜„ו˘‰ 
ב‡  ˜„ו˘ים"  ו‰יי˙ם  "ו‰˙˜„˘˙ם  ‰כ˙וב 
נפ˘ו˙יכם   ˙‡ ˙˘˜ˆו  "‡ל  ל‡יסור  ב‰מ˘ך 
‚ו'", ו‰ו‡ נ˙ינ˙ טעם לו, כ‰˙חל˙ ‰כ˙וב "כי 
סע"ב  נ‚,  ברכו˙  (ועיי'  ‚ו'"  ו‰˙˜„˘˙ם  ‡ני ‰"‡ 
ל˘ון  „מפ˘טו˙  בי‡ור,  „רו˘  ומע˙‰  ו‡כ"מ). 

מ˘מע,  ‡לו"  ב„ברים  ‰נז‰ר  "וכל  ‰רמב"ם 
‰„ברים  לכל  כוונ˙ו  ‡ין  ‡לו"  „ב"„ברים 
‡ל‡  ‡סורו˙,  מ‡כלו˙  ˘ב‰לכו˙  ו‰‡יסורים 
לפנ"ז, ‰יינו  בסמיכו˙  ˘נמנו  ל„ברים ‡לו  ר˜ 
˘‰"˜„ו˘‰ וט‰ר‰ י˙יר‰" ב‡‰ ע"י ‰ז‰ירו˙ 

"‡ל  מ˘ום  חכמים  ˘‡סרו  ‡לו"  "ב„ברים 
מל'  בכוונ˙ו  מוכח  (וכן  נפ˘ו˙יכם"   ˙‡ ˙˘˜ˆו 

˘ב˜  ‡מ‡י  ו˙מו‰,  עיי"˘).  כ‡ן,  ספר  ‰˜רי˙ 

˙˘˜ˆו" ‰מפור˘  ‰רמב"ם ‚ופ‡ „‡יסור "‡ל 
רˆים, כלי˘נ‡  ב˜ר‡ כ‡ן, ‰יינו ‡יסור ‡כיל˙̆ 
נמי  (‡י   "ıור˘‰  ıר˘‰ "בכל  ל‡ל˙ר  „˜ר‡ 
כ‡ן  ‰כ˙וב  ˜‡י  „בפ˘טו˙  מזו,  י˙יר‰  י"ל 
„‡וריי˙‡  ‡סורו˙  מ‡כלו˙  ‡יסור  כללו˙  על 
"ז‡˙  ‰כ˙ובים  וכ‰מ˘ך  בפר˘‰,  ‰מבו‡ר 
‚ו'  ‰טמ‡  בין  ל‰ב„יל  ‚ו'  ‰ב‰מ‰  ˙ור˙ 
ענין  ‰רמב"ם  ונ˜ט  ‚ו'"),  ‰נ‡כל˙  ‰חי'  ובין 
מ„ברי‰ם  ‡יסורים  ‚בי  ר˜  ו‰ט‰ר‰  ‰˜„ו˘‰ 

˘(‚ם) ‰ם בכלל "‡ל ˙˘˜ˆו ‚ו'". 

כ‡ן  ‰רמב"ם  „כוונ˙  לח„˘  ונר‡‰ 
 ‰„‚‡ ב„ברי  ‡לו  ‰לכו˙  לסיים  ר˜  ל‡  ‰י‡ 
‰לכ‰  „בר  ל‰˘מיענו  בעי˜ר  ‡ל‡  כו'  ומוסר 
˙˘˜ˆו  בל  בעניני  ‰מחוייב  ‰ז‰ירו˙  ב‡ופן 
וי˙ב‡ר  ‡ו„ו˙ם.  ר˜  „יבר  ולכן  כ‡ן,  ˘מנ‰ 
(ו‰מעלו˙)  ‰„ברים  בס„ר  ‰„˜„ו˜  ב‰˜„ים 
י˙יר‰  וט‰ר‰  ˘מנ‰ ‰רמב"ם, "מבי‡ ˜„ו˘‰ 
„‰יינו  ‰˜ב"‰",  ל˘ם  נפ˘ו  וממר˜  לנפ˘ו 
ור˜  "ט‰ר‰",  ו‡ח"כ  "˜„ו˘‰",  ˙חיל‰ 
בס„ר  נפ˘ו". „לכ‡ור‰ ‰ול"ל  לבסוף "ממר˜ 
‰פוך, מן ‰˜ל ‡ל ‰כב„, ˙חיל‰ מירו˜ ‰נפ˘ 

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה



פ

שתויים מיינה של תורה
ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם וימתו לפני ה'
שתויי יין נכנסו למקדש
(י, ב. רש"י, ויק"ר פי"ב, א)

אמר  שמשה  ג)  (י,  בכתוב  מפורש  התמי':  ידועה 

לאהרן "הוא אשר דבר ה' לאמר בקרובי אקדש", ופירש 

רש"י "עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך", וא"כ 

כיצד יתכן שיהי' אצל נדב ואביהוא דבר בלתי רצוי עד 

כדי כך שיכנסו למקדש "שתויי יין"?

שנדב  הקדוש,  החיים  באור  מ"ש  ע"פ  זה  לבאר  ויש 

להקב"ה,  להתקרב  תשוקתם  גודל  מפני  מתו  ואביהוא 

ידידות  עריבות  נעימות  לדביקות  מקרוב  נמנעו  ש"לא 

מהם"  נפשותם  כלות  עד  מתיקות  נשיקות  חביבות 

"בקרבתם  אחרי  ר"פ  הכתוב  ובלשון  אחרי).  ר"פ  (אוה"ח 

"קרבתם  היא  מיתתם  שסיבת  והיינו,  וימותו",  ה'  לפני 

לפני ה'".

ד"שתויי יין נכנסו  גם הפירוש  יש לומר שזהו  ועפ"ז 

למקדש":

התורה,  ופנימיות  לסודות  היא  ב"יין"  הכוונה 

ועוד),  סע"א.  סה,  (עירובין  סוד"  יצא  יין  "נכנס  כמאמר 

כן  אדם,  של  בלבו  הטמון  את  מגלה  גשמי  שיין  דכמו 

סודות  גילוי  היינו  תורה"  של  ש"יינה  ברוחניות,  הוא 

יין"  ו"שתויי  ב);  פד,  האותיות  שער  של"ה  (ראה  התורה 

עד  התורה,  דסודות  הגילוי  ועוצם  גודל  על  מורה 

כפשוטו  יין"  ב"שתויי  [דכמו  הנפש"  "כלות  של  למצב 

זה  גילוי  של  גודלו  כך  החושים,  לביטול  גורם  היין  הרי 

והשתוקקות זו גרמו אצלם ביטול החושים, ועד לכלות 

הנפש].

ושכר  "יין  התורה  הזהירה  זה  מאורע  לאחרי  ולכן 

דרך  "יין  לשתות  שאסור  שפירושו  ט),  (י,  תשת"  אל 

יין  "שותים"  דכאשר  נרמז,  שבזה  שם),  (רש"י  שכרותו" 

שלא  להזהר  צריכים  דתורה,  ורזין  סודות  שבתורה, 

יש  אלא  הנפש",  של "כלות  של "שכרות",  למצב  לבוא 

ללמוד באופן כזה שישארו נשמות בגופים.

מהו "השולה דגים" מן 
הכיסוי של "הים"?

ואת השלך
פירשו רבותינו זה השולה דגים מן הים
(יא, יז. רש"י)

יש לבאר רמז בזה על דרך החסידות:

ואילך.  ע' 6  ח"ב  תנש"א  התוועדויות  (ראה  בספרים  מבואר 

וש"נ), שיש שייכות בין הנהגת הטבע לבין הים, ועל שם 

זה נקראת הנהגת העולם הרגילה בשם "טבע" – מלשון 

שבתוכו,  מה  על  מכסה  שהים  כמו  כי  בים".  "טביעה 

שמה שטבוע בתוך הים נמצא שם בשלימות ורק שאינו 

הטבע,  הנהגת  גם  כך  עליו,  מכסה  שהים  מצד  נראה 

פרטיהם  בכל  בעולם,  המאורעות  כל  שבאמת  אף  כי 

ופרטי פרטיהם, הרי הם בהשגחה פרטית מאת הקב"ה, 

שהעולם  נראה  וכך  זה,  על  מעלימים  הטבע  לבושי  אך 

ללא  ח"ו  מקרה  ובדרך  בלבד,  הטבע  דרך  לפי  מתנהג 

כוונה מיוחדת.

נחלקו  פרטית  השגחה  של  זה  בענין  כי  ידוע,  והנה 

האדם  במין  רק  פרטית  להשגחה  ישנה  אם  השיטות 

סח,  חוברת  "רשימות"  (ראה  וכו'  החיים  בבעלי  גם  או 

כל  אשר  ופירסם  הכריע  הבעל-שם-טוב  ומורנו  וש"נ). 

הפרטים  כל  כולל  פרטית,  בהשגחה  הם  ממש  הענינים 

שבדומם, צומח וחי.

וכתב אדמו"ר הצמח צדק ש"אאזמו"ר [כ"ק אדמו"ר 

האומרים  "לדברי  וראי'  "תשובה"  הביא  נ"ע"  הזקן] 

הגמרא  מדברי  האדם"  במין  רק  אינו  פרטית  שהשגחה 

חזי  הוה  כי  יוחנן  "רבי  א):  סג,  (חולין  ה"שלך"  בענין 

שם:  רש"י  ומפרש  רבה'".  תהום  'משפטיך  אמר  שלך, 

לשפוט  שלך  שזימנת  רבה,  בתהום  אף  "ומשפטיך 

למות"  המזומנים  להמית  הים  בדגת  נקמתך  ולעשות 

וגם  מושגחים",  הדגים  פרטי  ש"אף  מוכח  שמזה   –

את  מזמין  והקב"ה  פרטי,  ומשפט  דין  קיים  הדגים  על 

השלך להוציא את הדגים הפרטיים שנגזר עליהם בבית 

דין של מעלה (יהל אור – לו, ז סק"ג).

ש"פירשו  רש"י  שבלשון  הרמז  לפרש  יש  זה  פי  ועל 

ש"פירשו  מה  לולי  הים":  מן  דגים  השולה  זה  רבותינו 

שההנהגה  לחשוב  אפשר  הי'  ה"שלך",  בענין  רבותינו" 

הפירוש  אך  ח"ו;  בעלמא  מקרה  בדרך  היא  בדגים 

רבי  אמר  עליו  אשר   – השלך  ענין  על  בגמרא  שנאמר 

אותנו  המלמד  הוא   – רבה"  תהום  "משפטיך  יוחנן 

ההעלם  מתוך  הים",  "מן  הדגים  את  ולהוציא  לשלות 

ומגלה  בים"),  ("טבעו  הטבע  הנהגת  של  וההסתר 

כיצד יש בהם השגחה פרטית מאתו יתברך.

לקראת שבת י

וי˘ לב‡ר ז‰ ב‰˜„ים בי‡ור עניינ‰ ˘ל ‰‡מ˙:

‡מ˙ ל‡מי˙˙‰ ‰י‡ מי„‰ ‰˘ייכ˙ ‡ˆל "‰' ‡ל˜ים ‡מ˙" בלב„, ‰ו‡ ‰יחי„י ˘עליו ˘ייך לומר 
ביו˙ר  ‰נעלים  ‚ם  ‰נבר‡ים  כל  ‰רי  ˘כך,  ומכיוון  וי‰י‰,  ‰וו‰  ‰י‰  ˘ינויים,  ל˘ום  נ˙ון  ˘‡ינו 
‡ינם ˘ייכים כ‰ו‡ ז‰ למי„˙ ‰‡מ˙, ˘‰רי ‰ם כולם ‰ווים ונפס„ים ו‡ינם ‡מ˙יים ב‡מ˙ נˆחי˙.

‰רב‰  ומבו‡ר  ‰נבר‡ים,  ‡ˆל  ‚ם  "‡מ˙"  ˘ל  ו„ר‚ו˙  מˆבים  ˘י˘נם  מˆינו  ‰רי  לפועל  ‡ך 
בס‰"˜5 ˘על ‰‡„ם ל˘‡וף ל‡מ˙ בעבו„˙ו, וכיˆ„ מ‚יע עניין ‰‡מ˙ ‡ˆל ‰נבר‡ים ‰מו‚בלים?

‡ל‡ ˘כל עניין ו˙נוע‰ ˘ל ‡מ˙ ‡˘ר ˙ימˆ‡ ‡ˆל מי מ‰נבר‡ים, ‡ין ז‡˙ ‡ל‡ ˘‰י‡ נובע˙ 
מ‰‡ר˙ ‰˘י"˙ ˘מ‡יר בטובו מ‡מ˙˙ו על ˙בל ויו˘בי‰, כנ‡מר "ו‡מ˙ ‰' – לעולם", ˘‡מ˙˙ו 

י˙' נמ˘כ˙ ופועל˙ ב"עולם" ˘יוכל ‚ם ‰ו‡ ל‰˘י‚ מ˘‰ו מ‰‡מ˙ ‰‡מ˙י˙.

מ‰  ‡˘ר  ויי˙כן  ו„ר‚˙ם,  למˆבם  יחסי˙  ר˜  ‰י‡  ‰נבר‡ים  ˘ל  זו  ˘‡מ˙  ˘למרו˙  ונמˆ‡, 
˘יח˘ב "‡מ˙" ב„ר‚‡ נמוכ‰ יח˘ב למˆב ˘˜רי וזמני ‡ˆל ‡„ם ‰‡וחז ב„ר‚‡ ‚בו‰‰ יו˙ר, מכל 
ע„יין ב˘ם "‡מ˙" יי˜ר‡, כי ז‰ ˘‚ם ‰‡„ם ‰נמוך י˘ בו ענין ˘ל "‡מ˙" ל‚בי מˆבו ומ„רי‚˙ו, 
‡ינו מˆ„ עבו„˙ו ‰פרטי˙ ‡ל‡ ‰‡ר‰ זו ‰י‡ מ"‡מ˙ ‰'" ‰מ‡יר‰ לו בעבו„˙ו. ‡ל‡ ˘"‡מ˙ ‰'" 
מ‡יר‰ לכל ‡ח„ לפי עבו„˙ו, ומי ˘„ר‚˙ו נמוכ‰, ‡ינו יכול ל‰ר‚י˘ "‡מ˙" זו ב˘לימו˙, וע„יין, 

ענין ‰"‡מ˙" ˘‡ˆלו ‰ו‡ "‡מ˙" ל‡מ˙ו, כי ‰ו‡ ‰‡ר‰ ‡מ˙י˙ מ"‡מ˙ ‰'".

חנוכ˙  בע˙  ˘ע‰"  "˜„˘י  מעבו„˙  ‰י‡  ˘ונ‰  „ורו˙"  "˜„˘י  ˘עבו„˙  ˘‡ף  נמˆ‡  כן  ו‡ם 
‰מ˘כן, ‰רי ‚ם מ˘‰ יכול לסבול „בר ז‰ ב˙ור ‡מ˙, כי ענין ‰"‡מ˙" מ‡יר בכל „ור ובכל ‡„ם 

ומˆב לפום „ר‚‡ ו˘יעור‡ „ילי6‰, ו"‡מ˙" זו נובע˙ ומ˘˙ל˘ל˙ מ‡מ˙˙ו י˙'.

למצוא נקודת אמת בכל יהודי באשר הוא
בין ˜„˘י  לחל˜  למח˘ב˙ ‡‰רן  מ˘‰  ˘‰ו„‰  ממ‰  בעבו„˙ו,  ˘ילמ„ ‰‡„ם ‰ור‡‰  מ‰  וז‰ו 

˘ע‰ ל˜„˘י „ורו˙:

עבו„˙ ‰‡„ם עם עˆמו עלי‰ ל‰יו˙ ב‡מ˙ ל‡מ˙‰, לל‡ ˘ינויים בין זמני רˆון לע˙ו˙ ‰חול, 
‡ל‡ ˙מי„ במ„רי‚˙ ˜„ו˘‰ נעלי˙.

‡ך כ‡˘ר ב‡ ל‰˙עס˜ עם ‡לו ‰מכונים "בריו˙" ˘עליו "ל˜רבן ל˙ור‰", ‰נ‰ כ‡ן עליו לזכור 
˘כל ‡ח„ י˘ ‡ˆלו ‰‡מ˙ לפום ˘יעור‡ „ילי‰, ו‡ין לו ל„רו˘ מי„ מ‰"בריו˙" ˘י‚יעו למ„רי‚‰ 
‰˘פע˙ו  ול‰˙‡ים  ‡ח„,  כל  ˘ל  ומˆבו  מעמ„ו  ולברר  ל‰˙עמ˜  ‡ל‡  ˙מי„,  ב‰  ויעמ„ו  נעלי˙ 

ו„רי˘ו˙יו לפי ‰זמן ו‰מˆב ˘בו עומ„.

וכ‡˘ר "חס„ ו‡מ˙ נפ‚˘ו" – ˘מ˘˙מ˘ במי„˙ ‰חס„ למˆו‡ ‰‡מ˙ ˘בכל ‡ח„ ובכל „ר‚‡, 
 ˙‡ בר‡  ˘ל˙כלי˙‰  ‰כוונ‰   ˙‡ ממל‡ים  ו‡זי   ,"'‰ "‡מ˙  ‡ˆלו  ˘י‡יר  ‰˘ני  ‡ˆל  פועל  ‰רי 
‰˜ב"‰ ‡˙ עולמו ˘נ˙‡וו‰ ˘"‡מ˙ ‰'" ל‡ ˙יוו˙ר בעולמו˙ ‰רוחניים, ‡ל‡ ˙‡יר ו˙˙‚ל‰ ‚ם 

"לעולם" – בעולם ‰ז‰ ‰חומרי ו‚ם ‡ˆל ‰"בריו˙".

5) ר‡‰ ב˙ני‡ פי"‚ ועו„.

6) ור‡‰ במ˜ור ‰„ברים בעומ˜ יו˙ר ממ‰ ˘‰וב‡ כ‡ן, ו˘ם נ˙ב‡ר ב‡ריכו˙ ובמ˙י˜ו˙ מח˘ב˙ו ˘ל מ˘‰, ומ‰ 
פעל ‡ˆלו מענ‰ו ˘ל ‡‰רן מ‰ ˘ל‡ ‰י‰ מ˜ו„ם, כל ז‰ ב„רך ‰חסי„ו˙ וב‡ופן נפל‡.


