




מקרא אני דורש. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב
מדוע לא נמנו כל התרומות למשכן?

ז‰ב  ˘ל ‰כסף,  כל ‰˙רומו˙ ‡ל‡  ח˘בון  פירט ‰כ˙וב  ל‡  מ„וע 
 / עם ‰ז‰ב?  ע˘ו  מ‰  מפרט  מ„וע ‡ין ‰כ˙וב   / בלב„?  ונחו˘˙ 
בי‡ור ˘יט˙ ר˘"י בפירו˘ "פ˜ו„י ‰מ˘כן" ו‰טעם לפירוט ‰מנין 

בפר˘˙נו 

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 272 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
לחם עם פנים, או לחם של ה'פנים'? (ע"פ לקוטי שיחות חט"ז עמ' 325 הע' 33)

שיחות  לקוטי  בארוכה  (יעויין  אהרן?  בני  על  הבגדים  את  משה  הלביש   מדוע 
חכ"ו עמ' 288 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"מלאכת מבעיר" בהארת העולם

מ‰ ‰ן ל"ט ‰מל‡כו˙ ‰רוחניו˙? / מ„וע מˆייר ‰רמב"ם ‡˙ מל‡כ˙ 
מבעיר ב"ˆריך ל‡פר" „וו˜‡? / ‡יז‰ חל˜ ‰ו‡ ‰נחו˙ ביו˙ר ב„בר 
‰נ˘רף? / וכיˆ„ מבעירים ‡˙ נר ‰נ˘מ‰? / מל‡כ˙ מבעיר בעבו„˙ 

‰‡„ם, וכיˆ„ על ‰‡„ם ל‰‡יר ‡˙ ‰עולם

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ו עמ' 187 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"ויקהל" בכחו של "משה" דווקא (ע"פ תורת מנחם חל"ט עמ' 200 ואילך)

חובתו של התלמיד חכם  (ע"פ לקוטי שיחות ח"ו עמ' 223 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
הגדרת מלאכת מבעיר לשיטת הרמב"ם

‰וˆ‡˙  ‰ו‡  ‚„ר‰  עי˜ר  ‰רמב"ם  „ל˘יט˙  ‰‡חרונים  „ברי  יבי‡ 
‰‡˘ ול‡ כילוי ‰„בר ‰מ˙בער, וי˜˘‰ עפ"ז בל˘ון ‰רמב"ם ברי˘ 
מל‡כ˙ ‰בער‰; יסי˜ „‡ף ל„ע˙ ‰רמב"ם ‰‡ „"ˆריך ל‡פרו" ‰ו‡ 

מ‚וף ˆור˙ ‰מל‡כ‰

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ו עמ' 187 ואילך )

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מנין באה הטענה - מהיצר הטוב או הרע?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
ה'עונג' שב'סוף דבר'

בעז‰י״˙.

ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ וי˜‰ל - פ˜ו„י, 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו 
(‚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„ 
˘‰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 לקראת שבת יח

לראות טוב - בזולת
‰˘נ‡‰ - ˆריכ‰ ל‰יו˙ כלפי ‰רע, ו‡˙ ‰רע ‰‡„ם יוכל למˆו‡ בעˆמו.

בזול˙ - י˘ לר‡ו˙ ‡˙ ‰טוב, וי˘ לוו„‡ ˘‰טוב יכל‰ ‡˙ ‰ל‡-טוב.

כלפי עˆמו - י˘ לר‡ו˙ ‡˙ ‰ל‡-טוב ול‰˘˜יע י‚יע‰ ‰כי ‚„ול‰ ˘‰טוב יכל‰ ‡˙ ‰ל‡-טוב.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י עמ' ˜עב)

הבעש"ט עשה מכך ״ארוחה״ שלימה 
‰ו„ כ׳׳˜ ‡‡זמו״ר ‰ר‰״˜ מו‰ר״˘ ‡מר פעם בר‡˘ ‰˘נ‰:

״י˘  ‰ו‡:  ‰‰ב„ל  לי˘״.  ״מ‡ין  ולפעמים  מ‡ין״  ״י˘  לפעמים  ‰ו‡  בחסי„ו˙  ‰ל˘ון  ס‚נון 
‰‰˙ח„˘ו˙.  חיו˙  ‡ל‡  ‰˜יום  חיו˙  ל‡  כלומר  במˆי‡ו˙,  י˘נו  כבר  ˘‰״י˘״  פירו˘ו,  מ‡ין״ 

ו‡ילו ״מ‡ין לי˘״ פירו˘ו, ‰˙חל˙ ‰‰˙‰וו˙, כלומר ‰חיו˙ ˘ל ‰‰˙ח„˘ו˙.

‰בעל ˘ם טוב ע˘‰ ״מ‡ין לי˘״. פעם ˘מע ‰בעל ˘ם טוב י‰ו„י ‡ח„ ‡ומר ל˘ני: ‰˘י״˙ 
ב‡מרו:  ˘לימ‰,  ״‡רוח‰״  מכך  וע˘‰  ˜„י˘‡  ‰חברי‡  ‡ל  טוב  ˘ם  ‰בעל  ‰לך  יעזור.  בו„‡י 
ב‡מיר˙ו זו ˘ל ‰‡י˘ ‰פ˘וט, ˘‰˘י״˙ בו„‡י יעזור - ‰ו‡ ‰ˆיל ע˘רו˙ ומ‡ו˙ ‡לפים מ‚זירו˙ 

רעו˙.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"„ עמ' 4 - ספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"„ ‰מ˙ור‚ם עמ' ‰)

לימוד חסידות באופן שיכולים לחזור זאת כדבר איש אל רעהו
בלימו„ „‡״ח [=„ברי ‡ל˜ים חיים, מ‡מרי חסי„ו˙] ‰עי˜ר ‰ו‡ י„יע˙ ‰ענין עפ״י ‡ו˙יו˙יו, 

ב‡ופן ˘יוכל לחזור ‡ו˙ו בע״פ כ‡˘ר י„בר ‡י˘ לרע‰ו ויספר לו ‡יז‰ ענין, 

נרˆי˙  בל˙י  כ‡ורח ‰מ˘כילים ‡˘ר „רכם  ב‰ם  ול‰˘כיל  ב‰‡ו˙יו˙  ל„˜„˜  מ‰‰כרח  ו‡ין 
כלל, כי לפעמים מלבי˘ים כוונו˙ עמו˜ו˙ ב„בר ‡˘ר ל‡ כיון ‰מכוון. 

ו‰עי˜ר כ‡מור ˘י‰י׳ ‰‡פ˘רי˙ ל‰˙בונן בו, ול˜רב ‡ל ‰לב ב‡ופן ˘יפעול בעבו„‰ בפועל 
בעזרו  י‰י׳  ו‰˘י״˙  טובו˙,  מ„ו˙  ולנטוע  פנימי˙,  בחיו˙  מˆו‰  ולע˘ו˙  ר‚˘,  עם  ל‰˙פלל 

ב‚˘מיו˙ ורוחניו˙.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ז עמ' ˜ס‡)

ה'עונג' שב'סוף דבר'
‡ו˙י  וˆיער  ˘‰ˆיר  ‰ענינים  ‡ח„  (לר‚לי  לי  ‰‚י„  נ"ע]  [‰ר˘"ב  ‰ר‰"˜  ‡‡מו"ר  כ"˜  ‰ו„ 
בכחו˙ ‚˘מיים ‡בל  'עול‰' ‡פילו  ו‰ו‡  ביו˙ר  ˙רנ"ח) "נסיון ‰נו ˜˘‰  ב˘נ˙  ז‰ ‰י'   , במ‡„ 
ל‚בי ‰עונ‚  ח˘יבי  כל‡  מ‰עבר ‰י‡  נפ˘  ˘‰ע‚מ˙  כך  במ‡„,  ומוˆלח  עונ‚  מסב  ‰'סוף „בר' 

ו‰‰ˆלח‰".

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ עמ' ˙נח)



יז

ה'עונג' שב'סוף דבר'
"נסיון הנו קשה ביותר והוא 'עולה' אפילו בכחות גשמיים אבל ה'סוף דבר' מסב עונג ומוצלח במאד, כך שהעגמת 

נפש מהעבר היא כלא חשיבי לגבי העונג וההצלחה"

האם יהודי עם חצר גדולה בעיר, פטור מ"עבודה"?

כ"˜ ‡‡מו"ר [מו‰ר˘"ב נ"ע] סיפר . . כי כ"˜ ‡ביו - ‡‡זמו"ר [‰רבי מ‰ר״˘ נ"ע] - ‡מר ‡ז 

חˆר ‚„ול‰  עין ‰רע  בלי  עם  בעל ‰בי˙,  י‰ו„י,  ״‰‡ם  מויטבס˜:  פ‡זין  ליב  לבעל ‰בי˙ ‰חסי„ 

˘"‡ין  יר‚י˘ו  ב˙ים  בעלי  ˘‚ם  רוˆ‰  נ"ע]  רב‡ [‡„מו"ר ‰ז˜ן  מ"עבו„‰"? – ‰סב‡  פטור  בעיר, 

עו„ מלב„ו", על י„י ‰˘‚˙ ‰˘כל״.

(˙ר‚ום מר˘ימ‰ ˘נ„פס‰ ב'‰˙מים' חובר˙ ‚' – ‰˙מים ח"‡ ס"ע 258 ו‡ילך)

היוקר – כמידת הקושי

...כמי„˙ ‰˜ו˘י ˘י˘ לי‰ו„י ב˜יום ‰מˆו‰, כך י˜ר‰ ‰י‡ נח˘ב˙ ‡ˆל ‰˘ם י˙ברך. 

‡ין ‡פ˘רו˙ ל‰עלו˙ על ‰כ˙ב ‡˙ ‚ו„ל ‰זכו˙ בזיכוי ‰רבים על י„י ‰„פס˙ ספרים בכלל, 

וספרים ‰מבררים ‡˙ ‰‰לכ‰ ‰פסו˜‰, ‰מ‡פ˘רו˙ ‡˙ ‰˘מיר‰ ‰מ„וי˜˙ על מˆו˙ ‰˙ור‰.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י עמ' ˜עו)

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״רחות 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

מדוע א נמנו 
כ התרומות משכן?

מדוע לא פירט הכתוב חשבון כל התרומות אלא של הכסף, זהב ונחושת בלבד? / מדוע אין הכתוב מפרט מה עשו 
עם הזהב? / ביאור שיטת רש"י בפירוש "פקודי המשכן" והטעם לפירוט המנין בפרשתנו 

ב˙חיל˙ ‰ס„ר‰: "‡ל‰ פ˜ו„י ‰מ˘כן מ˘כן ‰ע„ו˙, ‡˘ר פו˜„ על פי מ˘‰ ו‚ו'".  
ומפר˘ ר˘"י: 

כל  ונמנו  ולנחו˘˙,  ולז‰ב  לכסף  ‰מ˘כן  נ„ב˙  מ˘˜לי  כל  נמנו  זו  בפר˘‰   – פ˜ו„י  "‡ל‰ 
כליו לכל עבו„˙ו". 

‰ו‡  ‰מ˘כן"  "פ˜ו„י  ו‰פירו˘  וח˘בון,  מנין  מל˘ון  ‰ו‡  ˘"פ˜ו„י"  ‰כוונ‰,  ולכ‡ור‰ 
˘מ˘‰ ע˘‰ ח˘בון וסיכום ˘ל ‰נ„בו˙ ˘‰˙˜בלו מ‡˙ בני י˘ר‡ל וכיˆ„ ‰˘˙מ˘ו ב‰ן בפועל 

בע˘יי˙ כלי ‰מ˘כן. 

בעל  ובמפר˘ים:  י‚-טו.  ‡ו˙יו˙  כ‡ן  ˘לימ‰  ב˙ור‰  ˘נע˙˜ו  חז"ל  במ„ר˘י  (ר‡‰  מבו‡ר  ובמפר˘ים 
ל‰ר‡ו˙  כ„י  ‰י˙‰  ז‰  בח˘בון  ˘‰מטר‰  ועו„),  י˜ר.  כלי  ‡ברבנ‡ל.  ‰˙וספו˙.  בעלי  רבו˙ינו  ‰טורים. 

לבני י˘ר‡ל ˘‰כל נע˘‰ בס„ר ובנ‡מנו˙ – ולכן ערך מ˘‰ בפני‰ם ח˘בון מ„ו˜„˜ מ‰נ„בו˙, 
˘ל‡  ‰ח˘„,  מן  עˆמו   ˙‡ ל‰וˆי‡  (כ„י  ‰מ˘כן  במע˘‰  ב‰ן  ‰˘˙מ˘ו  וכיˆ„  מ˘˜לן,  כמ‰ 
‡חרים  לענינים  ב‰ן  ו‰˘˙מ˘ו  ‰מ˘כן  במל‡כ˙  פועל  לי„י  ב‡ו  ל‡  מ‰נ„בו˙  ˘חל˜  יח˘בו 

כו'). 

כל ‡ח„  בז‰ ‰מפר˘ים,  ˘‰‡ריכו  וכמו   ˙מי‰ו˙,  כמ‰  מ˙עוררו˙  ז‰  מ‰לך  לפי  ‡מנם  ב. 
לפי „רכו (ר‡‰ ר‡ב"ע פר˘˙נו לח, כ„. רמב"ן ו‡ברבנ‡ל רי˘ פר˘˙נו. ועו„):

˘לו˘˙  מלב„  ‰רי  ולנחו˘˙"?  ולז‰ב  לכסף  ‰מ˘כן  נ„ב˙  "מ˘˜לי  ר˜  נמנו  למ‰  ר‡˘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



‰לקראת שבת

ועזים,  ו˘˘  ˘ני,  ו˙ולע˙  ו‡ר‚מן  "˙כל˙  בנ„ב‰:  ˘‰וב‡ו  רבים  סו‚ים  עו„  ‰יו  ‡לו  מ˙כו˙ 
‰מ˘ח‰  ל˘מן  ב˘מים  למ‡ור,  ˘מן  ˘טים,  ועˆי  ˙ח˘ים  ועורו˙  מ‡„מים  ‡ילים  ועורו˙ 
ול˜טור˙ ‰סמים" (˙רומ‰ כ‰, „-ו. ור‡‰ ‚ם פ' וי˜‰ל ל‰, כ‚-כח) – ולמ‰ ‰כ˙וב ‡ינו מפרט ‰ח˘בון 

˘ערך מ˘‰ מכל ‰סו‚ים ‰ללו?

ו‰י' ‡פ˘ר ל˙רı (ור‡‰ ‡ברבנ‡ל כ‡ן), ˘מ˘‰ ערך ח˘בון ר˜ מז‰ב, כסף ונחו˘˙ ˘י˘ ב‰ם 
ח˘יבו˙ ‚„ול‰, ול‡ טרח לח˘ב ‡˙ כל ˘‡ר ‰נ„בו˙ ˘‡ינם כ‰ י˜רו˙ וח˘ובו˙.

מילו‡ים  ו‡בני  ˘ו‰ם  "‡בני  כנ„ב‰,  ˘‰וב‡ו  ‰י˜רו˙  ‰‡בנים   ˙‡ מ˘‰  חי˘ב  ˘ל‡  [וז‰ 
י„י  על  ל‡ ‰וב‡ו  ˘‰רי ‡בנים ‡לו  לי˙‡,  מעי˜ר‡  מלכ˙חיל‰ ˜ו˘י‡  ולחו˘ן" – ‰נ‰  ל‡פו„ 
כלל י˘ר‡ל, כל ‡ח„ לפי נ„ב˙ לבו (ככל ˘‡ר ‰נ„בו˙), ‡ל‡ ˘‰נ˘י‡ים ‰˙נ„בו מספר מסויים 

ומ„ויי˜ ˘ל ‡בנים כפי ‰ˆריך ל‡פו„ ולחו˘ן (וי˜‰ל ל‰, כז) ו‡ין ˆורך בח˘בון]. 

‡בל ‡ין ז‰ ˙ירוı מספי˜, כי ‡ם ‰טעם לנ˙ינ˙ ‰ח˘בון ‰ו‡ מ˘ום ˘‚ב‡י ˆ„˜‰ ˆריך ל˙˙ 
ח˘בון מ‰כספים ˘˙ח˙ י„ו כ„י לנ˜ו˙ עˆמו מח˘„ כו', "ו‰יי˙ם נ˜יים מ‰' ומי˘ר‡ל" – ‰רי 

ˆריך ל˙˙ ח˘בון מ„ו˜„˜ ע„ ‰˜ˆ‰ ‰‡חרון, ‚ם בפרטים ‰˜טנים.

‚. ועו„ ˜˘‰, ˘‡פילו ב˙וך ˘לו˘˙ ‰מ˙כו˙ ˘כן נמנו – ‡ין ‰ח˘בון ˘לם כלל:

כל ‡ח„  נ˙ן  ˘ב‰  ב˙רומ˙ "מחˆי˙ ‰˘˜ל",  ˘נ˙˜בל  ר˜ ‡˙ ‰כסף  מפרט  בכסף – ‰כ˙וב 
לל‡  י„י ‰מ˙נ„בים  על  ˘‰וב‡  כסף  עו„  ע˘ו ‡˙ ‰‡„נים; ‡בל ‰רי ‰י'  וממנ‰  בסכום ˜ˆוב 

‰‚בל‰ (כמפור˘ בפר˘"י ˙רומ‰ כ‰, ‚), ו‰כ˙וב ‡ינו מפרט כמ‰ כסף ‰˙˜בל בנ„ב‰ זו! 

בו  ‰˘˙מ˘ו  כיˆ„  מפר˘  ‡ינו  ‡בל  כנ„ב‰,  ‰˙˜בל  ז‰ב  כמ‰  ר˜  מפרט  ‰כ˙וב   – ובז‰ב 
ב˙וך מל‡כ˙ ‰מ˘כן (כ˘ם ˘פירט לענין ‰כסף ולענין ‰נחו˘˙ – מ‰ ע˘ו עם ‰כסף ו‰נחו˘˙ 

˘נ˙˜בלו). 

וב˜ו˘י‡ זו ‰‡ריך ‰"כלי י˜ר" ב˙חיל˙ פר˘˙נו: "למ‰ ע˘‰ מ˘‰ ח˘בון על מ‰ ˘ע˘‰ מן 
‰כסף ומן ‰נחו˘˙ – ול‡ ע˘‰ ח˘בון על מ‰ ˘ע˘‰ מן ‰ז‰ב"?

ויי˘ב, ˘בזמן ע˘יי˙ ‰ח˘בון ע„יין ל‡ סיימו לע˘ו˙ ‡˙ כל מ‰ ˘‰˘˙מ˘ו בז‰ב, כי ע„יין 
ל‡ ע˘ו ‡˙ ב‚„י ‰כ‰ונ‰ ˘י˘ ב‰ם ‚ם ז‰ב (ו‡ין ב‰ם כסף ונחו˘˙) – ולכן "‡חר ˘כבר כל˙‰ 
ח˘בון  לי˙ן  יכול  ‰י'  ל‡  ‰ז‰ב  על  ‡בל  מי„,  ח˘בון  לי˙ן  ר‡‰  ו‰נחו˘˙  ‰כסף  מן  ‰מל‡כ‰ 

ע„יין".  

ל‡חר   - מכן  ל‡חר  ‰ז‰ב  מ˘ימו˘י  ח˘בון  ע˘‰  ל‡  למ‰  ל‰˜˘ו˙,  י˜ר"  ‰"כלי  וממ˘יך 
˘„יי˜  מ˘‰  ˘ל  ב˘בחו  ‰˘מים  מן  ˜ול  ב˙  ˘יˆ‡‰  ‰מ„ר˘,  „ברי  פי  על   ıו˙יר ˘סיימו? 
ל˜בל  עו„  רˆו  ל‡  כן  על  עליו –  מעי„ים  ˘מן ‰˘מים  י˘ר‡ל  ˘ר‡ו  כן, ‡חרי  בח˘בונו, "ו‡ם 

ממנו ח˘בון על ‰ז‰ב . . ˘‰ב˙ ˜ול ‡ומר 'בכל בי˙י נ‡מן ‰ו‡'". 

לב‡ר  י˘  ולכן  מ˜ר‡",  ˘ל  ב„רך "פ˘וטו  ל‰ולמו  ו˜˘‰  מחו„˘ ‰ו‡  ז‰   ıירו˙˘ מובן  ‡ך 
˘‡ליב‡ „ר˘"י – ב„רך ‰פ˘ט – ‰נ‰ מלכ˙חיל‰ ‡ין מ˜ום לכל ‰˜ו˘יו˙ ‰‡מורו˙, כ„ל˜מן. 

לבדוק הדק היטב היטב 
הדק מיהו הטוען

אשר  ופשוט  בהידוע  להאריך  ...למותר 

גמילות  או  עבודה  לתורה  המפריעים  הענינים 

חסדים, סיבתם הוא השאור שבעיסה היינו היצר 

ודרכים.  אופנים  בכמה  האדם  את  המבלבל  הרע 

כי אף שנקרא כסיל הנה בכל זה בהנוגע לעבודתו 

מו"ח  כ"ק  פתגם  וכידוע  הוא.  מומחה  אומן 

הרע  היצר  אשר  זי"ע,  אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

לתכונת  מתאימות  בטענות  ואחד  אחד  לכל  בא 

מתלבש  לפעמים  שגם  עד  זה  פרטי  אדם  נפש 

וכו'.  שמים  ירא  מרבנן  צורבא  של  באיצטלא  הוא 

היטב  היטב  הדק  לבדוק  ואחד  אחד  כל  על  ולכן 

הדק את הנופל בדעתו בהנונע לשינוים בעבודת 

אם  אלו.  טענות  הטוען  הוא  מי  ולדעת  השי"ת. 

הבחינות  ואחת   .  . שמאל  מצד  או  ימין  מצד  הם 

בזה היא, אם השינוי יגרום לביטול תורה ועבודה 

או לא.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח עמ' רמ‰)

מבחן התחושה שלאחרי המעשה
כיון  המפורסמת:  השאלה  על  המענה  ידועה 

שהיצה״ר לפעמים מתלבש גם בלבוש טוב ויפה, 

ז.א. מפתה בטענות שבהשקפה ראשונה יש להם 

״מראה״ של טוב וצדק, מה היא סוף סוף הבחינה 

לדעת, אם באה הטענה מצד הטוב או מצד הרע.

ולמקרה  לפרט  בנוגע   - בזה  הבחינות  ...אחת 

פרטי על כל פנים, שבעשיית עבירה (מפני תוקף 

מרגישים  העשי׳  לאחרי  הנה  והרצון),  התאוה 

רגש של חרטה, וככל שיאריך הזמן מתחזק רגש 

ישנה  העשי׳  לאחרי  אדרבה  טוב  ובעשיית  זה, 

שביעת רצון עוד יותר.

 (‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"כ עמ' ˘לז)

תכסיס היצר – לייאש ואז להכשיל
הרע  יצר  מתכסיסי  שאחד  במוחש,  ...רואים 

הוא, לפעול באיש הישראלי, רגש של יאוש ח״ו, 

ואחרי כן בא בטענה, שכיון שאין תקוה ח"ו, הרי 

אין לו להנזר מתענוגי עולם הזה החומרי והבליו 

וכו' וכו'.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"כ עמ' י‚)

מהי טובת נשמת הקרוב 
– ומהי עצת היצר?

חרטה  והרהורי  מחשבות  לאדם  ...כשנופלים 

 - ובתכיפות  רצוים  בלתי  ומעשים  הנהגה  על 

הטוב,  מיצרו  באו:  ״צד"  מאיזה  לברר  הוא  צריך 

״תולדות״   - בזה  העיקרית  והבחינה  ממנגדו.  או 

מחשבות אלו: 

וחיות  מרץ  הוספת  מולידות  המחשבות  באם 

שלחן  ע"פ  יומית  בהנהגה  חיזוק  המצות,  בקיום 

בית  סדרי  שמירת   - אלי׳  בנוגע   - (כולל  ערוך 

הספר וכו') - ראי׳ שמקורן טהור וטוב הוא. באם 

של  רגש  או  ועצלות  ורשלנות  עצבות  מולידות 

(אלא  הרע  מיצר  שבאו  הוכחה  זו  הרי   - יאוש 

כל  כי  שמים)  ירא  של  בלבוש  ונתחפש  שנתלבש 

אלו (עצבות וכו׳) מפריעים לאדם בעבודת השם. 

תגרום  טובים  מעשים  ידי  על   - אלי׳  ובנוגע 

מחשבות  ע״י  ולא  ע״ה,  אבי׳  לנשמת  רוח  נחת 

יסבירה   - רוחני  המדריך  ובודאי  וכיו״ב.  יאוש 

באריכות יותר ע"פ המבואר בכמה מקומות.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ז עמ' ˜מב-‚)

מנין באה הטענה - מהיצר הטוב או הרע?

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



טולקראת שבת

ל‡ו  „‡י  כ‡ן  ל‰ב‰יר  „כוונ˙ו  לפר˘  „‡ין 

ל„ע˙   ‡‰„ ל‚ופ‰,   ˆ"‡˘ מל‡כ‰  ‰וי  ‰כי 

‰רמב"ם ˜יי"ל „חייב ‚ם על מל‡כ‰ ˘‡"ˆ 

כ‡ן  במ"˘  ‡ל‡  פ"ז],  רי˘  כמ"˘  ל‚ופ‰, 

מ˜ל˜ל,  ‰וי  ל‡  מבעיר  ‰י‡ך  ל‰ב‰יר  ב‡ 

מ‰‡ופנים  ב‡'  „חייב  וכ˙ב  פירט  ˘ע"ז 

כ˘‰ו‡  ‡ו  ל‡פר"  "ˆריך  כ˘‰ו‡  ‰ללו, 

˘‰˜„ים  ומ‰  ל‰‡יר".  בין  ל‰˙חמם  "בין 

„ו˜‡ ב„ו‚מ‡ „‰בער‰ ב‡ופן "˘י‰‡ ˆריך 

יו˙ר  מו„‚˘  ז‰  ˘ב‡ופן  לפי  ‰ו‡  ל‡פר" 

ו˜ל˜ול,  ‰˘ח˙‰  ˘ל  ענין  ˘ום  כ‡ן  ˘‡ין 

וכליון  „˘ריפ˙  ‰פעול‰  ‚וף  מˆ„  ‡פילו 

נמˆ‡,  ל‡פר,  ˆריך  ˘‰ו‡  „כיון  ‰עˆים, 

˘‡ין כ‡ן מע˘‰ ˘ל ‰˘ח˙‰ וכליון (ביטול 

˙י˜ון,  ˘ל  מע˘‰  ‡ל‡  ‰עˆים),  מˆי‡ו˙ 

(˘‰ו‡  ל‡פר  ‰עˆים   ˙‡ (ומ‰פך)  ˘עו˘‰ 

"בין  ‰נר   ˙‡ כ˘מ„לי˜  מ˘‡"כ  לו).  ˆריך 

˘כוונ˙  ‡ע"פ  ‰רי  ל‰‡יר",  בין  ל‰˙חמם 

ע"י ‰‡˘  ˙י˜ון ‰נע˘‰  ב˘ביל  ‰‡„ם ‰י‡ 

˜ל˜ול   „ˆ י˘  ‰רי  מ"מ,  ‡ור),  ‡ו  (חימום 

‰˙י˜ון  ב˘ביל  ‰עˆים  ˜ל˜ול  זו,  בפעול‰ 

ועיי'  ז‰,  בחילו˜  יל"ע  וע„יין   .˘‡‰ ˘ע"י 

בל˘ונו˙ ר˘"י בסו‚י‡ „˘ב˙ ˘ם, ובכס"מ 

ומ"מ על ‰רמב"ם כ‡ן. 

ס„ר  ל‚מרי  מיי˘ב  ז‰  „‡ין  ‡יבר‡ 
חיוב  ˘עי˜ר  כיון  סו"ס,  כי  ל˘ון ‰רמב"ם, 

ˆריך  ‰י'   ˘‡‰ ריבוי  מ˘ום  ‰ו‡  ‰מל‡כ‰ 

ב‡ופן  מבעיר  מל‡כ˙  ˙י‡ור  ל‰˙חיל 

מבעיר,  מל‡כ˙  ˘ל  למ‰ו˙‰  ‰מ˙‡ים 

כוונ˙  ב˘ביל  ‰מל‡כ‰   ˙‡ עו˘‰  ˘‰‡„ם 

ו‰יינו   ,(˘‡‰ (‰וˆ‡˙  עˆמ‰  ‰מל‡כ‰ 

 ˘‡‰ חמימו˙  ב˘ביל  ‚ופ‡,  ל‡˘  ˘ˆריך 

‡ו ‡ור ‰‡˘. 

‰ˆורך  עי˜ר  „‡„רב‰,  ‰יטב,  ו„ו"˜ 
מ˜ל˜ל ‰ו‡  ˘מבעיר ‡ינו  ל˘לול  ו‰‰כרח 
ר˜ ל‰סוברים „מל‡כ˙ מבעיר ‰י‡ "˘ריפ˙ 
וכליון ‰עˆים", כי ל„ברי‰ם נמˆ‡, ˘בעˆם 
˜ל˜ול  ˘ל  מל‡כ‰  מבעיר  מל‡כ˙  ‰וי 
ל‰„‚י˘  ‰‰כרח  ומובן  וכליון),  (˘ריפ‰ 
˘חייבים  ‰מל‡כ‰,  ˙י‡ור  ב˙חיל˙  ˙יכף 
ו˜ל˜ול  ‰˘ח˙‰  (‡ל‡)  כ˘‡ינ‰  ר˜  עלי' 
פ"ח  רמב"ם  (ר‡‰  חובל  ‚בי  ˘מˆינו  [כ˘ם 
‰"ז-ח), "בוˆע . . ‰מפרי˘ ‡˙ ‰‡רו‚" (˘ם 

(˘ם  מוח˜  ‰"י),  פ"י  (˘ם  ˜ורע  ‰"כ),  פ"ט 

פעול‰  (במ‰ו˙ן)  ‰ן  ˘כולן   – ‰"ט)  פי"‡ 

˘ל ˜ל˜ול, ולכן מוכרח˙ ‰‰„‚˘‰ ˘‰חיוב 
‰ו‡ ר˜ כ˘י˘ ˙י˜ון. ו‰ו‡ ‰„ין ‚בי ‰בער‰ 
ל„ע˙  מ˘‡"כ  כילוי];  ˘עי˜ר‰  ל‰סוברים 
‰רמב"ם ˘"עי˜ר ‰חיוב ‡ינו מ˘ום ˘ריפ˙ 
וכליון ‰עˆים ‡ל‡ מ˘ום ריבוי ‰‡˘", ‡"כ 
˙וכנ‰ ˘ל מל‡כ˙ מבעיר ‰ו‡ מעי˜ר‡ ענין 
˘ל ˙י˜ון, "‰וˆ‡˙ ‰‡˘ ‡ו ˘מרב‰ ‰‡˘", 
ו‡ין ‡נו ˆריכים ל‰ב‰ר‰ בר‡˘י˙ ‰„ברים 

„‡יכ‡ ˙י˜ון „"ˆריך ל‡פרו". 

לומר  י˘  כרחין  „על  מוכח,  ‰לין  ומכל 
˘"ענין  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  לפמ"˘  ‚ם  „ב‡מ˙ 
˘מרב‰  ‡ו   ˘‡‰ ‰וˆ‡˙  ‰ו‡  ‰‰בער‰ 
מבעיר  מל‡כ˙  ‚„ר  עי˜ר  מ"מ,   ,"˘‡‰
מ˙חיל  ולכן  ל‡פר",  "ˆריך  כ˘‰ו‡  ‰ו‡ 
‰רמב"ם ב‡ופן ז‰, ור˜ ˘ממ˘יך „מ"מ ‡ף 
"‰מ„לי˜ ‡˙ ‰נר. . בין ל‰˙חמם בין ל‰‡יר 
‰"ז חייב", ‰יינו „מח„˘ על ˆור˙ ‰מל‡כ‰ 
ז‰  ˘ב‡ופן  „‡ע"פ  נוסף,  ‡ופן  ‰עˆמי˙ 
[ועיי'  חייב"  "‰"ז  מ"מ  ל‡פר  ˆריך  ‡ינו 
ל„בר  טעם  ו‡ילך   981 ע'  חל"ו  בל˜ו"˘ 
עי˜ר ˆור˙ ‰מל‡כ‰  וסו„ ‡מ‡י  ע"פ „רו˘ 
‰ו‡ בˆריך ל‡פר, ו‡מ‡י מ"מ חייב ‚ם בל‡ 

ז‰ כ˘מבעיר כ„י ל‰‡יר ‡ו ל‰˙חמם]. 

לקראת שבת ו

מינוי  מל˘ון  וח˘בון – ‡ל‡  מנין  מל˘ון  כ‡ן ‡ינו  ˙יב˙ "פ˜ו„י"  פירו˘  ר˘"י,  ל˘יט˙   .„
ו˙פ˜י„. וכ˘‰כ˙וב ‡ומר "‡ל‰ פ˜ו„י ‰מ˘כן . . ‡˘ר פו˜„ על פי מ˘‰", כוונ˙ו ‰י‡ ˘מ˘‰ 

מונ‰ ו‰ופ˜„ ל‰יו˙ "בעל ‰בי˙" על ‰מ˘כן. 

ומ‰ ˘כ˙ב ר˘"י "בפר˘‰ זו נמנו כל מ˘˜לי נ„ב˙ ‰מ˘כן . . ונמנו כל כליו לכל עבו„˙ו", 
‡ין כוונ˙ו ˘פירו˘ ˙יב˙ "פ˜ו„י" ‰ו‡ מל˘ון מנין; כי ב‡מ˙ פירו˘ ˙יב˙ "פ˜ו„י" ‰ו‡ מל˘ון 

מינוי ו˙פ˜י„, ו‰מנין ˘ב‰מ˘ך ‰פר˘‰ ‡ינו ‡ל‡ ביטוי ˘ל מינוי ז‰:

כל ‰˙רומו˙  ˘ל  ח˘בון  ני‰ל  ולכן  על ‰˜מ˙ ‰מ˘כן,  ˘מ˘‰ ‰י' ‰ממונ‰  מספר,   ‰כ˙וב 
בר˘ו˙ו  כל ‰פרטים ‰נמˆ‡ים  ˘ל  ח˘בון"  ממונ‰ – "ל‰חזי˜  כל  ˘ל  ˘ז‰ו ‰˙פ˜י„  ו‰נ„בו˙, 

ו˙ח˙ ‡חריו˙ו.

[ובז‰ מיו˘ב˙ ‡ריכו˙ ל˘ון ר˘"י: "בפר˘‰ זו נמנו כל מ˘˜לי נ„ב˙ ‰מ˘כן" כו' – ולכ‡ור‰ 
למ‰ ל‡ כ˙ב ב˜יˆור ˘"פ˜ו„י" פירו˘ו מנין וח˘בון ˘ל נ„ב˙ ‰מ˘כן?

כ˙ב  ולכן  מל˘ון "˙פ˜י„";  "פ˜ו„י" – "ח˘בון", ‡ל‡  ˙יב˙  פירו˘  ר˘"י ‡ין  ˘לפי  ‡ל‡, 
˘בפר˘‰ ‰ו‡  ˘‰מנין   – וכו'  נ„ב˙ ‰מ˘כן"  מ˘˜לי  כל  נמנו  זו  "בפר˘‰  סיפור:  ב„רך  ר˘"י 
‰ביטוי ל˙פ˜י„ ז‰ (‡בל ˙יב˙ "פ˜ו„י" בעˆמ‰ פירו˘‰ מל˘ון ˙פ˜י„ ו‡חריו˙, ול‡ מנין)].   

סו‚ים  כמ‰  ˘ל  כללי  בפירוט  „י  ו˘ימו˘י‰ם, ‡ל‡  כל ‰סו‚ים  לפרט ‡˙  ˆורך  ‚ם ‡ין  לכן 
ענין  בכל  ‰בי˙"  וכ"בעל  כ‡חר‡י  נ‰‚  ‡כן  רבינו  ˘מ˘‰  מלמ„ו˙,  ‡ל‰  „ו‚מ‡ו˙  עי˜ריים. 

מל‡כ˙ ‰מ˘כן.

ו‰יינו, ˘‡ין כוונ˙ ‰כ˙וב ל‰בי‡ ‡˙ ‰ח˘בון ‰מפורט ˘ל כל נ„בו˙ ‰מ˘כן, ‡ל‡ ל‰„‚י˘ 
˘מ˘‰ ערך מנינים ‡לו ב˙ור ממונ‰ על ‰מ˘כן, ובכ„י ל‰ו„יע ענין ז‰ „י ב„ו‚מ‡ ˘ל ‰נ„בו˙ 

‰עי˜ריו˙ – ז‰ב כסף ונחו˘˙. 

ומע˙‰ מיו˘ב בפ˘יטו˙ למ‰ ל‡ פירט ‰כ˙וב מ‰ ע˘ו מ‰ז‰ב:

ז‰ ˘‰כ˙וב מפרט מ‰ ע˘ו עם ‰נ„בו˙ ˘ל ‰כסף ו‰נחו˘˙ - ‡ין ז‰ ‡ל‡ ב„רך ‡‚ב, ‡בל 
‡ין ז‰ ‰מכוון ‰עי˜רי בסיפור ‰מנין.

ב„רך  פירטם ‰כ˙וב  כך,  כל  רבים  מ‰ם „ברים  נע˘ו  ˘ל‡  כיון  ונחו˘˙,  לכסף  בנו‚ע  ובכן, 
˘˙˜ ‰כ˙וב  כ„),  לח,  פר˘˙נו  לבו˘  מ‡ו„ (ר‡‰  רבים  ממנו „ברים  ˘נע˘ו  לז‰ב,  בנו‚ע  ‡‚ב; ‡ך 

ול‡ ח˘ ל‰‡ריך במ‰ ˘ע˘ו בו.

ולפי מ‰לך ז‰ מיו˘בים כמ‰ וכמ‰ ˜ו˘יו˙ ו„˜„ו˜ים, ועו„ חזון למוע„ בעז"‰.



פ

לחם עם פנים, או 
לחם של ה'פנים'?

ואת לחם הפנים
כבר פירשתי, על שם שהיו לו פנים לכאן ולכאן, שהי' עשוי כמין 
תיבה פרוצה
(לה, יג. רש״י)

פירשתי"  "כבר  באם  ביותר,  תמוה  לכאורה 

עוד  רש"י  כאן  מפרשו  מדוע  הפנים"  "לחם  מהו 

הפעם?

ויש לבאר בפשטות:

"לחם  כתוב  "כבר"  רש"י  שפירש  במקום 

הפנים"  "לחם  כתוב  כאן  אך  ה"א,  בלי  פנים" 

ששם  שהגם  לחשוב  מקום  הי'  כן  ועל  ה"א.  עם 

מ"מ  פנים"  לו  "שהיו  הוא  פנים"  "לחם  פירוש 

כאן שכתוב עם ה"א הידיעה אין לפרש ש"פנים" 

ידועות  אלו  אין "פנים"  שהרי  הלחם,  הוא "פני" 

כל-כך עד שאפשר לומר עליהן "לחם הפנים" – 

הלחם עם הפנים הידועות.

הפ־ "לחם  שפירוש  לפרש  אפשר  הי'  וא"כ, 

שמ־ הלחם  והיינו,  ה"פנים",  של  לחם  הוא  נים" 

ראב"ע,  בתיב"ע,  פירשו  (וכן  ניחים "לפני" – "בפנים" 

המשכן  שהוא   – אלו  ש"פנים"  תרומה),  בפ'  חזקוני 

– ידועות הן.

כאן  הפנים"  "לחם  דגם  רש"י  מפרש  ולכן 

"הפנים"  שנאמר  ומה  פנים".  לו  "שהיו  פירושו 

בה"א הוא כי "כבר פירשתי", היינו ש"פנים" אלו 

כבר מפורשות לעיל, ובמילא ידועות הן, ושפיר 

אפשר לומר עליהן "הפנים".

 מדוע הלביש משה את 
הבגדים על בני אהרן?

ואת בניו תקריב והלבשת אותם כתנות
(מ, יד)

"ואת  כתוב  תצווה  בפ'  הרי  תמוה,  לכאורה 

אותם  וחגרת  כתנות,  והלבשתם  תקריב  בניו 

ח-ט),  (כט,  מגבעות"  להם  וחבשת  גו'  אבנט 

רש"י  (ראה  בכלל  המכנסיים  שגם  מוסיף  וברש"י 

להלבישם  משה  שנצטווה  ונמצא  מא),  כח,  תצוה 

כאן  נאמר  מדוע  וא"כ  הכהונה,  בגדי  כל  את 

ולא  בלבד,  כתנות"  אותם  "והלבשת  בכתוב 

הזכיר שאר הבגדים?

על  מדובר  תצווה  דבפ'  בפשטות,  לבאר  ויש 

על  מדובר  כאן  משא"כ  המילואים,  ימי  שבעת 

יום השמיני למילואים, יום הקמת המשכן. 

והחילוק ביניהם:

אהרן  בני  היו  לא  המילואים  ימי  בשבעת 

כל  כן  ועל  כהן,  דין  הי'  למשה  ורק  כהנים, 

הוצרכו  לכהונה  שייכות  שהיו  העבודות 

להיעשות ע"י משה בלבד, משא"כ ביום השמיני 

לא),  מ,  בפרשתנו  רש"י  (לשון  לכהונה"  כולם  "הושוו 

וגם בני אהרן שמשו ככהנים בפועל.

שלא  מכיון  המילואים,  ימי  בשבעת  כן,  ועל 

לעשות  יכולים  היו  לא  כהנים,  אהרן  בני  היו 

משה  הוצרך  ולכן  לכהונה,  הנוגעת  פעולה  שום 

ביום  משא"כ  הכהונה.  בגדי  כל  את  להלבישם 

היו  כהנים,  דין  כבר  להם  שהי'  מכיון  השמיני, 

יכולים ללבוש את בגדי הכהונה בעצמם.

הכהונה  לעבודת  שה"חינוך"  שמכיון  אלא 

השמיני  ביום  גם  לכן  משה,  ע"י  להיות  צריך  הי' 

התחילה עבודת הכהונה ע"י משה, ולכן הלבישם 

בגד אחד לשם התחלת העבודה, אך כאשר כבר 

"נחנכו" לכהונה, והתחילו בעבודתם, היו יכולים 

ללבוש את שאר בגדיהם בעצמם.

[ויעויין במקור הדברים שביאר מדוע באהרן הי' משה 

צריך להלבישו את כל בגדיו גם ביום השמיני, ע"ש].

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

לקראת שבת י„

ח˘יב  ‰יכי  ל‡פרו  ˆריך  ˘‰˜˘ו  ˘ם  עיין 
ס"ל  ‰˙וס'  „ו„‡י  [‰יינו  ל‚ופ‰  ˆריכ‰ 
„עי˜ר ‰חיוב מ˘ום ריבוי ‰‡˘ ול‡ מ˘ום 
˘ˆריך  ‰˜˘ו  ולכן  ‰נוˆר,  ו‰‡פר  ‰כילוי 
ו‡ין  פ˘וט  וז‰  ל‚ופ‰].  ˆריך  ‡ינו  ל‡פרו 
ˆריך לפנים" (וב˘ו"˙ ‡בני נזר ˘ם נ˙˜˘‰ 
‰י‡  מבעיר  ˘מל‡כ˙  וס"ל  ‡לו,  בר‡יו˙ 

"כילוי ‰„בר". ע"˘).

עו„  ‰בי‡  ˘ם  ‰ר‚ˆובי  ‰‚‡ון  ו‰נ‰ 
ר‡י' ˘˘יט˙ ‰רמב"ם ‰י‡ „"‚„ר ‰בער‰" 
˘„ול˜"  מ‰  כל‰  ז‰  י„י  ˘על  "מ‰  ‡ינו 
„˜יי"ל  מ‰‡   –  "˘‡‰ "מˆי‡ו˙  ‡ל‡ 
˘‰ו‡  כל  „מבעיר  כ‡ן)  ‰רמב"ם  (כפס˜ 
‰נ„ל˜  „בר  מ˘ום  ‰ו‰  „"‡ם  חייב,  ‚"כ 
˘‰ו‡",  מ‰  כפי  כל ‡ח„  ˘יעור  ‰ו‰ ˆריך 
ועפ"ז ‰סי˜ ˘"˘יט˙ רבינו ‰‚„ול ‰רמב"ם 
‰יינו  ‰„בר",  עˆם  ‰ו‡  ˘‰חיוב  ‰ו‡  ז"ל 
"מ‰  ול‡   "˘‡‰ "מˆי‡ו˙  ‰י‡  ˘‰מל‡כ‰ 
˘„ול˜" [‡בל ‚ם ‰‚‡ון  מ‰  כל‰  ז‰  ˘ע"י 
כ‰רמב"ם,  סוברים  ˘‡ינם  ‰נ"ל ‰בי‡ „י˘ 
ב˘ביל  ר˜  ‰ו‡  „‰חיוב  מוכח  "בכ"מ  כי 
‰וכיח  וע„"ז  ‰‡ור"],  ע"י  ˘נע˘‰  ‰נפעל 
ל,  ˙רומו˙  ‰ל'  בˆפע"נ  ‰רמב"ם  ב˘יט˙ 

 .„-‚

 ‡ולם, עפ"ז ˆע"˜ ל˘ון ‰רמב"ם וס„ר 
זו, „ב˙חל‰ (וכעי˜ר ‰‚„ר˙  ב‰לכ‰  „בריו 
ור˜  ‰‡פר,  ב˘ביל  ‰בער‰  נ˜ט  ‰מל‡כ‰) 
עˆמ‰  ב˘ביל ‰‡˘  נ˜ט ‚ם ‰בער‰  לבסוף 
ב˘למ‡  „‰נ‰,  "ל‰‡יר").  ‡ו  ("ל‰˙חמם" 
"˘ריפ˙  ‚„ר‰  מבעיר  ˘מל‡כ˙  ל‰סוברים 
‰„ו‚מ‡  „נ˜ט   ‡‰ ניח‡  ‰עˆים"  וכליון 
ל‚וף  ˘ייך  ז‰  ˆורך  כי  ל‡פר",  „"ˆריך 
˘‰רי  ‰עˆים),  וכליון  (˘ריפ˙  ‰מל‡כ‰ 
י˘  ‡ח"כ  ור˜  ‰עˆים,  מכליון  נוˆר  ‰‡פר 

ב‰‡פר  ‰ˆורך  כ˘‡ין  „‚ם  ל‰וסיף,  מ˜ום 
(‰נוˆר מכליון ‰עˆים), ‡ל‡ בחמימו˙ ו‡ור 
‡בל  מבעיר;  מ˘ום  ‚"כ  חייבים   ,(˘‡‰)
מל‡כ˙  ˘‚„ר  ‰י‡  ‰רמב"ם  ˘˘יט˙  כיון 
ל‰˙חיל  מבעיר ‰ו‡ "‰וˆ‡˙ ‰‡˘", ‰ו"ל 
מ‰„ו‚מ‡ ˘‰בי‡ ‡ח"כ "‰מ„לי˜ ‡˙ ‰נר. 
. בין ל‰˙חמם בין ל‰‡יר", ˘חמימו˙ ו‡ור 
‰ו‡ ˆורך ב‚וף ‰‡˘ – ו˙ימ‰ ‡מ‡י ‰˙חיל 
מ‰„ו‚מ‡ „"ˆריך ל‡פר", ˘‰‡פר נוˆר על 

י„י "כליון ו˘ריפ˙ ‰עˆים". 

ו‡מנם מ˜ורו ˘ל ‰רמב"ם ‰ו‡ בל˘ון 
בˆריך  "מבעיר  ˘ם)  (˘ב˙  ‚ופ‡  ‰˘"ס 
ר˜  נ‡מר  ˘ם  ב˘"ס  ‰ל‡  ‡בל  ל‡פרו", 
"כל  „בריי˙‡  לי˘נ‡   ıל˙ר כ‡ו˜ימ˙‡ 
ומבעיר",  מחובל   ıחו פטורין  ‰מ˜ל˜לין 
מ˘ום  פטור  מבעיר  „‡ף  לן  „סביר‡  ‡ף 
ב"ˆריך  ˜‡י  „‰בריי˙‡  ומ˘ני  ˜ל˜ול, 
וחייב  ‚מור  מ˜ל˜ל  ‡ינו  ול‰כי  ל‡פרו" 
עי˜ר  ˘ז‰ו  ב˘"ס  ‡מרינן  ל‡  ‡בל  עליו. 
‰‡ופן „מל‡כ˙ מבעיר, ו‡„רב‰, כ˘מוˆי‡ 
‡ינו  מעי˜ר‡  ל‰‡יר,  ‡ו  ל‰˙חמם   ˘‡
˘ם  ˘ב˙  במ‡ירי  כמפור˘  מ˜ל˜ל,  ב‚„ר 
„"‡לו ˙˜ון ‚מור ‰ו‡". ע"˘. וע„"ז ב˙וס' 
‰˘˙מ˘  ‰רמב"ם  ‡בל  ˘ם.  ˘ב˙  ‰ר‡"˘ 
מל‡כ˙  ‰‚„ר˙  בפ˙יח˙  ˘ב˘"ס  זו  בל˘ון 
‰מוˆי‡  לפני  ‰˜„ימ‰  למ‰  וˆ"ע  מבעיר, 
˜ל˜ול  בו  ˘‡ין  ל‰‡יר  ‡ו  ל‰˙חמם   ˘‡

מעי˜ר‡.

ב‰˜„ים  בז‰,  ‡פ"ל  ‰י'  ‡ולי  וב‡מ˙ 
˘מ"˘  ‰ו‡  כ‡ן  ‰ענין  פ˘טו˙  „‰נ‰ 
‰רמב"ם „חיוב מבעיר ‰ו‡ ר˜ ‰יכ‡ „ˆריך 
‰„לי˜  בין  ‰ו‡  „‰חיוב  מ"˘  וכן  ל‡פר, 
‰„ברים  ב‡ו  ל‡  ל‰‡יר,  ובין  ל‰˙חמם 
‚ם  [ומובן  ‰מל‡כ‰  עˆמיו˙  ‰‚„ר˙  לענין 



י‚

הגדרת מאכת מבעיר
 שיטת הרמב"ם

יביא דברי האחרונים דלשיטת הרמב"ם עיקר גדרה הוא הוצאת האש ולא כילוי הדבר המתבער, ויקשה עפ"ז 
בלשון הרמב"ם בריש מלאכת הבערה; יסיק דאף לדעת הרמב"ם הא ד"צריך לאפרו" הוא מגוף צורת המלאכה

˘ב˙  מ‰ל'  פי"ב  רי˘  ‰רמב"ם  כ˙ב 
"‰מבעיר כל ˘‰ו‡ חייב, ו‰ו‡ ˘י‰‡ ˆריך 
פטור  ‰˘ח˙‰  „רך  ‰בעיר  ‡ם  ‡בל  ל‡פר, 
˘ל  ‚„י˘ו  ו‰מבעיר  מ˜ל˜ל,  ˘‰ו‡  מפני 
מפני  מ˘חי˙  ˘‰ו‡  ‡ע"פ  חייב  כו'  חבירו 
˘כוונ˙ו ל‰נ˜ם מ˘ונ‡ו ו‰רי נ˙˜רר‰ „ע˙ו 
כו' מ˙˜נים ‰ן ‡ˆל יˆרן ‰רע. וכן ‰מ„לי˜ 
בין  ל‰˙חמם  בין  ‰עˆים   ˙‡ ‡ו  ‰נר   ˙‡
ל‰‡יר ‰רי ז‰ חייב. ‰מחמם ‡˙ ‰ברזל כ„י 
לˆרפו במים ‰רי ז‰ ˙ול„˙ מבעיר וחייב". 

מבעיר  מל‡כ˙  מ‰ו˙  ב‰‚„ר˙  ו‰נ‰, 
‡ם  ב‡חרונים,  ‚„ול‰  ח˜יר‰  מˆינו  ב˘ב˙ 
עי˜ר‰ ויסו„‰ ‰ו‡ פעול˙ ‰כילוי ˘ל ‰„בר 
 ˘‡‰ בעיר˙  עˆם  ‡ו   ˘‡‰ ע"י  ‰מ˙בער 
סי'  נזר ‡ו"ח  ב˘ו"˙ ‡בני  עיי'  ו‰˙רבו˙‰, 
ˆפנ˙  ב˘ו"˙  מר‚ˆוב  ‰‚‡ון  וב„ברי  רלח, 

וב˘ו"ע  ועו„.  ל‰,  סי'  ח"ב  „ווינס˜  פענח 
רבינו ‰ז˜ן ‡ו"ח סי' ˙ˆ‰ ס"ב נ˜ט „"ענין 
˘מרב‰  ‡ו   ˘‡‰ ‰וˆ‡˙  ‰ו‡  ‰‰בער‰ 
„ע˙  ‰י‡  „כן  ‰וכיח  ˘ם  וב˜ו"‡   ,"˘‡‰
˘‰מבעיר  „"‡ע"פ  „נן,  מ‰‰לכ‰  ‰רמב"ם 
[כמבו‡ר  ל‡פר  ˆריך  ‡‡"כ  חייב  ‡ינו 
‡ינו  ‰חיוב  עי˜ר  ‡עפ"כ   ,[‡ ˜ו,  ב˘ב˙ 

מ˘ום  ‡ל‡  ‰עˆים  וכליון  ˘ריפ˙  מ˘ום 
פר˜  ברמב"ם  ב‰„י‡  כ„מ˘מע  ריבוי ‰‡˘ 
ב‡ור  ברזל  חימום  ‚בי  ˘ב˙  מ‰לכו˙  י"ב 
˘‡ינו  ‡ף  מבעיר  ˙ול„˙  מ˘ום  [„חייב 
מ˘נ‰  במ‚י„  ˘ם  עיין   ,[˘‡‰ ע"י  מכל‰ו 
וכן  כו'.  ‡ור  נע˘‰  עˆמו  ˘‰ו‡  „בר  ˘כל 
˘‰בי‡   [‡ [כ,  „כרי˙ו˙  ב‚מר‡  מ˘מע 
פי  על  ‡ף  ‰נר  „‰מ„לי˜  ˘ם  ‰רמב"ם 
ב˙וס'  מ˘מע  וכן  חייב.  ל‡פר  ˆריך  ˘‡ין 
בחובל   ‰"„ ˘ם]  [˘ב˙  ‰‡ור‚  פר˜  סוף 

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

ח

"מאכת מבעיר" בהארת העום
מה הן ל"ט המלאכות הרוחניות? / מדוע מצייר הרמב"ם את מלאכת מבעיר ב"צריך לאפר" דווקא? / איזה חלק 

הוא הנחות ביותר בדבר הנשרף? / וכיצד מבעירים את נר הנשמה? 

מלאכת מבעיר בעבודת האדם, וכיצד על האדם להאיר את העולם

בכל   ˘‡ ˙בערו  "ל‡   (‚ (ל‰,  ˘נ‡מר  כפי  בפר˘˙נו,  נ‡סר‰  ב˘ב˙   ˘‡ ‰בער˙  מל‡כ˙ 
מו˘בו˙יכם ביום ‰˘ב˙".

ו‰ו‡  חייב,  ˘‰ו‡  כל  "‰מבעיר  ˘ב˙)  מ‰ל'  פי"ב  (רי˘  ‰רמב"ם  כ˙ב  זו,  מל‡כ‰  ˘ל  ב‚„ר‰ 
‰נוˆר  ‰‡פר  לˆורך  מבעיר  ‡ם  ר˜  ‰ו‡  ‰בער‰  מל‡כ˙  ˘חיוב  ו‰יינו,  ל‡פר",  ˆריך  ˘י‰‡ 
מ‰בעיר‰. ‡מנם, בסוף ‰‰לכ‰ מוסיף ‰רמב"ם ˘‚ם ‡ם ‰מבעיר ז˜ו˜ ל‡˘ עˆמ‰, ל‡ור‰ ‡ו 
ז‰  ל‰‡יר ‰רי  בין  ל‰˙חמם  בין  "וכן ‰מ„לי˜ ‡˙ ‰נר ‡ו ‡˙ ‰עˆים  חייב:  לחומ‰, ‰רי ‰ו‡ 

חייב".

ו‰נ‰, כ˙בו ‰‡חרונים (˘ו"ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן רי˘ ‰ל' יו"ט, ˜ו"‡ ס˜"ב. ור‡‰ ˘ו"˙ ˆפנ˙ פענח („ווינס˜) 
ל‰‚‡ון ‰ר‚ˆ'ובי ח"ב סל"‰, וע„"ז בˆפע"נ על ‰רמב"ם ‰ל' ˙רומו˙ ל, ‚-„. ור‡‰ עו„ במ˜ור ‰„ברים), ˘˘יט˙ 

‰רמב"ם ב‚„ר מל‡כ˙ ‰בער‰ ‰י‡, ˘עˆם מ‰ו˙ ‰מל‡כ‰ ‰י‡ "‰וˆ‡˙ ‰‡˘ ‡ו ˘מרב‰ ‰‡˘" 
(ל˘ון ‡„מו"ר ‰ז˜ן ˘ם). ולכן חייב ב‰בער‰, ‚ם כ˘ˆריך ל‚וף ‰‡˘ ול‡ ל‡פר ‰נוˆר ממנ‰.

ו‡ם כן, י˘ ל˙מו‰:

‚„ר ומ‰ו˙ ‰מל‡כ‰, ˘‰י‡ ‰וˆ‡˙ ‰‡˘, מ˙בט‡˙ ‰רב‰ יו˙ר כ‡˘ר ‰ו‡ ˆריך ל‡˘ עˆמ‰ 
ל‰˙חמם ‡ו ל‰‡יר; ו‡ילו במבעיר כ˘ˆריך ל‡פר, ‰עי˜ר ‡ˆלו ‰ו‡ כליון ו˘ריפ˙ ‰עˆים ול‡ 

‚וף ‰‡˘.

לעˆם  יו˙ר  ‰מ˙‡ים  בˆיור  ‰בער‰  ‰לכו˙   ˙‡ לפ˙וח  לרמב"ם  לו  ‰י'  לכ‡ור‰  כן,  ו‡ם 
מ‰ו˙‰ ˘ל ‰מל‡כ‰, כ‡˘ר ˆריך ל‡˘ עˆמ‰, ומ„וע פ˙ח ב„ין ‰מבעיר ˘ˆריך ל‡פר?

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

וברור  מובן  ימˆ‡  ו‡זי  פנימיו˙ ‰עניינים,  פי  על  מבעיר  מל‡כ˙  ˘ל  מ‰ו˙‰  לב‡ר ‡˙  וי˘ 
ל‡„ם  ˘י˘  מ‰  י˙ב‡ר  ו‚ם  ל‡פר".  "ˆריך  ˘ל  ז‰  עניין  „וו˜‡  ˘ל ‰מל‡כ‰ ‰ו‡  עי˜ר‰  ‡˘ר 

ללמו„ מז‰ ‰ור‡‰ בעבו„˙ו ‡˙ ˜ונו.

מלאכות המשכן – עבודות רוחניות להשכנת השכינה
וממנו  ‰עי˜ר,  ‰ו‡  רוחני  ומ˜ור  ˘ור˘  ‡ו˙ו  ב˜„ו˘‰.  ומ˜ור  ˘ור˘  לו  י˘  ‚˘מי  „בר  כל 

נ˘˙ל˘ל ‚ם ‰עניין ‰‚˘מי ˘‰ו‡ מעין וב„ו‚מ˙ ‰עניין ‰רוחני.

ומ‰ן  ברוחניו˙,  י˘נן  ˘מל‡כו˙ ‡לו  ב˘ב˙,  לל"ט ‰מל‡כו˙ ‰‡סורו˙  בנו‚ע  כן ‰ו‡  וכמו 
‰˘˙ל˘לו ‰מל‡כו˙ ‰‚˘מיו˙.

˘ל"ט  ועו„)  ב.  מט,  (˘ב˙  חז"ל  ˘‡מרו  מ‰  פי  על  יובן  ברוחניו˙  ‡לו  מל‡כו˙  ˘ל  עניינן 
‰מל‡כו˙ ˘ימ˘ו לבניין ‰מ˘כן. על י„י מל‡כו˙ ‡לו פעלו בני י˘ר‡ל ˘‰˘י"˙ י˘כון במ˘כן 
‰‚˘מי, וכמו כן על י„י מל‡כו˙ ‡לו ברוחניו˙, בעבו„˙ ‰‡„ם, פועלים בני י˘ר‡ל לע˘ו˙ ‡˙ 

‰עולם ‰‚˘מי כולו „יר‰ ומ˘כן ל‰˘י"˙ (ר‡‰ ˙ני‡ פל"ו).

ל"ט מל‡כו˙ ‡לו, ‰ן ל"ט „רכים ועבו„ו˙ ˘על י„ן מזככים בני י˘ר‡ל ומ˜„˘ים ‡˙ ‰עולם, 
˘י‰י' ר‡וי ל‰יו˙ „יר‰ לו י˙'. ומל"ט מל‡כו˙ רוחניו˙ ‡לו, ‰˘˙ל˘לו ל"ט מל‡כו˙ ‚˘מיו˙, 

וע„ ˘נע˘ו למל‡כו˙ ‰‡סורו˙ ב˘ב˙.

ו‰נ‰, כ‡˘ר נרˆ‰ לי„ע ‡˙ פרטי ‰מל‡כו˙ ‰רוחניו˙ בעבו„˙ ‰‡„ם, ‰רי י˘ לעיין בפרטי 
‚„רי'  כל  על  ‰‚˘מי˙,  ‰מל‡כ‰  ˘‰ל‡  ˘ב˙.  ב‰לכו˙  ˘נ˙ב‡רו  ‰‚˘מי˙,  ‰מל‡כ‰  ו‚„רי 
ופרטי', נ˘˙ל˘ל‰ מ‰מל‡כ‰ ‰רוחני˙, ולכן מ‚„רי ‰מל‡כ‰ ‰‚˘מי˙ נוכל לי„ע כיˆ„ ˆריכ‰ 

ל‰יו˙ עבו„˙ ‰‡„ם ‰רוחני˙.

וכן ‰ו‡ בענייננו, ˘‡ם ‰˙חיל ‰רמב"ם ‡˙ מל‡כ˙ מבעיר ב„ין ˘ל "ˆריך ל‡פר", ‰רי ז‰ 
˘י‰י'  עניין  על  ב‰ ‰„‚˘‰ ‚„ול‰  ˘י˘  מל‡כ˙ ‰‰בער‰ ‰רוחני˙,  ˘ל  ˘כך ‰ו‡ ‚„ר‰  מ˘ום 
"ˆריך ל‡פר". ו‡ף ˘עˆם ‰מל‡כ‰ ‰י‡ ‰„ל˜˙ ‰‡˘, מכל מ˜ום ˆריכים ל‰יז‰ר ˘י‰י' ˙מי„ 

"ˆריך ל‡פר", וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

להבעיר אש הנשמה באהבה להשי"ת
וי˘ לב‡ר ˙חיל‰ ‡˙ מ‰ו˙ עבו„˙ "מבעיר" ‰רוחני˙, ו‡זי ˙ובן ‰מ˘מעו˙ ˘ל "י‰‡ ˆריך 

ל‡פר" בעבו„‰ זו (ב‰ב‡ ל˜מן ר‡‰ ˙ני‡ פי"ט):

‰נ˘מ‰ ‰‡לו˜י˙ ‡˘ר בכל ‡ח„ מי˘ר‡ל ‰י‡ "חל˜ ‡לו˜‰ ממעל ממ˘" (˙ני‡ פ"ב ע"פ ‡יוב 
‰נ˘מ‰  נמ˘ל‰  ולכן  ‰˜ב"‰.  ‡ל  ו˘ור˘‰,  מ˜ור‰  ‡ל  ˙מי„  ולכסוף  ל‰ימ˘ך  וטבע‰  ב),  ל‡, 

˙מי„  ˘"מ˙נענע  טבע ‡ור ‰נר  כן ‰ו‡  כי  נ˘מ˙ ‡„ם",   '‰ "נר  כז)  כ,  (מ˘לי  ˘נ‡מר  כמו  לנר, 
למעל‰ בטבעו, מפני ˘‡ור ‰‡˘ חפı בטבע ליפר„ מ‰פ˙יל‰ ולי„ב˜ ב˘ר˘ו למעל‰".

וכ˘ם ˘‰נר ˘ו‡ף לעלו˙ ‡ל מ˜ורו, ‡ף ˘על י„י ז‰ "יכב‰ ול‡ י‡יר כלום למט‰", ו"י˙בטל 

עיונים וביאורים

"ויקהל" בכחו של 
"משה" דווקא

ויקהל משה
(לה, א)

למסור  שבכדי  מבואר,  פרשתנו  בתחילת 

את  משה  הקהיל  המשכן,  ציווי  את  לישראל 

כל ישראל יחדיו, והיינו שפעל שיתאחדו כולם 

ויתקרבו זה לזה.

לא  ישראל,  בבני  שנפעלה  זו  הקהלה  והנה, 

זה  הי'  אלא  לבד,  עצמם  בכח  ישראל  בני  עשו 

לבאר  ויש  משה".  "ויקהל   – משה  של  מכוחו 

הטעם לזה:

הענווה  עניין  הוא  רבנו  משה  של  עניינו 

והביטול, כפי שאמר "ונחנו מה" (בשלח טז, ז-ח). 

משה  בחינת  מישראל  אחד  בכל  יש  כן  וכמו 

בי־ בעצמו  לפעול  הכח  שהוא  פמ"ב)  תניא  (ראה 

טול וענווה.

ידי  על  שדווקא   – משה"  "ויקהל  עניין  וזהו 

בחינת משה שבכל אחד מישראל אפשר להגיע 

עצמו  מרגיש  אדם  כאשר  כי  אמיתית,  לאחדות 

סותרת  זולתו  מציאות  הרי  חשובה,  למציאות 

שחוץ  מציאות  סובל  אינו  האדם  למציאותו. 

למציאות  מקום  לתת  מסוגל  ואינו  הימנו, 

כאשר  אבל  העצמית.  מציאותו  מלבד  אחרת 

בקודש  להעלות  יכול  אז  מציאותו,  מבטל 

ולהתאחד עם יהודי אחר.

בחינת  ידי  שעל   – משה"  "ויקהל  עניין  וזהו 

לבוא  יכולים  מישראל,  אחד  שבכל  משה 

הכנה  זה  והרי  גמורה,  להתאחדות  ולעלות 

לבניין המשכן והשראת השכינה.

חובתו של התלמיד חכם 
ויביאו את המשכן אל משה וגו'
לא עשה משה שום מלאכה במשכן כו'
(לט, לג. רש"י)

במלאכת  השתתף  לא  שמשה  הדבר  בטעם 

לקוטי  (ראה  בזה  נצטווה  לא  כי  מבואר  המשכן 

לא  שמשה  למרות  אך  ואילך),   221 עמ'  ח"ו  שיחות 

זה,  על  נצטווה  לא  ואף  במלאכה,  השתתף 

מצינו שנצטווה ללמד את כל ישראל אז פרטי 

דיני עשיית המשכן.

ויש לבאר זה בעבודת האדם לקונו:

רוחנית  בעבודה  גם  קיימת  המשכן  מלאכת 

הגשמי  שבמשכן  כמו  מישראל.  אחד  כל  של 

כסף  כזהב,  גשמיים  מדברים  ישראל  עשו 

יש  כן  כמו  להשי"ת,  ומקדש  משכן  ונחושת 

מדברים  ית'  לשבתו  ומכון  משכן  לעשות 

הגשמיים בהם עסוק האדם, כמשאו ומתנו וכל 

הענינים של חול שעושה.

במלאכה  מתעסקים  שאינם  כאלו  ישנם  אך 

ואינם  התורה,  בלימוד  הוא  עסקם  עיקר  כי  זו, 

ועובדין  הזה  עולם  עניני  עם  כלל  מתעסקים 

לימוד  הי'  ענינו  שעיקר  רבינו  כמשה  דחול, 

התורה, ולא הי' מחויב בעשיית המשכן.

רבינו  שמשה  שכמו  לדעת,  עליהם  מ"מ  אך 

מ"מ  המשכן,  במלאכת  נצטווה  שלא  אף 

במלאכה  העושים  ישראל  את  ללמד  נצטווה 

את תורת המשכן, כן גם התלמיד חכם עליו לא 

עליו  החובה  מוטלת  אלא  בעצמו,  ללמוד  רק 

להפיץ תורה וללמד גם את העוסקים במלאכה 

את תורת הקב"ה והמעשה אשר יעשון.

דרוש ואגדה



י‡לקראת שבת

הקרוב אל השי"ת מרגיש הצורך בקידוש העולם
˘י‰‡  מח„  ו‰יפוכו:  „בר  מ‰‡„ם  כ‡ן  ˘„ור˘ים  לכ‡ור‰  נר‡‰  ב˘טחיו˙  למ˙בונן  ו‰נ‰, 
ז‰  ˘כל  ˘יכוון  וב‡ו˙‰ ‰ע˙  י˙"˘,  בבור‡  ל‰˙„ב˜  ולכסוף  מˆי‡ו˙ו  לבטל  ב‡‰ב˙ ‰'  בוער 

‰ו‡ ר˜ לˆורך ‰עיסו˜ בזיכוך „ברים ‚˘מיים ונחו˙ים.

‡ך בעומ˜ם ˘ל „ברים, ‰נ‰ ‡ין ‰„ברים סו˙רים ז‰ לז‰, ‡ל‡ ל‰יפך: „וו˜‡ מי ˘מ˙ל‰ט 
זיכוך  בעבו„˙  ו‰חיוב  מר‚י˘ ‰ו‡ ‡˙ ‰ˆורך  ביו˙ר, ‰נ‰  ומ˙˜רב ‡ליו  ל‰˘י"˙  עז‰  ב‡‰ב‰ 

‰עולם ‰‚˘מי ו‰נחו˙.

בי‡ור ‰עניין:

˘רפים  ברי‡˙  ˙כלי˙  וזו‰י  „וו˜‡,  ב˙ח˙ונים  „יר‰  לו  ˘˙‰י'  ‰˜ב"‰  ˘"נ˙‡וו‰"  מכיוון 
חיי ‰חיים  "ב‰'  ומ˜ורו  ל˘ור˘ו  יו˙ר  ˘מ˙˜רב ‰‡„ם  ככל  ועולמו˙ ‰רוחניים, ‰נ‰  מל‡כים 
בבירור  ול‰˙עס˜  למט‰  ליר„  ו‰‰כרח  יו˙ר ‡˙ ‰נחיˆו˙  מר‚י˘ ‰ו‡  פי"ט),  (ל˘ון ‰˙ני‡  ב"‰" 
‰עולם   ˙‡ לע˘ו˙  ‰י‡  ‰רוחני˙  ‰עבו„‰  כל  ˙כלי˙  כיˆ„  ‰יטב  מכיר  ו‰ו‡  ‰עולם.  וזיכוך 

ל„יר‰ ומ˘כן לו י˙', כיון ˘ר˜ בכך ממל‡ים כוונ˙ ‰˘י"˙.

ונמˆ‡, ˘‡ימ˙י ‰וי ‰בער˙ ‡˘ ‰נ˘מ‰ "מל‡כ‰" מו˘למ˙, „וו˜‡ כ‡˘ר "ˆריך ל‡פר" – 
˘‰עליי' ו‰‰˙˜רבו˙ ל‰' מבי‡˙ו לי„י ירי„‰ לעסו˜ ב˜י„ו˘ ‰‚˘מיו˙, ול‰‡יר ‡˙ ‰עולם.

לקראת שבת י

‡ורו במˆי‡ו˙ ב˘ר˘ו", כמו כן נ˘מ˙ ‰י‰ו„י "חפˆ‰ וח˘˜‰ בטבע‰ ליפר„ ולˆ‡˙ מן ‰‚וף 
ולי„ב˜ ב˘ר˘‰ ומ˜ור‰ ב‰'", ‡ף ˘˘ם ˙˙בטל ל‚מרי מˆי‡ו˙‰.

וז‰ו מ‰ו˙ ועניין מל‡כ˙ "מבעיר" ברוחניו˙: ‰י‰ו„י ˆריך ל‚לו˙ ו"ל‰„לי˜" ‡˙ נר ‰נ˘מ‰. 
ל‰˙עלו˙  ר˜  י‰י'  וחפˆו  רˆונו  וכל  ל‰˘י"˙,   ˘‡ כר˘פי  ב‡‰ב‰  בוער  ˘י‰י'  ל‰ל‰יבו  עליו 
˘מבעיר  לכך  ‚ם  ˘ז‰ו ‰טעם  במ˜ור ‰„ברים  [ור‡‰  ב"כלו˙ ‰נפ˘"  לפני ‰˘י"˙  ול‰˙בטל  ול‰˙˜רב 

חייב בכל ˘‰ו‡].

מטרת הדביקות – זיכוך הגשמיות והחומריות
נ˘מ˙ו  מ‚ל‰ ‡˙  ˘‰י‰ו„י  בכך  ל‡פר". ‡ין „י  ˘י‰‡ ˆריך  "ו‰ו‡  מוסיף ‰רמב"ם  כך  ועל 
ל‡פר"  ˘ל "ˆריך  ב‡ופן  נע˘י˙  ˘‰‰בער‰  לר‡ו˙  ל‰˘י"˙, ‡ל‡ ˆריך  עז‰  ב‡‰ב‰  ומבעיר‰ 

„וו˜‡:

 ˙‡ ל‰˘לים  ‰י‡  י„ן,  על  ˘נע˘‰  ו‰מ˘כן  ‰רוחניו˙  ‰מל‡כו˙  ל"ט  עניין  ומטר˙  ˙כלי˙ 
˙ני‡  טז.  נ˘‡  (˙נחומ‡  ב˙ח˙ונים"  „יר‰  י˙'  לו  ל‰יו˙  ‰˜ב"‰  ˘"נ˙‡וו‰  ‰עולם,  ברי‡˙  כוונ˙ 
‡ילו  י˘ר‡ל.  בני  עבו„˙  י„י  על  ונ˙˜„˘  ˘זוכך  ‰‚˘מי  בעולם  ל˘כון   ıחפ ‰˜ב"‰  פל"ו). 
ו‰עולם  ו‰נחו˙;  ‰‚˘מי  ‰עולם   ˙‡ בור‡  ‰י'  ל‡  רוחניים,  בעולמו˙  ל˘כון   ıחפ ‰˜ב"‰  ‰י' 
י˘ר‡ל  ˘בני  י„י  על  ונחו˙ „וו˜‡,  ˘פל  בעולם  ל˘כון  נ˙‡וו‰  ˘‰˜ב"‰  מ˘ום  נבר‡  ‰˙ח˙ון 

יזככו‰ו וי˜„˘ו‰ו ויכ˘ירו‰ו ל‰יו˙ „יר‰ לו י˙'.

ומכיוון ˘מטר˙ ‰ברי‡‰ ו‰מ˘כן ‰י‡ ל‰מ˘יך ‰˜„ו˘‰ ב˙וך ‰‚˘מיו˙ „וו˜‡, ˆריך לר‡ו˙ 
במל‡כ˙  ‰‡„ם  יעבו„  ‡ם  ‰‚˘מיו˙.  ב˜י„ו˘  ‚ם  מ˙בט‡˙  ‰רוחני˙  ‰‡„ם  ˘עבו„˙  ˙מי„ 
ל‰˘י"˙  ˘ל ‡‰ב‰  ז‰  במˆב  ויי˘‡ר  בכלו˙ ‰נפ˘,  ל‰˘י"˙  ל‰ˆי˙ ‡˙ ‡˘ ‰‡‰ב‰  "מבעיר" 
 ˙‡ לבט‡  ‰י‡  ‰רוחני˙,  ‰"‰בער‰"  ˙כלי˙  ‰"מל‡כ‰".  מטר˙  בז‰  נ˙˜יימ‰  ל‡  ‰רי  בלב„, 

‰‡‰ב‰ ל‰˘י"˙ ב˜י„ו˘ וזיכוך ‰„ברים ‰‚˘מיים ו‰כ˘ר˙ם ל„יר‰ לו י˙'.

ויסו„ ז‰ נרמז במ‰ ˘כ˙ב ‰רמב"ם "ו‰ו‡ ˘י‰‡ ˆריך ל‡פר":

‰ז˜ן  רבינו  ˘כ˙ב  וכפי  ב‡˘.  ‰נ˘רף  ‰„בר  ˘ל  ביו˙ר  ו‰חומרי  ‰‚˘מי  ‰חל˜  ‰ו‡  ‰‡פר 
(˙ני‡ ‡‚ר˙ ‰˜ו„˘ סי' טו), ˘כ‡˘ר ˘ורפים עı ‰רי ‚' ‰יסו„ו˙ „‡˘ רוח מים ˘בו "חלפו ו‰לכו 

‰ו‡  בו  ˘ולט˙   ˘‡‰ ו‡ין  למט‰  ‰יור„  ˘בו  "‰עפר  ‰ו‡  ‰נ˘‡ר  ו‰‡פר  בע˘ן",  וכלו  ל‰ם 
‰נ˘‡ר ˜יים . . ‰ו‡ חומרי יו˙ר מכולן".

בנ˘מ˙ו,  ‰‡לו˜י˙   ˘‡‰ ‰בער˙  ˘כוונ˙  ˘יור‚˘  ולוו„‡  לר‡ו˙  ‰י‰ו„י  ˆריך  כן  וכמו 
˙ו˜ף  ר‚˘י  ביו˙ר.  ו‰חומריים  ‰נחו˙ים  ‰„ברים  ˜י„ו˘  ב˘ביל  ‰יינו  ‰‡פר",  "ב˘ביל  ‰י‡ 
‰‡‰ב‰ ל‰˘י"˙ מבי‡ים ‡ו˙ו ל˜יום מˆוו˙ מע˘יו˙ ב‚˘מיו˙, ולזיכוך ו˜י„ו˘ ‰‚וף ו‰„ברים 

‰‚˘מיים ˘בעולם.

וזו‰י, ‡פו‡, מל‡כ˙ "מבעיר" ‰רוחני˙: "ל‰בעיר" ‡˙ ‡˘ ‰נ˘מ‰, לˆורך ‰"‡פר" ˘‰ו‡ 
לו  ו„יר‰  מ˘כן  ˘י‰י' ‰עולם  פועלים  זו  רוחני˙  י„י "מל‡כ‰"  ועל  ˜י„ו˘ ‰„ברים ‰‚˘מיים. 

י˙'.


