




מקרא אני דורש. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב
נתינת הלוים על ידי מי?

 – מפ˘וטן  י˘ר‡ל"  בני  "מ‡˙  ‰˙יבו˙   ˙‡ ר˘"י  ‰וˆי‡  מ„וע 
ומפר˘ "מ˙וך בני י˘ר‡ל"? / מ‰ ‰‰ב„ל בין עבו„˙ ‰לוים בסיוע 
לכ‰נים, לעבו„˙ם בזכו˙ עˆמם? / בי‡ור ב' סו‚ים בעבו„˙ ‰לוים 
בני  'נ˙ינ˙' ‰לוים "מ˙וך  ענין  בי‡ור  ועפ"ז  בפר˘˙נו,  ‰מסופר˙ 

י˘ר‡ל" ו"מ‡˙ בני י˘ר‡ל"

(ע״פ לקוטי שיחות חלק יג עמ׳ 13 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
עונש הישראל החונה במחנה לוי (ע"פ לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 3 ואילך)

אלפיים אמה עם מחנה לוי'?  (ע"פ לקוטי שיחות חי"ג עמ' 7)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מדוע צריך הקב"ה למנות את ישראל?

‰‡ם ‡ין ‰˜ב"‰ יו„ע ‡˙ מספר בני י˘ר‡ל בל‡ מניין? / ‰‡ם ˙˘ע 
מניינים במ˘ך כל ‰„ורו˙ ר‡ויים ל‰י˜ר‡ "מונ‰ ‡ו˙ם כל ˘ע‰"? / 
כיˆ„ י˙כן ˘י‰ו„י מוסר נפ˘ו על ˜י„ו˘ ‰', ויח„ עם ז‡˙ נו˙ר "˜ל 
˘ב˜לים"? – בי‡ור בסו„ עניין ‰מניין, ובס„ר ‰˙‚לו˙ נ˜ו„˙ ‰י‰„ו˙ 

˘מחמ˙‰ מוסר ‡י˘ י˘ר‡ל ‡˙ נפ˘ו ע˜‰"˘

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ח עמ' 1 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מנין ישראל, הלוים, והכהן גדול  (ע"פ לקוטי שיחות חל"ג עמ' 6 ואילך)

מדוע צריכים ישראל למנין? (ע"פ לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1019 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
שינוי הלשונות בין המג"א ואדמו"ר הזקן בדין ימי הגבלה

י˜˘‰ כמ‰ „יו˜ים בל' ‡„‰"ז ובמ‰ ˘‰‡ריך בבי‡ור מ‰ו˙ ימים 
‡לו / יסי˜ „י˘ כ‡ן ב' ‡ופנים ב‰‚„ר˙ ‰˜„ו˘‰ ‰חל‰ על ימים 
בפעולו˙  בפ"ע  כענין  ‡ו  ˙ור‰  למ˙ן  ו‰כנ‰  סניף  כימי   – ‡לו 

˘נע˘ו בימים ‡לו כ˘לעˆמם

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ח ע' 1 ואילך)

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
לבושי כבוד

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טז דרכי החסידות
ביקור הרבי מסלאנים בליובאוויטש

בעז‰י״˙.

‰ננו  במ„בר,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

orhachasidutil@gmail.com 03-3745979 :˙ו„˘ ˙.„. 2033 כפר חב"„, 6084000 ◇ טל' מערכ˜‰ ıמכון '‡ור ‰חסי„ו˙', סניף ‡ר
Or Hachasidus - Head Office, 1469 President st. #BSMT, Brooklyn, NY 11213 - United States (718) 534 8673

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‰

יח

ביקור הרבי מסונים 
ביובאוויטש

הרבי מסלונים כותב ש"יש משום סכנה בנפש אף להסתכל על המורה של החדרים המתוקנים שאין מורא שמים 
ניכר על פניו, יש משום סכנת נפשות למסור ילד יהודי לידיהם"

"הרבי מליובאוויטש עסוק עכשיו בענין כללי הנוגע לנפשות"
‰רבי ‰וזמן לסעו„˙ ‰ליל‰ עם ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ ו‚ם ‡ני. ב˙וך ‰סעו„‰ סיפר ‡˘ר 
ב‰יו˙ו נער ‰י' בוו‡ר˘‡ בע˙ ˘עבר „רך וו‡ר˘‡ ‰רבי מליוב‡וויט˘ [‡„מו"ר מ‰ר״˘ נ"ע], 
וכפי  לפטרבור‚,  ונסע  וויען  מפ‡ריז „רך  עם ‰מסע  ב‡  כי  ˘עו˙,  ר˜ ‡יז‰  בוו‡ר˘‡  ו‰˙עכב 

זכרונו ‡מרו ‡ז - בסו„ ‚„ול - כי ‰רבי מליוב‡וויט˘ עסו˜ עכ˘יו בענין כללי ‰נו‚ע לנפ˘ו˙.

‰רבי מליוב‡וויט˘ ‰˙‡כסן ‡ז במלון ‚„ול ‡˘ר על ‰ככר ‰רחב. ‰רבנים ו‚„ולי ‰ע˘ירים 
˘ב‡ו ל˜בל פניו ‰כינו עבורו בי˙ „יר‰, ‡בל ‰רבי ל‡ ˜יבל ‡˙ ‰ˆע˙ם ו‡מר ˘מפני טעמים 
עבורו  ˘ם  ל‰כין  ‰ו„יע  מווין  עו„  ו‡˘ר  ‰פולני  ‰‚„ול  במלון  ˘עו˙  ‡יז‰  י˙‡כסן  כמוסים 

˘ל˘‰ ח„רים ‚„ולים.

מליוב‡וויט˘,  לר‡יון ‡ˆל ‰רבי   נ˙˜בלו  וו‡ר˘‡  וחסי„י  ע˘ירי  ובחירי  מ‰רבנים  ‡ח„ים 
‰רבי  עם  ב‡ו   - י„עו  ל‡  מ„ינ‰  מ‡יז‰   - מחו"ל  ˘רים  ˘ני  ‡˘ר  בלחי˘‰,  נו„ע  ומ‰ם 
מליוב‡וויט˘. וי˘ ˘‰‚י„ו ‡˘ר ˘ר ‰פלך – ‰‚ובערנ‡ט‡ר - ו˘ר ‰עיר וס‚ן ‰נˆיב בי˜רו ‡˙ 
˘ני ‰˘רים ו‡חר כך נסעו ‰˘רים לב˜ר ‡˙ ‰נˆיב, ובעמל רב יכלו לנסוע מפני ‰‰מון ‰‚„ול 
˘נ˙˜בı על ‰ככר, ˘חיכו ˘עו˙ ‡רוכו˙ ע„ ‡˘ר נסע ‰רבי לבי˙ ‰נ˙יבו˙. בבי˙ ‰נ˙יבו˙ על‰ 

לו לר‡ו˙ ‡˙ פני ˜„˘ו ˘ל ‰רבי.

‰מ‰יר  ‰מסע  ‡ל  ל˜ר‡סנ‡יע  ‰ליל‰  חˆו˙  ‡חר  ‰ר‡˘ונ‰  חˆי  ב˘ע‰  נסע  מסלונים  ‰רבי 
‰עובר ב˜ר‡סנ‡יע ב˘ע‰ ‰˘לי˘י˙ ליל‰, ויבו‡ בבו˜ר למינס˜.

(מיומנו ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר מ‰וריי"ı נ"ע, נ„פס ב'מבו‡' ל˜ונטרס 'ומעין מבי˙ ‰', ע' 16 ו‡ילך)

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

המדור מודפס זכות
הרה"ת משה וזוגתו 
אה שיחיו בייטמאן

 חיים מאושרים בכ
בגשמיות וברוחניות



יז

תלבושת הנער שמונעת נסיונות
בנה  אודות  כותבת  בו   .  . מכתבה  על  במענה 

שליט"א.

בעלה  שצודק  מובן  הנה  להתלבושת,  ...ובהנוגע 

כמו  שלו  התלבשות  שתהי'  ככל  כי  בטענתו  הרב 

שעומד  הנסיונות  ימעט  עצמו  זה  מקדם,  שהיתה 

בהם, כיון שעל ידי התלבושת לא יפגש כלל או על 

בלתי  נוער  עם  תכופות  לעתים  יפגש  לא  פנים  כל 

רצוי. 

(אגרות קודש חי"ב עמ' שלה)

שינוי הלבושים – לאחר החלטה מוצקה
במענה על מכתבו . . בו כותב שעומד בספק אם 

לשנות הלבושים שלו ללבוש ארוך ומגבעת שחורה 

ובפרט אשר בני משפחתו מנגדים לזה. 

הרי  בזה,  בעצמו  מסופק  עתה  שלעת  כיון  והנה 

אין למהר להחלטה חיובית בהענין, ובהווה להוסיף 

בלימוד  וביחוד  בכלל  ושקידה  בהתמדה  בלימוד 

ואהבת  שמים  יראת  המחזקת  החסידות  תורת 

השאלה  על  ידין  הפעם  עוד  זמן  איזה  וכעבור  ד', 

האמורה לעיל בהתאם למצבו אז, כי שינוי הלבושים 

שההחלטה  רוח  במצב  להעשות  צריכה  דא  בכגון 

דחזרה  האפשריות  לשלול  בכדי  מוצקת,  בזה 

ללבושים הקודמים מפני הבושה מהמלעיגים, והרי 

וכמרומז  הגדולים  מהנסיונות  שזהו  במוחש  רואים 

גם בסדר כל ארבעת חלקי הטור ושו"ע שהתחלתם 

הוא, ואל יבוש מפני המלעיגים. עיין שם.

(אגרות קודש חי"ב עמ' של)

לא לשנות כשנראה לקולא
שאין  רז"ל  כלל  ידוע  הנה  לשאלתו.  ...ובמענה 

בענין  ובפרט  הישנים  בין  ער  אפילו  להיות  צריכים 

שנראה לקולא, וכיון שכל השו"בים לבושים בגדים 

ארוכים, הרי גם עליו להתנהג כמותם.

(אגרות קודש ח"י עמ' צג)

החלפת לבושים למודרניים 
יותר לצורך שידוך?

להחליף  מעונינים  שיש  נכבדות  בענין  ובמ״ש 

מקום  שאין  מובן   - יותר  למודרנים  הלבושים  את 

מהלך  על  הוא  שמראה  כיון  כזו,  דרישה  למלאות 

שניהם  של  או  משפחתה  או  המדוברת  של  הנפש 

האמורים,  תנאים  מתנים  ענין  בהתחלת  ואם  יחד, 

ולאחריו,  הקרוב  בעתיד  מזה  לצמוח  יכול  מה  מובן 

של  מצב  חיפוש  לא  הוא  בשידוך  הכניסה  והרי 

שלא  מי  ובמלחמה  ומצותי',  תורה  בעניני  מלחמה 

לשני  יזיק  שלא  אפשר  אי  בפועל  המנצח  יהי׳ 

מלאום,  ולאום  נאמר  הנ״ל  שבכל  ובפרט  הצדדים, 

לפעמים זה קם ולפעמים זה וכו'.

אבל מוכרחני לאמר שפלא בכלל השאלה, שהרי 

רבו החרדים לדבר ה׳ באה״ק ת״ו - כן ירבו - ובודאי 

שיש למצוא בינותם שיהיו מעונינים דוקא בההיפך, 

זו  מסורה  כי  בידיהם,  אבותיהם  מסורת  אשר  ז.א 

תורה היא.

(אגרות קודש חי"ז עמ' קמו)

תוכם כברם
התמנותו  אודות  כותב  בו   .  . מכתבו  על  במענה 

עיר  [שבירושלים  אמת  תורת  ישיבת  הנהלת  ע"י 

הקודש] להיות משגיח...

במושפעיו  להחדיר  שיצליח  מהשי"ת  יה"ר  הנה 

כברם",  "תוכם  שיהי'  היינו  אמיתית  שמים  יראת 

וכמבואר  ירושלמי  לבושי  יהי'  הלבושים  רק  שלא 

גו'  הנדחים  גו'  האובדים  "ובאו  בדרוש  בדא"ח 

ד"הר  הענין  יהי'  בתוכם  שגם  אלא  גו'",  והשתחוו 

הקדש בירושלים" וכמבואר שם.

האמיתים,  ומנהלי'  מיסדי'  לכוונת  מתאים  ויהי' 

הם נשיאינו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ומדתו של 

אלו  לבניך  ושננתם  שע"י  מדה  כנגד  מדה  הקב"ה 

התלמידים, יבוא לקיום הציווי לבניך כפשוטו, בנים 

ממש.

(אגרות קודש ח"י עמ' קעא)

לבושי כבוד

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

נתינת הוים ע ידי מי?
מדוע הוציא רש"י את התיבות "מאת בני ישראל" מפשוטן – ומפרש "מתוך בני ישראל"? / מה ההבדל בין עבודת 
הלוים בסיוע לכהנים, לעבודתם בזכות עצמם? / ביאור ב' סוגים בעבודת הלוים המסופרת בפרשתנו, ועפ"ז ביאור 

ענין 'נתינת' הלוים "מתוך בני ישראל" ו"מאת בני ישראל"

‡. בפר˘˙נו ב‡ים, בז‰ ‡חר ז‰, ˘˙י ‡מירו˙ ˘ל ‰˜ב"‰ בנו‚ע ללוים. 

לפני ‡‰רן ‰כ‰ן  ו‰עמ„˙ ‡ו˙ו  לוי  מט‰  ו-ט): "‰˜רב ‡˙   ,‚) למ˘‰  ב˙חיל‰ ‡ומר ‰˜ב"‰ 
ולבניו  ל‡‰רן  ‰לוים   ˙‡ ונ˙˙‰   .  . ‰ע„‰  כל  מ˘מר˙  ו‡˙  מ˘מר˙ו   ˙‡ ו˘מרו  ‡ו˙ו.  ו˘ר˙ו 

נ˙ונים נ˙ונים ‰מ‰ לו מ‡˙ בני י˘ר‡ל"; 

ול‡חר מכן (‚, יב), ב‡מיר‰ ח„˘‰ (כלומר, ל‡חר ˘‰כ˙וב מ˜„ים ˘וב "וי„בר ‰' ‡ל מ˘‰ 
י˘ר‡ל  מבני  רחם  פטר  בכור  כל  ˙ח˙  י˘ר‡ל  בני  מ˙וך  ל˜ח˙י ‡˙ ‰לוים  ל‡מר"): "ו‡ני ‰נ‰ 

ו‰יו לי ‰לוים".  

ו‰נ‰, ‡˙ ‰˙יבו˙ "נ˙ונים נ˙ונים ‰מ‰ לו מ‡˙ בני י˘ר‡ל" – ˘ב‡מיר‰ ‰ר‡˘ונ‰ – פיר˘ 
ר˘"י: "מ‡˙ בני י˘ר‡ל – כמו מ˙וך בני י˘ר‡ל, כלומר: מ˘‡ר כל ‰ע„‰ נב„לו לכך ב‚זיר˙ 

‰מ˜ום ו‰ו‡ נ˙נם לו".  

ולכ‡ור‰ ˆריך בי‡ור:

ני˙נים  ˘‰לוים  בפ˘טו˙,  מ˘מעו  י˘ר‡ל",  בני  מ‡˙  לו  נ˙ונים ‰מ‰  "נ˙ונים  ל˘ון ‰פסו˜ 
‰מ˘כן  לעבו„˙  ˘ל‰ם  ˘לוחים  ב˙ור  ‰לוים   ˙‡ "נו˙נים"  י˘ר‡ל  ˘בני  י˘ר‡ל,  בני  מ‡˙ 

(וכל˘ון בני ‡„ם: "מ˙נ‰ מ‡˙ פלוני") – 

ומ„וע ‡יפו‡ נז˜˜ ר˘"י ל‰וˆי‡ ‡˙ ˙יב˙ "מ‡˙" ממ˘מעו˙ פ˘וט‰ זו, ובמ˜ום ז‰ ‰סביר 
˘‰כוונ‰ ‰י‡ "מ˙וך בני י˘ר‡ל", ˘‰לוים נב„לו מ˙וך בני י˘ר‡ל?!

‰מפר˘ים כ˙בו (ר‡"ם. ועו„): "ל‡ ˘י˘ר‡ל נו˙נים לו כפי ‰מובן ממ‡מר 'מ‡˙ בני י˘ר‡ל', 
˘‰רי ל‡ מˆינו ב˘ום מ˜ום ˘‰לוים נ˙ונים לבני י˘ר‡ל ע„ ˘י‰יו ‰ם ‰נו˙נים". 

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

‡בל לכ‡ור‰ ‡ין ‰„בר מובן, ˘‰רי ר˘"י כו˙ב במפור˘ ˜ו„ם לכן (בפירו˘ו לפסו˜ ח), ˘בעˆם 
"מ˘למים"  ‡ף  י˘ר‡ל  (ובני  ב˘ליחו˙ם  ב‡ים  ו‰לוים  במ˘כן  לעבו„  ˆריכים  ‰יו  י˘ר‡ל  כל 
ל‰ם על כך ˘כר על י„י ‰מע˘רו˙ ˘נו˙נים ל‰ם); ‰רי ˘‡כן ‰לוים ב‡ים "מ‡˙ בני י˘ר‡ל", 
ב˘ליחו˙ ˘ל‰ם, ו‰„ר‡ ˜ו˘י‡ ל„וכ˙‡ – למ‰ ל‡ פיר˘ ר˘"י ‡˙ "מ‡˙ בני י˘ר‡ל" פ˘וטו 

כמ˘מעו?

ב. וכ„ „יי˜˙, ‰רי ‰˜ו˘י‡ ‚„ול‰ יו˙ר: 

˘ב‡מיר‰   – י˘ר‡ל"  בני  מ˙וך  ל˜ח˙י ‡˙ ‰לוים  "ו‡ני ‰נ‰  על ‰˙יבו˙  ב‰מ˘ך ‰„ברים, 
ל˘ירו˙  ˘וכרין ‡ו˙ן  י˘ר‡ל  זו: "˘י‰יו  במ˘מעו˙  י˘ר‡ל"  בני  מפר˘ "מ˙וך  ר˘"י   – ‰˘ני' 
˘לי". כלומר, כ‡ן ר˘"י מפר˘ ‡˙ ‰˙יבו˙ "מ˙וך בני י˘ר‡ל" ˘‰˜ב"‰ ל˜ח ‡˙ ‰לוים מ‡˙ 
בני י˘ר‡ל ‰˘וכרים ונו˙נים ‡ו˙ם ל"˘ירו˙" ˘ל ‰˜ב"‰. ‡ם ‡כן מפר˘ כך ר˘"י ‡˙ ‰˙יבו˙ 
"מ˙וך בני י˘ר‡ל" ˘ב‡מיר‰ ‰˘ני' – מ„וע ל‡ רˆ‰ לפר˘ כך ‡˙ ‰˙יבו˙ "מ‡˙ בני י˘ר‡ל" 

˘ב‡מיר‰ ‰ר‡˘ונ‰?!

[ו‡„רב‰, ‡יפכ‡ מס˙בר‡: 

יו˙ר ‰˜˘ר ‰חיובי  מ˘מעו˙‰  זו  ˘ל˘ון  י˘ר‡ל"  בני  ב‡מיר‰ ‰ר‡˘ונ‰ ‰ל˘ון ‰י‡ "מ‡˙ 
"מ˙וך  ‰י‡  ‰ל˘ון  ‰˘ני'  ב‡מיר‰  ו‡ילו  "מ‡˙ם";  ני˙נים  ˘‰לוים  ללוים,  י˘ר‡ל  בני  ˘בין 
נב„לים  ˘‰לוים  י˘ר‡ל,  ובני  ‰לוים  ˘בין  ‰‰ב„ל‰  יו˙ר  מ˘מעו˙‰  זו  ˘ל˘ון  י˘ר‡ל",  בני 

"מ˙וכם" 

ועל  ענין ‰‰ב„ל‰,  פיר˘ ‡˙  י˘ר‡ל"  בני  "מ‡˙  על ‰˙יבו˙  ל‰יפך:  „ו˜‡  פיר˘  ור˘"י   –
‰˙יבו˙ "מ˙וך בני י˘ר‡ל" פיר˘ ‡˙ ‰˜˘ר ‰חיובי!] 

‚. ו‰בי‡ור בז‰: 

‰נ‰ ב˙פ˜י„ ‰לוים במ˘כן מˆינו ˘ני ענינים: 

בפר˘˙ ˜ורח  וכמפור˘  זרים.  מכניס˙  ל˘מור ‡˙ ‰מ˘כן  בי„ ‰כ‰נים  לסייע  נˆטוו  ‰לוים 
(יח, ‡-ב), ˘בני י˘ר‡ל טענו ˘‡ינם יכולים ל‰יז‰ר מענין ז‰, ועל כך ‡מר ‰˜ב"‰ ל‡‰רן: "‡˙‰ 

וילוו  . ‰˜רב ‡˙ך   . לוי  מט‰  ו‚ם ‡˙ ‡חיך   .  . עון ‰מ˜„˘  ˙˘‡ו ‡˙  ובי˙ ‡ביך ‡˙ך  ובניך 
עליך וי˘ר˙וך". כלומר, ˘על ‰כ‰נים – בסיוע ‰לוים – לעמו„ ול˘מור ˘ל‡ י˜רבו בני י˘ר‡ל 

למ˘כן. 

בנוסף לענין ז‰ ˘ל ˘מיר‰ ˘בו ‰לוים ב‡ו לסייע לכ‰נים, ‰י˙‰ ל‰ם עבו„‰ חיובי˙ בˆרכי 
‰מ˘כן: עבו„˙ ‰פירו˜, ‰מ˘‡ ו‰‰˜מ‰ ועבו„˙ ‰˘יר, ˘ענינים ‡ל‰ ‰יו חוב˙ ‰לוים בזכו˙ 
ל‰יו˙  עבו„˙ו,  על  ‡י˘  ‡י˘  ‡ו˙ם  ל˘ים  ר˜  נˆטוו  (ו‰כ‰נים  לכ‰נים  סיוע  ב˙ור  ול‡  עˆמם 

ממונים עלי‰ם).  

„. וז‰ו ‰‰ב„ל בין ˘˙י ‰‡מירו˙: 

נ˙ונים ‰מ‰  נ˙ונים  ולבניו,  ל‡‰רן  ל˘ון ‰כ˙וב ‰י‡ "ונ˙˙‰ ‡˙ ‰לוים  ב‡מיר‰ ‰ר‡˘ונ‰ 
לו מ‡˙ בני י˘ר‡ל". כלומר, ˘כ‡ן מ„ובר על עבו„˙ ‰לוים ˘ב‰ ‰ם מסייעים לכ‰נים, ו‰יינו 

לקראת שבת טז

ומע˙‰ י˘ לומר ˘ז‰ו ‰חילו˜ בין ל˘ון 
ול˘ון ‡„‰"ז, „במ‚"‡ ‰„‚י˘ "‡"ל  ‰מ‚"‡ 
˘מיום  מ‰  ו‰יינו  ל˙ור‰",  ל˜„˘ם  מ˘‰ 
בנ"י   ˙‡ ל‰כין  מ˘‰  ‰˙חיל  ו‡ילך  סיון  ב' 
‡„‰"ז  ו‡ילו  ‰˜ב"‰;  ל‰ם  ˘י˙ן  ל˙ור‰, 
בענין  עמ‰ם  ל‰˙עס˜  מ˘‰  "‰˙חיל  כו˙ב 
‰˙חיל  ‡לו  ˘בימים  ‰יינו  ‰˙ור‰",  ˜בל˙ 

‰ענין „˜בל˙ ‰˙ור‰. 

˘ימים  ז‰  ר˜  ‡בר‰ם  ‰מ‚ן  נ˜ט  ולכן 
נע˘‰  מ‰  פיר˘  ול‡  ‰‚בל‰,  ימי  ‰ם  ‡ל‰ 
˘ימים  מ„‚י˘  כבר  לחו„  ז‰  כי  יום,  בכל 
למ˙ן  ‰‰כנ‰  ימי  ˘ל  ‡ח„  ‰מ˘ך  ‰ם  ‡ל‰ 
כעין  ˘ס˙ם  ‰לבו˘  „‚ם  י"ל  [ומע˙‰  ˙ור‰ 
‰סמיכו˙  מˆ„  ˘‰ו‡  כמו˙ו  ס"ל  ‰מ‚"‡  ל' 
‰ל˘ונו˙   ˙ˆ˜ „מחול˜ים  ‡ל‡  ל˘בועו˙, 
‚ופ‡,  ז‰  ב‡ופן  ˘י˘  ‰‡ופנים  ב'  מˆ„ 
‰‰˙פ˘טו˙  מ‡יר‰  ‡ל‰  בימים  „ל‰מ‚"‡ 
„‰זמן  בחפˆ‡  ‚„ר  ו‰ו‡  עˆמו,  מ"˙  „יום 

ימי  עˆמו]  [‰זמן  "„‰וי  נ˜ט  ול‰כי  כנ"ל, 
‰‚בל‰", ול‰לבו˘ ˘כ' ˘"‰ם ימי מˆו˙ ימי 
בימים  ‰‚בר‡  פעול˙  מחמ˙  ‰ו‡  ‰‚בל‰", 

‡ל‰ ˘נˆטוו‰ ב‰‚בל‰. ו‡כ"מ].

ר"ח)  ‡חר  ˘(מי„  „ס"ל  ‡„‰"ז  מ˘‡"כ 
ויום ‰ו‡  יום  כל  ˜בל˙ ‰˙ור‰, ‰רי  ימי  ‰ם 
‰˙ור‰,  ב˜בל˙  ‡חר  ענין  נפעל  ˘בו  יום 
˘ביום ‰˘לי˘י ‰י˙‰ ˜בל˙ ‰˙ור‰ בענין ז‰ 
כ‰נים  ממלכ˙  לי  ˙‰יו  "ו‡˙ם  ל‰ם  ˘נ‡מר 
ו‚ו'", וביום ‰רביעי ‰י˙‰ ˜בל˙ ‰˙ור‰ ע"י 
‰˜בל‰  ‰י˙‰  ‰חמי˘י  וביום  ‰‚בל‰,  מˆו˙ 
ע"י מˆו˙ פרי˘‰, כלומר – ˘בכל יום ‰י˙‰ 
"˜בל‰ ח„˘‰" ממ˘‰, וכן מˆ„ מ˘‰ רבינו 
– ˘בכל יום ‰י˙‰ ‰˙עס˜ו˙ ‡חר˙ ˘ל מ˘‰ 
ע'  חל"ח  בל˜ו"˘  (ועיי"ע  "בענין ˜בל˙ ‰˙ור‰" 
‡לו,  בימים  ˘‰יו  ‰נ"ל  ‰ענינים   '‚ כל  ‡יך  ו‡ילך   4

 '‚ כנ‚„  מכוונים ‰יטב  ב˜בל˙ ‰˙ור‰,  ענינים   '‚ ˘‰ם 

ענינים „ו‚מ˙ם ˘‰יו במ˙ן ˙ור‰ מˆ„ ‰˜ב"‰).



טולקראת שבת

ל‰מ‚"‡  ס"ל  ו‡ולי  "ל˜„˘ם".  ענין  עליו 
פירו˘ו  ˜„ו˘"  ו‚וי  ‚ו'  לי  ˙‰יו  ˘"ו‡˙ם 
˘"ל˜„˘ם"  ‡ו  כן.  נע˘‰  ‰‡מיר‰  ˘ע"י 
כב˙ר‚ום  ‰זמנ‰,  ל'  ר˜  פירו˘ו  (˘במ‚"‡) 

פרי˘‰  ˘במˆו˙  "ו˜„˘˙ם"  בל˘ון  ופר˘"י 
˘ם).  מכיל˙‡  ור‡‰  י„.  ˘ם,  וע„"ז  יו„.  יט,  (פסו˜ 

ר‡‰  כך,  ל‡  נ˙פר˘  ‡חרים  במ˜ומו˙  ‡בל 
י˙רו  רמב"ן  פל"‚.  ח"‚  מו"נ  פמ"‡.  פ„ר"‡ 
˘ם, יו„. ועו„; ובכל ‡ופן ל‰לן י˙ב‡ר „מ‰ 
˘˘ינ‰ ‡„‰"ז מל' ‰מ‚"‡ ‡ינו ר˜ מˆ„ „יו˜ 

ל' ˜„ו˘‰). 

רבינו  מ˘מיענו  ז‰  ˘ב˘ינוי  לומר,  וי˘ 
ב‚„ר  ימים ‡לו, „‰נ‰  ב‰‚„ר˙  ˘יט˙ו  ‰ז˜ן 
‡פ˘ר  ימים  מס˙ם  יומי  ‰נך  ˘נ˙ייח„ו  מ‰ 

לח˜ור בכמ‰ ‡ופנים, ומ‰ם: 

מ"˙,  ליום  ˘ל‰ם  ‰סמיכו˙  מˆ„   (‡)
במ˜"‡  ˘נ˙ב‡ר  ל‰‚„ר  ב„ומ‰  ˘ז‰ו  ו‰יינו 
˘מˆינו  ויו"ט  ˘ב˙  ערב  ˜„ו˘˙  לענין 
י˘  יו"ט  וערב  ˘ב˙  ערב  ˘כל  ב‰לכ‰, ‰יינו 
ב‰ם מעין ˜„ו˘˙ ˘ב˙ ו˜„ו˘˙ יו"ט עˆמם 
ול‡  ויו"ט,  ל˘ב˙  ‰כנ‰  ˘‰ו‡  זמן  ב‰יו˙ם 
˘י˘ לזמן ז‰ ˘ם ˜„ו˘‰ ‡חר בפ"ע [וב‡מ˙ 
ב‡ופן ז‰ ‚ופ‡ י"ל בב' ‡ופנים – ‡ם ‰סיב‰ 
˘‰‡„ם  ˘בכ„י  „כיון  ‰‚בר‡,  מˆ„  ‰י‡ 
„רו˘‰  כ‰לכ˙ם  ויו"ט  ˘ב˙  ל˘מור  יוכל 
‰‰כנ‰  יום  נח˘ב  ולכן  לפנ"ז  מˆ„ו  ‰כנ‰ 
‡ו  ˘ל‡חריו;  ו‰יו"ט  ל‰˘ב˙  ו˘ייך  כטפל 
ויו"ט  ˘ב˙  מˆ„ ‰חפˆ‡ „זמן  ˘‰סיב‰ ‰י‡ 
עˆמו  מˆ„  בו  י˘  יו"ט  וערב  ˘ב˙  ˘בערב 
˜„ו˘˙  מעין  לו)  ‰סמוך  ‰זמן  ‰יו˙ו  (מˆ„ 
יום  ‚ם  ז‰  יום  נע˘‰  (וממיל‡  ויו"ט  ˘ב˙ 
חיובים  עליו  ˘חלים  ‰‚בר‡,  ל‚בי  ‰כנ‰ 
ויו"ט)],  ל˘ב˙  ב˘ייכו˙  מיוח„ים  ו‰נ‰‚ו˙ 
מ˙ן  ‡ל  ‰כנ‰  ‰י‡  ˘מ‰ו˙ם  בימים  ו‰"‰ 
˙ור‰ וי˘ ב‰ם סניף מ˜„ו˘˙ יום מ˙ן ˙ור‰ 

עˆמו; 

ועיו"ט  ע"˘  ‚„ר  בין  חילו˜  ˘י˘  ור˜ 
לימים ˘לפני ח‚ ‰˘בועו˙, ˘בכל ערב ˘ב˙ 
˘לפניו  ליום ‡ח„  בנו‚ע  ר˜  ‰"ז  יו"ט  וערב 
(מחˆו˙ ‰יום ו‡ילך, ˘‡"‡ בו ˙חנון, ‡ו ‚ם 
בנו‚ע לכללו˙ ‰יום ˘נ˜' "ערב ˘ב˙" ו"ערב 
ס„ר  (˙חל˙  ‰‡בו„ר‰ם  ˘ל„ע˙  ע„  יו"ט", 
ב˘חרי˙  ‚ם  ˙חנון  ‡ומרים  ‡ין  ˘ב˙)  ˙פילו˙ 

‡ל‡  כן  ˆ"ל  ‰י'  בע"˘  ו‚ם  יו"ט,  „ערב 
כן  לנ‰ו‚  ˘ל‡  מיוח„  טעם  י˘  ˘למע˘‰ 
בפועל, עיי' ב„ברי ‰‡בו„ר‰ם ˘ם ˘‰ו‡ ר˜ 
‰רי  ל˘ב˙ו˙  כן  עו˘ים  ‰יינו  ˘"‡ם  מ˘ום 
חˆי ‰˘נ‰ ל‡ ‰יינו מ˙חננים"), מ˘‡"כ בח‚ 
‰˜„ו˘‰  ‰רי  ˙ור˙נו,  מ˙ן  זמן  ‰˘בועו˙, 
‰מו˘פע˙ ממנו ‰י‡ (ל‡ ר˜ בערב יו"ט ‡ל‡ 
„˘ב˙  בסו‚י‡  (כמבו‡ר  ˘‡ז  ו‡ילך,  מר"ח  ‚ם) 
˘ם) ב‡ו י˘ר‡ל למ„בר סיני, ויחן ˘ם י˘ר‡ל 
כמבו‡ר  ‰˙ור‰,  ל˜בל˙  מוכנים  ‰‰ר,  נ‚„ 
פר˜  זוט‡   ıר‡ „רך  ט.  פ"ט,  וי˜"ר  במ„ר˘ 
‰˘לום (וי˘ ל‰עיר „‚ם ב˘ב˙ מˆינו ל„ינ‡ 
˘י˘ ‰˘פע‰ ‚ם ב‚' ימים ˘לפני ‰˘ב˙, עיי' 
˘ם  ‡„‰"ז  ו˘ו"ע  ס˜"‚  סרמ"ח  ‡ו"ח  ט"ז 

סוס"‰).

עˆמם  מˆ„  ב‰ם  י˘  ‡לו  בימים  (ב) 
כסניף  ר˜  עˆמו (ול‡  בפני  מיוח„  ו‚„ר  ˙וכן 
˘‰ם  טפל),  ב˙ור  ˙ור‰",  ליום "מ˙ן  ו‰כנ‰ 
‰ם  ולכן  ‰˙ור‰",  ˜בל˙  "ימי  ‰נ˜ר‡  זמן 
מ˙ענין  (˘‡ין  בפ"ע  ומיוח„ים  מוב„לים 
ב‰ם ו‡ין ‡ומרים ב‰ם ˙חנון). ובס‚נון ‡חר 
˜ˆ˙: במ˙ן ˙ור‰ י˘ ˘ני ענינים – מ˙ן ˙ור‰ 
י˘ר‡ל.  מˆ„  ‰˙ור‰  ו˜בל˙  ‰˜ב"‰,  מˆ„ 
ו‡ף ˘˜בל˙ ‰˙ור‰ ‰י‡ ˙וˆ‡‰ ממ˙ן ˙ור‰ 
י˘  יו˙ר  בעומ˜  ‰רי  ‰נ˙ינ‰,  ל‡חרי  וזמנ‰ 
מ"˙  לפני  ‰˙חיל‰  ‰˙ור‰  ˘˜בל˙  לומר 
‰מיוח„  ענינם  וז‰ו  עˆמו.  בפני  ענין  ו‰ו‡ 

˘ל ימים ‡ל‰ – ימי ˜בל˙ ‰˙ור‰.

לקראת שבת ו

כי  י˘ר‡ל,  בני  ˘ל  ˘לוחים  ב˙ור  ב‡ים  ‡ינם  ‰רי  ‰לוים  ז‰  ובענין  ‰מ˜„˘.  ˘מיר˙  עבו„˙ 
"˘ליחו˙" זו נ‡מר‰ (ל‡ ביחס לעבו„˙ ‰˘מיר‰, ‡ל‡) ביחס לעבו„˙ ‰מ˘‡ ו‰˘יר ‰מוטל˙ 

על ‰לוים בזכו˙ עˆמם. 

ולכן ב‡מיר‰ זו ר˘"י ‡ינו יכול לפר˘ "מ‡˙ בני י˘ר‡ל" במ˘מעו˙ זו ˘‰לוים ני˙נים ב˙ור 
"˘לוחים" ˘ל בני י˘ר‡ל – ‡ל‡ ר˜ ˘‰ם נב„לו מ˙וך בני י˘ר‡ל לענין ז‰. 

‡מנם ב‡מיר‰ ‰˘ני', כ‡˘ר ‰˜ב"‰ מ„בר על עבו„˙ ‰לוים ‰מוטל˙ עלי‰ם, מ˙וך בחיר˙ 
‰˜ב"‰ ב‰ם עˆמם – "ו‡ני ‰נ‰ ל˜ח˙י ‡˙ ‰לוים מ˙וך בני י˘ר‡ל" – ו‰˜ב"‰ ב‡ כ‡ן ל‰סביר 

כיˆ„ ‰ו‡ זכ‰ ב‰ם, ‰רי כ‡ן מסביר ר˘"י ˘‰לוים נל˜חו ב˙ור "˘לוחים" ˘ל בני י˘ר‡ל.   

‰. לפי ז‰ – ˘ב‡מיר‰ ‰ר‡˘ונ‰ מ„ובר על עבו„˙ ‰˘מיר‰, ˘ב‰ ‰לוים מסייעים לכ‰נים 
[ול‡ על עבו„˙ ‰מ˘‡ ו‰˘יר ˘‰י‡ זכו˙ ‰לוים מˆ„ עˆמם ועלי' מ„ובר ב‡מיר‰ ‰˘ני'] – י˘ 

ל˙רı ˜ו˘י‡ נוספ˙ [וכן ‰˜˘‰ בנחל˙ יע˜ב כ‡ן]: 

ר˘"י ‡˙  ופיר˘  לי",  נ˙ונים ‰מ‰  "נ˙ונים  על ‰לוים:  נ‡מר  טז)  (ח,  ב‰עלו˙ך  בפר˘˙  ‰נ‰ 
כפל ‰ל˘ון "נ˙ונים נ˙ונים" – "נ˙ונים למ˘‡ נ˙ונים ל˘יר". 

ר˘"י  פיר˘  ל‡  כ‡ן  למ‰  לו";  ‰מ‰  נ˙ונים  "נ˙ונים  ל˘ון  כפל  י˘  כ‡ן  ‚ם  ‰רי  ולכ‡ור‰, 
ל˘ון זו? 

‡ך על פי ‰‡מור יובן: 

עˆמם – "נ˙ונים  ב‰ם  בחיר˙ ‰˜ב"‰  מ˙וך  עבו„˙ ‰לוים  על  מ„ובר  ˘ם  ב‰עלו˙ך  בפר˘˙ 
נ˙ונים ‰מ‰ לי" – ולכן מ˙‡ים לפר˘ ‡˙ כפל ‰ל˘ון "נ˙ונים נ˙ונים" על עבו„˙ ‰מ˘‡ ו‰˘יר; 

˘מיר˙  לעבו„˙  „ו˜‡  ˘‰כוונ‰  ומובן  ל‡‰רן,   – לו"  ‰מ‰  נ˙ונים  "נ˙ונים  נ‡מר  כ‡ן  ‡בל 
‰מ˜„˘, ˘ב‰ ‰לוים מסייעים לכ‰נים. ולכן ‡ין לפר˘ ˘‰כוונ‰ למ˘‡ ול˘יר, ‡ל‡ על כרחך 

˘‰כפל "נ˙ונים נ˙ונים" ‰ו‡ לחיזו˜ ו‰„‚˘‰ בלב„.



פ

עונש הישראל החונה 
במחנה לוי

והלוים יחנו סביב למשכן העדות ולא יהי' קצף על 
עדת בני ישראל

ולא יהי' קצף – אם תעשו כמצוותי לא יהי' קצף, ואם לאו, 
שיכנסו זרים בעבודתם זו, יהי' קצף
(א, נג. רש"י)

לומר  הכתוב  בא  אם  הרי  תמוה,  לכאורה 

הלוי  עבודת  העובד  שזר  קצף"  יהי'  ב"ולא 

ייענש - קשה: א. הרי כבר למדנו את זה לעיל, 

חזר  מדוע  וא"כ  נא),  (א,  יומת"  הקרב  ש"והזר 

הכתוב על עונש זה פעמיים? ב. מדוע בא כתוב 

זה בהמשך למקום חניית הלויים (ומקום חניית 

בני ישראל בפסוק לפני זה), ולא כהמשך לענין 

עבודת הלוים?

אלו  קושיות  רש"י  שתירץ  לומר  ויש 

בפירושו:

המצוות  תעשו  אם   – כמצותי"  תעשו  "אם 

שעליהם מדובר בכתובים אלו, והיינו, שהלויים 

"לא  אזי   – מרחוק  וישראל  למשכן  סביב  יחנו 

תשמרו  שלא   – לאו"  "אם  אך  קצף".  יהי' 

 – זו"  בעבודתם  זרים  "יכנסו  אזי  אלו,  "מצותי" 

חניית  למקום  ליכנס  "זרים"  שעלולים  והיינו, 

הלויים ו"יהי' קצף".

עונש  לבאר  זה  כתוב  בא  שלא  והיינו, 

חומר  לבאר  אם  כי  הלוי,  עבודת  העובד  הזר 

ובני  הלויים  חניית  מקום  שמירת  על  האזהרה 

ישראל, כי אם "יכנסו זרים לעבודתם זו" ויחנו 

בני ישראל במחנה לוי' אזי "יהי' קצף".

כי  בפשטות,  הנ"ל  השאלות  שתי  ומיושבים 

במקדש,  העובד  הזר  עונש  על  חזרה  כאן  אין 

בא  שלכן  הלויים,  במקום  לחונה  אזהרה  כ"א 

הלוים.  לעבודת  בהמשך  ולא  כאן  זה  כתוב 

וק"ל.

אלפיים אמה עם מחנה לוי'?
איש על דגלו גו' יחנו בני ישראל מנגד סביב לאהל 
מועד

מנגד – מרחוק מיל כו' כאלפים אמה, שיוכלו לבוא בשבת. משה 

אהרן ובניו והלוים חונים בסמוך לו

(ב, ב. רש"י)

ישראל  מחנה  הי'  מדוע  תמוה:  לכאורה 

כדי  מהמשכן  אמה"  "אלפיים  להיות  צריך 

ומחנה  המשכן  בין  הרי  בשבת",  לבוא  "שיוכלו 

הי'  אם  גם  וא"כ,  לוי'.  מחנה  גם  הי'  ישראל 

יותר מאלפיים אמה בין המשכן ומחנה ישראל 

לוי'  שמחנה  זה  מצד  בשבת  לבוא  יכולים  היו 

באמצע?

שהוסיף  במה  רש"י  זה  שתירץ  לבאר  ויש 

"משה אהרן ובניו . . חונים בסמוך לו":

רוחות  בג'  רק  הלוים  חנו  להמשכן  מסביב 

ובניו,  אהרן  משה  רק  חנו  מזרח  מצד  אך 

בצד  הרי  וא"כ  שלאח"ז,  בפסוקים  וכמפורש 

המזרח לא הי' מחנה ישראל יכול להיות רחוק 

אהלי  שהרי  מהמשכן,  אמה  מאלפיים  יותר 

ביותר.  קטן  מקום  תפסו  ובניו  אהרן  משה 

להיות  חייב  השיעור  הי'  המזרח  שבצד  ומכיון 

גם  חלקו  לא  לכן  אמה,  מאלפיים  פחות  לא 

שוה,  במרחק  היו  וכולם  האחרים,  בצדדים 

אלפיים אמה מן המשכן, בכל צד.

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

לקראת שבת י„

על  ‰לוי  י‰ו„‰  רבי  ‰נ‰י‚  וכן  ˘בועו˙ 
‰ו‡  (וע„"ז  ימים"  ל˘ל˘˙  נכונים  ‰יו  ˘ם 
 ‡‰„ ל˙מו‰  וי˘  ˜לויזנער),  לר"‡  ‰מנ‰‚ים  בס' 

מ‡˘‰ (כסיום  פרי˘‰  בחיוב  נ‡מר  ז‰  כ˙וב 
ל‡  ולמ‰   ,("‰˘‡ ‡ל  ˙‚˘ו  "‡ל  ‰כ˙וב 
˘ל˘˙  „‰רי  ‰‚בל‰,  מˆו˙  ‰‰‚‰"מ  ‰זכיר 
ימי ‰‚בל‰ מ˙חילים מ‚' סיון ˘בו ‡מר ל‰ם 
ר˜  ‡מר‰  פרי˘‰  מˆו˙  ו‡ילו  ‰‚בל‰  מˆו˙ 
ועיי'  ˘ם.  „˘ב˙  בסו‚י‡  כ"ז  (כמבו‡ר  סיון  ב„' 
ל‰ם  ˘‡מר  „מ˘מע   ,‚ כ„,  מ˘פטים  ע‰"˙  בר˘"י 

מˆו˙ פרי˘‰ לפני מˆו˙ ‰‚בל‰ (וב‡ו˙ו יום „„' סיון) 

˘ב˙  כב‚מ'  ל‡  ו‰ו‡  בכ˙וב,  למ˘‰  ב‰ˆיווי  וכס„רם 

ר˘"י  ל˘יט˙  מי‰ו ‚ם  בסו‚יין;  ו˙וס'  ר˘"י  ועיי'  ˘ם, 

ב‚'  מˆו‰  ˘ום  לבנ"י  נ‡מר‰  ל‡  סו"ס  על ‰˙ור‰ ‰רי 

סיון, כי ‚ם לר˘"י על ‰˙ור‰ מˆו˙ פרי˘‰ נ‡מר‰ ב„' 

ור‡‰  ט.  ˘ם,  י˙רו  פר˘"י  ור‡‰   .‡ ˘ם,  מ˘פטים   –

ול‰עיר  ו‡כ"מ).   .‚ ˘ם,  מ˘פטים  ר˘"י  מפר˘י 

˘בועו˙ "במ‰ר‡"˜  במ‰רי"ל ‰ל'  ˘ב‰‚‰‰ 
בס'  וכ"‰  מˆו˙ ‰‚בל‰".  ‡"‡ ˆו"ˆ „מר"ח 
ע'  חכ"‚  ל˜ו"˘  ור‡‰  למ‰ר‡"˜.  ‰מנ‰‚ים 

346 ‰ער‰ „"‰ ימי ‰‚בל‰].

‰ז˜ן  רבינו  בל˘ון  יל"ע  ע„יין  ‡ולם 
ולפרט  ‰מ‚"‡  על  ל‰וסיף  ˘ר‡‰  מ‰  כ‡ן, 
ויום  רביעי  „יום  ו‰„יבורים  ‰מ‡ורעו˙ 
"„‰וי  ‰מ‚"‡  בל˘ון  ‰ס˙פ˜  ול‡  חמי˘י, 
 ‚ˆ˙ סו"ס  בלבו˘  ‚ם  [ועיי'  ‰‚בל‰"  ימי 
˘ס˙ם  ‡לו,  בימים  כו'  ‡פיים  נפיל˙  ‡י  ‚בי 
‰‚בל‰"],  ימי  מˆו˙  ימי  ˘‰ם  "מפני  נמי 
ז‰  פירוט  ל‰וסיף  רבינו  וˆע"˜ ‡מ‡י ‰וˆרך 
‰˜ו„ם  ˘בסימן  ובפרט  בו.  ‰˘מיענו  ומ‰ 
וני˘ו‡ין)  ˙ספור˙  (לענין ‰י˙ר  בעˆמו  כ˙ב 
ימי  ˘ל˘‰  בכל  ולי˘‡  ל‰ס˙פר  נו‰‚ין  "י˘ 
‰‚בל‰" ול‡ טרח לפרט בז‰. ו‚ם ‡˙"ל ˘ר˜ 
לכ‡ן)  ‰˘ייך  טעם  ‡יז‰  (מ˘ום  כ‡ן  רˆ‰ 
˘נ˙כוון  ול‡  ‰‰‚בל‰,  ימי  ˘ל  ענינם  לפרט 
ל‰וסיף מ˘‰ו על ‰מ‚"‡ בטעם ‰„ין, ע„יין 
ˆ"ע ˘מ‡ריך בסיפור ‰„ברים ומפרט מע˘‰ 

כו'  ל‰ם  ‡מר  "ברביעי  בפ"ע,  ויום  יום  כל 
ובחמי˘י ‡מר ל‰ם כו'".

 ˙ˆ˜ מ˘מע  ˘‰ל˘ון  יל"ע,  ז‡˙  ועו„ 
מפני  ‡ינו  כו'  ˙חנון  ‡מיר˙  ‡י  טעם  כ‡ילו 
„בנ"י  פרי˘‰  ומˆו˙  ‰‰‚בל‰  מˆו˙  עˆם 
בימים  (מˆוו˙ ‡לו)  מ˘‰  ‡מיר˙  מפני  ‡ל‡ 
מ˙‡ים  ב‰מ˘ך  ז‰  ס‚נון  ב‡  (וב‡מ˙  ‡ל‰ 
ם "‰˙חיל מ˘‰  ל˙חל˙ ל˘ון ‡„מו"ר ‰ז˜ן̆ 
ל‰˙עס˜ עמ‰ם בענין ˜בל˙ ‰˙ור‰", ול‰לן 
ב˘ינוי  ‰י‡  ‰ל˘ון  ˙חל˙  ‚ם  ‡יך  ‰יטב  י˙' 
מן ‰מ‚"‡ וב„ו˜‡). ו‡ע"פ ˘ס‚נון ז‰ מ˜ורו 
כו'  ירח‡  ‡י˜בע  ב˘ב‡  "ב˙רי  ˘ם,  ב˘ב˙ 
ב‡רבע‰  לי  ˙‰יו  ו‡˙ם  ל‰ו  ‡מר  ב˙ל˙‡ 
פרי˘‰",  עבו„  ב‰'  ‰‚בל‰  מˆו˙  ל‰ו  ‡מר 
ר'  פלו‚˙˙  לענין  ז‰  ‰בי‡  ˘ם  ‰˘"ס  ‰רי 
„ירח‡",  "ב˜ביע‡  מיני'  לעיל  ורבנן  יוסי 
מˆו‰  (‡יזו  ביני‰ם  ‰חילו˜ים  נ˙פרטו  ולכן 
כ‡ן  לענין ‰מ„ובר  יום), ‡בל  ב‡יז‰  נ‡מר‰ 
˘‡ין מ˙ענין ו‡ין ‡ומרים ˙חנון בימים ‡לו 
˘ימים  כללי  ב‡ופן  לומר  מספי˜  לכ‡ור‰   –
˘ב‰ם  ימים  (‰יינו  ‰‚בל‰"  "ימי  ‰ם  ‡לו 

נ‡סרו לעלו˙ ‰‰ר‰ ונˆטוו לפרו˘).

רבינו  ב‡  „ב‡מ˙  ז‰,  בכל  ו‰נר‡‰ 
וב‰‚„ר˙  ‰„ין,  טעם  ב‰סבר˙  „בר  לח„˘ 
˘ינוי  עו„  וב‰˜„ם  ‡לו.  ימים  ˜„ו˘˙ 
‰מ‚"‡,  ול˘ון  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  ל˘ון  בין 
מ˘‰  ‡"ל  סיון  בב'  "„מי„  כ'  „במ‚"‡ 
"‰˙חיל  כ'  ‡„‰"ז  ‡בל  ל˙ור‰",  ל˜„˘ם 
‰˙ור‰"  ˜בל˙  בענין  עמ‰ם  ל‰˙עס˜  מ˘‰ 
(ובפ˘טו˙ ‰י' ˆריך לומר ˘˘ינ‰ ‡„‰"ז ר˜ 
ל˙ור‰"  ל˜„˘ם  מ˘‰  "‡"ל  כי  „יו˜,  לי˙ר 
ל‰ם  כ˘‡מר  סיון   '„ יום  על  בעי˜ר  מ˙‡ים 
‡ו  ומחר",  ‰יום  „"ו˜„˘˙ם  פרי˘‰  מˆו˙ 
‰‚בל‰,  מˆו˙  ל‰ם  כ˘‡מר   '‚ ביום  עכ"פ 
מ˘‡"כ בב' סיון ˘‡מר ל‰ם ר˜ "ו‡˙ם ˙‰יו 
˘יחול  מיוח„  מע˘‰  לע˘ו˙  מבלי  ‚ו'"  לי 



י‚

שינוי השונות בין המג"א 
ואדמו"ר הזקן בדין ימי הגבה

יקשה כמה דיוקים בל' אדה"ז ובמה שהאריך בביאור מהות ימים אלו / יסיק דיש כאן ב' אופנים בהגדרת הקדושה 
החלה על ימים אלו – כימי סניף והכנה למתן תורה או כענין בפ"ע בפעולות שנעשו בימים אלו כשלעצמם

 „ˆ˙ סו"ס  ˘לו  ב˘ו"ע  רבינו ‰ז˜ן  כ˙ב 
ו˘ל‡  ל‰˙ענו˙  ˘ל‡  במ„ינו˙ ‡לו  "ונו‰‚ין 
לומר ˙חנון מר"ח [סיון] ע„ ח' בו וע„ בכלל 
ח‚  יו"ט ‰נ˜ר‡ ‡סרו  מוˆ‡י  ע„ ‡חר  „‰יינו 
ל‰˙עס˜  מ˘‰  ‰˙חיל  ר"ח  ‡חר  ˘מי„  לפי 
ב˘ב˙  ˘ב˘ני  ‰˙ור‰  ˜בל˙  בענין  עמ‰ם 
ב˘ב˙  וב˘לי˘י  ע"‡]  פז  ˘ב˙  [עיי'  ר"ח  ‰י' 
ו‚ו'  כ‰נים  ממלכ˙  לי  ˙‰יו  ו‡˙ם  ל‰ם  ‡מר 
‰˘מרו  ‰‚בל‰  מˆו˙  ל‰ם  ‡מר  וברביעי 
ל‰ם  ‡מר  ובחמי˘י  ו‚ו'  ב‰ר  עלו˙  לכם 
מˆו˙ פרי˘‰ ˘יפר˘ו מנ˘ו˙י‰ן ‰יום ומחר 
˘בו  ˘ב˙  ˘‰ו‡  ליום ‰˘לי˘י  נכונים  וי‰יו 
נ˙נ‰ ‰˙ור‰" [ובסי„ורו ‰בי‡ רבינו ‰מנ‰‚ ‰מוב‡ 
בל˜ו"˘  ועיי'  סיון,  י"ב  ע„  ‡ף  לומר  ˘ל‡  בפוס˜ים 

חל"ח ע' 4 ‰ער‰ 31 בי‡ור מ‰ו˙ ‰חילו˜ בין ˘ולחנו 

לסי„ורו ע"פ ‰מ˙ב‡ר ל‰לן כ‡ן. ו‡כ"מ].

‰רמ"‡  ב‰‚‰˙  ‰ו‡  ז‰  „ין  מ˜ור  ו‰נ‰, 
˙חנון  ‡ומרין  "ו‡ין  ˜ל‡)  בסי'  (וכ"כ  כ‡ן 

„‰יינו  בו  ח'  ע„  סיון  חו„˘  ר‡˘  מ˙חיל˙ 
בחˆע"‚  כ‡ן ˆויין ‰מ˜ור  (ברמ"‡  ח‚"  ‡חר ‡סרו 
‰‚‰"מ  ˆ"ל  ולכ‡ור‰  ברכו˙".  ‰ל'  מיימוני  "‰‚‰ו˙ 

‰ל' ˙פל‰ (ו‰ו‡ ˘ם בפ"‰ סוף ‡ו˙ ˘), וכמ"˘ ב„רכי 

"כ"כ  כ‡ן  מ˘‰  וב„רכי  ס˜"ז.  ס˜ל"‡  ל‡ו"ח  מ˘‰ 

ב‰‚מ"יי ‰"ב"). 

ומ˜ור ‰טעם ˘‰זכיר רבינו ‰ו‡ בבי‡ור 
‰רמ"‡  מ˘"כ  על  לב‡ר  ˘כ˙ב  ‰מ‚"‡ 
‡"ל  סיון  בב'  "„מי„   – סיון"  ר"ח  "מ˙חל˙ 
[לכ‡ו'  פ"ח  כ„‡י'  ל˙ור‰  ל˜„˘ם  מ˘‰ 
"כ˙ב  וממ˘יך  „˘ב˙",  פז]  („ף)  ‡ו  פ"ט  ˆ"ל 

סוף  טירנ‡]  מ‰ר"‡  [במנ‰‚י  מנ‰‚ים  ‰‚‰ו˙ 
[‰לכו˙] יום ‰כפורים, ‚' ימים ˜ו„ם ˘בועו˙ 
מ˘מע „ב˘ני  ימי ‰‚בל‰,  מ˙ענים „‰וי  ‡ין 
בסיון מו˙ר ל‰˙ענו˙ ‡בל נ‰‚ו ‰עולם ˘ל‡ 

ל‰˙ענו˙ מטעם ˘כ˙ב˙י לעיל". 

נ‰‚ו  "וכן  ˘נ˜ט  ˘ם  ב‰‚‰"מ  [וˆע"˜ 
˘לפני  ימים  ב˘ל˘‰  ˙חינ‰  לומר  ˘ל‡ 

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

ח

מדוע צריך הקב"ה
?מנות את ישרא

האם אין הקב"ה יודע את מספר בני ישראל בלא מניין? / האם תשע מניינים במשך כל הדורות ראויים להיקרא 
"מונה אותם כל שעה"? / כיצד יתכן שיהודי מוסר נפשו על קידוש ה', ויחד עם זאת נותר "קל שבקלים"? – ביאור 

בסוד עניין המניין, ובסדר התגלות נקודת היהדות שמחמתה מוסר איש ישראל את נפשו עקה"ש

כל  מונ‰ ‡ו˙ם  לפניו  חיב˙ן  פר˘˙נו) "מ˙וך  (רי˘  ר˘"י  כ˙ב  י˘ר‡ל  בני  מניין  ˙כלי˙  ‡ו„ו˙ 
˘ע‰". ו‰יינו, ˘‰˜ב"‰ מונ‰ ‡˙ בני י˘ר‡ל כ˘ם ˘‡„ם מונ‰ ˙„יר ‡˙ ‰„בר ‰חביב עליו.

וי˘ ל˙מו‰, וב˘ניים:

‡. ‰‡„ם מונ‰ ‡˙ ‰„בר ‰חביב, מ˘ום ˘נו‚ע לו כל פרט ˘בו, ו‰ו‡ רוˆ‰ לי„ע ‡˙ מספרו 
‰מ„וי˜. ‡ך כלפי ‰˜ב"‰ ‡י ‡פ˘ר לומר „בר ז‰, ˘‰רי בוו„‡י ל‡ נעלם ממנו מספרם ‰מ„וי˜ 

˘ל בני י˘ר‡ל. ו‡ם כן, ל‡יזו ˙כלי˙ ˆיוו‰ למנו˙ם על י„י מ˘‰ ו‡‰רן?

ב. במ˘ך כל ‰זמנים כולם, נמנו בני י˘ר‡ל ˙˘ע פעמים בלב„: ˘לו˘ פעמים במ˘ך מעט 
יו˙ר מ˘נ‰ - מיˆי‡˙ם ממˆרים ע„ "ב‡ח„ לחו„˘ ‰˘ני ב˘נ‰ ‰˘ני˙ לˆ‡˙ם מ‡רı מˆרים" 
(כמוב‡ בר˘"י כ‡ן), ול‡חר מכן נמנו ב˘נ˙ ‰‡רבעים, ומני ‡ז נמנו פעמים בו„„ו˙ בלב„, ו‰מניין 

פעמים,  ˘ל  מועט  מספר  נמנו  י˘ר‡ל  ˘בני  ומכיוון  ט).   ‡˘˙ (˙נחומ‡  לבו‡  לע˙י„  י‰י'  ‰ע˘ירי 
כיˆ„ כ˙ב ר˘"י ˘מחמ˙ חיב˙ם "מונ‰ ‡ו˙ם כל ˘ע‰"?

וי˘ לב‡ר ˙חיל‰ ‡˙ פנימיו˙ עניין ‰מניין ב„רך ‰חסי„ו˙, ו‡זי י˙ברר מ‰ ˆורך י˘ במניין 
למנו˙ ‡˙  ˘ˆיוו‰ ‰˜ב"‰  ‚' ‰מניינים  ˘בין  נכון ‰חילו˜ים  י˙ב‡רו ‡ל  ו‚ם  כלפי ‰˜ב"‰,  ז‰ 

י˘ר‡ל מיˆי‡˙ם ממˆרים ע„ למניין ˘בפר˘˙נו.

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
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המניין – משווה קטן וגדול
כמספר  נמנ‰  ‰‚„ול  ‡זי  מ‰,  „בר  מונים  כ‡˘ר  ו‚„ול.  ˜טן  מ˘וו‰  ‰ו‡  מטבעו,  ‰מניין, 
ו‰˜טן  ˘ב‚„ולים  ˘‰‚„ול  י˘ר‡ל,  בני  במניין  ‚ם  ‰י'  וכך  כ‡ח„.  ‰ו‡  ‡ף  נמנ‰  ו‰˜טן  ‡ח„, 
˘ב˜טנים נמנו ˘ני‰ם ב‡ו˙ו ‡ופן, ‰‚„ול ל‡ נמנ‰ יו˙ר על ‡ח„, ו‰˜טן ל‡ ‰י' ˘וו‰ במניין 

פחו˙ מ‡ח„.

מובן מכך, ˘‰מניין ‡ינו ˜˘ור למעלו˙ ‰פרטיו˙ ˘ל כל ‡ח„ מבני י˘ר‡ל, ˘‰רי בז‰ ‡ינו 
„ומ‰ י‰ו„י לי‰ו„י, וי˘ ב‡ח„ מעלו˙ ˘‡ין בזול˙ו; ‡ל‡ ‰מניין מבט‡ ‡˙ ‰מעל‰ ‰˘וו‰ בכל 
י˘ר‡ל, ˘‰י‡ נ˜ו„˙ ‰י‰„ו˙ ˘˘וו‰ בכל ‡י˘ י˘ר‡ל, מ‚„ול ˘ב‚„ולים וע„ ל˜טן ˘ב˜טנים. 
נ˜ו„˙ ‰י‰„ו˙ ‰י‡ עˆם ‰נ˘מ‰ ˘˜˘ור‰ ב‰˘י"˙ ˙מי„ לל‡ יכול˙ ל‰פר„ ממנו י˙' (ר‡‰ ˙ני‡ 

פי"ח ו‡ילך).

י‰ו„י  ˘ל  ˘כן ‰‰˙˜˘רו˙ ‰עˆמי˙  נ‚לי˙ ‡ˆל ‰י‰ו„י,  נ˜ו„˙ ‰י‰„ו˙  על „רך ‰ר‚יל, ‡ין 
נפ˘  מסירו˙  כב˘ע˙  נ„ירו˙  לע˙ים  ר˜  מ˙‚ל‰  ו‰ו‡  מ‡ו„,  ע„  נ˘‚ב  „בר  ‰ו‡  ‰˘י"˙  עם 
וכיוˆ‡ בז‰, ˘‡ז ניכר ‡יך ˘‡ינו יכול ב˘ום ‡ופן ל‰יפר„ ממנו י˙'. ‡בל ב„רך כלל רו‡ים ‡˙ 

מעלו˙ ‰י‰ו„י מˆ„ כוחו˙ נפ˘ו וכיוˆ‡ בז‰, ‡ך ל‡ ‡˙ עˆם ‰נ˘מ‰.

ומ˘ום ˘‡ין נ˜ו„˙ ‰י‰„ו˙ ב‚לוי ˙מי„, ˆיוו‰ ‰˜ב"‰ למנו˙ ‡˙ י˘ר‡ל. ‡ין ˙כלי˙ ‰מניין 
ל‚לו˙  ˙כלי˙ ‰מניין ‰י‡  מניינם.  ו„‡י ‚לי‡  ˘מי‡  כלפי  ˘‰רי  י˘ר‡ל,  ˘ל  מספרם  ל„ע˙ ‡˙ 
בכולם  על ‰מעל‰ ‰˘וו‰  מור‰  עˆם ‰מניין  כ‡מור,  ˘‰ל‡  י˘ר‡ל,  ˘בבני  נ˜ו„˙ ‰י‰„ו˙   ˙‡
˘כ˙ב  וכפי  ‚ילוי.  לי„י  זו  נ˜ו„‰  ב‡‰  בפועל  י˘ר‡ל  מונים ‡˙  וכ‡˘ר  נ˜ו„˙ ‰י‰„ו˙,  ˘‰י‡ 
ו"חיב‰"  במעל‰  כי ‰מ„ובר ‰ו‡  חיב˙ן",  ˘˙כלי˙ ‰מניין ‰י‡ "ל‰ו„יע  ˘מו˙)  פר'  (רי˘  ר˘"י 

נס˙ר˙, ‰י‡ נ˜ו„˙ ‰י‰„ו˙, ˘י˘ ל‰ו„יע‰ ול‰וˆי‡‰ מן ‰‰עלם ‡ל ‰‚ילוי.

וז‰ו סו„ ועומ˜ עניין ‰מניין, ל‚לו˙ ‡˙ נ˜ו„˙ ‰י‰„ו˙ ˘בלב בני י˘ר‡ל. ומ˘ום ‚ו„ל ˘‚ב 
מעל˙ ‰מניין, נ˜ר‡ חומ˘ במ„בר כולו על ˘ם ‰מניין – "חומ˘ ‰פ˜ו„ים" (יומ‡ סח, ב).

יהודי אינו יכול להפרד מהשי"ת אף לא לרגע
על מעל‰ וחיב‰ זו, ˘‰י‡ נ˜ו„˙ ‰י‰„ו˙ ˘מ˙‚לי˙ בע˙ ‰מניין, כ˙ב ר˘"י ˘"מונ‰ ‡ו˙ם 
ו„בו˜  ˜˘ור  ˘‰י‰ו„י  בכך  מ˙בט‡  בי‰ו„י,  ‰י‰„ו˙  נ˜ו„˙  ‚ילוי  ‡˘ר  לב‡ר,  וי˘  ˘ע‰".  כל 

ב‰˘י"˙ "כל ˘ע‰":

˘‡ין  לח˘וב  לכ‡ור‰  ‰י'  יכול  רח"ל,  זר‰  עבו„‰  ˘ל  נסיון  י‰ו„י  בפני  מעמי„ים  כ‡˘ר 
ועל  ˙˘וב‰),  מ‰ל'  פ"‚  סוף  (רמב"ם  בפני ‰˙˘וב‰"  ˘עומ„  לך „בר  כך, ‰ל‡ "‡ין  כל  נור‡  ‰„בר 
ו‡˘וב"  "‡חט‡  ‰‡ומר  ו‡פילו   ,(‡ פו,  יומ‡  (ר˘"י  מ˙חיל˙ו"  עוונו  "נע˜ר  מ‡‰ב‰  ˙˘וב‰  י„י 
על  ונ˙‚בר  ונ˙חז˜  „ח˜  "‡ם  ‰נ‰  פ"ח),  סוף  יומ‡  (מ˘נ‰  ˙˘וב‰"  לע˘ו˙  בי„ו  מספי˜ין  ˘"‡ין 
לחטו‡,  יכול ‰ו‡  כן, ‰רי  ו‡ם  פי"‡).  (˙ני‡ ‡‚ר˙ ‰˙˘וב‰  ˙˘וב˙ו"  מ˜בלין  ˙˘וב‰,  וע˘‰  יˆרו 

ו‡חר כך ל˘וב ב˙˘וב‰.

עיונים וביאורים

מנין ישראל, הלוים, 
והכהן גדול

במנין בני ישראל שבפרשתנו מצינו שלושה אופנים: א. מנין בני 
ישראל, שנמנו על ידי "נשיא כל שבט ושבט" (ל' רש"י פרשתנו 
א, ד). ב. מנין בני לוי, שלא נמנו בתוך בני ישראל אלא בפני 
עצמם, ו"על פי ה'" עם "בת קול" (פרשתנו ג, טז, וברש"י). ג. 
אהרן הכהן, ש"לא הי' במנין הלוים" (ל' רש"י פרשתנו ג, לט), 
והיינו, שלא נמנה כלל.

ויש לבאר זה בדרך החסידות:

שעיקר  באופן  היא  ישראל  בני  רוב  הנהגת 

הרי  והמצוות  המצוות.  קיום  הוא  עבודתם 

עיקר ענינן הוא להמשיך קדושה בתוך העולם 

המדוד והמוגבל (כמבואר בתניא פל"ז באורך), ולכן 

של  פקידתם  ולכן,  דוקא.  תרי"ג  במספר  ניתנו 

בני ישראל היתה באופן של מנין בדרכי הטבע.

דרכיו  להורות   .  . ש"הובדל  ענינו  לוי  שבט 

(ל'  לרבים"  הצדיקים  ומשפטיו  הישרים 

הרמב"ם סוף הל' שמיטה ויובל) - מארי תורה. 

כמ"ש  ממדידה,  למעלה  היא  הרי  והתורה 

יא,  (איוב  ים"  מני  ורחבה  מדה  מארץ  "ארוכה 

לאידך,  אבל  העולם,  מגשמיות  למעלה   - ט) 

מובן,  מדה"  מארץ  "ארוכה  שנאמר  גופא  מזה 

דבר  על  (כי  "מדה"  בגדר  היא  התורה  שגם 

שהוא  לומר  שייך  לא  "מדה"  בגדר  שאינו 

א)),  סא,  בשלח  אור  (תורה  מ"מדה"  "ארוכה" 

ונמצא שהתורה היא בגדר מספר וביחד עם זה 

לוי  שבט  פקידת  היתה  ולכן  ממספר.  למעלה 

דמכיון  ה'",  פי  "על   - תורה  הוא  ענינו  שעיקר 

שעבודתם היא בגדר "מספר", לכן גם הם נמנו, 

למעלה  הם  כי  וטבעי,  גשמי  במנין  לא  אבל 

ממדידת בשר ודם ("ארוכה מארץ מדה") אלא 

"על פי ה'".

יצא"  לא  המקדש  "מן  נצטווה  גדול  הכהן 

לעולם  מירושלים  יוצא  ואינו  יב),  כא,  (אמור 

שענינו  והיינו  ה"ז).  פ"ה  המקדש  כלי  הל'  (רמב"ם 

תמידית  בדביקות  להיות  הוא  גדול  כהן  של 

ועל  והגבלה.  מדידה  מכל  למעלה  בהקב"ה, 

כהן  אהרן  עבודת  כי  במנין,  אהרן  נמנה  לא  כן 

גדר  מכל  שלמעלה  בה'  הדביקות  היא  גדול 

מדידה ומספר.

מדוע צריכים ישראל למנין?
כתב השל"ה בנוגע לספר במדבר "זה ספר נקרא חומש הפקודים 
על שם המנין שנמנו ישראל, נשמע מזה שדבר המנין הזה הוא 
חשוב ואין לו ביטול עולמית" (חלק תושב"כ, שלשה מחנות 
(שמז, א)). והיינו, שהטעם שמנה הקב"ה את ישראל הוא כדי 
שייחשבו כ"דבר שבמנין", שאינו בטל, ועי"ז לא יתבטלו ישראל 
בין אומות העולם, אף שהם "כבשה בין שבעים זאבים" (אסת"ר 
פ"י, יא).

ש"דבר  זה  הרי  ביאור,  צריך  ולכאורה 

מורה  שהמנין  מפני  הוא  בטל"  אינו  שבמנין 

בטל.  אינו  חשוב  ודבר  הדבר,  חשיבות  על 

הדבר,  יתבטל  שלא  פועל  המנין  שאין  ונמצא, 

אלא הוא רק סימן להראות על חשיבות הדבר. 

מצד  הם  חשובים  ישראל  שבני  מכיון  וא"כ, 

עצמם, הרי הם אינם בטלים גם בלי המנין מצד 

חשיבותם, ומדוע היו צריכים למנין דוקא?

שעיקר  הידוע  בהקדים  הדבר  לבאר  ויש 

בכדי  הוא  העולם  בריאת  ותכלית  מטרת 

בגשמיות,  המצוות  את  ישראל  בני  שיקיימו 

ועי"ז יקדשו את הדברים הגשמיים ויעלו אותם 

לקדושה. ובזה ממלאים מטרת ותכלית הקב"ה 

להיות  הקב"ה  ש"נתאווה  הזה,  עולם  בבריאת 

לו דירה בתחתונים", שגם עולם תחתון זה יהי' 

מכון ומדור לשבתו ית'.

וע"פ זה יש לבאר מה שנמנו ישראל בפועל 

חשיבותם  היתה  זה  מנין  אילולי  כי  ובגשמיות, 

של ישראל נשארת ענין רוחני, ולא היתה עושה 

היו  שלא  הגם  ואז,  הזה.  עולם  בגשמיות  רושם 

אך  כנ"ל,  חשיבותם  מצד  מתבטלים  ישראל 

בעולם  להשפיע  יכולה  זו  חשיבות  היתה  לא 

שבזה  בפועל,  ישראל  שנמנו  מה  וזהו  הגשמי. 

גשמית,  בפעולה  גם  בגלוי  חשיבותם  ניכרה 

דוקא עי"ז יש לחשיבותם הכח להשפיע גם על 

ולקיים  ולזככו,  להעלותו  הזה,  עולם  גשמיות 

לעשות  העולם,  בריאת  כוונת  תכלית  עיקר 

"דירה" לו ית' גם בעולם הזה הגשמי.

דרוש ואגדה
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ר˜  ל‡  נפעל  ז‰  מניין  י„י  על  יו˙ר.  פנימי  ב‡ופן  נ˜ו„˙ ‰י‰„ו˙  על ‰˙‚לו˙  מור‰  ז‰,  מניין 
בכוחו˙י‰ם ‰פנימיים  ו˙˙לב˘ "ב˙וכם" –  ˙˘כון  ˘‰˜„ו˘‰  בכללו˙, ‡ל‡ ‚ם  ‚ילוי ‰‡מונ‰ 

˘ל בני י˘ר‡ל, ב˘כלם ובר‚˘ו˙י‰ם.

נ˜ו„˙ ‰י‰„ו˙  נפר„ים.  ˘ני „ברים  וכוחו˙ ‰נפ˘ ‰ם  נ˜ו„˙ ‰י‰„ו˙  ע„יין  ז‡˙,  למרו˙  ‡ך 
מ˘פיע‰ על כוחו˙ ‰נפ˘ ומכוונ˙ ‡ו˙ם לעבו„˙ ‰', ‡ך כוחו˙ ‰נפ˘ מˆ„ עˆמם ‡ינם נוטים 
ל˜„ו˘‰, ‡ל‡ לענייני ‰עולם. ‰‰נח‰ ˘י˘ לעבו„ ‡˙ ‰˘י"˙ ‡ינ‰ נובע˙ מן ‰˘כל עˆמו, ‡ל‡ 

מנ˜ו„˙ ‰י‰„ו˙ ˘‰˘פיע‰ עליו.

‚. "כ˘ב‡ ל‰˘רו˙ ˘כינ˙ו עלי‰ם" –

כוחו˙י‰ם   ˙‡ זיככו  בעˆמם  י˘ר‡ל  ˘בני  בטרם  עו„  ‰י'  ‰מ˘כן,  ‰˜מ˙  ˘לפני  ‰‚ילוי 
ו‰ח„ירו ‡˙ ‰˜„ו˘‰ ב˙וכם, ו‰י' ז‰ בעי˜ר על י„י ‰˙‚לו˙ ‡לו˜י˙ מלמעל‰, בבחינ˙ "ו˘כנ˙י 

ב˙וכם".

ל‰ח„יר  ו‰˙יי‚עו  עמלו  וכבר  ‰מ˘כן,   ˙‡ י˘ר‡ל  בני  ‰˜ימו  כבר  כ‡˘ר  בפר˘˙נו,  ‡ך 
בכוחו˙י‰ם ‰פנימיים ‡˙ ‡ור נ˜ו„˙ ‰י‰„ו˙, ‡ז נמנו ב˘לי˘י˙, ו‰˙‚ל˙‰ ב‰ם נ˜ו„˙ ‰י‰„ו˙ 

ב‡ופן עמו˜ ופנימי יו˙ר.

‰י‰„ו˙  ˘נ˜ו„˙  ‡ל‡  ‡ו˙ם,  ו‰נ‰י‚‰  ‰נפ˘  בכוחו˙  פעל‰  ‰י‰„ו˙  ˘נ˜ו„˙  בלב„  זו  ל‡ 
‰‡„ם   ˙‡ ומנ‰י‚  מבין  עˆמו  מˆ„  ‰י‰ו„י  ˘ל  ˘כלו  ומע˙‰  ‰פנימיים,  ‰כוחו˙   ˙‡ ˘ינ˙‰ 

ב‰˙‡ם לנ„ר˘ מˆ„ נ˜ו„˙ ‰י‰„ו˙.

‰מניינים  מב˘ני  יו˙ר  ועמו˜,  נעל‰  ב‡ופן  י˘ר‡ל  ˘ל  וחיב˙ן  מעל˙ן  ‰˙‚ל˙‰  ז‰  במניין 
‰ר‡˘ונים.

לקראת שבת י

לר‚ע  ‡פילו  רח"ל  מ‰˘י"˙  ל‰˙נ˙˜  מסו‚ל  ‡ינו  טבעו  מˆ„  ˘‰י‰ו„י  ‡נו,  רו‡ים  ולפועל 
‡ח„, ו‰ו‡ מוסר נפ˘ו על ז‰ בפועל ממ˘, לל‡ ˘ום ח˘בונו˙.

עם  ˜˘ור‰  ˘‰י‡  ב˜רבו,  ‡˘ר  ‰י‰„ו˙  נ˜ו„˙  מˆ„  ‰י‡  י‰ו„י,  ˘ל  נפ˘  ‰מסיר˙  וסיב˙ 
‰˘י"˙ ב˜˘ר עˆמי, ו‡ינ‰ מסו‚ל˙ ל‰יפר„ ממנו י˙' כלל.

ב˙ני‡  וכמבו‡ר  מרוב‰,  לזמן  ‡ח„  ר‚ע  בין  ו‰ב„ל  ‰פר˘  ˘ום  ‡ין  ‰י‰„ו˙  נ˜ו„˙  ומˆ„ 
ו˘ע‰  זמן  בבחינ˙  ˘‡ינו   .  . בנפ˘ם  נפ˘ ‰י‡ "מפני ‡ור ‰' ‰מלוב˘  ˘סיב˙ ‰מסיר˙  (פכ"‰), 

ומ˜ום,  זמן  ˘ל  ו‰‚בלו˙  מ‰‚„רו˙  למעל‰  ‰˜„ו˘‰ ‰י‡  מ‰זמן". ‰נ˘מ‰  למעל‰  כלל, ‡ל‡ 
חולף, ‡ל‡ „בר  עניין  ז‰  לר‚ע ‡ח„, ‰רי ‡ין  מ‰˘י"˙ ‡פילו  מ˙נ˙˜  י‰ו„י  כ‡˘ר  ומבחינ˙‰, 

נˆחי.

‰י‰„ו˙,  נ˜ו„˙  בחינ˙  ‚ילוי  ‰י‡  ‰מניין,  י„י  על   – ˘ע‰"  כל  ‡ו˙ם  ˘"מונ‰  מ‰  סו„  וז‰ו 
נפעל ˘‰י‰ו„י ירˆ‰ ל‰יו˙ „בו˜ ב‰˘י"˙ "כל ˘ע‰", ו˘ל‡ יפסי˜ „בי˜ו˙ זו ‡פילו ל‡ לר‚ע 

‡ח„ ח"ו.

חדירת נקודת היהדות בכוחות הנפש
ומע˙‰ י˘ לב‡ר ‡˙ ˙וכן ˘לו˘˙ ‰מניינים ˘‰יו ב˘נ‰ ‰ר‡˘ונ‰ לˆ‡˙ בני י˘ר‡ל ממˆרים, 

‡˘ר ממניין למניין נ˙עלו י˘ר‡ל בעניין ‰˙‚לו˙ נ˜ו„˙ ‰י‰„ו˙ ˘ב˜רבם:

‡. "כ˘יˆ‡ו ממˆרים מנ‡ן" –

נפ˘ם  "לˆ‡˙  וחפˆו  מˆרים,  וטומ‡˙  בזו‰מ˙  ˘˜ועים  י˘ר‡ל  בני  ‰יו  מˆרים  ביˆי‡˙ 
"‰רע  לפועל,  ‡בל  י˙'",  בו  ול„ב˜‰  מˆרים,  טומ‡˙  ‰י‡  ‡חר‡  ‰סטר‡  מ‚לו˙  ‰‡ל˜י˙ 

˘בנפ˘ו˙ י˘ר‡ל ע„יין ‰י' ב˙˜פו . . כי ל‡ פס˜‰ זו‰מ˙ם ע„ מ˙ן ˙ור‰" (˙ני‡ פל"‡).

בע˙  ‰י'  ‰ר‡˘ון  ˘‰מניין  וכ‡מור,  ‰י‰„ו˙,  נ˜ו„˙  ב‰ם  נ˙‚ל˙‰  מˆרים  ביˆי‡˙  ‡מנם 
˜יימ‡.  ובר  פנימי  ב‡ופן  ור‚˘ו˙י‰ם  ˘כלם  על  ‰˘פיע‰  ל‡  זו  ‰˙‚לו˙  ‡ך  מˆרים,  יˆי‡˙ 
"במ„בר  ‰˘י"˙  ‡חרי  ו‰לכו  ממˆרים,  יˆ‡ו  ˘מחמ˙‰  ‰פ˘וט‰  ‰‡מונ‰  ‰˙‚לו˙  זו  ‰יי˙‰ 
ול‡  ו˘פלים  נחו˙ים  ור‚˘ו˙י‰ם  ˘כלם  נו˙רו  ז‡˙,  עם  ויח„  ב),  ב,  (ירמי'  זרוע‰"  ל‡   ıב‡ר

נז„ככו ו‰˙˜„˘ו.

ופו˘עי  ˘ב˜לים  ˘‡פילו ˜ל  י˙',  ˘מו  על ˜י„ו˘  נפ˘  לעניין ‰מסיר˙  בנו‚ע  ˘רו‡ים  וכפי 
מ˜ום ‰רי  ומכל  נ˜ו„˙ ‰י‰„ו˙,  ב‰ם  ˘מ˙‚ל‰  מ˘ום  ע"ז,  לעבו„  ˘ל‡  נפ˘ם  מוסרים  י˘ר‡ל 
ע„יין נ˜ר‡ים "˜ל ˘ב˜לים", וב‡ו˙‰ ˘ע‰ ממ˘ יכולים לעבור על ‡יסורים ‡חרים, כי ‰˙‚לו˙ 
נ˜ו„˙ ‰י‰„ו˙ ‰י‡ ר˜ בעניין ‰‡מונ‰ בכללו˙‰, ו‡ינ‰ פועל˙ על כוחו˙ ‰נפ˘ ˘‡ינם ˜˘ורים 

לעניין ‰‡מונ‰ עˆמ‰. 

ב. "וכ˘נפלו בע‚ל מנ‡ן" –

"וע˘ו  נ‡מר  ‰מ˘כן  ‰˜מ˙  על  ‰ע‚ל.  חט‡  ל‡חר  ‰מ˘כן,  ‰˜מ˙  לפני  ‰י'  ‰˘ני  ‰מניין 
ו‡ח„  ‡ח„  כל  ב˙וך  ‰יינו  ˘"ב˙וכם"  חז"ל  ו„ר˘ו  ח),  כ‰,  (˙רומ‰  ב˙וכם"  ו˘כנ˙י  מ˜„˘  לי 

מי˘ר‡ל (ר‡‰ ל˜וטי ˙ור‰ רי˘ פר' נ˘‡. ר‡˘י˙ חכמ‰ ˘ער ‰‡‰ב‰ פ"ו ˜רוב ל˙חיל˙ו. ועו„).


