


˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור
לעילוי נ˘מ˙ ‰‡י ‚בר‡ רב‡, רו„ף ˆ„˜‰ וחס„

זכ‰ לפזר מכספו ל‰„פס˙ ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע
ıרב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח‰ יˆח˜ ע"‰ ז‡י‡נ‰

ס. פ‡ולו ברזיל
נלב"ע ביום ‚' סיון ‰'˙˘פ"‡ 

˙נˆב"‰
•  •  •

ולזכו˙ יבלחטו"‡ בניו ‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡, רו„פי ˆ„˜‰ וחס„, 
ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰ ‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
וב‰ˆלח‰ רב‰ ומופל‚‰ בכל ‡˘ר יפנו, ˙מי„ כל ‰ימים

ˆוו˙ העריכה והה‚הה: הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם 

טייטלבוים,  הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה



מקרא אני דורש. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב
מדוע נמנתה יוכבד ב"שבעים נפש"?

‡ח˙"  חסר  "˘בעים  ‰ו‡  ‰מספר  יוכב„  ˘בלי  ר˘"י  כו˙ב  מ„וע 
ול‡ "˘˘ים ו˙˘ע"? / מ‰י ‰‰„‚˘‰ ˘נמני˙ יוכב„ "מן ‰בטן"? 
/ ‰„יו˜ בז‰ ˘נול„‰ "בפ˙ח מˆרים" / בי‡ור „ברי ר˘"י על ז‰ 

˘˘בט לוי "נמנ‰ מן ‰בטן"

(ע"פ לקוטי שיחות חי"ח עמ' 8 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
 9 עמ'  חי"ג  שיחות  לקוטי  (ע"פ  הלויים?  מנין  אצל  אהרן  בני  שמות  ענין  מה 

הערה 1)

שלילת הלויים מהעבודות המסורות לכהנים  (ע"פ לקוטי שיחות חי"ח עמ' 
1 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מחנה דן – יסוד כל המחנות

"„ונו  עבו„˙  מ‰י   / ‰מחנו˙?  לכל  מחזיר  „ן  ˘בט  ‰י'  ‡בי„‰  ‡יזו 
מ‰י ‰מעל‰  בסוף ‰מחנ‰? /  מחנ‰ „ן ‰ולך  מ‰ ‰י'  מפני  „יני"? / 

ב"ר‚ל" ˘ל בני י˘ר‡ל על בחינ˙ "ר‡˘" ˘ב‰ם?

(ע"פ לקוטי שיחות ח"א עמ' 103 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"מדבר סיני" ו"אהל מועד" בעבודת ה'  (ע"פ מאמר ד"ה וידבר ה' תשמ"א)

מעלת "דבר שבמנין" על שאר דברים שאינם בטלים (ע"פ לקוטי שיחות 
חי"ח עמ' 25)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
שיטות הראשונים בדיני תורה הנובעים מגדר "שכינות"

ב˙ים  נ‚עי  וב„ין  ויו"ט  ˘ב˙  ˙וספ˙  ב„ין  לפלו‚˙ו˙  יסו„  יב‡ר 
ע"פ ח˜יר‰ כללי˙ ב‚„ר „יני ‰˙ור‰ ˘מˆ„ "˘כינו˙" וסמיכו˙ ב' 
בבי‡ור ‰סו‚י‡ „סוף  ו‰רמב"ם  ר˘"י  חילו˜  לפ"ז  יב‡ר  „ברים / 

סוכ‰

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ג עמ' 10 ואילך; חי"ט עמ' 55 ואילך)

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
פרקי אבות פרק ה

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טז דרכי החסידות
פרקי אבות - פרק ה

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׳, 
˙˙ל), 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 שבתיח לללקראת

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

קקלקראת שבת

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

תורה שמה
נכ˘ל  בח˘ך  ˘‰ולך  ˙ור‰ ‰ו‡ ‰ור‡˙ „רך, „מי  ˘‰˙ור‰ ‡ור, „˘ם  מ‰  ל˘מ‰' ‰כוונ‰  '˙ור‰ 
בו  ˘נמˆ‡ים  ב„רך  במ˜ום ‡ור‰ ‡פילו ‡ם ‰ולך  לבור ˜טן, ‡בל ‰‰ולך  ‚ם  ונופל  ב‡בן ˜טן  ‚ם 
 ˙‡ לו  מ‡יר  ˘‰‡ור  לפי  רע,  כל  לו  י‡ונ‰  ול‡  מ‰ם  ניˆול  חמר,  ב‡רו˙  וב‡רו˙  ‚„ולו˙  ‡בנים 
‰„רך ‰י˘ר ולמˆ‡ ‡ורח ונ˙יב בטוח ˘ל‡ יכ˘ל ב„בר ‰מזי˜, ‡בל ‰‰ולך בחו˘ך, ‰ו‡ ממ˘מ˘ 
‰ילוכו  ב„רך  ו‡ם  ‰‰ר‚ל,   „ˆ על  ר˜  ‰ו‡  ו‰ילוכו  בכלל  ‰י˘ר  ‰„רך   ˙‡ רו‡‰  ˘‡ינו  ב‡פיל‰ 
מלו‡ ˜ומ˙ו  נופל  ממכ˘ול ˜ל  ‚ם  ולפעמים ‰נ‰  ונופל,  נכ˘ל  ביו˙ר ‰ו‡  ‚ם „בר ˜טן  לו  מז„מן 
וניז˜ ב‡בריו ‰חיˆונים ‡ו ‡פילו ‚ם ב‡יבריו ‰פנימיים, ע„ ˘נחל‰ חולי ‚„ול וˆריך רפו‡ו˙ רבו˙ 

ל‰˜ימו מחליו, וכל ז‰ ‰ו‡ לפי ˘‰לך בחו˘ך.

ב„רך ‰י˘ר ‡בל ‰ו‡ ‰ולך  ˘ונ‰ ‰לכו˙ ‰רי ‰ו‡ ‰ולך  ˙ור‰ ‡ו  ˘‰לומ„  ברוחניו˙,  וכן ‰ו‡ 
‰˙ור‰,  ופנימיו˙  ˜„ו˘˙  ˘‰ו‡  חומטין'  ‰'˜ב  לו  ˘חסר  ב‡פיל‰  ‰ממ˘מ˘  כמו  ‰‰ר‚ל   „ˆ על 
‰ו‡ לומ„ ‡˙ ‰˙ור‰ ויו„ע‰ ‡בל ‡ינו יו„ע כלל ‡˙ ‰˙וכן פנימי ‡˘ר ב˙ור‰ ו‰מבו˜˘ ‰‡מי˙י 
„לימו„ ‰˙ור‰, ו‡ינו ‡ל‡ מ‰ ˘‰ו‡ לומ„ ‡˙ ‰˙ור‰ ומח„˘ ב‰ ח„ו˘ים ‡בל ‡ין ז‰ מ‰ ˘‰˙ור‰ 
מלמ„˙ ‡ו˙ו ומח„˘˙ בו „בר, „ב‡מ˙ ‰נ‰ כל לימו„ ולימו„ ב‰לכו˙ וסו‚יו˙ ‰˙ור‰ ˆריך ‰‡„ם 
‡יז‰  בו  לח„˘  וˆריך  מע˘יו  ו‰טב˙  „בוריו  ‡ו  מ„ו˙יו  ב‰נ‰‚˙  ענין  ‡יז‰  מז‰  ללמו„  ‰לומ„ 

חי„ו˘ ב‰י„ור מˆו‰...

‡בל כ‡˘ר לומ„ ˙ור‰ ו˘ונ‰ ‰לכו˙ ומח„˘ חי„ו˘ים ב˙ור‰ ו‰˙ור‰ ‡ינ‰ מ‡יר‰ לו ב„ב˜ו˙ 
לבו ב˜יום ‰מˆוו˙, ‰ו‡ כמו ‰מ‰לך ב‡פיל‰ ר˜ על ˆ„ ‰‰ר‚ל, ˘‰ו‡ עלול ל‰כ˘ל ‚ם מ„בר ˜טן 
וב‰כ˘לו יכול ליפול מל‡ ˜ומ˙ו ול‰נז˜ ב‡בריו ‰חיˆוניים ‡ו ‚ם ‰פנימיים, ‰נ‰ כן ‰ו‡ ב‰לומ„ 
לו  מ‡יר‰  ˘‰˙ור‰ ‡ינ‰  לפי  ו‰ו‡  ביו˙ר,  מ„בר ˜טן  ‚ם  ל‰כ˘ל  ˘עלול  חומטין  בל‡ ‰˜ב  ˙ור‰ 
ניזו˜  ר״ל ‰ו‡  ˘לפעמים  ע„  כמ‰ ‡יסורים  על  ‚ם  עובר  ולפעמים  בעניני ‰מˆוו˙  ונכ˘ל  בעניניו 
ז‡˙  עו„  ‡ל‡  טעו˙ו  ל‰כיר  לו  מ‡יר‰  ˘‡ינ‰  בלב„  זו  ל‡  ‰נ‰  ולומ„  ˘למ„  ו‰˙ור‰  ב„יעו˙, 

˘נע˘י˙ לו סם ‰מו˙ למˆ‡ כמ‰ ˜ולו˙ ו‰י˙רים.

לערנט  ער  לומ„ ‡˙ ‰˙ור‰ ("ניט  כי ‡ם ‰ו‡  מן ‰˙ור‰  לומ„  ˘‡ינו  לפי  ז‰ ‰י‡  לכל  ו‰סיב‰ 
פון ˙ור‰ נָ‡ר ער לערנט „י ˙ור‰"), מ˘‡״כ ˙ור‰ ל˘מ‰ ‰ו‡ ‡˘ר ‡ופן לימו„ו ˘‰˙ור‰ מלמ„˙ 

‡ו˙ו „כל ענין וענין ˘לומ„ ב˙ור‰ מח„˘ בו ‡יז‰ „בר בעבו„‰ בפועל.

וז‰ו "כל ‰עוס˜ ב˙ור‰ ל˘מ‰", „מי ˘לימו„ו ב˙ור‰ ‰ו‡ ל˘מ‰ ‰יינו ˘‰˙ור‰ מ‡יר‰ לו ‰נ‰ 
ב‰כרח ˘‰‰˙עס˜ו˙ ב˙ור‰ ˙פעול בו בעניני עבו„‰.

 (ספר ‰מ‡מרים ˙˘״‡ עמ' 53 ו‡ילך)

המדור מודפס
עיוי נשמת 

הרה"ת ר' שמה
בן ר' יעקב ע"ה

יאנג
נב"ע כ"ז תשרי ה'תשפ"א 

תנצב"ה



בעל עסק – גם במקום הנופש
ּתֹוָרה ל ָהעֹוֵסק ּבַ ּכָ
משנה א

במקום  שיחיו  וזוגתו  הוא  שנמצא  הידיעה  לקבל  לי  נעם 

מנוחה ב... ובודאי גם שם מחפש הזדמנות להאיר אור תורה 

ונר מצוה ומאור שבתורה הדרכותי׳ ומנהגי׳ בהסביבה,

אדמו״ר  וחמי  מורי  קדושת  כבוד  פירוש  וכידוע 

ולא  בתורה“  ”עוסק  רז״ל  ביטוי  על  זי״ע  נבג“מ  זצוקללה״ה 

”לומד תורה“, שכמו בעסק כפשוטו משתדל לעשות את זה 

במקום שרבו העוברים ושבים, כן אין יושב סגור בחדרו חדר 

לפנים מחדר ומחכה פן ואולי יבוא מי להציע ענין של עסק, 

אלא שרצים אחריו, הרי ממש באופן כזה צריך להיות העסק 

בתורה, והאריכות בזה אך למותר.

רז“ל  וכפסק  מצליח  הנ“ל  באופן  שמשתדל  כיון  ובודאי 

יגעת ומצאת.

(אגרות קודש ח“ט עמ‘ ריח-ט)

הקב״ה בא קודם – לפני כולם – להר סיני
גם  (ואולי  שכעת  דעתי,  את  כבר  יודע  [הנמען]  ...הוא 

אלא  יהדות,  ויבקש  יבוא  שהזולת  עד  להמתין  אין  בעבר) 

חייבים ללכת אליו ולעורר בו את התאבון שלו ליהדות, ועל 

דרך הצחות אפשר לומר על זה, כמו שכתוב, והלכת בדרכיו 

קודם –  בא  הוא  ברוך  הקדוש  גם  כו‘1,  הוא  ברוך  הקדוש  מה 

לפני כולם – להר סיני, והמתין לבני ישראל, שעדיין ישנו אז, 

כמסופר במדרשי רז״ל2.

וכאשר מתבוננים כראוי במאמר רז“ל3 ”יותר ממה שבעל 

כך  שכן  הבית“,  בעל  עם  עושה  העני  העני,  עם  עושה  הבית 

עסק  שבעל  ראו  לא  הרי  ברוחניות,  והן  בגשמיות  הן  הוא 

לו,  ויאמר  אליו  יבוא  שמישהו  עד  וימתין  בחדרו  ספון  יישב 

והאריכות  בזה,  לך  לעזור  יכול  אני  פרנסה,  צריך  אתה  הרי 

בזה אך למותר.

(תרגום מאגרות קודש ח“ח עמ‘ קנ, אגרות קודש המתורגמות ח“ב עמ‘ 97)

הבעש“ט הנהיג שהמשפיע הולך אל המקבל
בנוגע  הוראה  איזה  מבקש  בו  מכתבו,  קבלתי  בעתו 

אנשים  כולם  אשר  במחנו  ת“ו  הקדושה  בארצנו  להנהגתו 

1) ) ספרי עקב יא, כב. ושם: מה הקדוש ברוך הוא נקרא רחום, אף 
אתה היה רחום; מה הקדוש ברוך הוא נקרא חנון, אף אתה היה חנון; 
הקדוש  מה  צדיק;  היה  אתה  אף  צדיק,  נקרא  הוא  ברוך  הקדוש  מה 

ברוך הוא נקרא קדוש, אף אתה היה קדוש.
2) ) שיר השירים רבה פ' א.

3) ) ויקרא רבה לד, ח. רות רבה ה, ט.

אמרתי  מכבר  זה  הנה  שונים...  ממקומות  פליטים  פשוטים 

יש  הרי  דמשיחא  דעקבתא  בעקבתא  אנו  שנמצאים  שכיון 

על כל אחד להשתדל בעבודת ההכנה לביאת משיח...

 וידוע החילוק ונתבאר גם כן בשיחות כבוד קדושת מורי 

הי‘  הנגלה  ובתורת  הקדמונים  בימים  אשר  אדמו“ר  וחמי 

לקבל,  המקבל  שיבוא  עד  מחכים  המשפיעים  שהיו  הסדר 

ותלמידי  מתלמידיו  כמה  עשו  וכן  הנהיג  טוב  שם  והבעל 

הוא  וכן  המקבל,  אל  הולך  המשפיע  שיהי‘  אחריו  תלמידיו 

ולקרב  ברחובות  לשוטט  הם  שצריכים  לחסידים  בנוגע  גם 

על-ידי  שבשמים  לאביהם  ישראל  ובנות  בני  ולבבות  נפשות 

הנהגות החסידים דרכי החסידות ותורת החסידות, 

וכיון שדורשים זה מאתנו הרי בודאי ניתנו לנו הכחות על 

זה כי אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו4 ולפום 

גמלא שיחנא5...

לקרב  יזכה  אשר  למשפיע  עשוהו  מאתנו  ואחד  אחד  כל 

אין  זה  ענין  גודל  אשר  שבשמים  לאבינו  ישראל  של  לבן  את 

לשער ואין להעריך והאריכות בזה אך למותר.

(אגרות קודש ח“ז עמ‘ צב)

עול נעים שאינו משא ומעמסה 
אלא ענין של שמחה

ּתֹוָרה עֹוֵסק ּבַ א ִמי ׁשֶ ֵאין ְלָך ֶבן חֹוִרין ֶאּלָ
משנה ב

שלוש  לגיל  הגיע  אלה  [ב]ימים  אשר  נודעתי  בנועם 

עשרה שנה, עונת בר מצוה.

[יתרו],  זה  שבוע  פרשת  תוכן  לנקודת  מתאים  זה  והרי 

עול  ישראל  בני  עם  כל  שקבלו  שעה  מסיני,  התורה  קבלת 

תורה ועול מצוות, בבחינת ”בר מצוה“ לכל דבר.

תורה  בעול  שכשהמדובר  לך  להסביר  למותר  ובודאי 

ומצוותי‘, פירושו של ”עול“ זה אינו ח״ו משא ומעמסה, אלא 

הישראלי  איש  ממלא  ידו  שעל  חיים  ודרך  ולימוד  הדרכה 

שמחה,  של  ענין  אדרבה  אומרת  זאת  בחיים,  תפקידו 

וכמאמר חכמינו ז״ל ”רצה הקב״ה לזכות את ישראל, לפיכך 

הרבה להם תורה ומצוות“. 

ותהי׳  אמיתית  בשמחה  זה  עול  תקבל  שאכן  רצון  ויהי 

ולתפארת  להוריך  אמיתי,  יהודי  רוח  נחת  רוח,  נחת  מקור 

לכל ידידיך.

(אגרות קודש חכ“ח עמ‘ קטז)

4) ע"ז ג, א.
5) כתובות סז, א.

פרקי אבות פרק ו

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

לקראת שבת „

מדוע נמנתה יוכבד ב“שבעים נפש“?
מדוע כותב רש“י שבלי יוכבד המספר הוא ”שבעים חסר אחת“ ולא ”ששים ותשע“? / מהי ההדגשה שנמנית ”מן 

הבטן“? / הדיוק בזה שנולדה יוכבד ”בפתח מצרים“ / ביאור דברי רש“י על זה ששבט לוי ”נמנה מן הבטן“

"וי„בר ‰' ‡ל מ˘‰ ל‡מר. פ˜ו„ ‡˙ בני לוי לבי˙ ‡בו˙ם למ˘פחו˙ם, כל זכר מבן חו„˘ 
ומעל‰ ˙פ˜„ם" (פר˘˙נו ‚, י„-טו). ומפר˘ ר˘"י: 

"מבן חו„˘ ומעל‰ - מ˘יˆ‡ מכלל נפלים, ‰ו‡ נמנ‰ לי˜ר‡ ˘ומר מ˘מר˙ ‰˜ו„˘. ‡מר 
יל„‰  '‡˘ר  ˘נ‡מר  ‰בטן,  מן  נמנ‰  ל‰יו˙  ‰˘בט  ‡ו˙ו  ‰ו‡  למו„  ˘לום:  ברבי  י‰ו„‰  רבי 
‡ו˙‰ ללוי במˆרים' – עם כניס˙‰ בפ˙ח מˆרים יל„‰ ‡ו˙‰ ונמני˙ ב˘בעים נפ˘, ˘כ˘‡˙‰ 

מוˆ‡ ח˘בונם ל‡ ˙מˆ‡ם ‡ל‡ ˘בעים חסר ‡ח˙ ו‰י‡ ‰˘לימ‰ ‡˙ ‰מנין". 

‰לוים   ˙‡ ˘מונים  ‰טעם  בבי‡ור  ˘‰‡ריך  כ‡ן,  ר˘"י  ˘ל  בטעמו  ל„ון  י˘  ‰רב‰  ו‰נ‰, 
"מבן חו„˘ ומעל‰" - ו‰רי ‡ין „רכו בכלל לפר˘ טעמ‡ „˜ר‡; 

ב˙  יוכב„  לענין  ˘לום,  בר'  י‰ו„‰  ר'  ב˘ם  ר˘"י  ˘‰בי‡  עˆם ‰מימר‡  י˙ב‡ר  כ‡ן  ‡מנם 
כ„ל˜מן  ו„יו˜ים,  פרטים  כמ‰  בז‰  ˘י˘  כ˘נול„‰,  מי„  נפ˘"  בכלל ‰"˘בעים  ˘נמנ˙‰  לוי 

(ועו„ חזון למוע„ בעז"‰ - לב‡ר ‰טעם ˘‰וˆרך ר˘"י לז‰ בפירו˘ ‰פ˘ט ˘ל פסו˜ „י„ן, כנ"ל). 

ב‡בער  ˙נחומ‡  טז.  (פר˘˙נו  ˙נחומ‡  מ„ר˘   – ‡˙ר  על  במ„ר˘ים  ‰ו‡  ר˘"י  „ברי  מ˜ור  ב. 
וז‰  ˘˜לים).  ס"פ  בפסי˜˙‡ „ר"כ (ב‡בער)  כ‚ון  מ„ר˘ים,  בעו„  וכן ‰ו‡  ח.  פ"‚,  (במ„ב"ר  רב‰  ומ„ר˘  יט) 

‰ל˘ון במ„ר˘ רב‰: 

"למו„ ‰ו‡ ‰˜ב"‰ ל‰יו˙ מונ‰ ב˘בט ‰ז‰ בכל מ˜ום ע„ ˘‰ם ˜טנים. מנין, ב˘ע‰ ˘‡מר 
˘נ‡מר  ו˘˘‰,  ˘˘ים  כולם  נמˆ‡ו  בניו  ספר ‡˙  ˘ע‰  למˆרים, ‡ו˙‰  ˘יר„  ליע˜ב  ‰˜ב"‰ 
'כל נפ˘ ˘˘ים ו˘˘', ו˘ני בניו ˘ל יוסף ויוסף – ‰רי ˘˘ים ו˙˘ע‰; ו‰ו‡ ‡ומר 'כל ‰נפ˘ 

לבי˙ יע˜ב ‰ב‡‰ מˆרימ‰ ˘בעים'". 

ו‰נ‰, ל˘ון ‰מ„ר˘ ‰ו‡ ˘‰˜ב"‰ מונ‰ ‡˙ ˘בט לוי "ע„ ˘‰ם ˜טנים", ולכ‡ור‰ ‰כוונ‰ 
בז‰ ˘מונ‰ ‡ו˙ם מי„ כ˘נול„ו – 

ביאורים בפשוטו של מקרא

שבת שבתלקראת שבתלקראת המדור מודפס קלקראת שבתלקראת
עיוי נשמת

האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ע"ה
בת יבחט"א ר' דוב 

ביסטריצקי
 וזכות משפחתה שיחיו



‰לקראת שבת

מן ‰בטן";  נמנ‰  ל‰יו˙  וכ˙ב "למו„ ‰ו‡ ‡ו˙ו ‰˘בט  מל˘ון ‰מ„ר˘  ˘ינ‰  ר˘"י  ‡מנם 
ו˜˘‰: ‰רי מונים ‡˙ ‰נול„ – ולמ‰ ‰„‚י˘ ר˘"י ‡˙ בטן ‰‡ם ˘ממנ‰ יˆ‡?! 

ל˜טני  ˘‰כוונ‰ ‰י‡ ‚ם  ברור  ˘‰ם ˜טנים" ‡ינו  ˘בל˘ון ‰מ„ר˘ "ע„  לומר,  ו‰י' ‡פ˘ר 
˜טנים ממ˘, ולכן מ„‚י˘ ר˘"י "מן ‰בטן" – ˘ר‡וי ל‰יכנס במנין מי„ כ˘יוˆ‡ מבטן ‡מו. 

‡בל ע„יין ‡ינו מובן, ˘לפי ז‰ ‰י' לר˘"י לומר בל˘ון ברור‰: "(ל‰יו˙ נמנ‰) מ˘נול„"! 

מי„  נפ˘"  ‰"˘בעים  בכלל  יוכב„   ˙‡ (˘מנו  כ‡ן  ר˘"י  ˘מב‡ר  ז‰  ˙וכן  ו‰נ‰,   .‚
לוי ‡˘ר  ב˙  נט) "יוכב„  (כו,  על ‰פסו˜  פינחס,  לפר˘˙  בפירו˘ו  ל˜מן  מˆינו ‚ם  כ˘נול„‰), 

יל„‰ ‡ו˙‰ ללוי במˆרים", וז"ל:

ל˙וך ‰חומ‰  כ˘נכנסו  במˆרים,  ו‡ין ‰ור˙‰  במˆרים  לי„˙‰  במˆרים.  יל„˙‰  "‡˘˙ו 
יל„˙‰, ו‰י‡ ‰˘לימ‰ מנין ˘בעים, ˘‰רי בפרטן ‡י ‡˙‰ מוˆ‡ ‡ל‡ ˘˘ים ו˙˘ע". 

‰חומו˙  בין  ˘נול„‰  יוכב„  "זו  טו):  (מו,  וי‚˘  לפר˘˙  בפירו˘ו  ‚ם  ר˘"י  ז‰  כ˙ב  [וכבר 
‰ור˙‰  ו‡ין  במˆרים  לי„˙‰   – במˆרים'  ללוי  ‡ו˙‰  יל„‰  '‡˘ר  ˘נ‡מר  לעיר,  בכניס˙ן 

במˆרים"]. 

‡מנם כ„ „יי˜˙ ˘פיר, י˘ כמ‰ פרטים ‰„ור˘ים בי‡ור בל˘ון ר˘"י בפר˘˙נו, ומ‰ם:

‡.  "עם כניס˙‰ בפ˙ח מˆרים יל„‰ ‡ו˙‰" – ‡ינו ‡ומר ב˜יˆור "עם כניס˙‰ למˆרים" 
(ו‚ם ‡ינו ‡ומר "כ˘נכנסו ל˙וך ‰חומ‰" ‡ו "בין ‰חומו˙", כל˘ונו בפר˘˙ פינחס ובפר˘˙ 

וי‚˘), ‡ל‡ מ„יי˜ ˘נול„‰ ב"כניס˙‰ בפ˙ח מˆרים". 

ב. "כ˘‡˙‰ מונ‰ ח˘בונם ל‡ ˙מˆ‡ם ‡ל‡ ˘בעים חסר ‡ח˙, ו‰י‡ ‰˘לימ‰ ‡˙ ‰מנין" 
– ‡ינו ‡ומר בל˘ון ˜ˆר‰ ˘לולי יוכב„ ‰יו "˘˘ים ו˙˘ע" (וכל˘ונו בפר˘˙ פינחס, וע„"ז 
"˘בעים  ˘‰יו  ומ‡ריך  מ„יי˜  ‡ל‡  בפר˘˙נו),  רב‰  במ„ר˘  ‰ל˘ון  ‰ו‡  וכן  וי‚˘.  בפר˘˙ 

חסר ‡ח˙" (וכן ‰י‡ ‰‚ירס‡ במ„ר˘ ˙נחומ‡ בפר˘˙נו). 

„. ו‰בי‡ור בז‰:

ל˘ון ‰כ˙וב ‰ו‡ (וי‚˘ מו, כז) "כל ‰נפ˘ לבי˙ יע˜ב ‰ב‡‰ מˆרימ‰ ˘בעים". ו‰יינו, ˘‰י' 
ול‰עיר  ח.  לב,  ‰‡זינו  ר˘"י  (ור‡‰  למˆרים  בו‡ם  בע˙  נפ˘"  "˘בעים  ˘ל  ב˘לימו˙  מכוון  ענין 

מר˘"י ב˘לח טו, כז).

ומז‰ מובן, ˘‡ין לפר˘ ˘מונים ‡˙ יוכב„ ר˜ מר‚ע לי„˙‰, ˘‰רי כיון ˘נול„‰ במˆרים 
במספר  ל‡ ‰יו  ע„יין  למˆרים  ˘בע˙ ‰בי‡‰  ונמˆ‡  מˆרימ‰",  "‰ב‡ים  בכלל  ˘וב ‡ינ‰   –

˘בעים. 

וז‰ו ˘מ„יי˜ ר˘"י ומ„‚י˘ ˘˘בט לוי "נמנ‰ מן ‰בטן", ˘ב‰כרח לומר ˘מ˙ח˘בים ‚ם 
במˆב‰ ˘ל יוכב„ כפי ˘‰י˙‰ ע„יין בבטן ‡מ‰, וכיון ˘‰י˙‰ בבטן ‡מ‰ עו„ לפני ‰כניס‰ 

למˆרים – לכן נח˘ב˙ ‰י‡ בכלל "‰ב‡ים מˆרימ‰".

‡מנם ‡ין ‰כוונ‰ ˘מכניסים ‡ו˙‰ במספר "˘בעים" עו„ לפני לי„˙‰ בפועל – ˘‰רי כל 

לקראת שבת טז

˘במ˜ˆוע  ב‡בן  נ‚ע  ‰‡בנים,   ˙‡ וחלˆו 
˘ני‰ן חולˆין, ו‡ף על פי ˘‰נ‚ע ל‡ נר‡‰ 
עינו  ˘‰י˙‰  מחמ˙  ז‰,  ˘ל  בבי˙ו  ‡ל‡ 
מכ‡ן  ב˘בילו,  ל˜‰  חבירו  בכליו,  ˆר‰ 
ובז‰  כו'".  ל˘כינו  ‡וי  לר˘ע  ‡וי  ‡מרו 
˘ינ‰ מ‰‚ירס‡ ˘לפנינו ב˙ו"כ (ומפ˘טו˙ 
‰פירו˘ ב‰ך „ינ‡), „ז"ל ‰˙ו"כ: "וחלˆו 
‡וי  ‡מרו  מיכן  חולˆים,  ˘˘ני‰ם  מלמ„ 
˘ני‰ם  חולˆים  ˘ני‰ם  ל˘כנו,  ‡וי  לר˘ע 
‰‡בנים"   ˙‡ מבי‡ים  ˘ני‰ם  ˜וˆעין 
ו‰יינו  ‰נ"ל).  נ‚עים  במ˘נ‰  ‰ו‡  (וע„"ז 
וכמו  ˘במ˜ˆוע",  "ב‡בן  ר˜  ול‡  בס˙ם 
מ"ו  (פי"ב  לנ‚עים  ‡חרונ‰  במ˘נ‰  ˘פיר˘ 
פי"‚  נ‚עים  למ˘נ‰  ו‰ר"˘  ע"פ ‰רע"ב  מ"ב,  ופי"‚ 

ל‡  ‰ו‡  כולו"   ˙‡  ıחול"„ ˘‰„ין  ˘ם) 
מ˘ני  (˘נר‡י˙  ‰בי˙  ˘בזוי˙  ב‡בן  ר˜ 
(˘כנ‚„  ‰כו˙ל  חל˜י  בכל  ‡ל‡  ‰ˆ„„ים), 
‰נ‚ע בˆ„ ‰˘ני) ‰מפסי˜ בין ˘ני ‰ב˙ים, 
וזו‰י כוונ˙ ‰מ˘נ‰ בנ‚עים ‰˙ם, „"כו˙ל 
בכו˙ל  נ‚ע  ונר‡‰  ב˙ים  ˘ני  בין  מפסי˜ 
לˆ„ בי˙ ז‰" (ל' ‰רע"ב בפי"ב ˘ם) – "˘ני‰ם 
חולˆין" (מ˘ום "‡וי לר˘ע ‡וי ל˘כינו"), 
˘בחל˜  ‰‡בנים   ıלחלו חייב  חבירו  ˘‚ם 
מ˘מע  כן  ולכ‡ור‰  ‰נ‚ע).  (נ‚„  ˘לו 
(נ‚עים  בפי‰מ"˘  ‰רמב"ם  ל˘ון  מפ˘טו˙ 
פי"ב ˘ם) ומ„בריו ב‰ל' טומ‡˙ ˆרע˙ (פט"ו 

‰"„). ‡בל ר˘"י ‰ל‡ ‰„‚י˘ „„ינ‡ „˘ני‰ם 

חולˆין ‰ו‡ (ר˜) "ב‡בן ˘במ˜ˆוע". 

ל˘יט˙ו  בז‰  ‡זיל  „ר˘"י  וב‡מ˙ 
בנ‚עים  „˙נן   ‡‰ בפירו˘  ˜כח:  בחולין 
"‡בן  מ‰)  י„,  מˆורע  ב˙ו"כ  (וכ"‰  מ"ב  פי"‚ 
כולו",   ˙‡  ıחול  ıחול כ˘‰ו‡  ˘בזוי˙ 
‰מנו‚ע˙  "‡בן  ‰יינו  „"כולו"  ˘כ˙ב 
˘כן  ז‰,  ובבי˙  ז‰  בבי˙  ˘נר‡‰  ˘בזוי˙ 
‚„ולו˙  ‡בנים  ˘ם  ל˙˙  ‰זויו˙  „רך 
‰מחזי˜ים ‡˙ כל עובי ‰כו˙ל ונר‡‰ מ˘ני 
 ıים" –  ˘‡בן זו י˘ עלי‰ חיוב לחלו„„ˆ
‰נ‚ע).  בו  נר‡‰  ˘ל‡   „ˆ‰ (‚ם  כול‰   ˙‡
בין  חל˜י ‰כו˙ל ‰מפסי˜  כל  ל‡ ‡˙  ‡בל 
„ר˘"י  י"ל  ול„ברינו  ‰ללו.  ‰ב˙ים  ˘ני 
‡ינ‰  ˘כינו˙  ˘ע"י  „‰‰˘פע‰  ל˘יט˙י‰ 
עˆמו  ˘‰˘כן  ע„  כ"כ,  חז˜‰  ‰˘פע‰ 
ז‰ו  ‡ל‡  בעˆמו,  "ר˘ע"  ˘ם  עליו  נע˘‰ 
עˆמו,  ‰ר˘ע  ‡ל  וטפל  מסובב  ב‡ופן  ר˜ 

ולכן ‡ינו חל ‡ל‡ ב‡בן ‰מנו‚ע. 

חל"‚  בל˜ו"˘  ב‡רוכ‰  עו„  [ור‡‰ 
 '‚ ˘כינו˙  בענין  ‡יכ‡  „ב‡מ˙  ב,  במ„בר 
„˘ני‰ם  ב„ין  „רכים   '‚ מבו‡רים  (ו˘ם  ˘יטו˙ 
‰מבו‡ר  מן  ר˘"י  ב˘יט˙  וב˘ינוי  „לעיל,  חולˆין 

לעיל, עיי"˘), ועפ"ז מ˙ב‡רים ב„רך נפל‡‰ 

‰נ"ל  חז"ל  ב„ברי  ˘מˆינו  ס‚נונו˙   '‚
בפר˘˙נו בענין "‡וי לר˘ע ו‡וי ל˘כינו", 

עיי"˘ ו˙מˆ‡ נח˙].



טולקראת שבת

˜נסו‰  וכן  ‰יוˆ‡ין],  [כמו  לעולם 
ס˙ומ‰"  וחלונ‰  ˜בוע‰  ˘"טבע˙‰ 
ו‰וב‡  ‰„ברים),  בכוונ˙  ל‰לן  (כמ˘י"˙ 
מ˘ום  „‰ו‡  ˜נס‡,  ‰ך  בטעם  בסו‚יין 
 ‰˙„ ˘‰מיר‰  ביל‚‰  ב˙  במרים  "מע˘‰ 
כו'" (עיי"˘ ב‡רוכ‰), ופריך, ‡מ‡י נ˜נס‰ 
לר˘ע  "‡וי  ומ˘ני  כך,  על  ‰מ˘מר˙  כל 

‡וי ל˘כינו טוב לˆ„י˜ טוב ל˘כינו כו'".

„"טבע˙‰  ב‰‡  פירו˘ים  ב'  ומˆ‡נו 
בי‡ר  „ר˘"י  ס˙ומ‰".  וחלונ‰  ˜בוע‰ 
ב‡בני  ‰נ˙ונו˙  בטבעו˙  ˜‡י  „"טבע˙‰" 
עבור ‰כנס˙ ˆו‡ר  רˆפ‰ „בי˙ ‰מטבחים 
ביל‚‰  מ˘מר˙  וטבע˙  ל˘חיט‰,  ‰ב‰מ‰ 
˘˙˘˙מ˘  כ„י  נ‰פכ˙  ו‡ינ‰  ˜בוע‰ 
ל‰.  ‰ו‡  ו‚נ‡י  ‡חרים  ˘ל  בטבע˙ 
‰כו˙ל  בעובי  ‰חלונו˙  ‰יינו  ו"חלונ‰" 
ו˘ל‰  ‰˘חיט‰,  סכיני  ‚ונזים  ‰יו  ˘ב‰ם 
˙˘˙מ˘ ב˘ל ‡חרים. ‡בל  ‰י‰ ס˙ום כ„י̆ 
‰יינו  „"טבע˙"  כ˙ב  בפי‰"מ  ‰רמב"ם 
ל‰פ˘יטן,  ‰ב‰מו˙  ˙ולין  ˘ב‰ן  ‰טבעו˙ 
כ‰ונ‰  ב‚„י  ‰נח˙  מ˜ום  ‰יינו  ו‰חלונו˙ 
לפר˘"י  ולכ˘˙„ו˜,  מ˘מר˙.  כל  ˘ל 
‚ם  ‰˘ייכים  בענינים  ‰י‰  „‰˜נס  נמˆ‡ 
ו‡פי'  ב‡˘‰  כ˘ר‰  ˘חיט‰  כי  לנ˘ים, 
כמבו‡ר  כו'),  ‡רוך  סכין  (ע"י  לכ˙חיל‰ 
נ˜נסו  ל‰רמב"ם  ו‡ילך, ‡בל  ל‡:  בזבחים 
ב„ברים ‰˘ייכים ר˜ לזכרי כ‰ונ‰, ‰פ˘ט 
˜רבנו˙ בעזר‰ (ר‡‰ ˙מי„ פ"‚ מ"‰, מ„ו˙ פ"‚ 
ר˘"י  ועיי'  ‰י"‚.  פ"‰  בי‰ב"ח  ‰ל'  רמב"ם  מ"‰, 

˘‰ם  כ‰ונ‰  ב‚„י  וכ"˘  נב:),  ˜י„ו˘ין  ו˙וס' 

ל˘ון  ר‡‰  בלב„,  מ˜„˘  עבו„˙  לˆורך 
‰רמב"ם בס‰מ"ˆ מ"ע ל‚ (ונ˘ים פסולו˙ 
כ‰ונ‰  מˆו˙  ו‡ילך  „מ˜בל‰  ל"עבו„‰", 

כו' – זבחים ˘ם).

‰נ"ל  ל˘יט˙יי‰ו  „‡זלי  י"ל  ו‡"כ 

פעול˙  ˘כח  „לר˘"י  מˆר‡,  בר  ‚בי 
˘כינו˙ ‰ו‡ ענין חיˆוני בלב„, ‰יינו ˘‡ין 
ל‰יו˙  מ˘˙נ‰  עˆמו   (‰„˘‰) ‰"˘כן" 
‚בי  ו‡פילו  לו,  ‰סמוך  ‰‡חר  ˘ל  כ‚ופו 
"‡וי לר˘ע ו‡וי ל˘כינו" ‰יינו ר˜ ˘עונ˘ 
˘ייכו˙  ל‰רמב"ם ‰י‡  נמי, ‡בל  עליו  חל 
פנימי˙ ומ‰ו˙י˙, ו‰יינו ‚ם לענין ‰ר˘עו˙ 
„ז‰ו  [ו„ו"˜  כמו˙ו  ר˘ע  ˘נע˘‰  ‚ופ‡, 
ברי˘  „לעיל  ‰˙נחומ‡  ל˘ון  בין  ‰חילו˜ 
לע„˙ ˜רח  ‚בי ‰˘כינו˙  ˘‰זכיר  ‰„ברים 
ר˜ ענין ‰עונ˘, ˘"‡ב„ו עמו במחלו˜˙ו", 
סמוכים  ˘‰יו  ˘"לפי  רב‰  כבמ„ר˘  „ל‡ 
(ועיי"ע  מחלו˜˙"  בעלי  כולם  כו' ‰יו  ל‰ם 
על ‰˙ור‰,  ר˘"י  ב˘יט˙  ב,  במ„בר  חל"‚  בל˜ו"˘ 

ור‡‰ ˘ם ב‰ער‰ 33, ו‡כ"מ). ועיי' ב‡רוכ‰ ˘י' 

בריי˙ו  "„רך  „יעו˙  מ‰ל'  רפ"ו  ‰רמב"ם 
ובמע˘יו  ב„עו˙יו  נמ˘ך  ל‰יו˙  ‡„ם  ˘ל 
מחוור  ומע˙‰  כו'"],  וחביריו  ריעיו  ‡חר 
‰עונ˘ על ‰ר˘עו˙ ‰ו‡ ב‡, לר˘"י  „כיון̆ 
סו"ס ˆ"ל עונ˘ ‰˘ייך ל‰ר˘ע ˘י˘ כ‡ן – 
יכול‰  ‰י˙‰  ‰˜נס  (˘לול‡  עˆמ‰  ביל‚‰ 
כו',  וחלונ‰  בטבע˙‰  ול‰˘˙מ˘  ל˘חוט 
ולפ"ז ˆ"ל „‡ף "חול˜˙ ב„רום" ‰יינו ל‡ 
לחם  כ‚ון  כ‰ונ‰,  זכרי  ˘חול˜ין  מ‰  מפני 
˘‡ר  ז), ‡ל‡ ‡ף  פ"ו,  זבחים  (˙וספ˙‡  ‰פנים 
„˘ייכי  למ˘מר˙  ˘ם  ‰מ˙חל˜ים  „ברים 
ר˘"י  (עיי'  עורו˙ ‰מוספין  כ‚ון  בנ˘ים,  ‚ם 
בסו‚יין  ר˘"י  וכן  נ‰:,  לעיל  במ˙ני'  ב‡ימורי   ‰"„

נ‚ררים  ר˜  וע"ע), „‰‡חרים  ובמוספין),   ‰"„

מ˙ייחס  בו„‡י  ‰עונ˘  ‡בל  בענ˘‰  עמ‰ 
„נע˘ו  ל‰רמב"ם  מ˘‡"כ  עˆמו,  ל‰ר˘ע 
˘פיר   – בעˆמם  ר˘עים  ‰מ˘מר˙  בני  ‚ם 
‰עונ˘ ‰ו‡ ב„בר ‰˘ייך ר˜ לזכרי כ‰ונ‰. 

ומע˙‰ י"ל בכוונ˙ ר˘"י בסו‚יין ‚בי 
˙ני‡  כ‰נים  "ב˙ור˙  וז"ל:  ב˙ים,  נ‚עי 

לקראת שבת ו

זמן ˘‰י˙‰ בבטן ‡ין ‰י‡ מˆי‡ו˙ לעˆמ‰ (ו‰י‡ "ירך ‡מ‰") ו‡י ‡פ˘ר למנו˙‰ ממ˘; 

וז‰ו ˘מ„יי˜ ר˘"י ˘‰י‡ נול„‰ "עם כניס˙‰ בפ˙ח מˆרים":

וכ˘נמˆ‡ים  ל‰,  ˘חוˆ‰  מ‰  לבין  עˆמ‰  בין ‰עיר  ˘מחבר   – ‰חיבור  מ˜ום  "פ˙ח" ‰ו‡ 
"בפ˙ח" י˘ ˘ייכו˙ ל˘ני ‰ˆ„„ים. 

ובכן: ‡ם לי„˙ יוכב„ ‰י˙‰ מ‡וחר יו˙ר, ב˙וך מˆרים – ‡ז ל‡ ‰י' ‡פ˘ר למנו˙‰ בכלל 
 ıנפ˘ ‰ב‡‰ מˆרימ‰", ˘‰רי נול„‰ ר˜ ל‡חר ˘ב‡ו, וז‰ ˘‰י˙‰ "בבטן ‡מ‰" עו„ מחו‰"

למˆרים ‡ינו נח˘ב עכ˘יו כלל; 

‡ו˙‰  ˘מונים  פ˘יט‡  ‡ז   – למˆרים   ıמחו יו˙ר,  מו˜„ם  ‰י˙‰  לי„˙‰  ‡ם  ‚יס‡,  ל‡י„ך 
בכלל ‰"˘בעים נפ˘ ‰ב‡ים מˆרימ‰", ו‡ין ז‰ ˘ייך ל‰חי„ו˘ ˘"נמנ‰ מן ‰בטן". 

‡ך כיון ˘נול„‰ ב„יו˜ "עם כניס˙‰ בפ˙ח מˆרים", כיון ˘מ˜ום ז‰ ע„יין מחובר עם מ‰ 
ל‰ח˘יב‰  כ„י  למˆרים,   ıמחו ‡מ‰  בבטן  ‰יו˙‰   ˙‡ כ‡ן  מˆרפים  לכן   – למˆרים   ıמחו˘
כ‡ח˙ מ‰נפ˘ו˙ "‰ב‡ים מˆרימ‰", ˘‰רי סוף סוף מˆי‡ו˙‰ ‰י˙‰ ˜יימ˙ עו„ ˜ו„ם ˘ב‡ו. 

‡מר  (ול‡  ‰בטן"  מן  "נמנ‰  ˘‡מר  ז‰   – ר˘"י  בל˘ון  ‰„יו˜ים  ˘ני  מבו‡רים  ומע˙‰ 
˘כיון  ˙לי‡,  ב‰‡   ‡‰„  – מˆרים"  "בפ˙ח  ‰י˙‰  יוכב„  ˘לי„˙  ˘‰„‚י˘  וז‰  "מ˘נול„"), 
˘‰לי„‰ ‰י˙‰ בפ˙ח ‡רı מˆרים (ול‡ בפנים ‰‡רı), לכן חזי ל‡יˆטרופי ז‰ ˘‰י˙‰ ˜יימ˙ 

עו„ מחוı למˆרים ב˙וך בטן ‡מ‰, ו˘פיר נח˘ב˙ יוכב„ במנין "‰ב‡ים מˆרימ‰". 

ל‡  ח˘בונם  מונ‰  "כ˘‡˙‰   – ‰ענין  בסיום  ר˘"י  ל˘ון  מ‡ו„  יומ˙˜  זו  „רכנו  ולפי   .‰
˙מˆ‡ם ‡ל‡ ˘בעים חסר ‡ח˙, ו‰י‡ ‰˘לימ‰ ‡˙ ‰מנין":

מ„יי˜  ‡ל‡  ו˙˘ע",  ˘˘ים  ‡ל‡  ˙מˆ‡ם  ל‡  ח˘בונם  מונ‰  "כ˘‡˙‰  ‡ומר  ‡ינו  ר˘"י 
"˘בעים חסר ‡ח˙" – כי ב‡מ˙ ‚ם לפני לי„˙ יוכב„ בפועל ‰יו כבר "˘בעים נפ˘", ˘‰רי 

כבר נ‚מר‰ ל‚מרי בבטן ‡מ‰;

"˘˘ים  ר˜  (ול‡  "˘בעים"  ˘ל  מˆי‡ו˙  כבר  י˘   – ‡ח˙"  חסר  "˘בעים  ‡ז  ˘‰יו  ‡ל‡ 
ו˙˘ע"), ‡בל חסר ‰בפועל ˘ל "‡ח˙".

במספר  ˘‰ו‡  מל˜ו˙  ל‚בי  ב)  כ‰,   ‡ˆ˙ בפר˘"י  מ"י. ‰וב‡  פ"‚  (מכו˙  ל˘ון ‰מ˘נ‰  [וב„ו‚מ˙ 
בפועל  ˘ב‰‰כ‡‰  ור˜  יכנו",  נ‡מר "‡רבעים  ˘בכ˙וב  מ˘ום  ˘‰ו‡  חסר ‡ח˙" –  "‡רבעים 

"חסר ‡ח˙"; 

חסר  מל‡כו˙ ‡רבעים  - "‡בו˙  ˘ב˙  לענין  מ"ב)  פ"ז  (˘ב˙  בל˘ון ‰מ˘נ‰  מב‡רים  וע„"ז 
‡ח˙" (ר‡‰ ˙וספו˙ יו"ט ˘ם. ועו„)]. 

˘לימו˙  נפעל‰  לי„˙‰  י„י  על  בפועל  "‰י‡ ‰˘לימ‰ ‡˙ ‰מנין" –  יוכב„  נול„‰  וכ‡˘ר 
ונע˘‰  ‰חסרון  נ˙מל‡  ועכ˘יו  ‡ח˙"),  ("חסר  חסרון  בו  ‰י'  ע˙‰  ˘ע„  ˘בעים,  במספר 

˘לם, ו„ו"˜ בכ"ז.



מה ענין שמות בני אהרן 
אצל מנין הלויים?

ואלה תולדות אהרן ומשה גו' ואלה שמות בני 
אהרן הבכור נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר
(ג, א-ב)

בני  שמות  ענין  מה  (א)  לתמוה:  יש 

בני  למנין  ישראל  בני  מנין  בין  כאן,  אהרן 

בכמה  בדבר  שקו"ט  התורה  ובמפרשי  לוי? 

(ב)  פירש.  ולא  שתק  בפרש"י  אבל  אופנים, 

משה,  בני  שמות  גם  כאן  נזכרו  לא  מדוע 

אהרן  תולדות  "ואלה  לפתיחה  בהתאם 

ומשה"?

ע"פ  מתורצות  אלו  שקושיות  לומר,  ויש 

דברי רש"י לעיל:

מטה  את  "אך  מט)  א,  (פרשתנו  הפסוק  על 

של  לגיון  הוא  "כדאי  פרש"י  תפקוד"  לא  לוי 

מלך להיות נמנה לבדו".

ביחוד  לבדם,  נמנים  לוי  בני  שאם  ומובן, 

מלך"  של  "לגיון  בהיותם  יתירה,  ובחביבות 

את  תחילה  ולספר  להקדים  שיש  שכן  מכל   -

מעלת אהרן ובניו, שהרי אהרן ובניו הובדלו 

ונתקדשו גם משאר שבט לוי.

כוונת  כי  משה,  בני  כאן  נמנו  לא  ולכן 

הכהנים,  את  להבדיל  רק  היא  כאן  הכתוב 

ולספר במעלתם על שאר שבט לוי.

שלילת הלויים מהעבודות 
המסורות לכהנים

ואת אהרן ובניו תפקוד ושמרו את כהונתם והזר 
הקרב יומת

ושמרו את כהונתם – קבלת דמים וזריקה והקטרה ועבודות 
המסורות לכהנים
(ג, י. רש״י)

זה,  פסוק  נכתב  מדוע  (א)  להבין:  וצריך 

כהונתם,  את  לשמור  הכהנים  את  המזהיר 

בין הפסוקים העוסקים בעבודת הלויים? (ב) 

שעליהן  לעבודות  כדוגמא  רש"י  בחר  מדוע 

צריכים הכהנים לשמור דוקא ג' עבודות אלו 

- קבלת דמים, זריקה והקטרה?

והביאור בזה:

העבודות  שמכל  נמצא,  לכשנתבונן 

מצאנו  עבודות  בשלש  לכהנים,  המסורות 

ראינו שעשאום בני ישראל בעצמם, והן שלש 

העבודות שהזכיר רש"י: קבלת דמים וזריקה 

הקרבת  בזמן  ישראל  כל  שעשאום  והקטרה, 

הי'  כן  ועל  ז-ט).  יב,  (בא  במצרים  הפסח  קרבן 

מקום לומר, שגם לדורות יוכלו עבודות אלו 

להיעשות אף ע"י הלויים בשליחותם של בני 

גו'  "ושמרו  ח)  (ג,  לעיל  שנאמר  (כפי  ישראל  

"שהלויים  ופרש"י  ישראל",  בני  משמרת  את 

באים תחתיהם בשליחותם").

ועל זה בא הכתוב באמצע פרשת הלויים, 

מוזהרים  אלו  עבודות  על  שאף  ולימדנו 

הקרב  והזר  כהונתם  את  "ושמרו  הכהנים 

לכהנים  ושייכות  ללויים  אסורות  והן  יומת", 

בלבד.

וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

לקראת שבת י„

‡זי  כך  וטוב  ˘י˘ר  „מחמ˙  ‰חפˆ‡,  על 
על  מˆר‡  לבר  מסויימ˙  בעלו˙  ‚ם  חל‰ 
מז‰  נובע  (ובמיל‡  ‡ליו  ‰סמוכ‰   ‰„˘‰
ל‰ס˙ל˜  ‰לו˜ח  ˘על  ‰‚בר‡,  על  ‰חוב‰ 
בל˘ון  מˆ‡נו  זו  ל„רך  ויסו„  מחמ˙ו), 
לו  י˘  "כ‡ילו  ˘כ˙ב  בסו‚יין,  ‰נמו˜"י 
בז‰  ונ˙ב‡ר  ˜ר˜ע".  ˘ל  ב‚ופו  ˜נין   ˙ˆ˜
במ˜"‡ [ר‡‰ ל‰לן פר˘˙ ו‡˙חנן סימן ‡] „י"ל 
„ר˘"י  ו‰רמב"ם,  ר˘"י  ב„בר  ˘נחל˜ו 
‰נ‰‚‰  ˘‰ו‡  ר˜  בל˘ונו  ‰„‚י˘  בסו‚יין 
˘‡י  "„בר  „‰וי  ‰לו˜ח,  על  ‰חל‰  טוב‰ 
במ˜ום  ˜ר˜עו˙  ˘˙מˆ‡  כ"כ  נחסר   ‰˙‡
‡חר ול‡ ˙טריח על בן ‰מˆר ל‰יו˙ נכסיו 
„ל‡  בל˘ון  נ˜ט  ‰רמב"ם  ‡בל  חלו˜ים", 
„ל„י„י‰  מורים  ו‰„ברים  ‰לו˜ח  על  ˜‡י 
‰˜נינים  ס„רי  ב‚וף  וטוב  י˘ר  „בר  ‰ו‡ 
כו', עיי"˘ ‡יך עפ"ז עולים יפ‰ ‰חילו˜ים 
לעכו"ם  ‰מוכר  ב„ין  ל‰רמב"ם  ר˘"י  בין 

ובעו„ פרטים בסו‚יין.

˘מˆ‡נו  ‰לימו„  ב„רכי  י„וע  ו‰נ‰ 
מ˜ום  „י˘  י˘ר‡ל,  ‚„ולי  מספרי  בכמ‰ 
לכרוך זב"ז ‚ם סו‚יו˙ וענינים ˘ב‰˘˜פ‰ 
על  ו‰ו‡  זב"ז,  ˙לויים  ‡ינם  ר‡˘ונ‰ 
מ˘ו˙פ˙  נ˜ו„‰  ˘ל  עומ˜  מˆי‡˙  י„י 
˘ני  ביסו„  מופ˘ט˙ ‡ח˙ ‰עומ„˙  וסבר‡ 
מ˙לב˘˙  סו‚י‡  ˘בכל  (‡ל‡  ‰ני„ונים 
וכ„רך  ל‚מרי),  ‡חר  ב˙חום  זו  סבר‡ 
מרו‚ט˘וב.  ‰‚‡ון  ˘ל  ‰י„וע‰  לימו„ו 
לפלו‚˙‡  עמו˜  יסו„  „י˘  י"ל  ומע˙‰ 
ר˜  נעוˆ‰  ‰מחלו˜˙  ‡ין  וב‡מ˙  ‰נ"ל, 
„ין  (‡ם  ז‰  ל„ין  ‰˘ייכ˙  פרטי˙  בח˜יר‰ 
עי"ז נוˆר˙  "טוב וי˘ר" חל על ‰‚בר‡ ‡ו̆ 
מיל˙‡  ˙לי‡  ‡ל‡  ‰חפˆ‡),  על  ‚ם  חלו˙ 
כוח‰  ב‰‚„ר˙  כלליו˙  סברו˙  ב˘˙י  ‚ם 
˘מˆ‡נו  וסמיכו˙  ˘כינו˙  ˘ל  ופעול˙‰ 

˜˘ר  יוˆר  ‰„בר  ‡ם  ‰˙ור‰,  מ„יני  בכמ‰ 
בעˆם  ˘ינוי  ופועל  ‰סמוכים  בין  מ‰ו˙י 
ב‚וף  ˜נין   ˙ˆ˜ ˘חל  (כבנ„ו"„  ‰˘כן 
‰˘„‰ ‰סמוכ‰) ‡ו ˘‰י‡ ˘ייכו˙ חיˆוני˙ 
‚רי„‡  ב‰נ‰‚‰  „ין  ר˜  עי"ז  (˘חל  בלב„ 
˘ב˘כינו˙   ‰„˘‰  ˙‡ ‰מב˜˘  ‰לו˜ח  על 

‡ליו).

ולכורכו  ‰„בר  ל‰רחיב  י˘  ו˘וב 
˘ל  ˘בפ˘טו˙ם  (‡ף  נוספ˙  בסו‚י‡ 
ולומר  זב"ז),  ˙לויו˙  ‰סו‚יו˙  ‡ין  „ברים 
‚ם  ‰י‡  ‰נ"ל  „‰ח˜יר‰  מחו„˘˙  ב„רך 
ב„ין  ˘מˆ‡נו  לפלו‚˙‡  מ˘ו˙פ˙  נ˜ו„‰ 
ויו"ט,  „˘ב˙  ‰˜ו„˘  על  מחול  ˙וספ˙ 
זמן ‰סמוך  על  ויו"ט  ˘ב˙  חלו˙ „ין  ˘י˘ 
פר˘˙  [לעיל  במ˜"‡  ב‡רוכ‰  ונ˙ב‡ר  ל‰ם, 
[כנסמן  ‰פוס˜ים  „מחלו˜˙   [‚ סימן  י˙רו 

ו‡כיל˙  ˜י„ו˘  מˆו˙  ל˜יים  ר˘‡י  ˘ם] ‡י 

‡ם  בפלו‚˙‡  יסו„‰  ‰˙וספ˙  בזמן  ˘ב˙ 
ל‚רום  ל˘ב˙  סמיכו˙ ‰זמן  ˘ל  רב ‚ובר‡ 
˙˙פ˘ט  עˆמ‰  ו‰יו"ט  ‰˘ב˙  ˘˜„ו˘˙ 
וכל  ‰סמיכו˙  בכח  ז‰  ˘‡ין  ‡ו  עליו 
˘‰סמיכו˙ פועל˙ ‰ו‡ ˘בזמן ז‰ י‰י‰ „ין 
ו‰יינו  וכו'.  ממל‡כ‰  ל‰ינזר  ‰‚בר‡  על 
נמי כ„רך ב' ˆ„„י ‰ח˜יר‰ „לעיל ב‰‚„ר˙ 
כוח‰ ˘ל ˘כינו˙ וסמיכו˙ ב„יני ‰˙ור‰. 

חומר ‰חילו˜  כמין  לב‡ר  י˘  ומע˙‰ 
סוכ‰,  „סוף  בסו‚יין  ל‰רמב"ם  ר˘"י  בין 
 ‡‰ ‚בי  ‰˙ם  ‰וב‡  ‰˘כינו˙  ענין  „‰נ‰ 
מ˘מר˙   ˙‡ ˘˜נסו  ‰˙ם  במ˙ני'  „˙נן 
ב„רום",  חול˜˙  לעולם  ˘"ביל‚‰  ביל‚‰ 
חול˜ין  "‰נכנסין  ‰„ין  ˘מˆ„  „‰‚ם  ‰יינו 
לעבו„‰  ‰נכנס˙  ˘‰מ˘מר˙  בˆפון", 
(„ˆפון  ˆפון  בˆ„  ב˜„˘ים  חל˜‰  נוטל˙ 
ר˘"י),   .˜"˜ ˘חיט˙  מ˜ום  ˘‰ו‡  עי˜ר, 
ב„רום  לחלו˜  ביל‚‰  מ˘מר˙  נ˜נס‰ 



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

שיטות הראשונים בדיני תורה 
הנובעים מגדר "שכינות"

יבאר יסוד לפלוגתות בדין תוספת שבת ויו"ט ובדין נגעי בתים ע"פ חקירה כללית בגדר דיני התורה שמצד 
"שכינות" וסמיכות ב' דברים / יבאר לפ"ז חילוק רש"י והרמב"ם בביאור הסוגיא דסוף סוכה

‡וי  לר˘ע  "‡וי  סוכ‰  בסוף  ‚רסי' 
ל˘כינו".  טוב  לˆ„י˜  טוב  ל˘כינו, 
יב,  פר˘˙נו  (˙נחומ‡  חז"ל  ב„ברי  ‚ם  ונמˆ‡ 
‰˘בטים  חניי˙  ס„ר  ‚בי  יב)  פ"‚,  במ„ב"ר 

למ˘פחו˙  ר‡ובן  „‚ל  ˘בפר˘˙נו, „נסמך 
בני ˜‰˙ ˘חנו ˘ני‰ם ˙ימנ‰: "מכ‡ן ‡מרו 
‡וי לר˘ע ו‡וי ל˘כנו" ˘נע˘ו כולם בעלי 

מחלו˜˙ ונˆטרפו ל˜רח וע„˙ו, עיי"˘.

מ‰  ‰בי‡  ˘ם  סוכ‰  בפר˘"י  ו‰נ‰ 
 ‡˙„‚‡„ במילי  ר˜  ל‡  ז‰  „בר  ˘מˆינו 
בספר‡  „˙נן  מ‰  ו‰ו‡  ל‰לכ˙‡,  ‡ף  ‡ל‡ 
(וכ"‰ בנ‚עים פי"ב מ"ו) ‚בי נ‚עי ב˙ים, „כו˙ל 

בכו˙ל  נ‚ע  ונר‡‰  ב˙ים  ˘ני  בין  ‰מפסי˜ 
‚"כ  ˆריך  ‰‡חר  ‰בי˙  בעל  ז‰,  בי˙  לˆ„ 
לחלוı, „כ˙יב "וחלˆו ‡˙ ‰‡בנים" ל˘ון 
רבים, ו˜‡מר על‰ "מכ‡ן ‡מרו ‡וי לר˘ע 
˘ם  ˘‰בי‡  „מ‰  י˙'  ול‰לן  ל˘כינו".  ‡וי 
בעלמ‡,  „ו‚מ‡  ב„רך  ‡ינו  ז‰  „ין  ר˘"י 

בסו‚יין  ˘יט˙ו  נ˙ב‡ר‰ ‰יטב  ˘בז‰  ‡ל‡ 
מיל˙‡  ו˘ייכ‡  ב˙ים.   „נ‚עי  „ינ‡  וב‰ך 
˘ע"י  „ין  חלו˙  ב‚„ר  יסו„י˙  לח˜יר‰ 
"˘כינו˙" וסמיכו˙ ˘מˆ‡נו בכמ‰ ‰לכו˙, 

כמ˘י"˙. 

˘מˆ‡נו  „רכים  ב'  ב‰˜„ים  ויובן 
בר‡˘ונים ב„ין בר מˆר‡ (ב"מ ˜ח.), „˜יי"ל 
‰עומ„˙  ˜ר˜ע  ל˜נו˙  ˜ו„מ˙  זכו˙  ˘י˘ 
ב˘כינו˙ ‡לי‰,  לו ˜ר˜ע  ˘י˘  למי  לימכר 
לעˆמו,  ול˜נו˙‰  לו˜ח ‡חר  לסל˜  ור˘‡י 
ו‰טוב",  ‰י˘ר  "וע˘י˙  מ„כ˙יב  ו‰ו‡ 
˘„ו˙יו  ˘י‰יו  מˆר‡  לבר  ‰י‡  „טוב‰ 
סמוכו˙ זו לזו. „‰נ‰ י˘ לח˜ור בז‰ טוב‡ 
ו‰טוב"  ‰י˘ר  „"וע˘י˙  „ינ‡  ‰ך  ‡ם 
˘ז‰ו   – בפ˘טו˙  ‰‰בנ‰  כפי   – ר˜  ‰יינו 
‰‡חר  ‰לו˜ח  על  ˘חל  ב‰נ‰‚‰"  "„ין 
כך  ˘מ˙וך  ‡ו  עˆמו  ולסל˜  כן  לנ‰ו‚ 
וחלו˙  „ין  ‚ם  נ˙ח„˘  ו‰טוב  ‰י˘ר  ˘ז‰ו 

המדור מודפס 
עיוי נשמת

הרב שמעון ב"ר מנחם 
שמוא דוד הוי ע"ה 

רייטשיק
נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב

לקראת שבת המדור מודפס ח
עיוי נשמת

הרה"ת ר' יהודה ייב ב"ר 
מרדכי אברהם ישעי' 

ע"ה גרונר
מזכיר כ"ק אדמו"ר זי"ע
נב"ע י"ד ניסן ה'תש"פ

תנצב"ה

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

שבת שבתללקראת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

מחנה דן – יסוד כ המחנות
איזו אבידה הי‘ שבט דן מחזיר לכל המחנות? / מהי עבודת ”דונו דיני“? / מפני מה הי‘ מחנה דן הולך בסוף 

המחנה? / מהי המעלה ב“רגל“ של בני ישראל על בחינת ”ראש“ שבהם?

מהות עבודת מחנה דן ופעולתו בכל שאר המחנות
כ‡˘ר נסעו בני י˘ר‡ל במ„בר, ‰יו ‰˘בטים ס„ורים ב‡רבע מחנו˙, ו‡חרון לכולם ‰י' 

מחנ‰ „ן, ˘"ל‡חרונ‰ יסעו ל„‚לי‰ם" (פר˘˙נו ב, ל‡).

‰מחנו˙   '‚˘ נחי˙ו˙ם,  על  ˘מור‰  עניין  ‰י‡  "ל‡חרונ‰"  „ן  מחנ‰  נסיע˙  בפ˘טו˙, 
‰‰ולכים ר‡˘ונ‰ ‰ם נעלים יו˙ר, ומחנ‰ „ן ‰ם ‰ירו„ים ו‰נחו˙ים ˘ב˘בטים.

˘„וו˜‡  ל˜מן,  ˘י˙ב‡ר  וכפי  „ן,  במחנ‰  י˘  ועˆומ‰  ‚„ול‰  מעל‰  ב‡מ˙  ‡מנם, 
‚ם ‡˙  ומרוממים  מ˘פיעים  ˘‰ם  וע„  למעל˙ם ‰נפל‡‰,  לכ‡ור‰, ‰י‡ ‰‚ורמ˙  נחי˙ו˙ם 

˘‡ר ‰˘בטים ˘במחנו˙ ‰ר‡˘ונים.

”קומה אחת שלימה“
כ˘ם  נˆבים).  פר'  רי˘  ˙ור‰  ל˜וטי  (ר‡‰  ˘לימ‰"  ˘לם, "˜ומ‰ ‡ח˙  ל‚וף  מ˘ול  י˘ר‡ל  עם 
˘ב‚וף ‰‡„ם י˘ „ר‚ו˙ ‰רב‰, ‰חל מ‰ר‡˘ ‰נעל‰ מכולם, וע„ לר‚ליים ˘נחו˙ים מ˘‡ר 
י˘ר‡ל  בבני  ‚ם  כך  ז‰,   ˙‡ ז‰  ומ˘לימים  ‡ח„  ‚וף  ˘ל  ‡יברים  ‰ם  כולם  ‡ך  ‰‡יברים, 
ב„ו‚מ˙  נחי˙ו˙ם ‰רי ‰ם  ˘מחמ˙  וי˘  בחינ˙ "ר‡˘",  ˘‰ם  י‰ו„ים  י˘  ˘ונו˙,  י˘ „ר‚ו˙ 

"ר‚ל", ‡ך כולם יח„ ‰ם מˆי‡ו˙ ‡ח˙ ו˘לימ‰ ˘ל כנס˙ י˘ר‡ל.

‰‰ולכים  ‰מחנו˙  ‰˘בטים.  ˘בין  ‰„ר‚ו˙  חלו˜˙   ˙‡ לר‡ו˙  ני˙ן  מ„בר  „‚לי  בס„ר 
‰˘בטים  ו‡ילו  בז‰,  וכיוˆ‡  "ר‡˘"  ˘ב„ר‚˙  ‡לו  ‰ם  למ˘כן,  יו˙ר  ובסמוך  ר‡˘ונ‰ 

˘במחנ‰ „ן ‰ם ב„ר‚‰ ‰נמוכ‰ ביו˙ר, בחינ˙ "ר‚ל".



טלקראת שבת

עבו„˙ם  ברוחניו˙.  ביו˙ר  נעלי˙  ב„ר‚‰  ˘נמˆ‡ים  ˘בבחינ˙ "ר‡˘", ‰ם ‡לו  ‰˘בטים 
‡˙ ‰' ‰י‡ מ˙וך ‰בנ‰ ו‰˘‚‰ עמו˜‰, וב‚לוי ‰רי ‰ם ב„ר‚‰ נעלי˙ מ‡ו„.

ועבו„˙ם  מיוח„˙,  ו‰˘‚‰  י„יע‰  ל‰ם  "ר‚ל". ‡ין  בבחינ˙  מחנ‰ „ן ‰ו‡  ז‡˙,  ולעומ˙ 
מוחלט  מ˙וך ˆיו˙  לע˘ו˙,  ˘עלי‰ם  מ‰  ובמע˘‰ ‡˙  בפועל  עו˘ים  בבחינ˙ "ר‚ל":  ‰י‡ 

ל‰ור‡ו˙ ‰˘י"˙ ו˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים, לל‡ ‰בנ‰ ו‰˘‚‰.

ב‡מ˙  ‡מנם,  ‰מחנו˙,  מ˘‡ר  ונחו˙‰  פ˘וט‰  ‰י‡  „ן  מחנ‰  ˘עבו„˙  נר‡‰  בפ˘טו˙, 
מעל˙ם ‚„ל‰ ע„ למ‡ו„, וכפי ˘י˙ב‡ר.

השוטה ש“מאבד את מה“
ועל  במ„בר,  י˘ר‡ל  בני  מסע  ‡ו„ו˙  ‰˙ור‰  מספר˙  כ‰),  (י,  ב‰עלו˙ך  בפר˘˙  ל˜מן 

מחנ‰ „ן נ‡מר ˘‰ו‡ "מ‡סף לכל ‰מחנו˙".

ובר˘"י על ‡˙ר ‰בי‡ ב˘ם ‰ירו˘למי, ˘„ר˘ו מ˙יב˙ "מ‡סף", ˘"כל מי ˘‰י' מ‡ב„ 
„בר ‰י' מחזירו לו".

עניין ‚˘מי  למחנו˙ ‰‡חרים, ‰ו‡  מחזירים ‡˙ ‰‡בי„ו˙  מחנ‰ „ן  ˘‰יו  מ‰  בפ˘טו˙, 
פ˘וט: מכיוון ˘‰יו נוסעים ‡חרונים, ממיל‡ ‰יו מוˆ‡ים ‡˙ ‡בי„ו˙ ‰מחנו˙ ‰‡חרים. ‡ך 
ב‡מ˙, כל „בר ‚˘מי מ˘˙ל˘ל ו‰ו‡ מעין ‰עניין ברוחניו˙. ו‡ם ‰יו מחנ‰ „ן מ˘יבים ‡˙ 

‡בי„ו˙ כולם, ‰רי ‚ם ברוחניו˙ ‰י' ל˘בטים ‡לו כח מיוח„ ל‰˘יב ‡˙ ‰‡בי„‰.

כי ‰נ‰, עניין "‡בי„‰" ברוחניו˙, נ˙ב‡ר בס‰"˜ (ר‡‰ ל˜וטי ˙ור‰ במ„בר ˆ‡, ‚. ˘ם „ברים ל‚, 
‡) על יסו„ מ‡מר חז"ל (ח‚י‚‰ „, ‡) "‡יז‰ו ˘וט‰ ז‰ ‰מ‡ב„ כל מ‰ ˘נו˙נים לו":

וכל˘ון  ומנ‰י‚ו,  ‰עולם  בור‡  כלפי  ו‰‰כנע‰  ‰ביטול  עבו„˙  ‰י‡  לו",  ˘נו˙נים  "מ‰ 
‰י‡  "מ‰"  כן  ו‡ם  ובפר˘"י),  ז  טז,  (ב˘לח  ח˘ובין"  ‡נחנו  "מ‰   – מ‰"  "ונחנו  מ˘‰  ˘‡מר 

עבו„‰ רב˙י ˘יעמול ב‰ ‰‡„ם ל‰כניע ‚‡וו˙ו ומˆי‡ו˙ו, ל‰יו˙ בטל ל‚מרי ל‰˘י"˙.

ו‰רי  ˘בנפ˘ו,  ‰ביטול   ˙‡ ומפסי„  ˘מ‡ב„  ו‰יינו  לו",  ˘נו˙נים  מ‰  "˘מ‡ב„  מי  וי˘ 
‰ו‡ מר‚י˘ עˆמו למˆי‡ו˙ ח˘וב‰, ונופל ב‚‡וו‰ ˘‰י‡ ˘ור˘ לכל מיני רע, וכל ז‰ בסיב˙ 
˘מסי˙ו  ובפר˘"י),  י‚.   ,„ (˜‰ל˙  וכסיל"  ז˜ן  "מלך  ‰מכונ‰  ‰רע  ‰יˆר  ‰ו‡  ‰ל‡  ‰"˘וט‰", 

ומפ˙‰ו ל‡ב„ ‰ביטול ו‰‰כנע‰ ˘לו ל‰˘י"˙.

˘ב‰ם,  בחינ˙ "מ‰"  ל‡ב„ ‡˙  בסכנ‰  מˆויים  ˘במחנו˙ ‰ר‡˘ונים  ˘‰˘בטים  ונמˆ‡, 
ו‡ילו מחנ‰ „ן, מˆוינים ‰ם בעבו„˙ ‰‰˙בטלו˙ ו‰‰כנע‰ ל‰˘י"˙, ו‰רי ‰ם מ˘יבים ‡˙ 

‰"‡בי„‰" ‰לזו לכל ‰˘בטים ‰‡חרים, ופועלים ב‰ם ‡˙ ‰‰˙בטלו˙ ל‰˘י"˙.

מחנה דן – עבודה ב“קבלת עול“
בי‡ור ‰עניין:

"מדבר סיני" ו"אהל 
מועד" בעבודת ה'

וידבר ה׳ אל משה במדבר סיני באהל מועד
(א, א)

סיני"  "במדבר  הלשון  כפל  ביאור  צריך 

ו"באהל מועד", דלכאו' בחד מינייהו סגי.

ויש לבאר בדרך עבודת האדם לקונו: 

הוא  ה'  בעבודת  מצרים  יציאת  ענין 

יציאה מהמיצרים וההגבלות הטבעיים דנפש 

טובה  "ארץ  אל  לילך  מנת  על  הבהמית, 

ורחבה", בחי' מרחב דקדושה.

התורה  עסק  ע"י  בנפשו  האדם  פועל  וזה 

ב'  שהם  התפילה,  עבודת  וע"י  והמצוות 

מועד"  ו"אהל  סיני"  ד"מדבר  הענינים 

הנזכרים בדרך צאתנו ממצרים:

את  ולקשר  להעלות  הוא  התפילה  ענין 

שלב,  אחרי  שלב  השי"ת,  אל  ומדותיו  נפשו 

בשעה  ומצבו  מעמדו  לפי  למעלה,  מלמטה 

עבודה  היינו  סיני",  "מדבר  עבודת  וזוהי  זו. 

ועקרב",  שרף  נחש  מ"מקום  שהתחלתה 

ומשם עולה ומתקרב לה'.

אמנם עבודת התורה והמצוות אינה תלוי' 

ישראל  כל  שהרי  האדם,  של  ומצבו  במעמדו 

אדם  לכל  ניתנו  והן  המצוות,  באותן  חייבים 

של  ענינו  וזהו  למטה.  מלמעלה  בשווה, 

"אהל מועד", שממנו ניתנו התורה והמצוות, 

התורה  פרטי  שכל  ב)  ו,  (חגיגה  חז"ל  כדברי 

ניתנו באוהל מועד.

ו"אהל  סיני"  ד"מדבר  העבודות  ב'  וע"י 

מועד", זוכה האדם לצאת מ"מצרים"  הפרטי 

שלו, ולהגיע להרחבה אמיתית – "ארץ טובה 

ורחבה" בעבודת ה'.

מעלת "דבר שבמנין" על 
שאר דברים שאינם בטלים
שאו את ראש כל עדת בני ישראל
(א, ב)

מחנות  שלשה  תושב"כ,  (חלק  בשל"ה  מבואר 

ישראל  בני  נעשו  המנין  ידי  שעל  א)),  (שמז, 

בבחינת "דבר שבמנין" שאינו בטל (ביצה ג, ב).

וצריך ביאור למה הוצרכו ישראל למעלה 

עוד  ישנם  והרי  דוקא,  שבמנין"  "דבר  של  זו 

דברים שאינם בטלים מחמת חשיבותם, כגון 

"ברי'" (חולין ק, א), וכן "בעלי חיים" (זבחים עג, 

ג).

חשיבות  יש  שבמנין"  שב"דבר  לומר,  ויש 

מיוחדת שאינה בשאר דברים שאינם בטלים:

"ברי" ו"בעלי חיים" - חשיבותם היא מצד 

אמנם,  ומעלתם.  שלימותם  מצד  עצמם, 

אין  כשלעצמו  פרט  כל  הרי  שבמנין,  בדבר 

חשיבותו גלוי', ורק על ידי מנינם נודע שהם 

חשובים.

בני  של  בחשיבותם  הוא  זה  דרך  ועל 

ישראל על יתר האומות:

ישנם יהודים שחשיבותם ומעלתם על פני 

בדוגמת  בגלוי,  בהם  ניכרת  העולם  אומות 

אך  גלוי'.  שחשיבותם  חיים"  ו"בעלי  "ברי'" 

ישנם יהודים שבחיצוניות הם דומים לאומות 

על  אלא  ניכרת,  אינה  וחשיבותם  העולם, 

דבר  נעשים  ובזה  אותם,  מונה  שהקב"ה  ידי 

שבמנין שאינו בטל.

שהוא  ישראל,  בני  מנין  של  ענינו  וזהו 

היינו  פרשתנו),  ריש  (רש"י  לפניו"  חיבתן  "מתוך 

כאשר  גם  ישראל  איש  בכל  בוחר  שהקב"ה 

אין ניכרת בו מעלתו העצמית.



י‡לקראת שבת

י˘  חכמ˙ ‰˙ור‰  פי  על  ו‡פילו  ˘כל  פי  על  לו ‡ם  מ˘נ‰  ול‡  עול,  ב˜בל˙  ב„יו˜  רˆון ‰' 
חילו˜ בין ‰מˆוו˙.

זו ‰י‡ עבו„˙ ˘בט „ן, עבו„‰ ˘בבחינ˙ ר‚ל ו˜בל˙ עול פ˘וט‰ למעל‰ מטעם ו„ע˙. 
ו‡˙ מעל‰ זו ‰יו מ˘יבים ופועלים ‚ם ‡ˆל ‰˘בטים מ‰מחנו˙ ‰נעלים יו˙ר.

מעלת הרגל על הראש
לו  ˘‰רי ‰‡„ם ‰עוב„ ‡ין  נחו˙‰,  בחינ˙ "ר‚ל" ‰י‡  ˘עבו„˙  נר‡‰  ˘לכ‡ור‰  למרו˙ 
לעבו„‰  ל‰  י˘  טובו˙  מעלו˙  מ˜ום  מכל  ˘מ˜יים,  ובמ‰ו˙ ‰מˆוו˙  ב˙ור‰  ו‰˘‚‰  ‰בנ‰ 

ב‡ופן ˘ל "˜בל˙ עול".

וממיל‡, ‚ם ‰‰˙חברו˙  ˘כל ‰‡„ם.  ב‰‚בלו˙  ומו‚בל˙  מ„ו„‰  ˘כלי˙, ‰י‡  עבו„‰   .‡
ב‰˘י"˙ נע˘י˙ ב‡ופן מו‚בל. ו‰ל‡ ‰˜ב"‰ ‰ו‡ בלי ‚בול ו˙כלי˙, ו‡ין לו ˘ום ‰‚בלו˙, 

ונמˆ‡, ˘בעבו„‰ ˘כלי˙ מ˙חברים עם ‰˘י"˙ ר˜ ב‡ופן חל˜י ומו‚בל.

ל‰˘י"˙.  מוחלט˙  ‰˙מסרו˙  י˘  ‰רי  ו‰˙בטלו˙,  עול  ˜בל˙  ˘ל  בעבו„‰  ז‡˙,  לעומ˙ 
וממיל‡ ‰רי  רˆונו.  ולע˘ו˙  ב‰˘י"˙  ל‰„ב˜  ר˜  ורוˆ‰  וכל,  מכל  מˆי‡ו˙ו  מבטל ‡˙  ‰ו‡ 

‰ו‡ ˙ופס ב‰˘י"˙ עˆמו כפי ˘‰ו‡ ‡ינו מו‚בל כלל.

יסו„  ‰רי  ‰לב,  ‰ר‚˘  ‡ו  ˘כלי˙  ‰בנ‰  על  ומבוסס˙  "בנוי'"  ‰‡„ם  עבו„˙  כ‡˘ר  ב. 
˘כלו  ו‰נחו˙  ˘ל ‰‡„ם  ˘‰רי ‰בנ˙ו  ח"ו,  ˘ינויים  בו  ל‰יו˙  ויכולים  וחז˜  יˆיב  ז‰ ‡ינו 

ע˘ויים ל‰˘˙נו˙ מזמן לזמן.

ור˜ כ‡˘ר ‰יסו„ ו‰בסיס לעבו„‰ ‰ו‡ "˜בל˙ עול" פ˘וט‰ ו˙מימ‰, ‡זי ז‰ו „בר ˘‡ין 
עבו„˙  ע„יין  ˘כלי˙,  בעבו„‰  ממ˘יכים  כ‡˘ר  ו‚ם  פירכו˙,  בו  ˘ייכים  ול‡  ˘ינויים  בו 

‰‡„ם יˆיב‰ ו‡י˙נ‰, כיוון ˘‰י‡ מיוס„˙ על "ר‚ליים" ‡י˙נו˙.

לקראת שבת י

ומרוממ˙, ‰ם ˜רובים ‡ל ‰מ˘כן,  נעלי˙  במ„רי‚‰  ˘במחנו˙ ‰ר‡˘ונים ‰ם  ‰˘בטים 
ו‰ם בבחינ˙ "ר‡˘" ‰"˜ומ‰ ˘לימ‰" ˘ל כנס˙ י˘ר‡ל. עבו„˙ם ‰י‡ ב‡ופן נעל‰, עבו„‰ 
˘ל ˘כל ו‰בנ‰ ו‰˘‚‰ עמו˜‰, וממיל‡ ‚ם ˜יום ‰מˆוו˙ נע˘‰ מ˙וך ח˘˜ וחיו˙, ˘‰ל‡ 

‰ם מבינים ‡˙ מ˘מעו˙ ‰מˆוו˙ ו‡˙ פעול˙ן.

ל‰˘י"˙.  י‡ב„ ‡˙ ‰‰˙בטלו˙  ˘‰‡„ם  סכנ‰  כזו, ˜יימ˙  ב„ר‚‰  נמˆ‡ים  כ‡˘ר  ‡מנם, 
מכיוון ˘‰ו‡ מבין ומ˘י‚ ‡˙ ‡˘ר עו˘‰, ממיל‡ כבר ‡ינו עוס˜ ר˜ בˆיו˙ ל‰˘י"˙ ו˜בל˙ 

עולו, ‡ל‡ עבו„˙ו עלול‰ ל‰יו˙ מיוס„˙ ר˜ על ˘כלו ו‰בנ˙ו.

ו„וו˜‡ מחנ‰ „ן ‰"נמוכים", ˘‡ין ל‰ם ‡˙ מעל˙ ‰‰˘‚‰, ‰ם ‡לו ˘מ˘יבים ומ˙˜נים 
˘ל  עבו„˙ם  עי˜ר  ‰‡חרים.  ל˘בטים  ˘‡ב„‰  ל‰˘י"˙,  ‰‰˙בטלו˙  "מ‰",  בחינ˙   ˙‡
מ‰  כל  ˘עו˘ים  עולם,  ˘ל  מלכו  עול  וב˜בל˙  ו‰כנע‰  ביטול  ˘ל  ב‡ופן  „ן ‰יי˙‰  מחנ‰ 

˘מˆטווים בל‡ ל‰ר‰ר ובל‡ ל‰בין טעמים ונימו˜ים.

בר‚˘י  ל‡  ו‡ף  ו‰˘‚‰,  ˘ל ‰בנ‰  ב‡ופן  ˘עבו„˙‰ ‡ינ‰  בבחינ˙ "ר‚ל",  מחנ‰ „ן ‰ם 
ב˜בל˙  למ˜ום  ממ˜ום  ול‰וליכו  ‰‡„ם  לרˆון  לˆיי˙  ‰ו‡  מˆי‡ו˙‰  וכל  ויר‡‰,  ‡‰ב‰ 
ב‰כנע‰  עבו„˙ם ‰י‡  מחנ‰ „ן  כן  וכמו  לכך,  טעם  ול‰ר‰ר ‡חר  ל‰בין  מבלי  פ˘וט‰  עול 
ובביטול לרˆון ‰˘י"˙ לע˘ו˙ ככל ‡˘ר יˆוו מבלי ל‰ר‰ר ולנסו˙ ל‰סביר ‰„ברים ב˘כלם 

מ˜ו„ם.

ב„ר‚ו˙  לכל ‰˘בטים ‰עומ„ים  "מ‰"  בחינ˙  ˘ל  מ˘יבים ‡˙ ‰‡בי„‰  ו‰ם ‡לו ‡˘ר 
‰נעלו˙ ˘ל עבו„‰ ב˘כל ו‰˘‚‰.

וכ˘ם ˘‰ו‡ ב‚וף ‰‚˘מי, ˘‰ר‡˘ ˆריך לר‚ליים ומ˜בל מ‰ם, "˘ˆריך ל‰לך ב‰ם, ו‚ם 
‰ם מעמי„י ‰‚וף ו‰ר‡˘, ו‚ם כ˘‡ירע כוב„ בר‡˘ מ˜יזין „ם בר‚לים ונרפ‡ ומ˜בל חיו˙ו 
כנס˙  ˘ל  ב"˜ומ‰ ‡ח˙"  ‚ם  כן ‰ו‡  בל˙י ‰ר‚לים",  ל‰ר‡˘  ˘לימו˙  ˘‡ין  ונמˆ‡  ממנו, 

י˘ר‡ל, ˘מחנ‰ „ן, בחינ˙ "ר‚ל", מ˘לימים ‡˙ ‰מחנו˙ ‰נעלים יו˙ר.

עבודת ”דונו דיני“
˘‰י' ‡ומר "„ונו „יני",  ˘ם) ‡ו„ו˙ ‡„ם  ופר˘"י  (פסחים „, ‡.  חז"ל  ˘‡מרו  מ‰  יובן  בכך 
"˘מע מיני' מ„ן ˜‡˙י". ‡ו˙ו ‡„ם ‰יי˙‰ ‰נ‰‚˙ו ˘בכל „בר ו„בר ל‡ ‰י' מחליט בעˆמו 

‡ו מ˜בל עˆ‰ מ‡חרים, ‡ל‡ ‰ולך ל„ין ˙ור‰ ל˘מוע ‡˙ „בר ‰' ‡˘ר יורו לו ‰„יינים.

 ˙‡ ר˜  מחפ˘ים  כ‚„ול,  ˜טן  ו„בר,  „בר  ˘בכל  ‰נ‰‚‰  ‡ו„ו˙  מ„ובר  יו˙ר,  ובכללו˙ 
מחפ˘ ‡חר ‰„ין  ˘ב˜לו˙" ‰רי ‰ו‡  מ„ובר ‡ו„ו˙ "˜ל‰  כ‡˘ר  ו‡פילו  זו ‰לכ‰.  „בר ‰' 

ב˘ולחן ערוך כ‡ילו ‰י' מ„ובר ‡ו„ו˙ "חמור‰ ˘בחמורו˙".

˜לו˙  בין  ‰מˆוו˙  וחומר˙  ב„ר‚˙  חילו˜  למˆו‡  ני˙ן  עˆמ‰  ˘ב˙ור‰  פי  על  ו‡ף 
בכל  לי„ע ‡˙ ‰„ין ‰מ„וי˜  מ˜פי„  ˘י‰ו„י  "„ונו „יני" ‰י‡  מ˜ום ‰נ‰‚˙  מכל  לחמורו˙, 
ל˜יים ‡˙  רוˆ‰ ‰ו‡  וממיל‡   ,'‰ רˆון  פרטי‰ן ‰ן  כל  על  ˘כל ‰מˆוו˙  מ˘ום  ו„בר,  „בר 


