


˜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 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
כהונה – שם התואר או לשון שירות? 

˘˙‚מור  ר˜ "ל‡חר  לי" ‰ו‡  ˘"לכ‰נו  ר˘"י  ב„ברי  מ‰ו ‰חי„ו˘ 
 / לי"?  "לכ‰נו  פעמיים  מ˘‰  נˆטוו‰  מ„וע   / מל‡כ˙ ‰מ˘כן"? 
ויב‡ר  ו‰כ‰ונ‰,  ‰˘ירו˙  פעול˙  ל˘ם  כ‰ן  ˙ו‡ר  ˘ם  בין  יחל˜ 
לפי ז‰ „ברי ר˘"י על ‰כ˙וב, וכן י˙ורı לפי ז‰ מ‰ ˘‰ו˙ר ‡‰רן 

ל˘מ˘ בכ‰ונ‰, ‡ף ˘בנ‰ מזבח לע"ז

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ו עמ' 170 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
האם יתכן למחוק דבר שלא קיים? (ע"פ אגרות קודש ח"א עמ' צז ואילך)

מדוע לא נזכר משה בפ' עקב?  (ע"פ אגרות קודש ח"א עמ' צז ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תיקון טעותו של שאול בזמן גזירת המן

˘ור˘ טעו˙ו ˘ל ˘‡ול ‰מלך / יסו„ ו˘ור˘ ‰עבו„‰ ‰י‡ ˜בל˙ עול 
‰˘י"˙ בפ˘טו˙ / בזמן ‚זיר˙ ‰מן עמ„ו י˘ר‡ל במסיר˙ נפ˘ / יסו„ 

˜יום כל ‰מˆוו˙ – "ע„ „ל‡ י„ע"

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ג עמ' 913 ואילך)

פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
בין "מהות עצמותו" ל"שמו" של משה (ע"פ לקוטי שיחות חכ"א עמ' 173 ואילך. 

ספר השיחות תשנ"ב עמ' 404. ועוד)

הגימטריא של "תצוה" (ע"פ לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 207 ואילך)

י חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מח' רש"י והרמב"ם בענין האפוד

ועפ"ז  ב‚„ים,  ב‚„ר  ˙כ˘יטים ‡ו  ב‚„ר  כ‰"‚  ב‚„י  יסי˜ „נח' ‡ם 
˙˙ורı ˘י' ‰רמב"ם בכל‡ים בב‚„י כ‰ונ‰ / עפ"ז יב‡ר ‰חילו˜ים 

ביני‰ם במ„˙ ‰‡פו„

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ו תצוה עמ' 199 ואילך)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הכלי לשלום - קבלת עול 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
קרוב ה׳ לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת

בעז‰י״˙.

‰ננו  ˙ˆו‰,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˙סז), 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‡˙ 
עוב„ו  ו‡ף  ‡מיר˙ם,  כ‡ופן  ‰בי‡ורים 
מח„˘ ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙, ולפעמים 
בפרטי  ריבוי ‰˘˜ו"ט  בע˙ ‰עיבו„ ‰ו˘מט 
˘‰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

ורבו˙ינו מחבבים ‡˙ ‰פ˘טו˙ ו˙מימו˙ ‰עבו„‰ ˘ל ‡י˘ י˘ר‡ל.

‰ו‰ עוב„‡ בכבו„ ˜„ו˘˙ ‡‡זמו״ר ‡„מו״ר בעל ‰ˆמח ˆ„˜, ˘‰י׳ ‚‡ון מפורסם ב˘״ס 
ופוס˜ים וב˜י בספרי ‰˜בל‰ וכ˙בי ‰‡ר"י ז"ל.

עמ„  ‰יום  וכ˘‰‡יר  ולמ„,   ˜„ˆ ‰ˆמח  בעל  ‡„מו״ר  ‡‡זמו״ר  כ"˜  י˘ב  ‰ליל‰  כל 
י˘ב  ‰˙פל‰  ו‡חר  ˘עו˙,  כמ‰  ב˙פל˙ו  ו˘‰‰  ז"ל,  ‰‡ר"י  כוונ˙  עם  ו‰˙פלל  ל‰˙פלל, 

ולמ„ בעו„ו מלוב˘ בטלי˙ ו˙פילין, ז‰ ‰י׳ ב‡ח„ מימי סיון, ו‡ו˙ו ‰יום י˘ב ב˙עני˙.

ביום ‰‰ו‡, ˘‰י׳ יום ‰˘ו˜, ב‡ו ˘ני ‡נ˘ים יו˘בי ‡ח„ ‰כפרים ‰סמוך לליוב‡וויט˘, 
ר׳ בנימין בייני˘ ור׳ יˆח˜ ˘‡ול, ˘ני‰ם ‡נ˘ים פ˘וטים ביו˙ר, ‡בל יר‡י ‡ל˜ים, ו˘ני‰ם 

ב‡ו בע‚ל‰ ‡ח˙.

ר׳ בנימין בייני˘ מכר ‡˙ סחור˙ו, וב‰יו˙ עו„ ‰יום ‚„ול נכנס לבי˙ ‰כנס˙ לחכו˙ ˘ם 
ע„ ‡˘ר ר׳ יˆח˜ ˘‡ול ימכור ‡˙ סחור˙ו, ויעבור בע‚ל˙ו „רך ‡ו˙‰ ‰רחוב, ויכנוס לבי˙ 

‰כנס˙ ל‰˙פלל ˙פל˙ ‰מנח‰, ו‡חרי כן יסעו יח„יו ‰בי˙‰.

ללמו„  יכול  ˘‡ינו  פ˘וט  ‡י˘  וב‰יו˙ו  ‰כנס˙  לבי˙  בייני˘  בנימין  ר׳  ˘נכנס  ומכיון 
‰וˆי‡ מכיס ב‚„ו ספר ˙‰לים ו‰˙חיל ל‰‚י„ מזמורי ‰˙‰לים ב˜ול לבבי.

"הלואי יכולתי לומר פסוק אחד של תהלים בפשטות כזו"
בעיון  ולמ„  ו˙פילין  בטלי˙  מעוטף  י˘ב   ˜„ˆ ‰ˆמח  ‡„מו"ר  ‡‡זמו״ר  ˜„ו˘˙  כבו„ 
יˆ‡‰  נפ˘ו  כי  ע„  עמו˜,  ולב  מ˜רב  ˙‰לים  מזמורי  ˘מע ˜ול ‡מיר˙  זמן  כעבור ‡יז‰  רב. 
ב‡מיר˙ו ז‡˙. ויפן כ״˜ ‡‡זמו״ר ‡„מו״ר ˆמח ˆ„˜ לר‡ו˙ מי ‰ו‡ ז‰, ויר‡ ו‰נ‰ ‰ו‡ ר׳ 
בנימין בייני˘ ‡י˘ ‰כפר, ופנ‰ כ״˜ ‡‡זמו״ר ‡„מו"ר ˆמח ˆ„˜ ל˜רן זוי˙ ובכ‰ במר נפ˘ו 

ב˜נ‡ו ל˙מימו˙ו ופ˘טו˙ו ˘ל ר' בנימין בייני˘ ‡י˘ ‰כפר.

ב˙וך כך נכנס ‡ח„ מחסי„י כ״˜ חו˙נו כבו„ ˜„ו˘˙ ‡‡זמו״ר ‡„מו"ר ‰‡מˆעי מ‰יו˙ר 
 ,˜„ˆ ‰ˆמח  בעל  ‡„מו״ר  ‡‡זמו"ר  כ״˜  לו  וי‡מר  מ˜‡פוסט,  יפ‰  ‡פרים  ר׳  מפורסמים 

‰לו‡י יכול˙י לומר פסו˜ ‡ח„ ˘ל ˙‰לים בפ˘טו˙ כזו ˘‡ומר ר׳ בנימין בייני˘.

˜רוב ‰׳ לכל ˜ור‡יו לכל ‡˘ר י˜ר‡ו‰ו ב‡מ˙.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‚ עמ' ˙˜לז ו‡ילך)



יזלקראת שבת שבת 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

קרוב ה׳ כ קוראיו כ אשר 
יקראוהו באמת

ויאמר לו כ״ק אאזמו"ר אדמו״ר בעל הצמח צדק "הלואי יכולתי לומר פסוק אחד של תהלים בפשטות כזו 
שאומר ר׳ בנימין בייניש"...

יופיו של ציור טבעי
‡˘ר  יו„עים  וכולנו  נ‡‰,  ˆיור  ר‡יי˙  ‰ו‡  ועליˆו˙‰  נפ˘  ענ‚  ‰‚ורמים  ...מ‰„ברים 
טבעי,  ˆיור  ‡יז‰  לˆייר  לו  ˙עמו„  חכמ˙ו  כ‡˘ר  ‰ו‡,  נפל‡  ‰יו˙ר  כ˘רון  ‰בעל  ‰מˆייר 
‰˘מ˘  ˘˜יע˙  ‡ו  ‰ים,  ‚לי  מחז‰  ‡ו  ‰יום,  לרוח  ברך  כורע˙  ו˙בו‡˙‰  זרוע‰   ‰„˘ כמו 
י˙ברך  בכל ‡ל‰ ‰טביע ‰˘ם  ו˙על‰, ‡˘ר  נ‰ר  ˘ם  מ˜ום  רחב  ככר  פני  על  וזריח˙ ‰ירח 

יופי ˙ול„˙י ו‰„ר נפל‡.

וכן ‰ו‡ בעבו„˙ ‰בור‡ י˙ברך, ‡˘ר ‰עבו„‰ ‰˙מימ‰ ב˜יום ‰מˆו˙ מע˘יו˙ בפ˘טו˙, 
‰י‡ י˜ר‰ מכל ‰‰˘כלו˙ ו‰‰˘‚ו˙ ‰יו˙ר נעלו˙.

אמירת מזמורי התהלים בקול לבבי
‡י˘  ב˜בל‰  ‡לינו  ˘ב‡ו  חסי„יו˙  ‡‚„ו˙  ‡וˆרי  ו‡וˆר  סיפורים  ˘ל  חבילו˙  חבילו˙ 
מפי ‡י˘, מכבו„ ˜„ו˘˙ מורנו מ‚ל‰ ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ‰כללי˙, מרנ‡ ורבנ‡ ‰ר״י בע˘״ט, 
כבו„ ˜„ו˘˙ ‡בינו  ומ‡˙  ממעזריט˘,  ורבנו ‰רב ‰מ‚י„  מורנו  כבו„ ˜„ו˘˙  ˙למי„ו  מ‡˙ 
עלינו  י‚ן  זכו˙ם  לברכ‰,  ו˜„ו˘ים  ˆ„י˜ים  זכר  חב״„,  חסי„ו˙  מייס„  רבינו ‰ז˜ן  ‰ר‡˘ון 
ועל כל י˘ר‡ל ‡חינו, „׳ עלי‰ם יחיו, מעי„ים על ‰חיב‰ ‰י˙יר‰ ‡˘ר כבו„ ˜„ו˘˙ מורינו 

המדור מודפס
עיוי נשמת 

הרה"ת ר' שמה
בן ר' יעקב ע"ה

יאנג
נב"ע כ"ז תשרי ה'תשפ"א 

תנצב"ה

לקראת שבת „

כהונה – שם התואר או שון שירות? 
מהו החידוש בדברי רש"י ש"לכהנו לי" הוא רק "לאחר שתגמור מלאכת המשכן"? / מדוע נצטווה משה 

פעמיים "לכהנו לי"? / יחלק בין שם תואר כהן לשם פעולת השירות והכהונה, ויבאר לפי זה דברי רש"י על 
הכתוב, וכן יתורץ לפי זה מה שהותר אהרן לשמש בכהונה, אף שבנה מזבח לע"ז

ו‡˙  רבינו: "ו‡˙‰ ‰˜רב ‡ליך ‡˙ ‡‰רן ‡חיך  למ˘‰  מˆוו‰ ‰˜ב"‰   (‡ (כח,  בפר˘˙נו 
בניו ‡˙ו מ˙וך בני י˘ר‡ל לכ‰נו לי, ‡‰רן נ„ב ו‡בי‰ו‡ ‡לעזר ו‡י˙מר בני ‡‰רן". ובפירו˘ 

ר˘"י: "ו‡˙‰ ‰˜רב ‡ליך - ל‡חר ˘˙‚מור מל‡כ˙ ‰מ˘כן".

ר˘"י  ב„ברי  ˘‡ין  ועו„),  ב˘„‰.  ב‡ר  ר‡"ם.   - על ‡˙ר  ר˘"י  במפר˘י  (ועיין  נר‡‰  רי‰ט‡  ולפום 
‰˘ימו˘  ‰ו‡  ‡‰רן  כ‰ונ˙  ‚„ר  ˘כל  ˘כיון  מעˆמו,  מובן  ‰„בר  ‡ל‡  מיוח„;  חי„ו˘  ‡לו 
במ˘כן כו', ‰רי ב‰כרח ˘"לכ‰נו לי" יכול ל‰יע˘ו˙ ר˜ ל‡חר סיום מל‡כ˙ ‰מ˘כן (ור‡‰ 

ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו ע' 284).

חי„ו˘  ב‰ם  י˘  מעˆמו, ‡ל‡  ר˘"י ‡לו ‡ינם „בר ‰מובן  ˘פיר, „ברי  כ„ „יי˜˙  ‡מנם 
‚„ול, ‰מיי˘ב ˜ו˘י‡ יסו„י˙ בענין כ‰ונ˙ ‡‰רן, כ„ל˜מן. 

ו‚ו'"  לי  לכ‰נו  י˘ר‡ל  בני  מ˙וך   .  . - "ו‡˙‰ ‰˜רב ‡ליך ‡˙ ‡‰רן  ז‰  פסו˜  ל‡חר  ב. 
˙„בר  ו‡˙‰  ול˙פ‡ר˙.  לכבו„  ל‡‰רן ‡חיך,  ב‚„י ˜ו„˘  ב-‚): "וע˘י˙  (כח,  ממ˘יך ‰כ˙וב 

‡ל כל חכמי לב ‡˘ר מל‡˙יו רוח חכמ‰, וע˘ו ‡˙ ב‚„י ‡‰רן ל˜„˘ו לכ‰נו לי".  

 ומפר˘ ר˘"י: "ל˜„˘ו לכ‰נו לי - ל˜„˘ו, ל‰כניסו בכ‰ונ‰ על י„י ‰ב‚„ים, ˘י‰‡ כ‰ן 
לי. ול˘ון כ‰ונ‰ ˘ירו˙ ‰ו‡ (˘נטרי‡"‰ בלע"ז)".  

ו‰˜˘ו רבים ממפר˘י ר˘"י: ל˘ון "לכ‰נו לי" כ˙וב‰ כבר לפני כן, בפסו˜ "ו‡˙‰ ‰˜רב 
ז‰  לפר˘  לו  - ‰י‰  ˘ירו˙ ‰ו‡"  כ‰ונ‰  ˘"ל˘ון  ול‰ב‰יר  לח„˘  ר˘"י  נ„ר˘  ו‡ם  ‡ליך"; 

מי„ בפעם ‰ר‡˘ונ‰ ˘נכ˙ב‰ ל˘ון זו, ולמ‰ ‰מ˙ין לפעם ‰˘ני‰?

 - ‰ענין  ב˙חיל˙   - לי"  "לכ‰נו  ˘נ‡מר  ‰ר‡˘ונ‰  בפעם  ˘ב‡מ˙  בפ˘טו˙,  ליי˘ב  וי˘ 
‡חר˙;  במ˘מעו˙  ˘ם ‰ו‡  כ‰ונ‰  ל˘ון  כי  ˘ירו˙ ‰ו‡",  כ‰ונ‰  לפר˘ "ל˘ון  מ˙‡ים  ל‡ 

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

ו„ו˜‡ בפעם ‰˘ני‰ ˘נ‡מר "לכ‰נו לי", ‰וכרח ר˘"י לח„˘ ˘"ל˘ון כ‰ונ‰ ˘ירו˙ ‰ו‡".

ב˘ני ‡ופנים. ‡ופן  ל‰˙פר˘  יכול‰  ˙יב˙ "כ‰ן"  ל„ו„):  במ˘כיל  (ועיין ‚ם  בי‡ור ‰ענין   .‚
˘ייך  ˘בזכו˙‰  מעל‰  בעל  ‡„ם  ˘ל  מסויים  סו‚  ˘מˆיין  ‰˙ו‡ר  ˘ם  ‰ו‡  ˘"כ‰ן"  ‡ח„, 
‰ו‡ לכ‰ונ‰ ו˘ירו˙; ו‡ופן ˘ני, ˘"כ‰ן" (‡ינו ˘ם ‰˙ו‡ר ל‡„ם, ‡ל‡) ‰ו‡ ˘ם ‰פעול‰, 

מ˙ייחס ל˘ירו˙ ‰‡„ם בפועל.   

ומובן ˘‰‡ופן ‰ר‡˘ון רחב ומ˜יף ‰רב‰ יו˙ר: 

‰פעול‰, ‰רי ‡י  ˘ם  על  "כ‰ן"  מפר˘ים  - ‡ם  (מבני ‡‰רן)  על ˜טנים  מ„ברים  כ‡˘ר 
‡פ˘ר ל˜רו‡ ל‰ם ב˘ם "כ‰נים", כיון ˘כע˙ ‡ינם יכולים ל˘ר˙ בפועל; ‡ך ‡ם מפר˘ים 
"כ‰ן" על ˘ם ‰˙ו‡ר, מ˙‡ים ל˜רו‡ ‚ם ל˜טנים ב˘ם "כ‰נים", מכיון ˘ל‡חר ˘י‚„לו י‰יו 

ר‡ויים ל˘ירו˙. 

וי˙יר‰ מזו מˆינו, ˘‚ם נ˘ים נ˜ר‡ו˙ (עכ"פ בל˘ון חז"ל) ב˘ם "כ‰נו˙" - ‡ף ˘לעולם 
ל‡ י‰יו ר‡ויו˙ ל˘ר˙ - כי ל‡חר ˘נבחרו ‡‰רן ובניו ל˘ר˙ כו', נע˘‰ ‰˘ם "כ‰ן" ˙ו‡ר 

לכל זרע ‡‰רן (‚ם בנו˙ ‡‰רן).   

בני  מ˙וך   .  . ‡‰רן   ˙‡ ‡ליך  ‰˜רב  "ו‡˙‰  למ˘‰  מˆוו‰  ‰˜ב"‰  כ‡˘ר  ובעניננו:   .„
י˘ר‡ל לכ‰נו לי", ‰כוונ‰ בז‰ ‰י‡ לכ‰ונ‰ במ˘מעו˙ ˘ל ˘ם ‰˙ו‡ר ו‰מעל‰ (כ‡ופן ‰‡' 

‰נ"ל): ‰רם ‡˙ ‡‰רן מ˙וך כלל י˘ר‡ל, וע˘‰ ‡ו˙ו לסו‚ מיוח„ ונעל‰ ˘ל "כ‰ן". 

‡מנם ל‡חר מכן נ‡מר ˘וב "וע˘ו ‡˙ ב‚„י ‡‰רן ל˜„˘ו לכ‰נו לי" - ו‰ו˜˘‰ לר˘"י: 
‰רי כבר נˆטוו‰ מ˘‰ "לכ‰נו לי" (‚ם לולי ב‚„י ‰כ‰ונ‰) - ולמ‰ ‡יפו‡ ˆריך עו„ ‰פעם 

"ל˜„˘ו לכ‰נו לי" (על י„י ‰ב‚„ים „ו˜‡)? 

ועו„: למ‰ לפני כן נ‡מר "לכ‰נו לי" ‚רי„‡ - ו‡ילו בפעם ‰˘ני‰ נ‡מר "ל˜„˘ו לכ‰נו 
˘בפעם  לי"  כ‰רי ‰"לכ‰נו  ˘בפעם ‰˘ני‰  לי"  ˘‡ין ‰"לכ‰נו  ר˘"י,  למ„  ז‰  ומכח  לי"? 
‰ר‡˘ונ‰, כי: בפעם ‰ר‡˘ונ‰ פירו˘ "לכ‰נו לי" ‰ו‡ כמ˘מעו˙ו ‰פ˘וט‰ ו‰ר‚יל‰ (ולכן 
פירו˘  בפעם ‰˘ני‰  ו‡ילו  ו‰מעל‰,  ˘ם ‰˙ו‡ר  ˘ל  במ˘מעו˙  לפר˘‰),  ר˘"י  ל‡ ‰וˆרך 
"לכ‰נו לי" ‰ו‡ במ˘מעו˙ ˘ל כניס‰ לכ‰ונ‰ ו˘ירו˙ בפועל, ˘ז‰ „ו˜‡ על י„י ‰ב‚„ים. 

לי.  כ‰ן  ˘י‰‡  ‰ב‚„ים,  י„י  על  בכ‰ונ‰  ל‰כניסו  "ל˜„˘ו,   - ומח„˘  ר˘"י  ˘ב‡  וז‰ו 
כ‰ונ‰"  "ל˘ון   ˙‡ לפר˘  כרחך  על  ז‰  בפסו˜  ˘„ו˜‡  ‰יינו,  ‰ו‡",  ˘ירו˙  כ‰ונ‰  ול˘ון 

במ˘מעו˙ ˘ל ˘ירו˙. 

‰יינו,  לי",  לכ‰נו  י˘ר‡ל  בני  "מ˙וך  נ‡מר  ‰ר‡˘ונ‰  ˘בפעם  בז‰  ‚ם  ˘מ„ויי˜  [וכפי 
"מ˙וך  נ‡מר  ל‡  בפעם ‰˘ני‰  כן  ˘‡ין  מ‰  י˘ר‡ל,  כלל  מ˙וך  לכ‰ונ‰  כ‡ן ‰ב„ל‰  ˘י˘ 
ב‰כניס‰  ע˙‰ ‰ו‡  וכל ‰חי„ו˘  לכן,  עו„ ˜ו„ם  ועומ„  מוב„ל  כבר  כי ‡‰רן  י˘ר‡ל",  בני 

ל˘ירו˙ בפועל]. 

וז‰ו ‰טעם ל‰ב„ל בענין ‰"˜„ו˘‰" - בפעם ‰ר‡˘ונ‰ נע˘‰ ‡‰רן ל"כ‰ן" ב˘ם ‰˙ו‡ר 

על ידי הביטול הגמור והשמחה 
העצומה נעשים כלים לתורת ה'

...[ידוע] פירוש חכמינו ז"ל על הכתוב "ויחן 

"כולם   - יחיד)  (בלשון  ההר"  נגד  ישראל  שם 

הקדמה  היתה  שזו  אחד"  בלב  אחד  כאיש 

"גוי  ולהיות  אחד  מה'  אחת  תורה  לקבלת 

הלזו  בארץ  ה'  אחדות  להמשיך   - בארץ"  אחד 

הגשמית. 

כזו,  אחדות  להשיג  אפשר  כיצד  ולכאורה, 

דיעותיהם  שאין  אדם  בני  ברא  שהבורא  אחרי 

בכל  היא  משונה  שברא  הלזו  הארץ  וגם  שוות, 

עניני' ופרטי' מן הקצה אל הקצה? 

"ויתיצבו  בהפסוק  מרומז  בזה  והביאור 

רבוא  ששים  שכל  פירוש  ההר",  בתחתית 

ובנותיהם  ובניהם  ונשותיהם  הם  מישראל, 

 - ההר"  "בתחתית  בתוקף  עצמם  העמידו 

קבלת  לקראת  עצומה  ובשמחה  גמור  בביטול 

האחרים  ענינים  שכל  באופן  והמצוות,  התורה 

ממש  כאחדים  נעשו  כך  ידי  ועל  היו,  כלא  היו 

אחדות  ולהמשיך  אחד  מה'  אחת  תורה  לקבל 

השם - על ידי התורה והמצוות - בארץ.

(אגרות קודש חכ"ז עמ' קסא-קסב)

"מאימתי" - קבלת עול 
לקבלת התורה

בתחלת  הנה  [ממעזריטש]  המגיד  ...הרב 

אשר  סידר  למעזריטש,  הזקן  אדמו"ר  של  בואו 

תורת  הזקן  רבינו  עם  ילמוד  ה"מלאך"  בנו 

ה"מלאך"  עם  ילמוד  הזקן  ואדמו"ר  החסידות, 

תורת הנגלה. וכשהתחילו בלימוד: מאימתי כו', 

אמר  המשנה,  את  לפרש  התחיל  הזקן  ואדמו"ר 

אימה  מלשון  אימתי  מפרש  הוא  אשר  המלאך 

ופחד.

דסיום   .  . סופו  עם  הש"ס  תחלת  ובקשור 

המשנה הוא לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה 

דכל  והתאחדות  שלום  השלום,  אלא  לישראל 

ברכנו  פל"ב,  בתניא  ג"כ  וכמבואר  ישראל,  בני 

אמיתי  ואחדות  כאחד.  כולנו  (כאשר)  אבינו 

הנה  בפרט,  בנ"י  ואפילו  בכלל  אדם  בני  של 

ותועלת  פני'  איזה  כשישנה  הוא  אי-אפשר 

כי  השני,  עם  מתאחד  אינו  הרי  אז  כי  באמצע, 

אמיתית  ואחדות  לעצמו,   - תועלת  מחפש  אם 

מפני  פל"ב  בתניא  כמבואר  אלא  אפשרית  אי 

מצד  כו'  לכולנה  אחד  ואב  מתאימות  שכולם 

שרש נפשם בה' אחד.

הנשמות  שרש  אשר  בדא"ח  וכמבואר 

וכמרז"ל  ומצות,  מתורה  אפילו  למעלה  הם 

ישראל  של  מחשבתן  בתחלתו,  רבה  בבראשית 

אל  דבר  כמ"ש  לתורה  ואפי'  דבר,  לכל  קדמה 

בנ"י. 

והסיום  שמע  בקריאת  הש"ס  התחלת  וזהו 

השלום  אשר  השלום,  הוא  ברכה  שמחזיק  בכלי 

הוא ע"י שאומר קריאת שמע - ה' אחד.

צריך  אמיתית,  האמירה  שתהי'  כדי  אבל 

מצד  ולא  קבלת-עול,  ומאימתי,  ע"י  להיות 

השכל וטעם, אפי' שכל וטעם דקדושה. 

ולדכותי' יספיק הקיצור.

(אגרות קודש ח"ה עמ' קעג)

הכלי לשלום - קבלת עול

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

מכתבי עצה והדרכה בעבודת השי״ת בחיי היום יום



טולקראת שבת

ל„מו˙ם. וע"ז ˜‡י "ולבי ‡ומר לי" (ול‡ על 
עˆם ‰˙בני˙ ˘כבר ‰וכיח‰ מן ‰כ˙ובים), 
ר˜  ˘‡ינו  ˙כ˘יט  ‰ו‡  ˘‰‡פו„  „˜מ"ל 
‰חו˘ן)  (ע"„  ב‚וף  מסויים  מ˜ום  כנ‚„ 
‡ל‡ ˙כ˘יט (לנוי וליופי) ˘מ˘מ˘ כלבו˘ 
ממ˘ (ועיי' ‰יטב ל' ‚ור ‡רי‰ על ר˘"י ˙רומ‰ ˘ם 
‡מ"˘  ˜‡י  לי"  ‡ומר  „"לבי  ‰יינו  בסופו); 

כמין  מ‡חוריו  לו  ח‚ור  "˘‰ו‡  ‡ח"כ 
על  כ˘רוכבו˙  ‰˘רו˙  ˘חו‚רו˙   .  . סינר 

‰סוסים", ‰יינו לבו˘ (סינר) ממ˘.

"˘חו‚רו˙  ובי‡ר  ˘טרח  ‚ם  וז‰ו 
„לכ‡ו'  ‰סוסים",  על  כ˘רוכבו˙  ‰˘רו˙ 
‚ם  ו‰וסיף  סינר",  "כעין  כ˙ב  ˘כבר  ‡חר 
פירו˘ו בלע"ז, ‡מ‡י נˆרך ‚ם ל˙י‡ור ז‰, 
יו˙ר ‚„ר (וטעם) ‰לבו˘  בי‡ר  ˘בז‰  ‡ל‡ 
˘ל  מיוח„  לבו˘  ‰ו‡   '‡ „מˆ„  ˘ב‡פו„, 
‰וי  ובמיל‡  ‰˘רו˙",  "˘חו‚רו˙  ‚„לו˙ 
לחו˘ן  וב„ומ‰  ול˙פ‡ר˙"  "לכבו„  ב‚„ 
‡בל  מלכו˙.  ˘ל  ב‚„  ˙כ˘יט,  ˘‰ו‡ 
מ‰  ‰ו‡  „‡פו„  לחו˘ן,  „ומ‰  ‡ינו  ל‡י„ך 
„‡ז  ‰סוסים,  על  כ˘רוכבו˙  ˘לוב˘ו˙ 
(‰יפך  י˙יר‰  לˆניעו˙  ב‚„ים  לוב˘ו˙ 
בע˙  ‰ו‡  זמנם  ˘(עי˜ר)  ‰˙כ˘יטים  ענין 
וכו'). „מז‰  ו‰˘רים  ל‰ר‡ו˙ ‰עמים  וכ„י 
ב‚„ר  ר˜  ‰‡פו„  „‡ין  ‰כ‰"‚,  ל‚בי  מובן 
לבו˘  ˘ל  סו‚  ˘‰ו‡  ˙כ˘יט  כ"‡  ˙כ˘יט, 
˘‰כ‰"‚ לוב˘ מ˘ום ˆניעו˙ י˙יר‰ „כ‰"‚ 
מזבח  ב‡בני  ˘מˆינו  י˙יר‰  ˆניעו˙  (וע"„ 
ו‡ף  במעלו˙,  בו ‰כ‰נים  יעלו  ˘ל‡  „ו˜‡ 

˘‰יו לבו˘ים במכנסיים).

ו‰עול‰ מכל ‰נ"ל לענין ‡פו„, „ל˘י' 
ל‚מרי  ˙כ˘יט  ב‚„ר  ‰וי  ‰‡פו„  ‰רמב"ם 
בי‰  לי˙  ל‰כי  „ל„י„י‰  לומר  „מ˜ום  (ע„ 
‰וי  ר˘"י  ול˘י'  כ„לעיל),  כל‡ים,  מ˘ום 
‰יטב  י˙חוורו  ומע˙‰  ולבו˘.  ב‚„  ב‚„ר 

ל‰רמב"ם.  ר˘"י  בין  ב˙בני˙ו  ‰˘ינויים 
(בעי˜ר)  ‰ו‡  „‰‡פו„  ר˘"י  „ל„ע˙ 
לכן  „כ‰"‚,  י˙יר‰  ˆניעו˙  ומ˘ום  לבו˘, 
למט‰  ממ˙ניו  ˘‰י‰  ‡רכו  במ„˙  ס"ל 
˘ם  ˘ייך  „ל‡  מז‰  למעל‰  ול‡  מ‡ˆיליו, 
ענין ‰ˆניעו˙, וכן ס"ל „"מ‚יע ע„ ע˜ביו" 
רחבו „‰י‰  במ„˙  ס"ל  וכן  מ˘ום ˆניעו˙, 
"נכפל  ויו˙ר",  ˘ל ‡„ם  ‚בו  רוחב  "כמ„˙ 
כריסו  ו˜ˆ˙  מ˙ניו  על  ‰כ‰ן  לפני  ‰סינר 
ב‚„ר  ˘‰י‰  מ˘ום  „ז‰ו  ומכ‡ן",  מכ‡ן 

לבו˘ לכ‰"‚.

˘‰‡פו„  ‰רמב"ם,  ל„ע˙  מ˘‡"כ 
טעם  ‡ין  ‰רי  ˙כ˘יט,  ב‚„ר  (בעי˜ר)  ‰ו‡ 
ורוחבו  ‡רכו  במ„˙  ‰נ"ל  פרטים  לח„˘ 
„‰ו‡  ס"ל  ‡ל‡  כלבו˘,  יו˙ר  ˘מ˘מ˘ 
˙כ˘יט ˘לבו˘ במ˜ום מסויים ב‚וף, ולכן 
לכ˙ף  מכ˙ף  ‡„ם  ˘ל  ‚בו  כרחוב  "רוחבו 
(ול‡ יו˙ר מז‰) ו‡רכו מכנ‚„ ‡ˆילי ‰י„ים 

מ‡חריו ע„ ‰ר‚לים (ול‡ ע„ ע˜ביו)".

מ„˙  ל‰רמב"ם  ‡מ‡י  יל"ע  וע„יין 
כר˘"י  „ל‡  ‰י„ים",  ‡ˆילי  "מכנ‚„  ‡רכו 
ז‰  ‚ם  וב‡מ˙  מ‡ˆיליו.  למט‰  ˘מ˙חיל 
‰‡פו„  „ל‰רמב"ם  „י"ל  לפמ˘נ"˙,  יובן 
‡ין  ו˘וב  כ‰חו˘ן,  ˙כ˘יט  ב‚„ר  ‰ו‡ 
נפר„ים  ˙כ˘יטים  ב'  ו‰חו˘ן  ‰‡פו„ 
˘לם  ˙כ˘יט  ביח„  מ‰וים  ‡ל‡  (ל‚מרי), 
„˘‡ל‰  ‰מ˜„˘,  כלי  מ‰ל'  בספ"י  מ˘"כ  (ועיי' 

ב‡פו„  ‰י‰  ˘בו  ‰˜ו„˘  ורוח  ו˙ומים  ב‡ורים 

‡ˆילי  "מכנ‚„  מ˙חיל  ול‰כי  יח„יו),  וחו˘ן 
בו,  מונח  ˘‰חו˘ן  ‰מ˜ום  ˘ז‰ו  ‰י„ים", 
ז‰  מ˙חיל  ז‰  ˘מס˙יים  ˘במ˜ום  „נמˆ‡ 
ל' ‰רמב"ם  ל˙כ˘יט ‡' (עיי' ‰יטב  ומ˘לימים 
˘ם ט, י‡). מ˘‡"כ לר˘"י ‡ינו „ומ‰ ל‚מרי 

‰חו˘ן ל‡פו„, כנ"ל, ו‡ין יסו„ לנ˜וט „‰וו 
מ˘לימים ל„בר ‡ח„ ע„ ˘נכריח „‰˙חל˙ 

ז‰ במ˜ום ˘מס˙יים ז‰.

לקראת שבת ו

ו‰מעל‰, ‡ך ע„יין ל‡ ‰י‰ "ל˜„˘ו"; ו„ו˜‡ על י„י ‰ב‚„ים נכנס ‡‰רן ל˜„ו˘‰, "ל˜„˘ו 
לכ‰נו לי".

‰. לפי כל ז‰ מובן, ˘ב„ברי ר˘"י - "ו‡˙‰ ‰˜רב ‡ליך, ל‡חר ˘˙‚מור מל‡כ˙ ‰מ˘כן" 
- י˘ חי„ו˘ ‚„ול: 

ו˘ירו˙  בעבו„˙  ל‰כניסו  ‰י‰  ‡ליך"  ‰˜רב  "ו‡˙‰  ˘בפסו˜  לי"  "לכ‰נו  פירו˘  ‡ם 
‰כ‰ונ‰, ‡ז ‰י‰ מובן מעˆמו ˘‰„בר ˘ייך ר˜ ל‡חר סיום מל‡כ˙ ‰מ˘כן; 

ו‰מעל‰  ‰˙ו‡ר  ˘ם  ˘ל  במ˘מעו˙  ר˜  ‰ו‡  ˘ם  ˘בפסו˜  לי"  ˘"לכ‰נו  כיון  ‡מנם 
‰י‰   - ‰כ‰ונ‰)  ב‚„י  עם  ב˜˘ר  מכן  ל‡חר  ר˜  ˘כ˙וב  נוסף,  ˘לב  ‰י‡  ל˘ירו˙  (ו‰כניס‰ 
מ˜ום לומר ˘‡ין ˆורך לחכו˙ ל˘ם כך לסיום מל‡כ˙ ‰מ˘כן, ‡ל‡ ‚ם ˜ו„ם לכן יכול מ˘‰ 

ל‰רים ‡˙ ‡‰רן מ˙וך כלל י˘ר‡ל ולייח„ו ל"כ‰ן". 

וז‰ו ‡יפו‡ ˘מח„˘ ר˘"י - מכח ‰ל˘ון ‰מיוח„˙ ˘ל "ו‡˙‰ ‰˜רב ‡ליך" (ר‡‰ מ˘כיל 
ל„ו„ מ‰ ˘בי‡ר בז‰. וי˘ ל‰‡ריך בז‰ עו„ ו‡כ"מ) -  ˘‚ם עˆם ‰מינוי ˘ל ‡‰רן ב˙ור "כ‰ן", ˆריך 

ל‰יע˘ו˙ ר˜ ל‡חר סיום מל‡כ˙ ‰מ˘כן ול‡ ˜ו„ם לכן. 

ו. וב„רך זו ‰רווחנו ליי˘ב ˜ו˘י‡ ‚„ול‰ (לכ‡ור‰) בענין ז‰: ‰נ‰ י„וע, כי כ‰ן ˘˘ימ˘ 
לע"ז - פו‚ם ‰„בר בכ‰ונ˙ו, לענין עבו„‰ במ˜„˘, ו"‡ין ˜רבנו ריח ניחוח" (מנחו˙ ˜ט, ‡). 
‡ע"פ  ב˘ו‚‚,  בין  במזי„  בין  זר‰,  עבו„‰  ˘עב„  כ‰ן  "כל  ל‰לכ‰:  ‰רמב"ם  ˘פס˜  וכמו 
˘חזר ב˙˘וב‰ ‚מור‰ ‰רי ז‰ ל‡ י˘מ˘ במ˜„˘ לעולם, ˘נ‡מר 'ל‡ י‚˘ו ‡לי לכ‰ן לי'", 

ו‡פילו "‰˘וחט לעבו„‰ זר‰ ב˘ו‚‚ . . לכ˙חיל‰ ל‡ יעבו„" (‰ל' בי‡˙ ‰מ˜„˘ פ"ט ‰י"‚). 

כ‚,  (מלכים-ב  במלכים  ר˘"י  מ„ברי  וכ„מוכח ‚ם  מ˜ר‡",  ˘ל  פי "פ˘וטו  על  וכן ‰ו‡ ‚ם 
ט): "‰כ‰נים ˘˜יטרו בבמו˙ לעבו„˙ כוכבים ומזלו˙ ל‡ יעלו עו„ ל˘ר˙ על מזבח ‰' . . 

יˆ‡ו מכ‰ונ˙ם" (לענין עבו„‰). 

ומע˙‰ י˘ ל‰˜˘ו˙: ‰רי ‡‰רן בנ‰ מזבח עבור עבו„˙ ‰ע‚ל (˙˘‡ לב, ‰); ו‡מנם, כוונ˙ו 
˘ל  מעין „מעין  כ‡ן  י˘  לכ‡ור‰  סוף,  סוף  ב„בר - ‡בל  כמו ‡נוס  ו‰י‰  וכו'  ל˘מים  ‰י˙‰ 

˘ימו˘ לעבו„‰ זר‰ ‰פו‚ם בעבו„˙ ‰כ‰ונ‰!

ו‡ף ‡ם ˙ימˆי לומר ˘‰‰לכ‰ „"ל‡ י‚˘ו ‡לי לכ‰ן לי" נ˙ח„˘‰ ר˜ ל‡חר זמן, ובימי 
˘‚ם  ועו„)  ב.   ,ˆ סנ‰„רין  ב;   ,‰ (יומ‡  חז"ל  י„ועים „ברי  - ‰רי  זו  ל‡ ‰י˙‰ ‰לכ‰  ע„יין  ‡‰רן 
 ıמ˘ ‡פילו  בו  ˘י˘  ‡יפו‡  לומר  ‡פ˘ר  ו‡יך  בכ‰ונ‰;  ל˘מ˘  ‡‰רן  ע˙י„  לבו‡  לע˙י„ 

פסול ח"ו?!  

˘‰ו‡  ‰יינו,   - ˘˘ימ˘"  ב"כ‰ן  ‰ו‡  ‰פסול  כל  כי  בפ˘טו˙,   ıמ˙ור „רכנו  לפי  ‡מנם 
‰ע‚ל  חט‡  ˘ב˘ע˙  ‰רי  ‡‰רן,  על  כ˘מ„ברים  ‡ולם  כ‰ן;  ב˙ור  זר‰  לעבו„‰  ˘ימ˘ 
מל‡כ˙ ‰מ˘כן"  ˘˙‚מור  ˘„ו˜‡ "ל‡חר  ב‡רוכ‰,  וכנ"ל   - כלל  "כ‰ן"  ל‡ ‰י‰  ע„יין  ‰ו‡ 
נˆטוו‰ מ˘‰ ל‰רימו "מ˙וך בני י˘ר‡ל לכ‰נו לי" - ובמיל‡ ‡ין ‰ו‡ בכלל ‰לכ‰ זו „"כ‰ן 

˘˘ימ˘", ל‡ מיני‰ ול‡ מ˜ˆ˙י‰; ו˜"ל.



וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

מדוע לא נזכר משה בפ' עקב?
"לא  כותב:  תצוה  פרשת  ריש  הטורים  בבעל 

החומש  בכל  משא"כ  הסדר  בזה  משה  הזכיר 

בה  הוזכר  שלא  סדר  אין  משה  שנולד  שמשעה 

אשר  מספרך  נא  מחני  שאמר  משום  והטעם 

כתבת, וקללת חכם אפי' על תנאי באה ונתקיים 

עקב,  בפרשיות  גם  הרי  דבריו,  על  והקשו  בזה". 

ראה, שופטים, תצא ונצבים לא נזכר שם משה?

דברים  ספר  שהרי  בפשיטות,  לתרץ  ויש 

וזה  משה",  דבר  אשר  הדברים  "אלה  מתחיל 

קאי על כל הספר (ועיין מגילה לא, א רש"י ד"ה משה. 

שיטעום  לאדם  אסור  ד"ה  לקו"ת  בתחלתו.  עה"ת  רמב"ן 

ס"ב וס"פ ואתחנן).

ובעומק יותר:

כבר  שישנו  בדבר  רק  שייך  מחי'  לשון 

פי"א  שבת  הל'  רמב"ם  סע"ב,  טז  ר"ה  (עיין  במציאות 

הט"ו). אלא משום שלמעלה אין הכח חסר פועל, 

שלא  בדבר  גם   - שמים  בידי   - מחי'  לשון  שייך 

פנינה  (ראה  עכ"פ  להכתב  צריך  אבל  עדיין  נכתב 

הבאה).

או  שייך  "מחני"  שלשון  לומר  יש  ועפ"ז 

או  משה  שם  נזכר  כבר  שלפועל  במקומות 

(שאז  כתוב  להיות  צריך  שהי'  במקומות  עכ"פ 

ושייך  קיים  כבר  זה  הרי  שלמעלה  לומר  שייך 

מהפרשיות  קשה  לא  כן,  ואם  "להימחק"). 

שבחומש  הסדרות  ושאר  בראשית,  חומש  של 

להיות  צריך  הי'  לא  מעיקרא  שם  כי  דברים, 

כתוב שם משה.

אך בפ' תצוה לכאורה הי' צריך להיות מוזכר 

אחד  בהמשך  בא  שראשיתה  אף  כי  משה,  שם 

סופה  אבל  תרומה,  דר"פ  משה"  אל  ה'  ל"וידבר 

עצמו  בפני  ענין  הוא  גו'"  מקטר  מזבח  "ועשית 

הכהנים,  ובגדי  המשכן  כלי  ביאר  [דבתחילה 

חוזר  זה  לאחרי  ורק  המילואים,  פ'  באה  אח"כ 

ומצווה על מזבח הפנימי (אף שנעשה ביחד עם 

על  להיות  צריך  הי'  וא"כ  המשכן!)],  כל  שאר 

מזבח זה דיבור מיוחד עם הזכרת שם משה? ועל 

זה בא התירוץ, שלא נזכר שמו מפני קיום "מחני 

נתייחד  שלא  או  הדבור  נכתב  לא  שלכן  גו'",  נא 

הדבור אל משה מפני זה.

האם יתכן למחוק 
דבר שלא קיים?

"לא  כותב:  תצוה  פרשת  ריש  הטורים  בבעל 

החומש  בכל  משא"כ  הסדר  בזה  משה  הזכיר 

בה  הוזכר  שלא  סדר  אין  משה  שנולד  שמשעה 

אשר  מספרך  נא  מחני  שאמר  משום  והטעם 

כתבת, וקללת חכם אפי' על תנאי באה ונתקיים 

בזה".

ולכאורה צריך ביאור:

כבר  כשישנה  רק  שייך  מחי'  לשון  הרי 

מציאות, שאז שייך למחות את מה שכבר קיים, 

וכל' הכתוב (תהלים סט, כט) "ימחו . . אל יכתבו", 

שלא  והדברים  "ימחו"  כבר  שנכתבו  שהדברים 

הל'  רמב"ם  סע"ב,  טז  ר"ה  (ועיין  יכתבו"  "אל  נכתבו 

שפרשת  לדיעות  בשלמא  וא"כ  הט"ו).  פי"א  שבת 

קצה,  (זח"ב  העגל  מעשה  לפני  נאמרה  תצוה 

בדבר  המחי'  הוי  תרומה)  ר"פ  וראב"ע  רמב"ן  א. 

תצוה  שפרשת  לדעות  אך  נאמר,  כבר  שבפועל 

נאמרה אחרי מעשה העגל (תנחומא תרומה ח. רש"י 

נא"  "מחני  קיום  לפרש  יתכן  איך  יח),  לא,  שמות 

על פרשת תצוה בעוד פרשה זו עדיין לא היתה 

קיימת?

"אין  שלמעלה  הידוע  פי  על  זה  לבאר  ויש 

ונתבאר  הובא  פ"ג -  שי"א  פרדס  (ראה  פועל"  חסר  כח 

בסהמ"צ להצ"צ מצות האמנת אלקות פי"א. המשך תרס"ו 

תרע"א),  ולקחתם  שובה  ד"ה  ואילך.  קלט  ואילך.  ה'  ע' 

וא"כ, למעלה שייך לשון מחי' - בידי שמים - גם 

בדבר שאינו קיים עדיין בפועל אבל צריך להיות 

(הכח)  הצורך  בין  לחלק  אין  למעלה  כי  קיים, 

למציאות הדבר בפועל.

עדיין,  תצוה  פ'  נאמרה  לא  אם  גם  זה  פי  ועל 

הנה מכיון שלמעלה "אין כח חסר פועל", שפיר 

שייך בה לשון מחי', וק"ל.

לקראת שבת י„

‰˜„ים ‰רמב"ם ופ˙ח במע˘‰ ‰ˆיı לפני 
˘ס"ל  לפי  ˘‰ו‡  „י"ל  כ‰"‚,  ב‚„י  ˘‡ר 
ול‰כי  ˙כ˘יט,  ‰ו‡  ‰ב‚„ים  ‚„ר  „עי˜ר 
ביו˙ר  ו‰מיוח„  ‰בולט  ˘‰ו‡   ıבˆי פ˙ח 
לכו"ע   ıיˆ‰„ (וכנ"ל  „˙כ˘יט  ז‰  ב‚„ר 
‰ב‚„ים  ˘‡ר  ‡חריו  ו‚רר  ‰ו‡),  ˙כ˘יט 
ל‰ורו˙ ˘‡ף ‰ם עי˜ר מ‰ו˙ם ‰י‡ ˙כ˘יט 
י˘  ומע˙‰  ו˜"ל.  פ˙ח,  ˘בו  כמו ‰ר‡˘ון 
‰חו˘ן  ‰נ‰  „‰רמב"ם  „ל„י„י‰  לח„˘ 
לב„‰,  זו  ב‰‚„ר‰  ‡ך  נ˘‡רים  ו‰‡פו„ 
ו‰רי  ב‚„,  ב‚„ר  ול‡  ‰ם  ˙כ˘יט  ולעולם 

‡יסור כל‡ים ל‡ נ‡מר ‡ל‡ בב‚„ כנ"ל.

 ıירו˙ „‡ין  י"ל  ˘מ‡  ב‡מ˙  [‡ולם 
בחו˘ן  ‡ל‡  כל‡ים  ל„ין  יפ‰  עול‰  ‰נ"ל 
˘‰ו‡ ˙כ˘יט ‚מור ול‡ ב‡פו„ ˘‰ו‡ ב‚„ 
‰חילו˜  ל‰לן  כמ˘י"˙  ˙כ˘יט,  ˘ב‚„ר 
ל‰ל'  בˆפע"נ  ר‡‰  ‡בל  ועˆ"ע.  בז‰. 
כל‡ים פ"י ‰י"ב י˙„ ‚„ול לעניננו, „בי‡ר 
לבי˘˙ם  ˘עי˜ר  כיון  ז‰ב  ˘ב‚„י  ˘ם 
כלל  עלי‰ם  ‡ין  ˘וב  מˆו‰  ב‚„ר  נכנס˙ 
מ˘ום  ב‰ם  ˘‡ין  ע„  ב‚„,  ו˙ו‡ר  ‚„ר 
‰˙וס'  „ברי  לענין  מ˘"כ  עו„  (ועיי"˘  כל‡ים 
„בר  ‚בי  ב‡˙רן  ו‡ו˜י  מיני‰  ו„ון  „לעיל), 

˘‚„רו ˙כ˘יט ויוˆ‡ מ˙ו‡ר ב‚„]. 

"ל‡  כ˙ב  ו‡פו„  ב„"‰  ר˘"י  ו‰נ‰ 
˙בני˙ו  פי'  בבריי˙‡  מˆ‡˙י  ול‡  ˘מע˙י 
מ‡חוריו  לו  ח‚ור  ˘‰ו‡  לי  ‡ומר  ולבי 
˘˜ורין  סינר  כעין  ‡י˘  ‚ב  כרוחב  רחבו 
כ˘רוכבו˙  ‰˘רו˙  ˘חו‚רו˙  פירˆינ"ט 
על ‰סוסים כו'". וˆ"ע מ˘"כ "ולבי ‡ומר 
ˆור˙  עˆמו  מ„ע˙  ˘מח„˘  „מ˘מעו  לי" 
פירו˘ו  ב‰מ˘ך  ˘‰רי  מ˜ור,  בלי  ‰‡פו„ 
ל‰כריח  עˆמם  מ‰פסו˜ים  ר‡יו˙  מבי‡ 
פרטי ˆור˙ ˙בני˙ו, וז"ל "נ‡מר (˘"ב ו, י„) 
„ו„ ח‚ור ‡פו„ ב„ למ„נו ˘‰‡פו„ ח‚ור‰ 

ח‚ור‰  ‡ל‡  בו  ˘‡ין  לומר  ו‡"‡  ‰י‡ 
 ˙‡ עליו  וי˙ן  ז)  ח,  (ˆו  נ‡מר  ˘‰רי  לב„‰ 
בח˘ב ‰‡פו„  ויח‚ור ‡ו˙ו  ו‡ח"כ  ‰‡פו„ 
. . ו‡"‡ לומר ˘על ˘ם ˘˙י ‰כ˙פו˙ ˘בו 
כח,  (פר˘˙נו  נ‡מר  ˘‰רי  ‡פו„  ˜רוי  ‰ו‡ 
˘‰‡פו„  למ„נו  ‰‡פו„  כ˙פו˙  ˘˙י  כז) 
˘ם  ו‰ח˘ב  לב„  ˘ם  ו‰כ˙פו˙  לב„  ˘ם 
לו  ב„ומ‰  ‰לך  ‰רמב"ם  ‡ף  ו‰רי  לב„". 
˘ינוי"  ˘ב"˜ˆ˙  (‡ל‡  ‰‡פו„  בˆור˙ 
בלי  „בר  ˘ז‰ו  ˘‰„‚י˘  ר‡ינו  ול‡  כנ"ל) 
מ˜ור (כ„רכו ל‰וסיף בכיו"ב "יר‡‰ לי"), 
„‰„ברים  ל‰רמב"ם  ספר  ב˜רי˙  עיי'  ‡כן 
˘‰וˆרך  ומ‰ו  ‰מ˜ר‡;  מפ˘ט  עולים 

ר˘"י לומר „‰ו‡ חי„ו˘ מ„ילי‰. 

ב‰מ˘ך  „ב‡  ר˘"י  בכוונ˙  ונר‡‰ 
ב‚„י  ˘ל  מ‰ו˙ם  „עי˜ר  ‰כללי˙  ל˘יט˙ו 
˙כ˘יטים,  ול‡  לבו˘ים  ב‚„ר  ‰וו  כ‰"‚ 
ו‰"ב‚„"  ‰"לבו˘"  ‚„ר  מ‰ו  לח„˘  ובעי 
מבחו˘ן  ח„  יו˙ר  ‡ף  ˘‰ו‡  ˘ב‡פו„, 
‰ו‡  לבו˘  ב‚„ר  „‰וי   ‡‰„ בי‡ר  (˘˘ם 
ר˜ מ˘ום מ˜ומו, כנ"ל), „‰נ‰ בפ' ˙רומ‰ 
בו‡˙‰  מפור˘ים  ו‡פו„  כ' "חו˘ן  כז)  (כ‰, 

מובן  כן  ו‰רי  ˙כ˘יט",  מיני  ו‰ם  ˙ˆו‰ 
˘חו˘ן  בפר˘˙נו,  ‰כ˙ובים  מפ˘טו˙ 
כ"‡  ס˙ם,  ר‚ילים  לבו˘ים  ‡ינם  ו‡פו„ 
ול˙פ‡ר˙;  לכבו„  וליופי,  לנוי  ˙כ˘יטים 
„ומ‰  ‰‡פו„  „‚„ר  ‡פ"ל  ‰י‰  ומע˙‰ 
כנ‚„  "˙כ˘יט  כנ"ל  ˘‰ו‡  ל‰חו˘ן, 
 ‰"‰ כ˘לעˆמו  ענינו  „מˆ„  (‰יינו  ‰לב" 
מ‡חר  כב‚„  מו‚„ר  ˘מ"מ  ‡ל‡  ˙כ˘יט 
‰‡פו„  „כמו"כ  כנ"ל),  ‰לב,  על  ˘מ˜ומו 
‰ו‡ ˙כ˘יט כנ‚„ מ˜ום מסויים ב‚וף (ור˜ 
‰ב‚„ים"),  "‡ל‰  במנין  נכנס  ‰כי  מ˘ום 
מפ˘טו˙  וכמובן  מעי˜רו,  לבו˘  ל‡  ‡בל 
וי˘  זב"ז  ו‡פו„ ˜˘ורים  ‰כ˙ובים „חו˘ן 
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‡פי' ב˜˘ין ‡סור". ו‚ם יל"ע ב˙י' ‰ר„ב"ז 
„‡פו„  י„.  בביˆ‰  ‰מ‡ור  בעל  „כ'  מ‰‡ 
˜˘ין  ול‡  רכין  ז‰  לענין  ח˘יבי  וחו˘ן 

"לפי ˘‰יו ע˘ויין ללבי˘‰".

בח˜יר‰  ‰ענין  ˙לוי  „ב‡מ˙  ונ"ל 
˘נ‡'  „כ‰"‚,  כ‰ונ‰  ב‚„י  ב‚„ר  כללי˙ 
ל‡‰רן   ˘„˜ ב‚„י  "וע˘י˙  בפר˘˙נו  ב‰ם 
‡י  ל„ון  וי˘  ול˙פ‡ר˙",  לכבו„  ‡חיך 
˘‰ם  ור˜   ,˘„˜ ב‚„י  ‰ו‡  ‰‚„ר  עי˜ר 
ומיוח„,  ויפ‰  נ‡‰  ב‡ופן  ˘נע˘ו  ב‚„ים 
ב‚„י  ע"„  וˆיור  ובמ„‰  כו',  ו˙כל˙  מז‰ב 
מלכו˙, ˘עי"ז ‰ם "לכבו„ ול˙פ‡ר˙"; ‡ו 
‰עˆמי˙  ומ‰ו˙ם  „עי˜רם  ב‰יפוך,  ˘י"ל 
 – ול˙פ‡ר˙"  "לכבו„  „‰וו  מ‰  ‰ו‡ 
ס˙ם),  וב‚„ים  לבו˘ים  (ול‡  ˙כ˘יטים 
‡ל‡ ˘נע˘ו ˙כ˘יטים ‡לו בˆור˙ ב‚„ים.

‰˜˘ו  ‰מ˜ר‡  ממפר˘י  ‰רב‰  ו‰נ‰ 
"ו‡ל‰  בפר˘˙נו  ‰כ˙וב  מנ‰  ל‡  ‡מ‡י 
‚ם  ‚ו'"  ו‡פו„  חו˘ן  יע˘ו  ‡˘ר  ‰ב‚„ים 
וˆע"‚  ו‡כ"מ,  ˘˙ירˆו  מ‰  עיי'   ,ıיˆ‰
˘„רכו  ‡ף  ‰˜ו˘י‡  מן  ר˘"י  ˘נ˙עלם 
‰מ˜ר‡ו˙.  בפ˘ט  ‰עול‰  ˜ו˘י  כל  לסל˜ 
וי"ל „ב‡מ˙ ‰מפר˘ים ‰˜˘ו כן ר˜ מ˘ום 
˘נ˜טו „עי˜ר ‚„ר ‰ב‚„ים ‰ו‡ ˙כ˘יטים, 
עמ‰ם  ל‰מנו˙  ˆריך   ıיˆ‰ ‰י‰  ול‰כי 
˘ב˙  (עיי'  ˙כ˘יט  מין  ‰ו‡  כולו  כל  ˘‰רי 
ועיי"ע   .„ כח,  פר˘˙נו  ובחיי  ר‡ב"ע  ור‡‰  ס‚:, 

‰ל'  עוז  במ‚„ל  עליו  ובמ"˘  נ„:  נזיר   ˘"˙ ˙ו„"‰ 

‰˜ו˘י‡  „לר˘"י  י"ל  ומע˙‰  ח);  ז,  נזירו˙ 

ר˘"י  ‰ו„יענו  כבר  כי  מעי˜ר‡  מסול˜˙ 
„‡י‰ו ‡זיל כ‡ופן ‰‡', „‰וו ב‚„ר ב‚„ים, 
 – "חו˘ן"  על  לפר˘  ˘טרח  במ‰  ו‰ו‡ 
‰ו„ע˙  (ו‰רי  ‰לב"  כנ‚„  ˙כ˘יט  "ו‰ו‡ 
לפירו˘  לכ‡ו'  ענין  ‡ינ‰  לבי˘˙ו  מ˜ום 
‰˙יב‰ עˆמ‰ ‰נˆרך כ‡ן, ב‰˙‡ם למטר˙ 

בז‰  לסל˜  רˆ‰  ו„‡י  ‡ל‡),  ר˘"י,  פירו˘ 
˙ימ‡  „‡י  ו‰ו‡,  ‰מ˜ר‡,  ב‰בנ˙  ˜ו˘י 
כ‰‰בנ‰ ‰פ˘וט‰ (וכ„סברי ‰נך מפר˘ים) 
˘וב  ‰ו‡  ˙כ˘יט  ‰ל‡  ˘‰חו˘ן  „כיון 
˙כ˘יט  ‰ו‡  ו˙ו‡רו  ‰‚„ר˙ו  „עי˜ר  נימ‡ 
ו‡זי  בז‰),  ל‰לן  עו„  (ועיי'  כלל  "ב‚„"  ול‡ 
‰ב‚„ים"  בכלל "ו‡ל‰  נמנ‰  יו˜˘‰ ‰י‡ך 
„‡מר ˜ר‡ כ‡ן, וז‰ו „˜מ"ל ר˘"י במ˘"כ 
„ז‰ו  לומר  רוˆ‰  ‰לב",  "כנ‚„  ˘מ˜ומו 
מיו˘ב  ˘פיר  ול‰כי  ב‚„ים,  לבי˘˙  מ˜ום 
‰‡ „נכלל ב˙ו‡ר "ו‡ל‰ ‰ב‚„ים". ונמˆ‡ 
 ‡‰ „ר˘"י  ל„י„י‰  ‰יטב  מחוור  כבר 
‰ו‡  כי  ‰ב‚„ים,  ˘‡ר  מכל   ıיˆ‰ „˘‡ני 
‡כן ‡ינו ˘ו‰ במ‰ו˙ו לכל ‰˘‡ר („עי˜ר 
˙כ˘יט   ‰"‰„ לר˘"י),  "ב‚„ים"  ‰‚„ר˙ם 
לב‚„ים,  מ˜ום  ˘‡ינו  ‰מˆח  על  ומונח 
"‡ל‰  במנין  ועי˜ר  כלל  נמנ‰  ל‡  ול‰כי 

‰ב‚„ים".

ומע˙‰ י"ל נמי ב„ע˙ ‰רמב"ם לענין 
חו˘ן ו‡פו„, ב‰˜„ים מ˘"כ ‰˙וס' ב˘ב˙ 
ב‰  ‡ין  "‡יסטמ‡  ב„ין  ‰ערוך  ב˘ם  נז: 
ב‚„  ˘ל  ח˙יכ‰  ‰י‡  „‡יסטמ‡  כל‡ים", 
מז‰ב ו˜בועין ב‰ ‡בנים טובו˙ ומר‚ליו˙ 
ו‡בנים  ‰ז‰ב  כ"‡  עי˜ר  ‰ב‚„  ˘‡ין 
טובו˙, ומ‰‡י טעמ‡ ‡ין ב‰ מ˘ום כל‡ים. 
ב„בר  נ‡מר ‡ל‡  ל‡  כל‡ים  „„ין  ומבו‡ר 
˘מעי˜ר‡  „בר  מ˘‡"כ  עליו  ב‚„  ˘‚„ר 
˙ו‡רו ו‰‚„ר˙ כל כולו ‰ו‡ ˙כ˘יט; ו‡"כ 
‡"˘ ‰‡ „לי˙‡ כל‡ים בב‚„י כ‰"‚ ‰ללו, 
מ˙וך  נובע  „יסו„ו  י"ל  כי  ו‡פו„,  חו˘ן 
כ˘‡ר  וס"ל  ‡ר˘"י  פלי‚  ˘‰רמב"ם  מ‰ 
‰‚„ר˙ם  עי˜ר  כ‰ונ‰  „ב‚„י  ‰מפר˘ים 
ב˙ור‰ ‰ו‡ ‰˘ם ו‰˙ו‡ר ˙כ˘יט (עיי' ל˘ונו 
ב‰ל' כלי ‰מ˜„˘ ח, „ ובס‰מ"ˆ מ"ע ל‚), ו„ו"˜ 

‰מ˜„˘  כלי  מ‰ל'  ˘בפ"ט  במ‰  ‰יטב 

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

תיקון טעותו ש שאו בזמן 
גזירת המן

שורש טעותו של שאול המלך / יסוד ושורש העבודה היא קבלת עול השי"ת בפשטות / בזמן גזירת המן עמדו 
ישראל במסירת נפש / יסוד קיום כל המצוות – "עד דלא ידע"

עמל˜  מלך  ב‡‚‚  ˘‡ול  מלחמ˙  סיפור  וכן  זכור,  בפר˘˙  ‰‡מור‰  עמל˜  מחיי˙  מˆו˙ 
ל‰˘מי„  זמם  ˘‰מן ‡˘ר  מכיון  ח‚ ‰פורים,  ˘לפני  ב˘ב˙  נ˜ר‡ים  זכור,  פר˘˙  ב‰פטר˙ 

ל‰רו‚ ול‡ב„ ח"ו ‰י' "‡‚‚י", מˆ‡ˆ‡י ‡‚‚ ומזרע עמל˜ (˙ר‚ום למ‚יל˙ ‡ס˙ר ‚, ‡).

ו‰נ‰, ב‰פטר˙ פר˘˙ זכור ‡ין מ„ובר על מלחמ˙ ‡‚‚ ועמל˜ בלב„, ‡ל‡ ‚ם על מע˘‰ו 
ל„ע˙ו "‰˜ימו˙י  כ‡˘ר  ל‰' ‡לו˜יך",  זבוח  "למען  ומיטב ‰ˆ‡ן   ‚‚‡ על  ˘חס  ˘‡ול  ˘ל 
‡˙ „בר ‰'" (˘מו‡ל ‡' טו, י‚-טו), ועל ˙וכח˙ו ˘ל ˘מו‡ל ‰נבי‡ "‰נ‰ ˘מוע מזבח טוב . . 

מ‡ס˙ ‡˙ „בר ‰'" (˘ם כב-כ‚).

ועו„)   ‡ י‚,  מ‚יל‰  (ר‡‰  חז"ל  סיפור  פי  על  מובנ˙  ‰פורים  לח‚  זו  ‰פטר‰  ˘ל  ˘ייכו˙‰ 
˘עˆם מˆי‡ו˙ו ולי„˙ו ˘ל ‰מן ‰ר˘ע ˜˘ור‰ עם מ‰ ˘ל‡ ‰ר‚ ˘‡ול ‡˙ ‡‚‚. ‡ך מכיון 
˘מו‡ל ˜˘ורו˙  ו˙וכח˙  ˘‡ול  טענו˙  כיˆ„  לב‡ר  י˘  ב„יו˜,  ב˙ור‰ ‰ו‡  ופרט  פרט  ˘כל 
‚ם ‰ן ל˙כנו ˘ל ח‚ ‰פורים, וי˘ ללמו„ ממע˘‰ ז‰ ‰ור‡‰ ח˘וב‰ בעבו„˙ ‰י‰ו„י בכלל, 

ובימי ח‚ ‰פורים בפרט.

שורש טעותו של שאול המלך
˘‡ול ‰מלך ל‡ ‰י' בו חט‡, כפי ˘„ר˘ו חז"ל (יומ‡ כב, ב) על ‰פסו˜ (˘מו‡ל ‡' י‚, ‡) "בן 
˘נ‰ ˘‡ול במלכו", ˘ל‡ טעם טעם חט‡ כ˙ינו˜ בן ˘נ˙ו. מובן ‡פו‡, ˘‡ם ‰ו˙יר ˘‡ול 
‡˙ ‡‚‚ ו‡˙ מיטב ‰ˆ‡ן ול‡ ˜יים ‡˙ רˆון ‰', ל‡ ‰י' ז‰ במזי„ וביו„עין ל‰פר ‡˙ ˆיווי 
‰˘י"˙, ומוכרחים לומר ˘ב„ע˙ו ˘ל ˘‡ול ‰י' ˘ל‡ זו בלב„ ˘‡ין ז‰ חט‡, ‡ל‡ ‡„רב‡ 
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"‰˜ימו˙י ‡˙ „בר ‰'", ז‰ו רˆונו ‰‡מ˙י ˘ל ‰˜ב"‰.

‰מזבח,  ‚בי  על  ‡ו˙‰  ומ˜ריבים  ‚˘מי˙  ב‰מ‰  ˘לו˜חים  ‰ו‡,  ‰˜רבנו˙  ענין  ˙וכן 
וכ‡˘ר נ˘רפ˙ ‰ב‰מ‰, נ‰פך חו˘ך ‰‚˘מיו˙ ‰ב‰מי˙ ל‡ור רוחני נעל‰.

וכ‡˘ר ניˆח ˘‡ול במלחמ˙ עמל˜, ‰רי ‰יו בי„ו מיטב ‰ˆ‡ן ‰˘ייך ל‰ם, ˘‰ו‡ רומז 
‰ו‡  ˘עמל˜  עמל˜",  ‚ויים  "ר‡˘י˙  ˘‰רי  ביו˙ר,  ו‰‚רוע‰  ‰נחו˙‰  ‰‚˘מיו˙  ˙כלי˙  על 
‰ז„מנו˙  לכ‡ור‰  לי„ו  נ˜ר˙‰  וממיל‡   ,(‡  ,‰ˆ ‡ס˙ר  מ‚יל˙  ‡ור  (˙ור‰  רע  מיני  לכל  ˘ור˘ 

מיוח„˙ ל‰˜ריב ‡˙ ‡ו˙ן ב‰מו˙, ובכך ל‰פוך ‡˙ ‰חו˘ך ‰עמו˜ ביו˙ר ל‡ור רוחני.

ו˜„ו˘‰,  ל‡ור  ורע  חו˘ך  ˘ל  ענין  מ˙‰פך  ˘כ‡˘ר  מן ‰חו˘ך",  ˘"י˙רון ‰‡ור  ומכיון 
ב„ע˙ו  ‰י'  ˙˜ע‰),  עמ'  ח"ב  חב"„  ‰ערכים  ספר  (ר‡‰  נעל‰  ‡ור  ו‰מ˘כ˙  "י˙רון"  בז‰  נע˘‰ 
˘ל ˘‡ול ˘‡ם י˜ריב ‡ו˙ן ב‰מו˙ ˘ל עמל˜ ˘‰ם ˙כלי˙ ו˘ור˘ לכל מיני רע, י‰י' מכך 

"י˙רון ‰‡ור" ב‡ופן נעל‰ עו„ יו˙ר מב˘‡ר ˜רבנו˙.

‰˘י"˙  ˆיווי  ‡חר  למל‡  ל˘‡ול  לו  ˘‰י'   ,"'‰ „בר   ˙‡ "מ‡ס˙  ˘מו‡ל  ‰וכיחו  ומ"מ 
כפ˘וטו ול‰רו‚ ‡˙ כל ‰ˆ‡ן ‡˘ר לעמל˜, ‚ם ‡ם לפי „ע˙ו י˘ מעל‰ י˙יר‰ ב‰˜רב˙ם.

יסוד ושורש העבודה היא קבלת עול השי"ת בפשטות
˘מו‡ל "‰נ‰  טוען  כך  על  ו„ע˙, ‡בל  טעם  ˘כל  פי  על  מ˜ום  ל‰  י˘  ˘‡ול  ˘ל  סבר˙ו 
˘מוע מזבח טוב", י˘ ל‰˜˘יב לˆיווי ‰˘י"˙ ב˜בל˙ עול פ˘וט‰, ול˜יים "ו‰חרמ˙ם ‡˙ 

כל ‡˘ר לו", ‚ם כ‡˘ר ‰˘כל טוען ˘י˘ מ˜ום ל˘נו˙ מן ‰ˆיווי.

ובפרטיו˙ יו˙ר, ˙וכח˙ו ˘ל ˘מו‡ל ‰י‡ "‰נ‰ ˘מוע מזבח טוב, ל‰˜˘יב מחלב ‡ילים":

‰"˘ומן"  על  מור‰  "חלב"  כי  ו„ע˙,  טעם  ˘מˆ„  עבו„‰  על  מורים  ו"חלב"  "זבח" 
ו‰מובחר בכחו˙יו ˘ל ‰‡„ם, ‰ל‡ ‰ו‡ ‰˘כל ˘‰ו‡ ר‡˘ לכל ‰כחו˙ כולם. וכ‡˘ר עוב„ 
‡˙ ‰˘י"˙ עם ‰˘כל, ‰רי ז‰ ‰˜רב˙ "זבח" עם ‰"חלב" ו‰מובחר ˘ב‡„ם. ו‡מנם ‰‡„ם 
מחויב לעבו„ ‡˙ ‰˘י"˙ בכל כחו˙ נפ˘ו, ובוו„‡י בכחו˙ ‰˘כל, ˘‰ל‡ ‡ם עוב„ עבו„˙ו 
‰נחו˙ים  ‰ע˘י'  כחו˙   ˙‡ ר˜  ל‰˜ב"‰  ˘נו˙ן  נמˆ‡  ו‰˘‚‰,  ‰בנ‰  בל‡  עול  ב˜בל˙  ר˜ 

ו‡ינו מ˘עב„ ‡ליו ‡˙ ‰כחו˙ ‰נעלים ˘בו.

ר‡˘י˙ ‰עבו„‰ ‰י‡  מחלב ‡ילים".  ו"ל‰˜˘יב  טוב",  מזבח  ז‡˙, ‰רי "˘מוע  כל  ועם 
ב˜בל˙ עול פ˘וט‰ ל‰˘י"˙ מˆו‰ ‰מˆוו˙, ומ‰ ˘‰‡„ם עוב„ ‡˙ ‰˘י"˙ בכל כחו˙ נפ˘ו 
ל˘עב„  ל‰'",  חלב  מˆו‰ו "כל  ˘‰˜ב"‰  מ˘ום  ז‰ ‚ופ‡ ‰ו‡  ו‰˘‚‰, ‰רי  וב‰בנ‰  וב˘כל 
י‰ו„י  בפ˘טו˙.  ˘מים  מלכו˙  עול  יסו„ ‰כל ‰ו‡ ˜בל˙  נפ˘ו, ‡ך  כחו˙  כל  י˙' ‡˙  ‡ליו 
˘על  מעבו„‰  ע„יפ‰  זו  ועבו„‰  פ˘וט‰,  עול  ב˜בל˙  ולˆיי˙  ו"ל‰˜˘יב"  ˆריך "ל˘מוע" 

פי ˘כל.

ו‡ם עוב„ ‰‡„ם ‡˙ ‰˘י"˙ על פי ˘כל בלב„ ולל‡ ‰יסו„ ˘ל ˜בל˙ עול פ˘וט‰, ‰רי 
נוסף לכך ˘כ‡˘ר ‰עבו„‰ מבוסס˙ על ˘כל ‰‡„ם יכול לבו‡ לי„י טעו˙ ח"ו ולעבור על 

לקראת שבת שבתיב לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

מח' רש"י והרמב"ם בענין האפוד
יסיק דנח' אם בגדי כה"ג בגדר תכשיטים או בגדר בגדים, ועפ"ז תתורץ שי' הרמב"ם בכלאים בבגדי כהונה / עפ"ז 

יבאר החילוקים ביניהם במדת האפוד

‰"ט  פ"ט  ‰מ˜„˘  כלי  ‰ל'  ברמב"ם 
מכ˙ף  ˘ל ‡„ם  ‚בו  כרוחב  רחבו  "‰‡פו„ 
לכ˙ף ו‡רכו מכנ‚„ ‡ˆילי ‰י„ים מ‡חוריו 
"ר˘"י  (‰"ח)  בכס"מ  ועי'  ‰ר‚לים".  ע„ 
מע˘‰  ב‡ורך  כ˙ב  (פר˘˙נו)  ‰˙ור‰  בפי' 
ל„ברי  „בריו  בין  ˘ינוי   ˙ˆ˜ וי˘  ‰‡פו„ 
„במ„˙  כוונ˙ו,  ובי‡ור  עיי"˘".  רבינו 
‚בו  רוחב  "כמ„˙  ו)  (כח,  ר˘"י  כ'  רחבו 
"ונ˜פל  כו)  (˘ם,  כ'  ועו„  ויו˙ר",  ‡„ם  ˘ל 
כריסו  ו˜ˆ˙  מ˙ניו  על  ‰כ‰ן  לפני  ‰סינר 
כ‰רמב"ם  „ל‡  וכ"ז  ומכ‡ן",  מכ‡ן 
מכ˙ף  ‡„ם  ˘ל  ‚בו  כרוחב  ˘"רוחבו 
ובמ„˙  מז‰.  יו˙ר  ˘ל‡  „מ˘מע  לכ˙ף", 
‡רכו כ' ר˘"י (˘ם) "וחו‚ר ‡ו˙ו כנ‚„ לבו 
למט‰ מ‡ˆיליו כו' ומ‚יע ע„ ע˜ביו"; וז‰ 
מכנ‚„  "ו‡ורכו  כנ"ל  ˘כ'  כ‰רמב"ם  „ל‡ 
ונ"ל  ‰ר‚לים".  ע„  מ‡חוריו  ‰י„ים  ‡ˆילי 
לרמב"ם ‡ל‡ "˘ינוי  ר˘"י  בין  ˘‡ין  „‡ף 
‰˙לוי  מ‰ו˙י  ˘ינוי  ‰ו‡  ב‡מ˙   ,"˙ˆ˜

ב‰‚„ר˙ ‰‡פו„ בכללו. 

‰ל'  סוף  ‰רמב"ם  מ˘"כ  וב‰˜„ים 
˘ל‡  כ‰ונ‰  ב‚„י  ˘לב˘ו  "כ‰נים  כל‡ים 

‰‡בנט  מפני  לו˜ין  כו'  ‰עבו„‰  ב˘ע˙ 
‰ר‡ב"„  וב‰˘‚˙  כו'",  כל‡ים  ˘‰ו‡ 
˘‰ו‡  ‰‡בנט  מפני  „˜‡מר  "ומ‡י 
לי˙  מי  ו‡פו„  חו˘ן  „‡ילו  ‡ינו  כל‡ים 
‚ם  „‡‰"נ  ‰סי˜  ובכס"מ  כל‡ים",  ב‰ו 
ו‡פו„,  בחו˘ן  ‡ף  כל‡ים  י˘  ל‰רמב"ם 
‡ל‡ „"ל‡ נ˜ט מיל˙י‰ בב‚„י כ‰"‚ ˘‡ינו 
בב‚„י  ‡ל‡  ימימ‰,  מימים  ‡ל‡  לוב˘ם 
כ‰ן ‰„יוט מיירי ˘‰ם נו‰‚ים ˙מי„, „י˜‡ 
כ‰ונ‰".  ב‚„י  ˘לב˘ו  כ‰נים  „˜˙ני  נמי 
פלי‚  ‰רמב"ם  „‡כן  כ'  ‰ר„ב"ז  ‡ולם 
וחו˘ן  ב‡פו„  כל‡ים  „ליכ‡  וס"ל  בז‰ 
ורך  ˆמר  מרו˜ם  ‰י‰  "‡בנט  כי  „כ‰"‚, 
ו‡פ˘ר  ו‡פו„ ‡רו‚ים ‰יו  חו˘ן  ‰י‰ ‡בל 
ב‡ו"‡,  ˙י'  (ועו„  כל‡ים"  ו‡ינם  ˘‰יו ˜˘ים 
˘˜רוב  מ˘ום  ‰„יוט  מכ‰ן  כ‰"‚  ˘‡ני  „ל‰רמב"ם 

יו˙ר לעבו„‰ ו‡כ"מ).

יפ‰  עולים  ‡ינם  ‰ר„ב"ז  „ברי  ו‰נ‰ 
ב‰ך  ˘ם  ‚ופי‰  ‰כס"מ  ˘מסי˜  מ‰  לפי 
„ינ‡ „ב˜˘ין ליכ‡ כל‡ים, "„ל‡ ‡מרו כן 
(ביומ‡ סט.) ‡ל‡ ל‰ˆע‰ „ל‡ מי˙סר‡ ‡ל‡ 

מ„רבנן ‡בל ל‰על‡‰ „‡סור‡ מ„‡וריי˙‡ 

המדור מודפס 
עיוי נשמת

הרב שמעון ב"ר מנחם 
שמוא דוד הוי ע"ה 

רייטשיק
נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב



בין "מהות עצמותו" 
ל"שמו" של משה

"לא  כותב:  תצוה  פרשת  ריש  הטורים  בבעל 

שאמר  משום  והטעם   .  . הסדר  בזה  משה  הזכיר 

אפי'  חכם  וקללת  כתבת,  אשר  מספרך  נא  מחני 

על תנאי באה ונתקיים בזה". ולכאורה צריך ביאור, 

זו,  בפרשה  משה  של  שמו  נזכר  לא  שאכן  אף  שהרי 

שהכוונה  תצוה",  "ואתה  היא  הפרשה  התחלת  אך 

"ממהות   - "ואתה"  יקר  הכלי  שפירש  ועד  למשה, 

על  רק  לא  מדובר  זו  שבפרשה  ונמצא  עצמותך", 

ואיך  משה,  של  עצמותו"  "מהות  על  אלא  משה 

יתאים עם זה שנתקיים כאן "מחני נא"?

ויש לומר הביאור בזה:

משה רבינו כל מהותו היא התורה, וכמאמר רז"ל 

"נתן נפשו על התורה ונקראת על שמו, שנאמר זכרו 

פ"ל,  שמו"ר  א.  טו,  לבשלח  (מכילתא  עבדי"  משה  תורת 

אין  התורה,  מן  משה  של  שמו  השמטת  כן,  ואם  ד). 

משמעה שתחסר אחת ממעלות משה, אלא מדובר 

ואי  התורה,  עם  הוא  שמאוחד  משה,  של  ענינו  על 

הזכרת שמו בה נוגעת לו עצמו. ומה מפליא הדבר, 

אשר בקשת "מחני נא" לא ביקש משה עבור כשרים 

שבדורו, אלא לכפר על אותו חלק בישראל שחטאו 

בעגל, וניתקו עצמם מן התורה לגמרי!

שהגם  מהקב"ה,  משה  לקח  זו  שהנהגה  אלא 

פ"ד),  בתניא  הובא  (זהר,  חד"  כולא  וקוב"ה  ש"אורייתא 

של  דרכן   .  . וישראל  חז"ל "תורה  אמרו  מקום  מכל 

אומר  אני  אבל   .  . קדמה  התורה  אומרים  אדם  בני 

ישראל  נשמות  דמקור  פי"ד),  (תדבא"ר  קדמו"  ישראל 

באופן  הקב"ה  עם  הם  ומאוחדים  מהתורה,  גבוה 

עמוק יותר - "קודמים" - אף לתורה. וכמודגש בזה 

ש"ישראל אע"פ שחטא ישראל הוא" (סנהדרין מד, א), 

שגם אלו שמנתקים עצמם מהתורה ח"ו, עדיין שם 

"ישראל" עליהם, כי אין ה"ניתוק" מן התורה מנתק 

הם  קשורים  ועדיין  והקב"ה  ישראל  בין  הקשר  את 

עמו ית'.

העצמי  הקשר  למרות  רבינו,  משה  אצל  גם  ולכן 

שלו עם התורה, הרי הקשר עם ישראל – גם אם אלו 

שניתקו עצמם מן התורה – הוא קשר עמוק יותר.

ועל פי זה מובן מה שמצד אחד לא נזכר שמו של 

על "מהות  בפרשה  מדובר  ולאידך  בפרשתנו,  משה 

על  מורה  אינו  האדם  שם  כי  משה,  של  עצמותו" 

כדי  רק  הוא  בשם  האדם  צורך  שהרי  עצמו,  האדם 

האדם  אך  בשמו,  ולקראו  איתו  לדבר  יוכל  שהזולת 

במוחש,  שרואים  וכפי  לזה.  צריך  אינו  כשלעצמו 

אחר  ימים  כמה  ורק  שם,  לו  אין  כשנולד,  שתינוק 

על  מורה  אינו  השם  כן,  ואם  שם.  לו  נותנים  הלידה 

מהות האדם שנעלה משמו. ונמצא שהא גופא שלא 

הקשר  מפני  הוא  בפרשתנו  משה  של  "שמו"  נזכר 

עצמותו",  מ"מהות  הבא  ישראל  עם  שלו  העצמי 

שלמעלה משמו.

הגימטריא של "תצוה"
"לא  כותב:  תצוה  פרשת  ריש  הטורים  בבעל 

שאמר  משום  והטעם   .  . הסדר  בזה  משה  הזכיר 

מחני נא מספרך אשר כתבת, וקללת חכם אפי' על 

תנאי באה ונתקיים בזה". ויש לומר רמז נפלא בזה:

מאות  חמש  מהלך  הקב"ה  "הלך  חז"ל  אמרו 

בזה  ומבואר  א),  פ"ז,  (קה"ר  שם"  לו  לקנות  שנה 

בספרי חסידות (אוה"ת שמות ס"ע ל. ועוד) אשר כללות 

מתגלה  שעי"ז  מאות",  "חמש  במספר  כלול  העולם 

"שמו" של הקב"ה. ונמצא שהמספר "תק"א", שהוא 

יחידו   – אחד  על  מורה  מ"ת"ק",  יותר  אחד  מספר 

מ"שם"  שלמעלה  הקב"ה,  של  עצמותו  עולם,  של 

ומהעולם שכלול ב"חמש מאות".

ועד"ז הוא בנפש האדם, ש"חמשה שמות נקראו" 

לנשמה (ב"ר פי"ד, ט. ועוד), שיש חמש דרגות בנשמה 

שכל אחת מהן כלולה ממאה, שהרי השלימות בכל 

"מספר" וענין הוא כאשר יש בו התכללות של עשר 

תו"א  ברכות)  למאה  (בנוגע  (ראה  מאה   – עשר  פעמים 

קכא, ד, ועוד). ונמצא, שבחמש ה"שמות" והמדריגות 

מספר  ועפ"ז,  מאות.  חמש  מספר  יש  הנשמה  של 

עצם  על  מורה  על "ת"ק"  יותר  אחד  שהוא  "תק"א" 

הנשמה שלמעלה משמותי'.

וע"פ  "תק"א".  בגימטריא  "תצוה"  תיבת  והנה, 

לא  זו  בפרשה  כי  חומר,  כמין  עולה  זה  הרי  הנ"ל 

מהות  על  בה  מדובר  אבל  משה,  של  "שמו"  נזכר 

"ואתה  על  יקר  הכלי  כפירוש  משה,  של  עצמותו 

הקודמת),  בפנינה  (ראה  עצמותך"  "ממהות   – תצוה" 

ש"מהות עצמותו" של משה נרמז במספר "תק"א", 

אחד יותר מ"ת"ק".

ואגדהדרוש ואגדה ואגדהדרוש ואגדהדרוש דרוש
לקראת שבת י

רˆון ‰', ‰נ‰ חסרון יסו„י י˘ בעבו„‰ זו, ˘‰רי ‰‡„ם ‰עוב„ נו˙ר "במˆי‡ו˙ו", ‰ו‡ עוב„ 
כלפי ‰˘י"˙  לו ‰‰˙בטלו˙ ‰מוחלט˙  וחסר‰  ˘כלו,  לו  מור‰  ˘כן  מ˘ום  ר˜  ‡˙ ‰בור‡ 

לע˘ו˙ ככל ‡˘ר יˆונו ‚ם ‡ילו ל‡ ‰י' מבין ‡˙ מעל˙ ‰מˆוו˙.

בזמן גזירת המן עמדו ישראל במסירת נפש
˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים ‰י‡ ‰יסו„ ו‰˘ער לכל עניני ˜„ו˘‰ ועבו„˙ ‰', וכ„ברי ‰ז‰ר 
(זח"‡ ח, ‡) "„‡ ˙רע‡ ל‡על‡‰". וממיל‡ מובן ˘כ‡˘ר חסר ב˜בל˙ עול מלכו˙, ‰רי ‡ין 

‰‡„ם כלי ל˜„ו˘‰ רח"ל, ויכולים לבו‡ מז‰ כל מיני רע.

יˆ‡  עול,  ב˜בל˙  ב"ל‰˜˘יב",  חסרון  ˘‰י'  מ˘ום   ‚‚‡ ˘‡ול ‡˙  ל‡ ‰ר‚  כ‡˘ר  ולכך 
מכך ‰מן ‰ר˘ע ‰ב‡ מ˜ליפ˙ עמל˜, ˘בי˜˘ "ל‰˘מי„ ל‰רו‚ ול‡ב„ (ח"ו ‰יל"˙) ‡˙ כל 

‰י‰ו„ים", לכלו˙ רח"ל ‡˙ כל עניני י‰„ו˙ וי‰ו„ים.

˘עמ„ו  ‰מן,  ‚זיר˙  בזמן  י˘ר‡ל  בני  בעבו„˙  ‰י'  ˘‡ול,  ˘ל  לטעו˙ו  ‰˙י˜ון  ו‰נ‰, 
מ‰ם  ‡ח„  „ע˙  על  על˙‰  ול‡  ‰‚זיר‰,  זמן  כל  ממ˘  נפ˘  ובמסיר˙  פ˘וט‰  עול  ב˜בל˙ 
מח˘ב˙ חוı ח"ו (˙ור‰ ‡ור מ‚יל˙ ‡ס˙ר ˆז, ‡). ו˜בל˙ עול זו ˙י˜נ‰ ‡˙ ‰חסרון ˘‰י' ב˜בל˙ 
עול בימי ˘‡ול, וממיל‡ נ˘˙ל˘ל ‚ם ב‚˘מיו˙ ˘‰ˆליחו ל‚בור על ˜ליפ˙ עמל˜, ˘‰ר‚ו 

‡˙ ˆ‡ˆ‡י עמל˜, "‰רו‚ ב˘ונ‡י‰ם" (‡ס˙ר ט, טז).

סיפור  ˘ל  ‰‰פטר‰  ו‡˙  עמל˜,  מע˘‰   ˙‡ ‰פורים  ח‚  ˘לפני  ב˘ב˙  ˜ור‡ים  ולכך 
עול  ‰˜בל˙  חסרון  מחמ˙  נ˘˙ל˘ל  ‰מן  ‚זיר˙  ענין  כל  כי  ˘‡ול,  ו‰נ‰‚˙   ‚‚‡ מלחמ˙ 

˘בימי ˘‡ול, ובני י˘ר‡ל ˘ב‡ו˙ו ‰„ור ˙י˜נו חסרון ז‰ ב˜בל˙ עול במסיר˙ נפ˘.

יסוד קיום כל המצוות – "עד דלא ידע"
כב).  ט,  מ˘˙‰" (‡ס˙ר  ˘י‰יו "ימי  בימי ‰פורים ‰י‡  ˘‰מˆו‰ ‰עי˜רי˙  מ‰  יובן  ומע˙‰ 
כי בעבו„‰ זו טמון יסו„ ‰˜בל˙ עול, ו‰ו‡ רמוז ב„ין „"חייב ‡„ם לבסומי בפורי‡ ע„ „ל‡ 

י„ע בין ‡רור ‰מן לברוך מר„כי" (מ‚יל‰ ז, ב):

ב"וע˘‰  עבו„˙ ‰‡„ם  מר„כי" ‰י‡  ו"ברוך  מרע",  ˘ל "סור  "‡רור ‰מן" ‰י‡ ‰עבו„‰ 
טוב", ו˘˙י עבו„ו˙ ‡לו ˆריכו˙ ל‰יו˙ ב‡ופן ˘ל "ע„ „ל‡ י„ע", „‰יינו ‰˙בטלו˙ פ˘וט‰ 
למעל‰ מענין ˘ל י„יע‰, ˘מ˜בל עולו ˘ל ‰˜ב"‰ ל‡ מחמ˙ ‰בנ‰ ו‰˘‚‰ ‡ל‡ מוסר עˆם 

נפ˘ו בל‡ ח˘בונו˙ כלל.

לפעול  ˆריך  ‡זי  ו‰˘‚‰,  מ‰בנ‰  למעל‰  עול  ˜בל˙  ˘ל  ‰יסו„  ל‡„ם  לו  י˘  וכ‡˘ר 
˘י‰יו ‡ˆלו ‚ם עניני ‰בנ‰ ו‰˘‚‰ ב˙ור‰ ומˆוו˙י' ו˘‡ר עניני עבו„˙ ‰'. ו‰ו‡ מ‰ ˘‡מר 
‰"טוב  ˘‚ם  ‰‡מנ˙י",  במˆוו˙יך  כי  למ„ני  ו„ע˙  טעם  "טוב  סו)  ˜יט,  (˙‰לים  ‰מלך  „ו„ 
טעם ו„ע˙", מיוס„ ומו˘˙˙ על כך ˘"במˆוו˙יך ‰‡מנ˙י", ‡מונ‰ פ˘וט‰ למעל‰ מ˘כל 

ו‰˘‚‰.


