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 ÂÈ‰È ÂÏ ÂÈ˘„˜ ˙‡ ˘È‡Â)„ '- È(  

, "את קדשיו לו יהיו", מכל עמלו אשר רכש בעולם הזהכלום לאיש לא נשאר , "ואיש", יש לומר בדרך רמז   

  .כי לא במותו יקח הכל, וזולת זאת הכל הבל, רק קדשיו אשר רכש

)ÚÈÊ ÌÈÈÁ ıÙÁ‰"‡(  

  

‰· ÏÚÓ ÏÂÚÓÏ' )‰ '– Â'(  

סות בצל גר שבא לחאת ה זלוכי זה שג, ת"השילפיכך הרי זה מעל ב, )י"רש(ל הגר הכתוב מדבר כאן בגז   

  .עילה מקודשנו מיוהי, גורם לחילול השם גדול, ת"כנפי האמונה בהשי

)ÙÒÂÂ�¯(   

     

Â˘Ú ¯˘‡ Ì˙‡ËÁ ˙‡ Â„Â˙‰Â )‰ '– Ê'(  

שנפטר והלך , רוזין ן בין חסידיחשוב ומצוי, א על חסיד"רוזין זיעק רבי ישראל מ"פעם אחת ספרו לפני הרה   

, תו לרבית דבר פטירואלה שהזכירו א, צילו כל ימיווהסתופף ב וסע הרבה אל רבוזה היה נ חסיד ,לעולמו

הוא הלוא היה בעל , הוי: כששמע הצדיק את דבריהם נאנח ואמר. נו שיעשה לו טובה בעולם העליוןוהתכו

למה  הצדיקוד על דעת ולא יכלו לעמ, מע אזנםהאנשים ששמעו את דברי רבם נשתוממו למש. עבירה גדול

וסיפרו  א"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורא זיע"הרה, נכנסו החסידים אל בנו של הרבי .ראה לקטרג על הנפטר

, עולם, יש כידוע :ענה רבי אברהם יעקב ואמר להם, סביר להם פשר הדברוביקשו ממנו שי לו את המאורע

הר  –ואחר כן  ,ירושלים –במובחר שבארץ ישראל , ץ ישראלהוא אר העולםל המובחר שבכ, שנה ונפש

המובחר שבימים , שבתות וימים טובים ,המובחר שבשנה, וקודש הקדשים, מקום המקדש, העזרה, הבית

כהן מובחר שבמובחר הוא הוה, הכהנים, כ שבט לוי"ואח ,ישראל –המובחר שבנפשות , הכפוריםיום  - טובים 

עוו עמך בית , פשעו, חטאו", מר שםמה הוא או, וכשבא הכהן הגדול ביום הכפורים לקדש הקדשים, גדול

ומי , ל"רח, טר בלי וידויוהנה החסיד הזה שהכרתם נפ, כי הוא הנבחר להתוודות בעד כלל ישראל, "ישראל

  .הוא איפוא שראוי להתוודות בעדו יותר מאבינו הקדוש

  

Â‚Â ÂÓ‡ÏÂ ÂÈ·‡Ï ' ‡ÓËÈ ‡ÏÂ˘‡¯ ÏÚ ÂÈ˜Ï‡ ¯Ê� ÈÎ Ì˙Ó· Ì‰Ï )Â '– Ê'(  

שקדושתו של , ר לו להיטמא לשבעת הקרוביםלכהן אשר מות, ההבדל בין הנזיר שאסור בטומאת קרובים   

משום כך אין בקדושתו של הנזיר כל קשר וזיקה , ואילו הנזיר באה אליו מכח עצמו, באה לו בירושה הכהן

  .   לקרוביו

  

‡¯˘È È�· ˙‡ ÂÎ¯·˙ ‰ÎÌ‰Ï ¯ÂÓ‡ Ï )Â '- Î"‚(  

   ¯ÂÓ‡  כה תברכו "וזה מה שרומז כאן הכתוב , "האמירך היום' וה") ו"דברים כ(פירושה גם לאהוב כמו שנאמר

  .שרק מי שהוא אוהב ישראל יכול לברך את בני ישראל" את בני ישראל אמור להם

)‰¯‰"ÚÈÊ ·Â˘ËÈ„¯‡·Ó ˜ÁˆÈ ÈÂÏ È·¯ ˜"‡(  



  

 

Ì‰Ï ¯ÂÓ‡ ,‰ ÍÎ¯·È 'Í¯Ó˘ÈÂ )Â 'Î"‚  - Î"„(  

הכהנים נותנים לבני , "אמור להם"י ש"ע, הכח שיש לכהנים להשפיע ולברך את ישראל בא להם, פירוש   

ז מקבלים הם כח הברכה ממקור העליון "עי ,א דואג לזולתו"משלהם ומעצמם מברכים לאחרים וכ ,ישראל

  .'וגו' לומר להם יברכך ה

                            )Î"‡ Ô¯Ó ˜ÂÓ„"ËÈÏ˘ ¯"‡(  

    

‰ ‡˘È 'ÍÈÏ‡ ÂÈ�Ù )Â '- Î"Â(  

, מדוע אתה נושא פניו לישראל, ה רבונו של עולם"אמרו מלאכי השרת לפני הקב, )'ברכות כ(איתא בגמרא    

וכי לא אשא פנים לישראל שכתבתי להם בתורה ואכלת ושבעת וברכת והם מדקדקים על עצמם , אמר להם

ת וסימן הוא שהוא מכיר או, אדם המקבל באהבה את כל הבא עליו, בארונראה ל .עד כזית עד כביצה

וכמו כן אות הוא שמכיר , וגם הרע יש לו מטרה טובה, טוב וכל מה דעביד רחמנא לטב עביד ת הוא"שהשי

או לכל הפחות מכיר את עצמו שהו עלול לחטוא בקלות , את עצמו שהוא חוטא ומה שבא עליו הוא לכפרה

וסומך עליו שעושה רק את מה שהוא ' ולכן הוא משליך יהבו על ה, ואם יהיה לו טוב הרבה הוא עלול לחטוא

על ) 'ח –' ר ח"שהש(ל "כמו שדרשו רז, ת אינו מדקדק עמו"גם השי, וכיון שהוא גרוע בעיני עצמו, טוב בעיניו

  .מה קטן אין מדקדקים על מעשיו, קטנה הפסוק אחות לנו

אפילו כשהוא נותן להם , ולהודות לו אפילו על כזית' מכיון שהם מדקדקים לברך את ה, זה שאמרו בברכות   

  .נושא להם פנים' לכן מדה כנגד מדה גם ה, ואת פחיתות עצמם' ומכירים את טובו ית, רק דבר מועט

)ÚÈÊ ¯ÙÂÒ Ì˙Á‰"‡(  

  

‰˘Ó ˙ÂÏÎ ÌÂÈ· È‰ÈÂ Â‚Â')Ê '– ‡'(  

לכן , כל יוםבה שכבר לא צריך לטרוח בהקמת המשכן "שלא נחשוב שהיה זה שמחה למשה רבנו ע כדי   

  .ולא יוכל יותר לקיימה, דאדרבה היה זה צער למשה שכבר גמר את המצוה הזאת, צער לשון" ויהי"כתיב 

)˘"‰Ú Í"˙(  
  

‰‡ÏÓ ·‰Ê ‰¯˘Ú ˙Á‡ ÛÎ Â‚Â' )Ê '– È"„(  

פירוש יד , אחת עשרה, כף, וזה הרמז כאן בפסוק. עשר תעשר  עשר בשביל שתתעשר) ט"ישבת ק(ל "חזאמ   

  .אותו היד תהיה מלאה בזהב" זהב מלאה", דהיינו מעשר, הנוטלת אחת מעשרה

)‡¯Â‰�„ ‡�ÈˆÂ·(  
  

  
  
  

  
  
  

  
Â‰˘„˜ÈÂ ˙·˘‰ ÌÂÈ ˙‡ Ì˘‰ Í¯· ÔÎ ÏÚ  

יכול ליתן גם את היה הוא  ,שנתן לבני ישראל את המןה "ערבינו  א שמשה"זיע ק מרוזין"הרהמ אאית    

, "ברכם טהרם") כחאנא ב(שאומרים  א מה"ער רבי דוד מקרעטשניף זי"ק אדמו"ז פירש כ"וע. התורה הקדושה

ה "קודם בירך הקב" את יום השבת' על כן ברך ה"וזהו , טהרםבני ישראל ורק אחר כך ל ך אתקודם צריך לבר

   ."שהודויק"ורק אחר כך , השבתיום את 

  
  


