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 לפרשהפנינים 

   

אל משה אחרי מות שני בני אל משה אחרי מות שני בני אל משה אחרי מות שני בני אל משה אחרי מות שני בני ' ' ' ' וידבר דוידבר דוידבר דוידבר ד"""" 
 )א, טז(        """"וימתווימתווימתווימתו' ' ' ' אהרן בקרבתם לפני דאהרן בקרבתם לפני דאהרן בקרבתם לפני דאהרן בקרבתם לפני ד

' אחרי מות שי בי אהרן בקרבתם לפי ד
אלא . ראה מעין כפילות לשון,  וימותווימתו

, ד ו"ר רפשה מ"ב(ל אמרו "חז: העיין הוא
כל מקום ) "ראה' י פ"וברש, י סוטה לג"וברש

וזה ".  מופלג-אחרי , סמוך - שאמר אחר
ה 'רחוק הי, "אחרי מות שי בי אהרן"פירוש 

כי בכל רגע עמדו פים אל , מהם פחד המיתה
" וימותו' בקרבתם לפי ד. "פים וכח המוות

כי . פרחה שמתם' בכל רגע שהתקרבו לד
 .'מסרו את פשם תמיד בעבודת ד

 )ט"טי הבעשליקו(                                                

 
הרי או יודעים  - אחרי מות שי בי אהרן 

, י(ובפרשת שמיי , שדב ואביהוא הם שיים
ויקחו בי אהרן דב ואביהוא איש "אמר ) א

הה בספרא בפרשתו ,  וראה לומר-? מחתתו
איש איש מעצמו עשה , איש מחתתו: אמר

מין שכשם שעבירת . שלא טלו עצה זה מזה
תלמוד ?  מיתת שיהם שוהשיהם שוה כך

ס "ובש. אחרי מות שי בי אהרן: לומר
, ולפים- שהכיסו את הקטורת לפי, מבואר

. שמעלתם כמעלת כהן גדול, והגביהו לבבם
ה להם לדעת שאין כהן גדול אלא 'והרי הי

לא , אלא מכיון שלא טלו עצה זה מזה. אחד
ושלא בכווה זדמו שיהם , ידע אחד מאחיו

לכן באה כאן ההדגשה על . חד בפיםלמקום א
 .   בי אהרן" שי"

 )יהושע מקוטא' ר' להג, ישועות מלכו(                   

 
 משל לחולה שכס - אחרי מות שי בי אהרן 

אצלו רופא אמר לו אל תאכל צון ואל תשכב 
למה דווקא שתי ). י בשם המדרש"רש(בטחב 

שבכל מצוה יש ,  העין הוא-? אזהרות הללו
שלא יעשה אותה ', א: י דבריםצורך בש

', ב; בלי התלהבות, כמצוות אשים מלומדה
שלא יעשה בהתלהבות גדולה יותר מכפי ערך 

כי בי אהרן מתו יותר מדי להיכס . השגתו
ומציו ארבעה כסו לפרדס , ולפים- לפי

וזו כוות ). חגיגה יד(ושלשה לא יצאו בשלום 
ום ח(המדרש בשתי האזהרות של צון וטחב 

ה מצון יותר מדי בעשיית 'שלא יהי, )מהביל
וגם לא יתלהב ויתחמם יותר מכפי , המצוה
 )שיח השדה(                                            .השגתו

 
זעירא ' אחא ור'  ר-אחרי מות שי בי אהרן 

איוב (אך לזאת יחרד לבי ויתר ממקומו : פתח
 ). ה, וקירא רבה כ(מהו ויתר יקפץ ) א, לז

ל "זאפשר לומר לפי ח, להבין את קשר הדברים
של הבה (שלושה היו באותה עצה ): סוטה יא(

 -בלעם שיעץ . איוב ויתרו, בלעם) תחכמה לו
יתרו ,  ידון ביסורים-איוב ששתק , הרג

ועל חטא דב .  זכו ביו לתורה-שברח 
שהלכו אחרי ): סהדרין ב(ואביהוא מובא 

משה ואהרן ואמר דב לאביהוא מתי ימותו 
. ה היג את הדורשי הזקים הללו ואי ואת

הרי דב , למה עש אביהוא, ואם כן קשה
מוכח מזה שאם ? בלבד אמר הדברים הללו

שומעים דבר מגוה ואין מוחים עליו אלא 
לכן כששמע איוב על מיתת .  עשים-שותקים 

דב ואביהוא וראה מזה שעשים גם על 
שהרי כי גם הוא ייעש על , השתיקה חרד

 )'י' פי(                                       .            שתיקתו

 
 רמז בזה החטא אשר עליו -  'בקרבם לפי ד

עשו בי אהרן הוא על אשר הביאו אש מן 
, ובאמת הדין הוא). עירובין סג(ההדיוט 

אלא מקודם צריך , שצריך להביא מן ההדיוט
והם הביאו אש מן . שתרד אש מן השמים

וחטאם . ההדיוט קודם שירדה אש מן השמים
שהקריבו לפי , "' לפי ד-ם ה בקרבת'הי

 )דברי שאול(                .      'שירדה האש מאת ד

 
: שמעון אומר'  ר- וימתו' בקרבתם לפי ד

). ב, י, י שמיי"רש(שתויי יין כסו למקדש 
' בקרבתם לפי ד: מקשים הרי אמר בפירוש

,  ויש להסביר כפי שמפרשים קודם- ? וימותו
 ימי משתה לעשות אותם: ובפסוק כב אמר

בשים : ההסבר הוא? משתה קודם, ושמחה
ה 'הראשוות כשזכרו עדיין את הס לא הי

לכן , צריך במשתה כדי לעורר את השמחה
אבל בדורות הבאים , שמחה ואחר כך משתה

לעורר את השמחה , ה צורך במשתה קודם'הי
 .בלבם

באמת סיבת מותם הייתה . וזה הרעיון כאן
לא כהוגן בזלזול קירבה ש', בקרבתם לפי ד

 ברצותם -כי שתויי יין כסו , ובקלות ראש
 .לקבל התעוררות והתלהבות על ידי יין

 )לפי דברי שאול(
 

אל משה דבר אל אהרן אחיך אל משה דבר אל אהרן אחיך אל משה דבר אל אהרן אחיך אל משה דבר אל אהרן אחיך ' ' ' ' ויאמר דויאמר דויאמר דויאמר ד""""
ואל יבא בכל עת אל הקדש מבית לפרכת ואל יבא בכל עת אל הקדש מבית לפרכת ואל יבא בכל עת אל הקדש מבית לפרכת ואל יבא בכל עת אל הקדש מבית לפרכת 
אל פני הכפרת אשר על אהרן ולא ימות אל פני הכפרת אשר על אהרן ולא ימות אל פני הכפרת אשר על אהרן ולא ימות אל פני הכפרת אשר על אהרן ולא ימות 

  ))))בבבב, , , , טזטזטזטז((((                     " " " " כי בענן אראה על הכפרתכי בענן אראה על הכפרתכי בענן אראה על הכפרתכי בענן אראה על הכפרת
  איזהו עושה –עת אל הקדש ואל יבא בכל 

צדקה בכל עת זה הזן ביו ובותיו כשהם 
ידי -שעל, אולי חשוב האדם). כתובות (קטים 

זה שהוא מפרס ביו ובותיו הוא פטור מלתת 
ואל יבוא בכל עת אל : לכן אומר הכתוב, צדקה

בכל "זו של " צדקה" איו יכול על ידי - הקודש 

ולהגיע להתרומם , לבוא אל הקודש" עת
 )ה"של   (                                     . לדרגת הקדושה

 
 אין לבוא אל - ואל יבא בכל עת אל הקדש

עתים יתגבר אדם : כלומר, הקודש לפי עתים
אלא צריך להיות , שבקדושה ועתים יחלש

 ".עת"בלי הגורם של , בקדושה תמיד
 )זושא מהאיפולי' ר(                                            

 
 לא להתייאש אפילו - תכי בען אראה על הכפר

, בען אראה על הכפרת. בזמים קשים
, כשחושך יכסה ארץ וראה שאפסה כל תקוה

 .ואשרה שכיתי בתוך ישראל" אראה"
 )הרב מאיר שפירא מלובלין(                                  

 
בזאת יבא אהרן אל הקדש בפר בן בקר בזאת יבא אהרן אל הקדש בפר בן בקר בזאת יבא אהרן אל הקדש בפר בן בקר בזאת יבא אהרן אל הקדש בפר בן בקר """"

 )ג, טז(                  "   "   "   "   לחטאת ואיל לעלהלחטאת ואיל לעלהלחטאת ואיל לעלהלחטאת ואיל לעלה
 יש שתי ההגות - אל הקדשבזאת יבא אהרן 

ושתיהן , ההגה טבעית וההגה יסית, בעול
הההגה הטבעית ". זאת"רמזות בתיבת 

ימי ' ז' פי, של זאת" זין"רמזת באות 
בריאת העולם והטבע והההגה , בראשית

שהן כל , "ת"ו" א"היסית רמזת באות 
ה משה את "שבהן הקב, אותיות התורה

 )'המגיד ממזריץ, רבי דב בר(                       .הטבע

 
ח רמזו " על שת ת-  בזאת יבא אהרן

 - שמשון מאוסטרופולי וחבריו '  ר- המקובלים 
. ח" בגימטריא ת- זאת . כשת בוא המשיח

וכשעברה השה ולא בא הקץ פלו המוי בי 
ך קול "אז פירסם בעל הש. ישראל ביאוש

 ח"אמם שת ת, "היתה זאת' מאת ד: "קורא
 -" היא פלאת בעייו", היתה שת פקודה
 - " 'זה היום עשה ד" אבל -שראה בה פלאות 
ל "כמבוא בחז, "היום"המיעה היתה 

, יהושע בן לוי שאל למשיח' ר): סהדרין צח(
 אם בקולו -היום : ועה?  אימתי יבוא מר

ובלי , קודם צריך לעשות תשובה, תשמעו
 .הזה" היום"תשובה חסר 

' ג, ממון, קול, צום: ובה צריךוהה לתש
ואמם . ח" ת- גם כן בגימטריא , ו"פעמים קל

צום , הייו, ו"שתי פעמים קל, הקול קול יעקב
 ממון - אבל הקול השלישי , ה ליעקב'וקול הי
 )'י', פ(   .ודחה הקץ, ה כראה'חסר הי, לצדקה

 
ומאת עדת בני ישראל יקח שני שעירי ומאת עדת בני ישראל יקח שני שעירי ומאת עדת בני ישראל יקח שני שעירי ומאת עדת בני ישראל יקח שני שעירי """"

 )ה, טז     ( """"ת ואיל אחד לעלהת ואיל אחד לעלהת ואיל אחד לעלהת ואיל אחד לעלהעזים לחטאעזים לחטאעזים לחטאעזים לחטא
 יש כאן רמז למה -  ומאת עדת בי ישראל יקח

: הכפורים שאו אומרים בסדר העבודה ביום
ר "ואמר אדמו והכהים והעם העומדים בעזרה

.',לה מפשדבורז'יהשיע' ר



שהעם עמדו בעזרה בתפילה , שהכווה היא
ובלי , ותחוים שתתקבל עבודת כהן הגדול

ג לגשת "י ישראל לא יכול הכהעזר וסעד מב
, הכהן הגדול מאחיו: וזה המובן. אל הקודש

גדלותו , הייו). יומא יח(גדלתו משל אחיו 
: וזה. שהם סייעו בידו, היתה משל אחיו

ברגע הגדול הזה , ומאת עדת בי ישראל יקח
 .  ה לעזרת עדת בי ישראל'במיוחד צריך הי

 )עטרת שלמה(         

 
 שי שעירי עזים -   ישראל יקחומאת עדת בי

 הרעיון הצפון בעין שי השעירים - לחטאת 
כי יש שי , ישראל מסלט' לפי דברי הגאון ר

הבא מתאוות . א: סוגים של יצר הרע
יצר המסית את האדם לעבירה . ב; גופיות
והה על היצר הרע הבא מצד . להכעיס
בכל ) ברכות ד(ל "עליו אמרו חז, התאוה
אותו יש לרתום לדברים , י יצריך בש-לבבך 

בכל דרכיך : של מצוה ושל קדושה על דרך
, להכעיס, אבל מיצר המסית לעבירה. דעהו

ממו עליו לברוח כמטחוי , בלי כל האה
 .קשת

על היצר הבא מצד : וזה עין שי השעירים
והקריב אהרן את "התאוה עליו אמר 

וכל מעשיך ', לד' שישתמש בתאוה ר" השעיר
אך בשעיר השי שהוא . יו לשם שמיםיה

לשלח אותו לעזאזל , היצר המסית אמר
שלא , אותו יש להרחיק לגמרי, "המדברה

 )צבי ישראל(.               ה לך כל גיעה בו'תהי

 
 - ומאת עדת בי ישראל יקח שי שעירי עזים

ומה תלמוד לומר שי , מיעוט שעירים שיים
והה אף ). סביומא ( שיהיו שיהם שווין -

, שבאמת היו השעירים שווים בחיצויותם
,  ואחד לעזאזל-' ה אחד לד'בכל זאת הי

הצורך שיהיו שיהם . ה להחליפם'ואסור הי
שווים בא לרמז על הקודה הדקה המבדילה 

ל היו השעירים "כי לפי חז. בין קודש לחול
ובעיי , מכפרים על טומאת מקדש וקדשיו

ומי ',  מי באמת לדקדושה קשה מאד להבחין
שקדושתו היא רק מעין : כלומר, לעזאזל

 )לקט אמרים(                      .                   מסוה

 
יומא ( שיהיו שיהם שווין - שי שעירי עזים

להורות שלצדקה ולמעשים טובים לא ). סב
שיתו לצדקה . יתרום פחות מאשר למורתו

 )פריםבס(      .לא פחות ממה שותים לעזאזל
 
ונתן אהרן על שני השעירם גרלות גורל ונתן אהרן על שני השעירם גרלות גורל ונתן אהרן על שני השעירם גרלות גורל ונתן אהרן על שני השעירם גרלות גורל """"

 )ח, טז(        """"וגורל אחד לעזאזלוגורל אחד לעזאזלוגורל אחד לעזאזלוגורל אחד לעזאזל' ' ' ' אחד לדאחד לדאחד לדאחד לד
 מעמיד -ותן אהרן על שי השעירם גרלות 

דף (וביומא ). י"רש(אחד לימין ואחד לשמאל 
. עלה בצד ימין' סימן טוב אם גורל לד): לט

כי השעיר לעזאזל בא כדי לדחות , העין הוא
בא ' והשעיר לד, פסולתהקליפות ולהסיר ה

לקרב שמות ישראל למקור הקדושה 
): סוטה מז(ובגמרא . ולהחזירם לשורשם

, לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת
צריך להיות , "דוחה"ה, השעיר לעזאזל, הייו

 צריך להיות - " מקרב"ה' והשעיר לד. בשמאל
  )וב'אברהם מסוכצ' ר ר"אדמו(                  .בימין

 
 קבלה  –וגורל אחד לעזאזל' אחד לדגורל 
שכל מה שיש בקדושה יש כגדו , בידיו

ה 'כדי שתהי, זה לעומת זה ממש, בקליפה
, עזאזל. הבחירה חופשית לבחור בזה או בזה

 .לקיםאשה עה זעומת לה זראשי תיבות 
 )היכל הברכה       (

והיזה עליו מן הדם באצבעו שבע והיזה עליו מן הדם באצבעו שבע והיזה עליו מן הדם באצבעו שבע והיזה עליו מן הדם באצבעו שבע """"
פעמים וטהרו וקדשו מטמאת בני פעמים וטהרו וקדשו מטמאת בני פעמים וטהרו וקדשו מטמאת בני פעמים וטהרו וקדשו מטמאת בני 

 )יט, טז     ( """"שראלשראלשראלשראליייי
על הפסוק  –וטהרו וקדשו מטמאת בני ישראל

אומר ) כז, תולדות כז(וירח את ריח בגדיו 
כי העבירות לאחר ,  ריח בוגדיו-המדרש 

ידי תשובה הפכות -שמתקים אותן על
וזה וטהרו וקדשו . לזכויות ומעלין ריח טוב

 טומאת בי ישראל -מטומאת בי ישראל 
ם הכפורים מביאה לאחר שתוקה ביו

 .  לטהרה וקדושה
 (הרב יצחק יהודה טרוק מקוטא(                    

 
איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור """"

או כשב או עז במחנה או אשר ישחט או כשב או עז במחנה או אשר ישחט או כשב או עז במחנה או אשר ישחט או כשב או עז במחנה או אשר ישחט 
 )ג, יז  (                                         """"מחוץ למחנהמחוץ למחנהמחוץ למחנהמחוץ למחנה

 סמיכת פרשת יום  –אשר ישחט מחוץ למחנה
הכיפורים לפרשת שחוטי חוץ אפשר להסביר 

ורמז לדבר . ית מרצה כמו קרבןשהתע, בזה
 והקרבתם אשר -ועיתם את פשותיכם "

והה מי שמתעה ולבו ). כז, אמור כג" ('לד
דומה למקריב קרבן , בל עמו לשוב בתשובה

 .ואיו מקריבו כראוי אלא שוחטו בחוץ
 )קרבן העי   (

 

ואל פתח אהל מועד לא הביאו להקריב ואל פתח אהל מועד לא הביאו להקריב ואל פתח אהל מועד לא הביאו להקריב ואל פתח אהל מועד לא הביאו להקריב """"
ש ש ש ש דם יחשב לאידם יחשב לאידם יחשב לאידם יחשב לאי' ' ' ' קרבן לד לפני משכן דקרבן לד לפני משכן דקרבן לד לפני משכן דקרבן לד לפני משכן ד

ההוא דם שפך ונכרת האיש ההוא מקרב ההוא דם שפך ונכרת האיש ההוא מקרב ההוא דם שפך ונכרת האיש ההוא מקרב ההוא דם שפך ונכרת האיש ההוא מקרב 
 )ד, יז     (                                    " " " " עמועמועמועמו

עיקר תכלית הקרבות היא להתרגל 
אבל אם מקריב אדם קרבן . למסירות הפש

שמוסר את פשו , הייו, שלא במקום הראוי
ואל ", על דברים שאים במסגרת התורה

, " דם שפך- פתח אהל מועד לא הביאו 
ה מסירות הפש שלא במקום מצו, כלומר

 .היא שפיכת דמים גרידא
 )וב'אברהם מסוכצ' ר ר"אדמו(                            

 
כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה """"

לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני 
מביא אתכם שמה לא תעשו ובחקתיהם מביא אתכם שמה לא תעשו ובחקתיהם מביא אתכם שמה לא תעשו ובחקתיהם מביא אתכם שמה לא תעשו ובחקתיהם 

 )ג,      יח """"לא תלכולא תלכולא תלכולא תלכו
לא .. וכמעשה ארץ כנען... כמעשה ארץ מצרים

ים אין המכוון למעשים מגו –תעשו 
על זה הוזהרו ישראל במיוחד , ואסורים

, הכווה היא לדברים המותרים. להלן
ועליהם להיות זהירים לא לחקות את 

, שלא לאכול כגוי, הייו, המצרים והכעים
 .לא לשתות כגוי ולא להתהג כגוי

 )שפת אמת                                                           (

 
כי יש כאן שי , ם לא תעשואמר פעמיי

שישבו , על ההרגל למעשה מצרים. א: ציווים
והאדם הולך אחרי , שם מאתיים ועשר שים

על כוח המשיכה והפיתוי במעשה . ב. הרגליו
והלב וטה אחרי , ארץ כען משום חידושם

והזהירם ,  החידוש שבו מגרה-דבר חדש 
וכן לא יטו , שלא ילכו אחרי ההרגל, הכתוב
ולכן פעמיים לא , דברים החדשיםלבם ל

 )קול אומר קרא  (                                    .תעשו
 

את משפטי תעשו ואת חקתי תשמרו את משפטי תעשו ואת חקתי תשמרו את משפטי תעשו ואת חקתי תשמרו את משפטי תעשו ואת חקתי תשמרו """"
 )ד, יח    (         " " " " אלקיכםאלקיכםאלקיכםאלקיכם' ' ' ' ללכת בהם אני דללכת בהם אני דללכת בהם אני דללכת בהם אני ד

לא די העיסוק הרגיל בתורה והשגרה 
,  יש צורך בחידוש להט-בשמירת המצוות 

 להיות בבחית -" ללכת בהם. "ה'ועלי
לעליית מעלה , ממדרגה למדרגה" הולך"
 )חתם סופר       (                                          .עלהמ
 
ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר "

 """"''''יעשה אתם האדם וחי בהם אני דיעשה אתם האדם וחי בהם אני דיעשה אתם האדם וחי בהם אני דיעשה אתם האדם וחי בהם אני ד
 )ה, יח (            

, עליכם לשמור לא רק את התורה מסיי
אלא גם את החוקים , התורה שבכתב

 -" אשר יעשה אותם האדם"והמשפטים 
 .תקיוי, חכמי הדור, ל"אשר חז

 )ן'שלום מרדכי מברז' ר' בשם הג, מגזיו העתיק(

 
ה 'רק אם תתהגו לפי חוקי התורה ומשפטי

רק הם . לכם לחיות ולהתקיים' אפשר יהי
יבטיחו את קיומכם בכל הזמים ובכל 

 )מטה אהרן(                           .            התאים

 
,  יעשה את המצוות בחיות ולהט- וחי בהם

 .ים מלומדהכמצוות אש, לא מתוך הרגל
 )מ מקוצק"מ' ר(               

 
 שלא -וחי בהם ,  יש מפרשים-  וחי בהם

 - ואי אומר וחי בהם , ה לו עצבות'תהי
ה רק 'שכל חיותו תהא תלוי, ה בהם'שיהי

ה חיות אחרת אלא 'שלא תהי, בתורה
כי הם : כמו שאומרים, מהתורה והמצוות

... לכן מברכים ברכת אלקי שמה. חייו
תיכף אחרי , יר שמות לפגרים מתיםהמחז

להראות כי כל החיות היא רק , ברכת התורה
 )ם"חידושי הרי(                         .         מהתורה

 
שאם תאמר .  וחי בהם לעולם הבא-  וחי בהם

). י"רש(והלא סופו הוא מת ? בעולם הזה
מעשה ברוכל אחד שהגיע לוילה בליל חורף 

תושבי העיר . הקר עם עגלתו הטעוה סחור
קור , הרחובות שוממים, ישו שתם העמוקה

קופא מקור . רק מחלון אחד בקע אור, וחושך
כס לבית הזה ומצא את הגאון יושב ועוסק 

האכילהו , הגאון ציוה לחמם אותו. בתורה
 .והשקהו והכין לו מקום ליה

! רבי: מרוב התרגשות שאל הרוכל את הגאון
 ?  הבאהאם לכל הפחות אזכה לעולם

 שאתה - שאלהו הגאון - ועולם הזה יש לך -
 ?שואל על עולם הבא

 - אח הלה מקירות לבו - איזה עולם הזה -
, אין לי מוחה ומרגוע, כל השבוע אי ע וד

ואת מחייתי , אין לי אף פאי להתפלל כדבעי
 .אי מוצא בדוחק והכוחות אוזלים

 .זה העולם הזה שלי
 ומה העולם הזה -ון  אמר לו הגא- אם כן  -

אתה איך , שאתה כל כך עמל עליו מראהו כך
שאין אתה עמל עליו , מצפה לעולם הבא

 ..כלל
 
איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו """"

 )ו, יח(                     """"''''לגלות ערוה אני דלגלות ערוה אני דלגלות ערוה אני דלגלות ערוה אני ד
חיים חייקיל מאדמור כתב פעם אל אשי ' ר

זה הכוסף שיש לו לאדם לכסוף : שלומו
, מה שעבר אין, הבי אחייאו. למלכו יתברך

ועל העתיד אבקש מאוד לקיים מה שאמר 
כל , החכם עייו בראשו) יד, קהלת ב(

והוא , ההסתכלות של החכם היא אל הראש
 .מלכו

שאוכלים בשר , ותמיהתי שגבה על האשים
 עד ששמן לבם, וכריסם בין שייהם, כדוב

 
 



 

  

ויכל בהבל : עליהם אמר. מראות האמת
 ימיהםשעושים כל , )לג, חתהלים ע(ימיהם 

כי , הרוג בקר ושחוט צאן, כחגים וכמועדים
עם הארץ אסור : שלא עליהם אמר, אומרים

מחמת שהם , )פסחים מט(לאכול בשר 
. שורה אחת או שתים, לומדים תורה בכל יום

כי , הם עמי הארצות גמורים- ולדעתי הם
או , שיגיע להם כבוד, עושים הכל רק לעצמם

שדמים הם בעייהם ומחמת . טובה
כצדיקים גמורים ויושבים באהלה של תורה 

אלא ברחובות . אין הם אוכלים לחם עצבים
,  זה ופל- ובודאי כזה קם , גדולה ובטוב לב

 .ופלת השמה-כשהגוף קם 
והם , וידוע שארבעה אבות זיקין יש בעולם

 היא - " השור", הוא האדם, גם בעולם הקטן
,  במדבר כד-רוב אשורו ולא ק(ההסתכלות 

. שמסתכל אדם על דברים שאים שלו, )יז
. שהוא בור וריק מיראת הבורא, "הבור"
. היא אכילה מרובה, זה השן, "המבעה"
 . היא תבערה של תאוות- " הבער"

איש איש אל כל : זה שהזהירה אותו התורה
ה קרוב ' שלא יהי-שאר בשרו לא תקרבו 
  , לאלא אי ישרא, ביותר אל בשרו וגופו

ה "עליו להיות מקורבים להקב, "עם קרובו"
 )מאוצר המחשבה של החסידות(.         ולא לגוף

 
ומאת עדת בני ישראל יקח שני שעירי ומאת עדת בני ישראל יקח שני שעירי ומאת עדת בני ישראל יקח שני שעירי ומאת עדת בני ישראל יקח שני שעירי """"

 )ה, ז(        "עזים לחטאת ואיל אחד לעולהעזים לחטאת ואיל אחד לעולהעזים לחטאת ואיל אחד לעולהעזים לחטאת ואיל אחד לעולה
לכאורה יפלא שחטאתו של אהרן ביום 

' הכיפורים הוא פר ואילו קרבן העם לד
ה 'היוהרי מן הראוי , לחטאת הוא רק שעיר

להטיל על ציבור שלם קרבן גדול יותר מאשר 
פ "או עכ, מוטל על הכהן גדול שהוא יחיד

קרבן שוה כמו שמציו שהכהן המשיח וגם 
אך . הציבור שוים להביא פר על העלם דבר

ש אומר כשם "דר) א, יומא סא(הה מציו 
שדם השעיר העשה בפים מכפר על ישראל 

 מכפר כך דם הפר, בטומאת מקדש וקדשיו
, כ"א. על הכהים בטומאת מקדש וקדשיו

מאחר שפרו של הכהן בא לכפר גם על אחיו 
, הכהים המצאים תמיד בבית המקדש

ועלולים להיכשל בחטא זה של טומאת 
ג להביא "לפיכך צריך הכה, מקדש וקדשיו

כ הציבור "משא, קרבן גדול יותר גם עבורם
והופעתו , המרוחק בתכלית מאהל מועד

, העזרה היא רק לעתים רחוקותבמחיצת 
בוודאי סגי להו בקרבן קטן יותר שהרי אים 

 .כשלים הרבה בטומאת מקדש וקדשיו
 )תכלת מרדכי(

 
אל משה אחרי מות שני בני אל משה אחרי מות שני בני אל משה אחרי מות שני בני אל משה אחרי מות שני בני ' ' ' ' וידבר דוידבר דוידבר דוידבר ד""""

 )א, טז(   " " " " וימותווימותווימותווימותו' ' ' ' אהרן בקרבתם לפני דאהרן בקרבתם לפני דאהרן בקרבתם לפני דאהרן בקרבתם לפני ד
דלכך מזכיר ) א, יומא א(איתא בירושלמי 

כ "וההכתוב אם מיתת בי אהרן פרשת י
י כך "כ מכפר על ב"ללמדך שכשם שיהו

ואיתא עוד , מיתתן של צדיקים מכפרת
ה 'ביומא דאשכבתי) ב, כתובות קג(בגמרא 

כל דהוה "יצאה בת קול אומרה , דרבי
ה דרבי מזומן הוא לחיי העולם 'באשכבתי

ס לשון "ושי לדקדק למה קט הש". הבא
מאן דהוה "ולא קט סתמא " כל"

. זה" כל"מה משמיעו " ה דרבי'באשכבתי
ישה מחלוקת בעין ) ב, יומא פה(אך בגמרא 

כ מכפר רק "דרבן סברי דיהו, כ"כפרת יוה
אם עשה תשובה ורבי סבר שכל עבירות 
שבתורה בין אם עשה תשובה ובין אם לא 

ל "כ י"וא, כ מכפר"עשה תשובה הרי שיהו
ה יחיד ויחיד ורבים הלכה 'דאף דרבי הי

ירתו פסקו הלכה אבל ביום פט, כרבים
וכיון שמיתת צדיקים מכפרת כמו . כמותו

ה דרבי 'ה באשכבתי'מי שהי" כל"לכן , כ"יוה
, זכה לעולם הבא אפילו מי שלא עשה תשובה

כיון שמיתת רבי כיפרה עליו באותו יום פסקו 
 .                            הלכה כמותו

 
 )כג, טז(            """"ובא אהרן אל אהל מועדובא אהרן אל אהל מועדובא אהרן אל אהל מועדובא אהרן אל אהל מועד""""

יא את הכף ואת המחתה שהקטיר בה להוצ
בימי עוריו של ) י"רש(" הקטורת לפני ולפנים

רצה לקיים שימוש תלמידי ', ט הק"הבעש
ק רבי יצחק "חכמים בגופו ולכן סע אל הרה

 .ל"מדרוהוביטש זצ
ט כוס קפה והגיש לו "הכין הבעש, בהגיעו

לאחר שסיים רבי יצחק את . בעת לימודו
ט ולקחת את "הגיע הבעש, שתיית הקפה

 .הכוס הריקה חזרה
מילא בפעם : תמה רבי יצחק ושאלו

הראשוה קיימת מצות שימוש חכמים 
אולם איזו מצוה יש , כשהבאת את הקפה

 !?בלקיחת הכוס חזרה לכיור
הה מציו בתורה : ט ואמר"עה הבעש

הקדושה שאהרן חוזר חזרה וכס אל אהל 
רק כדי לקחת שוב את הכף , מועד בשית

ולא זו , מחתה שהותיר בקודש פימהוה
הוא טובל ומקדש , אלא שטרם כיסתו, בלבד

 .הרי לו שזו עבודה לכל דבר. ידיו ורגליו
אם : התפעל רבי יצחק מתשובה זו ואמר

אי הוא זה , יודעים אתם ללמוד כל כך טוב
 )משך חכמה   (           ...   שצריך לשמש אתכם

 
 

 הליכות והלכות 
 מדיני ספירת העמר

שאין בית , צוות ספירת העומר בימינומ* 
אולם , לרוב הפוסקים היא מדרבנן, המקדש קיים

ם ועוד פוסקים שהיא עדיין מצוה "דעת הרמב
 . מהתורה

ע פסק שזו מצוה דרבנן ולכן "מ מרן שו"מ
 .מקילים בה בכמה ספיקות

וכתב מרן שהמדקדקים , בלילה: זמן הספירה* 
להחמיר סופרים רק מצאת הכוכבים וכן ראוי 

אולם מן הדין אם ספר , לחכות לצאת הכוכבים
סוף זמנה הוא עלות השחר . משקיעה ואילך יצא

ומובא בספרים שיש ענין גדול גם על פי הסוד 
 .לספור מיד בצאת הכוכבים

ואם ספר לפני צאת הכוכבים יש מחמירים לחזור 
נוהגים לספור .  בלי ברכהולספור שוב בלילה 

ם אפשר לספור גם לאחר תפילת ערבית אול
 .קודם התפילה

נשים פטורות ממצווה זו ולפי מנהגי הספרדים * 
ולפי ,  להן לברךאסוראפילו אם רוצות לספור 

מנהגי האשכנזים מי שמתפללת בקביעות 
, ובטוחה שלא תשכח יש לה על מי לסמוך ולברך

 .ב כתב שנהגו שנשים לא מברכות"אולם המ
 .עם ברכהקטן שהגיע לחינוך סופר 

בזמן הספירה יש לעמוד שנאמר : דרך הספירה
ודרשו חכמינו אל תקרא " מהחל חרמש בקמה"

ובדיעבד אם ספר , )לעמוד(בקמה אלא בקומה 
, על המברך לדעת קודם שסופר. בישיבה יצא

ולכן נהגו , כ יברך"איזה מספר היום ורק אח

כ "שהרב או החזן סופר לפני הקהל ורק אח
 על בנין בית לאחר הספירה מתפללים. הקהל

ולאחר מכן , המקדש שנזכה להקריב את העומר
שיש בו " 'למנצח בנגינות וכו"אומרים מזמור 

ישנן ( כל מילה כנגד יום בעומר -ט מילים "מ
צירופי מילים שנחשבות למילה אחת כגון כל 

 48שיש בו " אנא בכח"ולאחר מכן ) אפסי ארץ
 .מילים

ל "יש להעיר שכתב הרב בן איש חי זצוק* (
שסגולה להצלחה לומר בימי העומר בזמן ברכת 

, כהנים מזמור למנצח בנגינות כולו בצורת מנורה
 ).ואם עשה כן לא ינזק אותו היום

בלא מי ששכח לספור בלילה סופר ביום * 
ואם עשה כן יוכל להמשיך לספור בלילה , ברכה

שאפילו ,  וגדולה מזו אמרועם ברכהשאחריו 
  צאתלפני(ספר למחרת לאחר השקיעה 

בלי ברכה יוכל להמשיך אחר כך ) הכוכבים
, שנחשב שספר באותו יום, לספור עם ברכה

אבל אם גם שכח . ושוב יוכל להמשיך ולברך
 שוב לא יוכל - ולא נזכר רק בלילה שלמחרת 

להמשיך באותה שנה לספור עם ברכה רק יספור 
 .בלי ברכה

מי ששואל אותו חברו מבין השמשות ואילך * 
ר היום לא יאמר לו היום כך וכך שאם מה המספ

יענה לו יפסיד את הברכה באותו לילה אלא 
וביותר יש להזהר . יאמר לו אתמול היה כך וכך

. ג בעומר"ג בעומר שלא יאמר היום ל"בערב ל
אולם אם רק ענה לו מספר כגון ביום התשיעי 

בלי " תשעה ימים"שאלו כמה לעומר וענה לו 
 לא הזכיר מספר וכן, "היום"להזכיר מילה 

 ). ב"מ(יוכל לספור עם ברכה , השבועות
מפלג ויש מחמירים שלא לענות מספר הימים (

אם ספר רק ימים ולא הזכיר )  ומעלההמנחה
ואם ספר רק שבועות ולא , שבועות יצא בדיעבד

,  אם זה אמצע השבוע כגון יום תשיעי- ימים 
ולא הזכיר , שבוע אחד ושני ימים"שאמר היום 

צא לדעת רוב הפוסקים ולכן יחזור י, תשע
 אבל אם בלא ברכהויספור את אותו יום כראוי 
 ספר רק היום 14- זה סיום שבוע כגון ביום ה

 יום לעומר 14שבועיים ימים לעומר ולא אמר 
לא יצא ויחזור ויספור את אותו יום לפי דעת 

עם ב " ולפי דעת המבלא ברכה" כף החיים"ה
 .ברכה

אין מסתפרין ולא מתגלחין בימי ספירת העומר * 
ד בעומר בבוקר לפי מנהגי הספרדים ולפי "עד ל

ויש . ג בעומר מותר"האשכנזים ביום ל
מהאשכנזים שממשיכים את איסור תספורת עד 

 . שלשת ימי ההגבלה
ל שלא להסתפר כלל "י זצ"וכתבו בשם האר

ואפילו מי שנולד לו בן , מפסח ועד ערב שבועות
) לענין תספורת בלבדחומרא זו (אינו מסתפר 

 .ויש שנהגו להחמיר כמוהו
וכן אין לשמוע כלי זמר או קלטות של שירים * 

ואין עושים בהם ריקודים ומחולות , בימים אלו
 .וכן אין נושאים נשים בימים אלו

בימים אלו על פרי חדש ' החיינו'מותר לברך ש* 
' החיינו'או בגד חדש ויש מחמירים ומברכים ש

ויש (קנות בגדים חדשים מותר אבל ל. רק בשבת
נוהגים להחמיר שלא לקנות בגדים בימי 

 ).הספירה



To receive Lekach Tov by email write to: yair333@yahoo.com

URUGUAY

(598)99-887-320
(598)2-708-4125

Jose Ellauri 1028 esq. Cavia
Montevideo - Uruguay - 11300

 
 

  

  מעשה חכמים
חיוך קטן יכול לשות את פי 

 ההיסטוריה
ראים , הרגעת רוחות וויתור, אוירה פייסית

רק בטווח של ; מעשה מקומי וקטן, לעתים
שים יתן להיווכח עד כמה מכריעה 

 .השפעתם
מתוארים חייו של הרב " שירת הלב"בספר 

חייכן , אדם אחד. ל"ישראל ברגשטיין זצ
שבתכוות , רגוע ושופע שלוה, ועים הליכות

פשו זכה לקחת חלק באחד המפעלים 
ה של 'ששיו את פי, הגדולים ביותר

 .אמריקה והפכוה למקום תורה
ה הצליח 'עם פרוץ מלחמת העולם השי
לט ל להמ"הגאון הודע רבי אהרן קוטלר זצ

כבר . על פשו ולהגיע לארצות הברית
עילוי , באירופה יצא שמעו כגאון אדיר

ובעל , בעל יוזמה ומעוף מחשבה, מבריק
חישות אדירה לפעול ולעשות ככל שידרש 

, וכאשר ודע דבר בואו, עבור כלל ישראל
יורקית אחת להציע לו -הזדרזו בי ישיבה יו

 .את משרת ראש הישיבה
ה 'ה במספר תלמידיהישיבה הייתה קט- 

בכל זאת קיבל רבי אהרן את , עשרה בלבד
כשהוא מתה את הסכמתו בתאי , ההצעה

שכל בי הישיבה ישתכו מחדש בעיירה , אחד
 .לייקווד

הם קיבלו עליהם את התאי והפכו 
 .לתלמידיו

 .ה כל כך חלק ופשוט'שלא הכל הי, אלא
מלבד ההסכמה על קבלתו לראש ישיבה ועל 

לא הסכימו ביהם אותם , קוודמעבר ללי
 .כמעט, עשרה תלמידים בשום עין

ולא , הם היו עשרה עולמות שוים לחלוטין
כל אחד הביא עמו . השתוו הדעות בייהם

ויכוחים , השקפת עולם מבית מדרש אחר
. רבים התקיימו על כל עין מההגת הישיבה

, ה שייך לתפקד בכלל'במצב הקיים לא הי
 . פיצוץ והתפרקותוהמקום עמד על סף

ה ישראל 'אחד מן הבחורים הללו הי
בועם הליכותיו ידע תמיד להרגיע . ברגשטיין

הוא השכיל להסתדר עם כולם . את הרוחות
והצליח ליצור אוירה שבה כל אחד יוכל 

הוא טרח לדבר עם . לקבל את דעתו של השי
שהמגמה החשובה , כל אחד ולשכע אותו

 היא האחדות ביותר שצריכה לעמוד לפיו
יחסית כדי , וכדאי לוותר על עייים פעוטים

להשיג את המטרה המרוממת והשגבה של 
 .יצירת ישיבה שהיא חטיבה אחת

 העיד המשגיח הצדיק רבי תן -בזכותו 
 לא רק שמעה התפרקות -ל "וכטפוגל זצ

אלא שהיא גם הלכה והתפתחה , הישיבה
 .יותר ויותר

 .ת הדבריםשוו בפשכם את משמעו, ועתה
ישיבת לייקווד גדלה עד כי הפכה לישיבה 

בוגרי . הגדולה ביותר באמריקה כיום
ראשי ישיבות ומחכים , הישיבה עשו רבים

בית "סיפים של . הפועלים בכל העולם כולו
שבליקווד פתחו בערים , "מדרש גבוה

והחיכים בכל הסיפים מוים , מרובות
 .אלפים מרובים

אמד את התועלת העצומה אי אפשר להעיר ול
שהגיעה על ידי ישיבה זו לעולם התורה 

 !והיהדות
 ! לזכותו יחשב-וכל זאת 

האם היתה הישיבה ? ה קורה בלעדיו'מה הי
, מעורערת, המפורקת באותה תקופה

אף בהתחשב ? מסוגלת להבות מחדש
בחישותו ובכוחותיו של רבי אהרן קוטלר 

כה אין ספק כי מוסד מתפרק מהוה מ, ל"זצ
 .קשה לעומד בראשו

שתכוותיו הוחות של רבי , אפוא, יוצא

 - ישראל ברגשטיין לא רק היו בעלות השפעה 
את פי ההיסטוריה של , בפועל, אלא שיוי

 .יהדות אמריקה
חיוכו השקט היב פירות וזכויות שאין להם 

 .סוף
כדאי לזכור זאת בכל מצב של התפרצות 

, ר שקט הישא-  מסיים הכותב - ' מתח גבוה'
יתכן שאתה עומד ! אל תריב! רגוע ויוח

הרבה יותר ממה שאתה , להפסיד בריבך
, רגיעה מולידה אחדות! מסוגל להרויח

. וביכלתה  להביא במשך הזמן תועלת מרובה
להיכן יובילו , לעולם לא תוכל לדעת מראש

לעולם לא תוכל לצפות שחיוך קטן . הדברים
 .ה'יוכל לשות את פי ההיסטורי

 )ב"ג ל"ח, שאל אביך ויגדך(    
  
  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת
  
  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  ל"זצוקשרה 

  ה.ב .צ..ת

 


