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!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1947ו                             "התשעתמוז ' ג

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

ְראּו לַויִּ הכָּ ֵעדָּ יהָּ ַועכִּ ְבכּו,ֹרןַאהֲ גָּ ֹרןַאהֲ ֶאתַויִּ
ים ֵאלֵביתֹכליֹוםְשלֹשִּ ְשרָּ ('כטכפרק)יִּ

ְראּו לַויִּ הכָּ ֵעדָּ יהָּ ַועכִּ [שהעםכל]כשראו.ַאֲהֹרןגָּ

:אמרו,ירדלאואהרןיורדיםואלעזרמשה

!"מת":[משה]להםאמר"?אהרןהואהיכן"

ועצר,המלאךכנגדשעמדמיאפשר":אמרו

בקשמיד"?המותמלאךבוישלוטהמגפהאת

את]להםהשרתמלאכיוהראוהורחמיםמשה

טהמוטל[אהרון .והאמינוראו.[מת]במִּ

ְראּו לַויִּ הכָּ ֵעדָּ יהָּ ַועכִּ י"רשלנומסביר.ַאֲהֹרןגָּ

:רבינומשהפטירתעלשנכתבמהביןההבדלאת

ְבּכּו" ְשָרֵאלְבֵניַויִּ ואילו.('חלדדברים)"ֹמֶשהֶאתיִּ

ְבּכּו":נכתבאהרוןאצל ֵביתֹּכלַאֲהֹרןֶאתַויִּ

ְשָרֵאל ֵביתֹּכלשנכתבשמהי"רשומסביר."יִּ

ְשָרֵאל האנשים[אתלרבותזה],אהרוןאצליִּ

ומטיל,שלוםרודףאהרןשהיהלפי.והנשים

.לאשתואישוביןמריבהבעליביןאהבה

האור החיים הקדוש
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זמני השבת

כיאדםל"חזדורשים-באוהלימותכיאדם

הגמראואומרת.תורהשלבאוהלהימות

במיאלאמתקיימתהתורהשאין(:פגשבת)

"אמתשפת"השואל!עליהעצמושממית

יחויקרא)ָבֶהםָוַחיכתובהרי:הגמראדבריעל

דורשתהתורהאיךאז.בהםשימותולא,('ה

עונה?בשבילהעצמינואתלהמיתמאתנו

התורהשאיןשכתובשמה,אמתהשפת

,עליהעצמואתשממיתבמיאלהמתקיימת

שלוהעצמיותאתשממיתבאדםמדובר

לאדםאסורכלומר.התורהלימודבשביל

אזכיותאוותיוהזההעולםאחרלהיסחף

מוותרהואאםאך.מהתורהמתרחקהוא

מתקיימתהתורההרי,התורהלמעןמעצמו

!אותוומחייה,בו

לוותרצריךשאדםאלומדבריםאנומבינים

הגעת!התורהבלימודלהצליחבכדי

לשבתרקרוצהאתה,עייףמהעבודה

מוכןאתה.הספהעל"להיזרק"ו,לאכול

.מהביתלצאתמסוגללאשאתהלהישבע

,חודשכברשדחיתביתבמטלותאתהנזכר

בתמורההיוםאותםלעשותמוכןאתהאך

ממפתןלרגעולולצאתתצטרךשלאלכך

שמחזק,סמויראשכאבשלהרגשה.הדלת

עלשתישארמוטבשאוליההרגשהאת

...ולהתחזקכוחותלאסוףמנתעלהספה

צריךאדם.ל"חזדברובדיוקאלומצביםעל

,לראשלושנכנסיםהתירוציםאתלהמית

התורהלשיעורוללכתמאמץלעשות

ותשפיעבותתקייםהתורהאזרק.הקבוע

..'וכוהדעתישוב,המידותשיפור,ברוגעעליו

י,ָאָדם"נכתב משמעותמהי."ְבֹאֶהלָימּותּכִּ

אומרתהגמרא?זהבפסוק"אדם"המילה

:אומריוחאיבןשמעון`רתניא":(סאיבמות)

העובדיואין,אדםקרויים[ישראל]אתם

דווקאלמהלהביןויש."אדםקרוייםכוכבים

?לאהעולםואומותאדםקרוייםישראל

בשנתשאירעמעשהפיעללהביןואפשר

יהודישלמשפטובקייבכשהתקיים,ב"תרע

,נוצריילדבחטיפת[מפתיעכמה]שנאשם

העלילותאחת].מצותלאפייתבדמוושימוש

העובדהבגללרקהנוצריםהמציאושכנראה

להתארגןאפשרותישוכך,שנהכלנחגגשפסח

בית.[קבועבתאריךשנהכלביהודיםלפרעות

יוכיחלאיהודיאותושאיםקבעהמשפט

אחת,למשפטשנקבעבתאריךחפותואת

רבהדאגהשהייתהכמובן.למיתהדינו

עללשלוחאפשרמיאת.היהודיתבקהילה

למצואיוכלמי?יהודיאותועללסנגרמנת

השופטיםמולזכאיאותולהוציאפתחאיזה

?הרשעים

כמהשלבמרחקמקייברחוקהבקהילה

ששמעברגע.וחכםצדיקרבהתגורר,ימים

ארז,הנוראיתהדםעלילתעלהבשורהאת

במהלעזורבכדי,ארוךלמסעויצאמקלואת

ללאהנאשםהיהודישלבמשפטושאפשר

בביתהרבהתייצב,המשפטביום.בכפועוול

עלוצודקיםמשכנעיםטעוניםוטען,המשפט

וכלנוצריילדחטףזהשיהודייתכןשלאכך

,הקשיבהשופט.ל"רמדמומצותשהכיןשכן

הדיןשעורךוכשראה.להשתכנעמאןאך

קם,הרבשלטיעוניומולמשתתק,המאשים

ורקאך,הנאשםאתלשחררמוכןאני:ואמר

הנהןהרב.שאלהעללייענההרבאם

לאאומנםאני:ואמרפתחוהשופט,בראשו

בתורהלעייןפעםמידיאוהבאניאך,יהודי

.אותיקומםשמאודדברראיתיושם.שלכם

שכתבכמודברבתורתכםשכתוביתכןאיך

ישראלאתם":שאומריוחאיברשמעוןרבי

."אדםקרוייםהעולםאומותואין,אדםקרויים

שאג!?לשיטתכםאדםקרוייםלאאנחנומה

!ראשונהמדרגהגזענותזההרי.הגויהשופט

יותראדםנחשביםשאתםיתכןאיך

?מאתנו

..בשאלהלךאענה:בשלווההרבלוענה

אדםשישנניח,השופטאדוניליתאמר

בגללבמשפטלושתעזורלךזקוקשמאוד

במדינהגרזהאדםאך.וכישוריךחוכמתך

לייצגלשםנוסעהייתהאם.רחוקהמאוד

לגבולותמחוץ,תשמע:השופטלוענה?אותו

וחוץ.שלישיפוטהתחוםלאכברזההמדינה

רק,רחוקכךכלללכתיכוללאאנימזה

.ויחידאחדאדםשלצורךלמלאבשביל

אנשיםמגוריובמקוםשםשישבטוחני

..לולעזורשיוכלו

שמעוןרבימדברבדיוקזהעל:הרבלוענה

ישראלשאנחנואומרכשהוא.יוחאיבר

עםכלשאנחנומפניזה,אדםקרואים

,שבצרהאדםכל.אחדאדםקרואיםישראל

.מבשרםבשרהואהריכילעזורירצוכולם

ממדינהשבאתי,אניהיאלכךוהראיה

אדםעםנפגשתישלאלמרותמאודרחוקה

אנחנוכילולעזורבכדיזהוכל.מעולםזה

..אחדאדםממש

אתם!אדםאינכם,העולםאומותאתםאך

אחדכל..הלאהוכךאדםועודאדםועודאדם

אדוני,אתהאפילו.עצמובפניאדםואחד

לכמותגבולשיש,בעצמךאמרתהשופט

כןאם.מאחיךאחרלאדםלהעניקשתוכל

.אדם-ישראללעםלקרואהואנכוןיותר

.אחדלא,אדםבניהרבההעולםולאומות

.!.דוםונאלםהשופטזאתשמע

.אחדלאדםהםמשוליםישראלעםכלאכן

זהערביןישראלכל"ש:ל"חזשאומריםכמו

ככללהשתדלאנווצריכים.(:מחברכות)"בזה

למרותהתורהבלימודלהשתדליכולתנו

.ישראלעםשלהקיוםבסיסזהכי,הקושי

שמייחדהדברזה,"ימינוואורךחיינוהם"

י,ָאָדם".האומותמכלאותנו ."ְבֹאֶהלָימּותּכִּ

וממעיטהקשייםעלמתגברשאדםברגע

כאריוקםהגשמייםצרכיוואתעצמואת

עלגםומגןבנטלהואנושא,התורהללימוד

,ללמודזכושלאאלה

. הרי כולנו אדם אחדכי 

ם'הַוְיַשַלח עָּ שֲִֵּאתבָּ יםיםַהְנחָּ פִּ כּוַוְיַנשְֲַהְשרָּ
םֶאת עָּ תהָּ מָּ בַעםַויָּ ֲרָּ ְשרָּ יִּ ('ופסוקכאפרק)ֵאלמִּ

.

יםֵאת שִּ יםַהְנחָּ פִּ שישראללצדכינראה.ַהְשרָּ

לדברלחטואוהוסיפו,במשה[הרעלשון]דברו

שנולדומה[את]בהם'השלח,באלוקים

כיאחריםבמקומותכתבנוכברכי.מחטאם

אמיתתעלתעמודובזה.מזיקיוצאמהעבירה

[החיותכל]ַשאלושאמרו(.חתענית)ל''זמאמרם

.ואוכלטורףזאב.ואוכלדורסארי":לנחש

ואין":להםוהשיב"?לךישהנאהמהאתה

!"הלשוןלבעליתרון

ושואלותלנחשבאותהחיותכללבואלעתיד:כלומר]

אחרילרדוףלהמשיךלךגורםמהלנותסביר:אותו

:עליךנאמרככהגםהרי?הפסקהללאשלךהטרף

הנאהאיזו('ידגבראשית)"ַחֶייָךְיֵמיָּכלתֹאַכלְוָעָפר"

שואליםאתם:הנחשלהםועונה?מהטרףלךישוטעם

[?הרעלשוןלמדברישטעםאיזהוכי?ליישטעםאיזה

יצאשממנהעבירהמיןישכיתשובתופירוש

בנחשיםולקוהרעבלשוןחטאו].שבונזקמין

נחשדברים'במחטאתםנולדווכאן[ובשרפים

.2,אדםממית.1:שניםבושישנחש.ושרף

בם'הוישלחם[נענשולכן].הנפשושורף

.השרפיםהנחשיםאתבעם'הוישלח:כאומרו

,   ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

מסעוד פחימה  , ל"זבנה בתחזימה,  חנהבתל"זקרן כהן ,  יסמיןבתל"זתהל תקווה
עישהבןדוד חזן ,ל"זדוב ל בן "זמרדכי ,  מלכהבןל"זנתנאל יהודה,  ל"זזוהרהבן

,ל"זסעדה בןיצחק אלפסי ,  ל"זרות בןליאור אלכסנדר , ל"ז
,  יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם

,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

הֲ מּותְֲבֹאֶהל-זֹאתֲַהּתֹורָּ יֲיָּ םֲכִּ דָּ ('פסוק ידיטפרק )ֲ!אָּ



ר  כֹל ֲאש ֶׁ ַמְרת ָׁ ַלֲעׂשֹות כ ְ (       'דברים יז י) יֹורו ךָׁ ְוש ָׁ

ר  ָֽ ֹוְכחֹות מו סָׁ ים ת  ְך ַחי ִּ רֶׁ ֹון  (' משלי ו כג) דֶׁ ב  ש ְ ֹאו  חֶׁ ים ב  לִּ ֹש ְ ן יֹאְמרו  ַהמ  (' כזכאבמדבר ) ַעל כ ֵּ

הזֹאת ם-ַהּתֹורָּ דָּ יאָּ מּותכִּ ('ידפסוקיטפרק)!ְבֹאֶהליָּ

מכלאשרגדוללסוחר?דומההדברלמהמשלמביא"חייםחפץ"ה

טרודהסוחרהיההיוםשעותבכל.בחנותוקוניםהיוהאזורערי

חשבונותיואתלחשבנוהגהיהאלה,נחלאבלילהוגםבעסקיו

עסוקהיהכךכל.המחרתליוםמוכנהשתהיההסחורהאתולסדר

...בציבורלהתפללאפילוזמןמצאשלאעד,בחנותוושקוע

הואמזקיןהנהכי,דאגהנכנסההסוחרובלב,הלביןזקנו,שניםחלפו

."לדרךצידה"ולהכיןלהתכונןועליו,שהיוכפיאינםכוחותיווגם,והולך

.האמתלעולםלבואיוכלאיתםאשר,טוביםומעשיםמצוותדהיינו

..!חייואורחאתלשנותהחלטהבוגמלה

,גדולהבכוונהבציבורהתפלל,הכנסתלביתהסוחרהשכיםלמחרת

מחשבותהחלו,הלימודלאחר.כשעתייםולמדישבהתפילהולאחר

לקנותיפנואולי?שליהרביםהקוניםעםיהיהמה...לבואללהתגנב

מכחשבאותאלהמחשבותהסוחרדחהמידאולם?אחרותבחנויות

!?הבאבעולםהקוניםלייעזרומהוכי:בליבואמרוכך,הרעהיצר

קרהמה:בטענותאשתואותוקדמה,רבבאיחורלחנותובאכאשר

כיראווכאשר,באורביםקונים?כךכלאחרתמדוע?הייתהיכן?לך

וכי.לאשתוהסוחראמר,לינאהגידי...להםוהלכופנו,בחנותאינך

הייתאזגםהאם?העולםמןלהסתלקזמניהגיעלועושההייתמה

עלייכי,כנגדיטוענתהייתאזגםהאם?הייתהיכן:אותישואלת

בביתולומדבביתיושבאניכאשרכעתגם...?לקוחותלשרת

כאשר,שעותכמהוכעבור...כללקייםאיניכיחשבי,הכנסת

...לתחייהשקמתיבנפשךדמי,לחנותאחזור'הבעזרת

ךָׁ  בֶׁ ל ְלבָׁ בֹתָׁ אֶׁ ַדְעת ָׁ ַהי ֹום ַוֲהש ֵּ (' דברים ד לט) ְויָׁ

ֹרןְוֶאלֹמֶשהֶאל'הַויֹאֶמר ייבֲִֶּהֱאַמְנֶּתםלֹאַיַען:ַאה  יֵשנִּ יְלֵעינְֲֵלַהְקדִּ
ֵאלְבֵני ְשרָּ ֵכן.יִּ יאּולֹאלָּ בִּ לֶאתתָּ הָּ ֶרץלֶאֲַהֶזהַהקָּ אָּ ֶשרהָּ יא  ַתּתִּ נָּ
ֶהם ('יבפסוקכפרק)!לָּ

כייען,משהאל'הויאמר:כךלהיכתבצריךהיההזההפסוקלכאורה

יהודההרבשואלגםכך?זהבחטאאשםאהרוןמה...ביהאמנתלא

אתוהכהחטאמשהאם:(חוקתפרשתבחלקיהלאור)בספרוחסמןלייב

עונה?חטאלאהואהרי?לארץיכנסשלאאהרןנענשמדוע,הסלע

כעובר,עברהלעוברשהנטפלמכאן״:תנחומאמדרשהכךעל

שלאאפילו.עבירהאיזועוברוחברו,חברועםשהולךאדם"!עברה

!שמועלגםהעבירהנקראת,חלקבהלקח

מדרגתולפיורקהדקמןדקהיהמשהשלחטאוכי,הרבמסביר

בהמעורבהיהלאזוקלהועברה.האמיןלאכאלולונחשבהגבוהה

אשםלאשהואלטעוןיכלואהרן.הסלעאתהכהלאהואכי,אהרן

יֶתם״ֲאֶשר:שניהםעלכתבההתורהזאתובכל!במאומה י״ֶאתְמרִּ .פִּ

במשהמיחהלאאשרעלהייתהאהרןעלהקב״ההקפדת('כדכפרק)

רקצוהה׳כי,להכותלאלולומרצריךוהיה.הסלעאתהכהכאשר

לוקה,עבירהלעוברשנטפלשאדםכמושואומרהרבומוסיף.לדבר

לדברשהולךלחברונטפלשאדםגםודאיכך,כמוהובעבירה

.ל"עכ.כמוהושכרהואשנוטלודאי,מצווה

חשובוכמה.האדםשלהקרובהלסביבתוישחשיבותכמהאנורואים

.רעותמידותובעלימפוקפקיםאנשיםשלבחברתםיסתובבשלא

כךועל,טובותמידותובעליחיובייםלאנשיםלהתחבראדםצריךאלה

.טוביםמעשיהםעלבשכר,כמותםיזכה

מובנותהלאמהמצוותאחת,אדומהפרה

אדםמכלהחכםהמלךשלמהשאף,(חוקים)

י":אמר יאֶאְחָּכָמהָאַמְרתִּ יְרחֹוָקהְוהִּ ֶמנִּ "מִּ

מצוותטעםעללעמודהואביקש,('כגזקהלת)

האדומההפרה.בידועלהלאאך,אדומהפרה

בטומאתשנטמאואנשיםלטיהורמשמשת

שנעשהתהליךי"עוזאת,ישראלבעםמת

,שריפתה,שחיטתהאתשכללהמקדשבבית

עלמהמיםוהזאה,מיםעםאפרהעירוב

.הכהןידיעלהנטמאים

פיעלאדומהפרהשלהשיגלצייןמיותר

שפרהמכוון.קשהמאודהיה,התורהדרישות

בשתידי.לגמריאדומהלהיותצריכהזו

כדי(לבנותאושחורות)אדומותשאינןשערות

גילמעללהיותצריכההפרה.אותהלפסול

שהואכלעולעליהעלהושלא,שנתיים

ולא,עליההונחלאקמחשקשום,מעולם

אךבעולםהופיעוהיוםעד.מחרשהלהחיברו

בידינוויש,כשרותאדומותפרותתשעורק

לפנירגעתופיעהעשיריתשהפרהמסורת

.(ם"הרמב)המשיחבוא

?מגויאדומהפרהלקנותמותרהאם:שאלה

סיכויישוגם,העברותכלעלחשודהגויהרי

ישקרולכן,ישראלאתלהחטיאשירצהסביר

לאחכמים.עולעליהשעלהפרהלהםוימכור

!שמותרוקובעים,חוששים

אדומהלפרהישראלשהצטרכושהיהומעשה

כזאתפרהשישלהםשנודעעד.מצאוולא

והציעוהחכמיםאליונגשו.אחדגויאצל

הלכו.זהובים'דמהםוביקש,לקנותה

וכשהגיעוהכסףאתלולהשיגהחכמים

אתלמכוררוצהאינוכיהגויאמר,לביתו

שנרבהרוצהאתהאולי:לואמרו.פרתו

'וכ,זהובים'חחכמיםלוהציעו?במחיר

דחוקיםשהםרשעאותושרואהוככל.זהובים

,ממוןעליהםוהרבההוסיף,הפרהאתלקנות

החכמיםאתוסיכמו.זהוביםלאלףשהגיעועד

אתלהביאוהלכו,הסכוםאתשובישנהשלא

גוי,לחברוהגויאמרשהלכולאחר.הכסף

היהודיםעםמשחקאניאיךתראהבוא":אחר

אטולוגם,פרתםעלעולאשיםאניגם.האלה

עלושם,רשעאותועשהוכך"..ממונםאת

כאשר.הלילהכללמשךהעולאתהפרה

אתוהביאובבוקרלמחרתהחכמיםהגיעו

מעלהעולאתוהוציאגויאותורץ,הזהב

החכמיםאותהכשראו.להםוהוציאה,הפרה

!להצרכיםאנואין!פרתךאתטול:לואמרו

,מישהועללשחוקלךשבאהבאהופעם

(המדרשלשון)!שלךאימאעלתשחק

?הפרהעלעולששמוהחכמיםידעומהיכןו

שני.האדומהבפרהה"הקבשםסימניםשני

שערותשניישנם.דבריקוםפיהםשעלעדים

שמיםשלאזמןשכל,הפרהשלבצווארה

עולעליהשעלהוברגע.הןעומדותעולעליה

עליהששמיםשלאחרשניוסימן.נשכבותמיד

שראהכיוון.לפזולמתחילותעיניה,משא

אתולקחו,פרתואתלושהחזירוהרשע

ואחר."זובאומהשבחרברוך":אמר,הזהובים

.עצמואתוחנקהחבלאתתלה,לביתונכנס

!'האויבךכליאבדוכן

ֵאלֲ ְשרָּ ְקחּוַדֵברֲֶאלְֲבֵניֲיִּ ֶשרֲֵאיןֲבָּ ֲּמּוםְויִּ הֲא  ימָּ הְֲּתמִּ ָָּּ דמ הֲא  רָּ ֲפָּ  ָ הֲעֲֲָּ,ֲֵאֶלי לָּ ֶשרֲלֹאֲעָּ ֲֹעלא  ('לדטו פסוק פרק )!ֲֲֶליהָּ

שיעור אכילה כדי להתחייב בברכה אחרונה

כגון,"ראשונהברכה"עליולברךעליו,אוכלשאדםדברכלעל

מאותומעטאלאאוכלאינואםואפילו."העץ"או"שהכל"ברכת

לאאםאבל).אכילהלשםלאכלושבאכל,עליולברךחייב,מאכל

מברךאינו,וכדומהתבליןבהוספתלתקנובכדימאכלמאותולטעוםאלאבא

עלאף,טעםבושישלעיסהגומישלועסמיולכן.(כללזואכילהעל

עללברךחייבמקוםמכל,ממנומאדמעטאלאבולעשאינופי

,דבראיזהלשתותהבאוכן.לעיסההגומישלמטעמוהנאתו

מאותואחתטיפהרקלשתותבאאםאפילועליולברךצריך

איןאחרונהברכהאבל,ראשונהברכהלענייןדווקאזהכלאולם.משקה

אכילהושיעור,"חשובהאכילה"מהמאכלאכלכאשראלאמברכים

השיעור,ובשתיה,גרםושבעהעשריםכלומר,"כזית"שיעורהוא,חשובה

.גרםואחדשמוניםשהיא,"רביעית"שיעורהוא

שתהיהזמןשיעורבתוךהשתיהאוהאכילהשתהיהצריך,כךעלנוסף

שלםיוםבמשךאדםיאכלאםשהרי.לזוזומצטרפותהשתיהאוהאכילה

שישתהצריך,משקהעלאחרונהברכהולענין.(דקותוחציכשבעשל

ביןוהפסיקשתהשאם,אחתבבת(גרם81שיעורשהוא)מהמשקהרביעית

,בכףמרקהשותה,ולכן.כללאחרונהברכהמברךאינו,ללגימהלגימה

ממנושתהלאשהרי,המרקאותושתיתעלאחרונהברכהמברךאינו

אינו,חמיםכשהםתהאוקפההשותהוכן,אחתבבתרביעיתשיעור

.אחתבבתממנולשתותיכולשאינומשום,אחרונהברכהעליהםמברך

יכולשאינובודאי,פירוראחרפירור,לחםפת"כזית"שיעור

שלהאכילהשתהיהצריךאלא.המזוןברכתכךאחרלברך

ונחלקו,"פרסאכילת"שלזמןשיעורבתוךכולה,"כזית"שיעור

חמששיעורשהואאומריםשיש,זהשיעורהואכמההפוסקים

עודויש)דקותוחציכשבעשלשיעורשהואאומריםוישדקות

בפרט)כזיתשיעורלאכולתמידלהיזהרנכוןלכן.(בזהשיטות

כלחובתידילצאתדקותוחציארבעבתוך(השבתבסעודות

היאכשיעורמצהאכילתכי,פסחבלילבזהלהחמירראויובפרט).השיטות

שיעורבתוךלאכולרשאי,הדברעליוקשהאםמקוםומכל,התורהמןמצוה


