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 מה הקשר בין פרשת שמיני לפרשת פרה? :חידה

 ויקחו אליך פרה אדומה )יט, ב'(: תשובה
משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך אמרו תבוא אמו ותקנח  -רש"י

 הצואה כך תבוא פרה ותכפר על העגל...
 לחטא העגל?ולכאורה מה הקשר בין פרה אדומה 
חטא העגל נבע משימוש   מסביר בעל ה'ישמח ישראל' זיע"א:

בהיגיון, 'וירא העם כי בושש משה...' עם ישראל רצו תחליף 
על . לכן כפרתם )המוטעה(למשה ומבחינתם פעלו על פי ההיגיון 

יקיימו את מצוות פרה אדומה שהיא  כאשר תהיה חטא העגל 
 מחוסרת היגיון...

 
דבר אשר ציוה ה'  ויאמר משה זה ה: ובפרשת שמיני נאמר

 ט', ו'() תעשו וירא אליכם כבוד ה'
אם תקיימו את מצוות התורה רק   :ובפשטות אפשר להסביר

אז תזכו שיתגלה אליכם כבוד  ...'זה הדבר אשר ציוה ה''בגלל ש
  .ה' שהסתלק לאחר חטא העגל

***** 
 ... כי היום ה' נראה אליכם )ט', ד'(לזבוח ושור ואיל לשלמים

 ...שכינתו במעשה ידיכםלהשרות  – רש"י
ברבים? והלא רק אהרון נצטווה   'במעשה ידיכם'מדוע נאמר 

 לציווי לעם ישראל(. )ויתכן לומר שזה מתייחסלהקריב? 
 בהר)שמעתי בעבר ממתרץ נפלא רבי אלעזר הלוי ממראקש זצ"ל 

בשעה   )מנחות קי'(רא מ: מובא בגהקדמה: (שליט"א ש, לוונשטיין
ה מקריב כנגדו ילמטה הקרבנות שאהרן הכהן היה מקריב 

 ישראל. שר בשמים מיכאל
על אהרון   ' הכוונה היאלהשרות שכינתו במעשה ידיכם'לפי זה 

 למעלה. שר ישראל מיכאלה יחד עם המלאך למט
,  אהרןאותיות  – 'נראהכי היום ה' 'רמז נפלא לדבר בפסוק 

 !מתוק מדבש    .מיכאלאותיות  'אליכם'
***** 

 ?ש'ו  הכי טוב זה 'ב  המותג מנין יש ראיה ש חידה:

   אל אהרן קרב אל המזבח...)ט', ז'(אמר משה יו תשובה:

לכך   ש'ו  'ּב וירא לגשת, אמר לו משה: מה לך ש'ו  'ּבשהיה אהרן  -רש"י
 ...נבחרת

מובא בחז"ל אדם שעשה עבירה  ' םאומר ה'דגל מחנה אפרי
 ומתבייש בה מוחלין לו עליה.

האם בגלל חטא העגל? אז  '?ש'ו  'ּבמה לך ' :אמר משה לאהרן
תה יכול לגשת וממילא א חטאאת ה מוחק לך ש'ו  'ּבשאתה  זה

 ולהקריב.
 !מתוק מדבש טוב בעולם.זה המותג הכי  ש'ו  'ּבומכאן ש

***** 
 )י', ג'( וידום אהרן...
 ולא ויחריש או וישתוק? 'וידום'מדוע נאמר 

חפץ  ')וכיו"ב ראיתי בשם האומר ה'בית מאיר' מאוסטרובצא זיע"א 

ר, חי, צומח ּב  ד  מ   בדים:בבריאה יש ארבעה ר :זיע"א( חיים'
 אזי הוא   ,רּב  ד  מ  את ה אם מנסים לצער או להכות ,ודומם. והנה

 :לעילוי נשמתדברי התורה 
 מו"ר הרב יורם אברג'ל בן רינה זצ"ל

 זאב אופגנג בן ר' יהודה ז"ל
 רחל )רשל( בת נעימה ז"ל  

 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל
 
 

 

 ,כך גם הצומח ...או בצעקה וכדו' ,בכייביע את צערו ב
אבל הדומם לא יביע שום  ,בשינוי צורה או צבע וכדומה

 תגובה כלל.
שלמרות האסון הכבד שאירע לו   ההייתמעלתו של אהרון 

 ,במיתת שני בניו הוא הגיב כדומם, לא בכי ולא תרעומת
א יתברך  אלא דממה כדומם מתוך אמונה מוחלטת בבור

 שמו.
ע"ה אשר  דוד המלךהתשובה היא מי עבר את אהרון? ו

ר וזימר ש לא רק שלא התרעם אלא ,םהייסורילמרות כל 
 'ולא ידום...כבוד  שנאמר 'למען יזמרך וריוסלה' ושמח ביי

 'ראברהם סבע זצ"ל בספרו 'צרור המו חולק על כך רבי
בריו גם אהרון שמח בייסוריו וההוכחה היא מרש"י על ולד

קיבל שכר על שתיקתו ומה שכר קיבל? שנתיחד  ' :'וידום אהרון'
וידוע שאין   עמו הדיבור שנאמרה לו לבדו פרשת שתויי יין'

ומכאן שכינתו על אדם השרוי בעצבות  הקב"ה משרה
 !מתוק מדבש. חייבים לומר שגם אהרון היה שמח בייסורין

***** 
 )י', ט'( ולא תמותו ...יין ושכר אל תשת

 ...סולההא למדת שאם עבד עבודתו פ :ולהבדיל :רש"י
 ... אםרביעית ייןיותר מאם שתה '  כמו כן נפסק בשו"ע 

 '...תפילתו תועבה אם התפלל מלךהאינו יכול לדבר בפני 
תה  שאם ו :ראשי תיבות 'יין ושכר אל תשת' :רמז לדבר

   )על התורה( ועבה'תיכור שפילת תהתפלל לסור אביעית רדי כ
 

 מילתא דבדיחותאובעניין שיכור 
  :אפאומר לו הרו ,רופאל שתיין כרוני נכנס לבדיקה אצ

אם תפסיק לשתות אתה פשוט תאריך  מתוק, תדע לך'

  ,אתה מה זה צודק ,רוקטוד' :עונה השתיין 'את ימיך

ותאמין לי  .ם אחד בלי ארק לשתייהנתקעתי יובאמת 

 ...'בחייםזה היה היום הכי ארוך שלי 
***** 

כי מפריס פרסה הוא ושוסע שסע פרסה והוא   החזירואת 
 )יא', ז'( גרה לא יגר טמא הוא לכם

לכאורה   'והוא'המילה  'גרה לא יגר והוא'מדוע נאמר 
 מיותרת?

 הואתנאי ' :רבנו 'אור החיים' הקדוש דייק באופן פלאי
לא יגר, אבל לעתיד לבא יעלה גרה  הואהדבר כל זמן ש

' ואמרו שמכאן נקרא שמו 'חזיר' ...ויחזור להיות מותר
 .שעתיד הוא לחזור ולהיות מותר באכילה

הנ"ל: ידוע שבית  'אור החיים'וראיתי הסבר נפלא על 
שנאת חינם ואנו עדיין באריכות  ןבעווהמקדש השני נחרב 

 ו עוון זה וכולנו נגועים בו.הגלות כיוון שטרם תיקנ
דהיינו מבחוץ  ,ומה היא שנאת חינם? שאין תוכו כברו

 מראה לחברו אהבה ובליבו מלא שנאה כלפיו. 
אבל  שמראה את טלפיו כטהור ,ק כמו החזירוהרי זה בדיו

  בתוכו הוא טמא )שלא מעלה גרה(.
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 )י', ג'( וידום אהרון...
עמו הדיבור  קיבל שכר על  שתיקתו. ומה שכר קיבל? שנתייחד  :רש"י

 ..שנאמרה לו לבדו פרשת שתויי יין.
(: חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך מובא בגמרא )ברכות

על הטובה, ומקשה הגמרא והרי על בשורות טובת מברכים 
  מברך ברוך דיין האמת? )רח"ל(הטוב והמטיב ועל בשורות רעות 

מתרצת הגמרא: 'אמר רבא לקבולינהו בשמחה...' כלומר על 
'דיין   )ל"ע(האדם להשתדל להגיע לדרגה כזו שכאשר יברך 

כמו על זכייה בפיס  ,האמת' הוא יעשה זאת בשמחה ובטוב לבב
 או על הולדת בן.

אהרון   -היא הגיע לדרגה הזו? התשובהיכול למי והשאלה היא 
הכהן. ומנין לנו? שמא הוא רק נדם ולא ענה אבל בליבו לא  

    שמחה? ההיית
שהרי מיד לאחר    :בשם 'צרור המור'הוכחה לכך והבאנו לעיל 

ת 'וידבר ה' אל אהרון לאמור יין  מכן הקב"ה דיבר אתו ביחידו
ושכר אל תשת...' וידוע הרי שאין הנבואה שורה על אדם  

 כשהוא בעצבות אלא רק מתוך שמחה.
'וידום אהרון' היה מתוך שמחה ממילא חייבים אכן לומר ש
 !מתוק מדבש  הנפלא.המיוחד וומתוך אמונה ולכן זכה בשכר 

 
 )עלינו לשבח(:ובעניין זה סיפור נפלא 

  הבמחלקה סיעודית באחד מבתי החולים בארץ היית
מאושפזת אישה זקנה. אחד הנכדים שלה היה מקפיד להגיע  

 בקביעות לסעוד אותה ולסייע לה ליד מיטת חוליה.

 ,הקשישה שולטת על עצמה ההייתבשל מצבה הנפשי לא 
פותחת עליו   הייתהוכל אימת שהנכד היה מגיע אליה היא 

, אבל הנכד שהיה בן תורה וירא שמים רמות בצעקות
אמיתי, קיבל את הגערות והצעקות באהבה גמורה, ולא 

 מילה אחת...ב וולהיה משיב על הדברים 
אשר שהה הבן ליד מיטתה של הסבתא,  פעם אחת, כ

איבדה לרגע הסבתא את שיניה התותבות. היא החלה  
ומשלא מצאה אותן  החלה לצעוק על הנכד 'אתה  ...לחפשן

' ...' 'אתה מכרת לי את השיניים...ת לי את השיניים שליגנב
 המחלקה ויתר החולים. אנשיוביישה אותו לפני כל  

הפעם לא הגיב הבחור, אלא נשא את כאבו בדומיה  גם
 והמשיך אף הוא לחפש  את שיניה של הסבתא. 

הישישה את  הרימהבשלב מסוים, משלא נמצאו השיניים, 
שכמעט גם  זקה רבה עדידה וסטרה לו על לחיו בחו

 שלו אבדו... השיניים
לוקיו, מגיב בסלחנות -עבד נאמן לאשהיה והבחור, 

מופתית. הוא יודע את כאביה של סבתו, מודע למחלה 
ה על מעשיה, הקשה בה היא נתונה עד כדי אי שליט

מאמין באמונה שלימה שהמכות הללו לא באו  והעיקר,
וממילא אין שום ספק  . , אלא מידיו של בורא העולםמידיה

 ולה וכגודל המכה כן גודל הטובה.טובה גד שתצמח מכך
 ואכן הוא זכה לטובה ענקית... 

נוספת,  האישמאושפזת  ההייתליד מיטתה של הסבתא 
כל אותה  שראתה את כל אשר נעשה. היא התבוננה במשך 

ותיו של הנכד. היא ובגתתקופה במעשיה של הסבתא וב
בשלב  ש כך תרומיות, עד -הכל ממידותיו  התפעלה כל כך

מסוים היא החליטה להציע אותו לאחת מנכדותיה 
ויש לומר ולציין שמדובר באחת  ...לפרקה השהגיע

 המשפחות המיוחסות ביותר שיש כיום לעם היהודי.
של  ההתגברותהיא תיארה בפני משפחתה את מסכת 

השיניים  עניין, וסיפרה להם במיוחד את המצויןחור בה
לנכד והסטירה  השהייתלמרות הבושה הגדולה ועל כך ש

 לעשות והמשיךהנפלא בפלך השתיקה  הבחורבחר  ,שקיבל
 .שלו בנאמנות גמורה ההמצוואת מלאכת  

 אל הפועל. יצאים והשידוך לא עברו ימים רב
החתן והכלה לבוא יחד  ווהנה, בהגיע יום החופה, החליט

מיד לאחר החופה כדי לקבל את ברכתה של הסבתא 
  הרי בגללה יצאשישה, והסבירו זאת בשפה פשוטה: 'יה

 המופלא הזה אל הפועל...' השידוך
בגלל המכות שהיא נתנה  ויותר נכון, לא בגללה, אלא 

שהרי   ,ילו גרמו למעשה לשידוך שיתבצעאת לנכדה. מכו
 ,מגיב בסלחנותהנכד השכנה בבית החולים ראתה כיצד 

 ובשל כך הציע אותו לנכדתה.
 

וברורה,   תים! מסיפור זה עולה מסקנה חותכראחים יק
אין  צריך לדעת ולזכור ש, תביזיונוספגנו  ,ותכקיבלנו מ

ת רצון גדולה מזו כדי להביא על  עסגולה טובה ואין ש
 האדם את הישועה הגדולה שלה הוא מייחל.

אמנם על הייסורים נאמר 'לא הם ולא שכרם...' אבל  
את לעבור הידיעה הזו חשובה לכל מי שנאלץ בכל ז

מסלול של ייסורים רח"ל. שידע ויפנים שהקב"ה לא  
נשאר חייב לשום בריה וכל מי שמקיים את 'וידום אהרון' 

 יזכה גם הוא בוודאי לכך שיתייחד עמו הדיבור  
 ולישועות גדולות!!!

 
 שבת שלום ומבורך!!!

 נקודה למחשבה! רעיון וסיפור לשבת קודש...

את  כאשר אנו נתקן ,'אור החיים'בדברי  שזהו הרמזויתכן 
אז תגיע  ,מבחוץונהיה אוהבים מבפנים ו ,ועצמינו וליבנ

הגאולה ואז ממילא לא יהיה צורך בטומאת החזיר כדי להוכיח 
טהור גם  יהלות גרה ויהעוגם הוא יהיה כשר ויחזור לה ,אותנו

 !מתוק מדבשנפלא ו     מבפנים וגם מבחוץ.
***** 

  ש משה והנה שורף ויקצוף עלר  ש ד  ר  ואת שעיר החטאת ד  
 אלעזר ועל איתמר בני אהרון הכהנים לאמר )י', טז'(

ידוע שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, ואם כן כיצד הגיע  
 כעס?משה רבנו לכלל 

מסביר רבי יצחק ישראל מאלכסנדר זצ"ל: הכעס אותו גינו  
אבל כעס הפנים הוא הכעס  ,חכמים הוא כעס הלב דווקא

 .את בניו ותלמידיו הרצוי כדי לחנך
ת אכלתם אא לדוע מרמז לדבר בדברי משה בהמשך בכעסו: '

א  "קודש' שעולים בראשי תיבות למילים 'מלהמקום בחטאת ה
ולא כעס  'מלא אהבה'סו של משה היה ה' רמז לכך שכע"אהב
 !מתוק מדבש        הלב.

***** 
ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא   בין הטמא ובין הטהור ללהבדי
 )יא', מז'( תיאכל

 ?תמדוע הכפילות? הרי ברור שהחיה הטמאה אינה נאכל
פב' ע"ב(: מובא בגמרא )יומא  :קדמהה :תירץ הגר"א מוילנא זיע"א

שאלו את רבי   ,כל ביום הכיפוריםהריחה מאשאשה מעוברת מעשה ב
רבי  רמא ,לחשו לה והיא נרגעה ,ואמר ללחוש לה שיום הכיפורים היום

 ויצא ממנה רבי יוחנן. ''בטרם אצורך בבטן ידעתיך :קעליה את הפסו
קרא עליה רבי את  ,לא נרגעהמעוברת אחרת גם הריחה ולחשו לה ו

 .וצר פירותא ממנה שבתאי אצוי 'זורו רשעים מרחם' :סוקהפ
לבין   (איך תבדיל בין הטמא )שבתאי :שלנו בפסוקלכך רמז  :אמר הגר"א

 ת בכיפור)היולדת( הנאכל ע"י ההבדל שבין החיה ?(הטהור )רבי יוחנן
 !מתוק מדבש  . כלאלבין החיה )היולדת( אשר לא תי


