
  

 

   ������� נא לשמור על קדושת הגליון  �������

 לפרשהפנינים 
 
אל משה אמר אל הכהנים בני אל משה אמר אל הכהנים בני אל משה אמר אל הכהנים בני אל משה אמר אל הכהנים בני ' ' ' ' ויאמר דויאמר דויאמר דויאמר ד"""" 

אהרן ואמרת אלהם לנפש לא יטמא אהרן ואמרת אלהם לנפש לא יטמא אהרן ואמרת אלהם לנפש לא יטמא אהרן ואמרת אלהם לנפש לא יטמא 
 )א, כא (                                                      """"בעמיובעמיובעמיובעמיו

 המוכיחים את -  אמר אל הכהים בי אהרן
הם בבחית , העם ומשתדלים להחזירם למוטב

 אל כל והה אומרת התורה. בי אהרן, כהים
בשעה . לפש לא יטמא בעמיו: אחד מהם

ה 'יהי, )בעמיו(שהוא עומד ומוכיח את העם 
זהיר וזהר שלא יטמא ולא יקלקל את פשו 

                             .או בפיות צדדיות, ביהירות
 )'בר המגיד ממזריץ, דוב' ר(                                 

 
 - ן ואמרת אלהםאמר אל הכהים בי אהר

קדושת הכהים מקורה בזה שהם מזרעו של 
 יש צורך גם -אבל לא די בזכות אבות . אהרן

אמר אל הכהים בי "ולכן . ביחוס עצמו
 -שלא יסתפקו בזה שהם בי אהרן , "אהרן

, הדיבור מופה אליהם, "ואמרת אליהם"
שעליהם החובה להיטהר ולעלות במדרגות 

 )ליביש חריף' ר(   . הקדושה מכוח זכותם הם

 
 מלמד שהראהו -  אמר אל הכהים בי אהרן

 דור דור -ה למשה דור דור ושופטיו "הקב
דור דור ). מדרש רבה אמרו כו... (ומהיגיו

דור קטן זקוק .  המהיג לפי הדור-ומהיגיו 
ככל שמחלתו , משל לחולה. למהיג גדול
  . כן צריך לרופא מומחה יותר-אושה יותר 

 )ר שמחה בום מפשיסחא"ר (                                 

 
 מלמד שהראהו -  אמר אל הכהים בי אהרן

דור דור ', וכו, ה למשה  דור דור ושופטיו"הקב
). כו, ר אמור"מ... (דור דור וגזליו, וחומסיו

ה למשה גם את החמסים "למה הראה הקב
 שהפשעים משתים בכל -? והגזלים שבכל דור

, גזילה: ה קרא' מה שבדור הקודם הי,דור
, מולדת- אהבת: קרא בדור אחר, רציחה ופשע

: מה שבדור אחד קרא. מלחמת הקיום
: קרא בדור השי, שקר ושחיתות, צביעות

ממילא לפי . מאבק רעיוי ואמות מפלגתית
טיב החמסים והגזלים אפשר לעמוד על טיבו 

 )הדרש והעיון(                                    .  של הדור
        
לאמו ולאביו לאמו ולאביו לאמו ולאביו לאמו ולאביו , , , , כי אם לשארו הקרב אליוכי אם לשארו הקרב אליוכי אם לשארו הקרב אליוכי אם לשארו הקרב אליו""""

  )ב, כא (                              """"ולבנו ולבתו ולאחיוולבנו ולבתו ולאחיוולבנו ולבתו ולאחיוולבנו ולבתו ולאחיו
 העין שכהן הדיוט - כי אם לשארו הקרב אליו

 משום - מה שאין כן הזיר , מטמא לקרובים
, שקדושת כהן הדיוט היא קדושת משפחה

,  גם מטמא להםלכן, קדושת תולדה וקירבה

כן צריך גם לטמא , כשם שמקבל קדושה מהם
שקדושתו היא קדושה , אבל הזיר. להם

ואין לקדושה שייכות אל , פרטית, עצמית
. על כן לא יטמא להם, תולדה וקירבת משפחה

שהתעלותו בקדושת כהן גדול , לכן כהן גדול
, לא מחמת קירבת משפחה, אף היא מכח עצמו

   .קרוביםכן הוא לא מטמא ל- על
 )"אבי זר"בעל , בשם אביו, שם משמואל(     

 
,  וטעם להזכיר אמו קודם האב-  לאמו ולאביו

אבן (י רוב "כי הזכר חי יותר מהקבה עפ
) א"פסוק י(למה באות הפרשה , מקשים). עזרא

" לאביו ולאמו לא יטמא"אצל כהן גדול אמר 
ג "ויש לתרץ כי אצל הכה.  אביו קודם לאמו-

י "כי עפ, שלא יתכן שאמו תמות קודםכמעט 
הרוב כהן הדיוט מתמה לכהן גדול במקום 

הכהן המשיח  "-הוא יורש את אביו , אביו
לכן כל זמן שאביו קיים עדיין ". תחתיו מביו

  .כ לא טמא להם"ג והאם מתה אח"איו כה
לפיכך ): מכות יא(לפי זה מתאים לשון הגמרא 

ות להם מספק) גדולים(אמותיהם של כהים 
ה וכסות כדי שלא 'מחי) לרוצחים בשוגג(

 רק אמותיהם של -, יתפללו על ביהם שימותו
כי על פי , ולא אבותיהם, ג דאגו לביהם"כה

רוב הכהוה הגדול באה לבן בירושה מאביו 
 )ד בווארשא"אב, יעקב גזודהייט' ר(           .שמת

        
ולאחתו הבתולה הקרובה אליו אשר לא ולאחתו הבתולה הקרובה אליו אשר לא ולאחתו הבתולה הקרובה אליו אשר לא ולאחתו הבתולה הקרובה אליו אשר לא """"

 )ג, כא (                          """"ה יטמאה יטמאה יטמאה יטמאהיתה לאיש להיתה לאיש להיתה לאיש להיתה לאיש ל
) סוטה ג( בגמרא - לה יטמא.. ולאחתו הבתולה

עקיבא ' ישמעאל ור' דברים אשר ר' מים ג
דברי ,  רשות-וקא את אשתו : חלקים בהם

לעולם . חובה: עקיבא אומר' ר, ישמעאל' ר
' ישמעאל ר' דברי ר,  רשות- בהם תעבודו 

דברי ,  רשות-יטמא לה . חובה: עקיבא אומר
חובה ומקשים : עקיבא אומר' ר, ישמעאל' ר

איך יתיישבו  דבריהם עם המאמר ', בתוס
כי הרי , ג מצוות אמרו למשה"תרי): מכות כג(

? ישמעאל יוצא שיש שלוש מצוות פחות' לפי ר
דוד אופהיים בספרו '  תשובה קולעת ותן ר-
ציציות ' ד: יש משה במחות". משיב ציון"

' ר, שארבעתן מצוה אחת, כבות זו את זומע
מחות (ישמעאל אומר ארבעתן ארבע מצוות 

, ישמעאל החשבון מדוייק' כן גם לר- אם). כח
המצוות הקודמות החסרות לפי ' כי במקום ג

 . מצוות של ציציות' מתוספות ג, דבריו
 )המגזי התור(                                                          

        

וקדשתו כי את לחם אלקיך הוא מקריב וקדשתו כי את לחם אלקיך הוא מקריב וקדשתו כי את לחם אלקיך הוא מקריב וקדשתו כי את לחם אלקיך הוא מקריב """"
   """"מקדשכםמקדשכםמקדשכםמקדשכם' ' ' ' ה לך כי קדוש אני דה לך כי קדוש אני דה לך כי קדוש אני דה לך כי קדוש אני ד''''קדש יהיקדש יהיקדש יהיקדש יהי

 )ח, כא (                                                                     
ובכל  -  וקדשתו כי את לחם אלקיך הוא מקריב

שם , "הם'לחם אלקי"הפרשה אמר 

הן  כי בפסוק הזה מדובר על כ".הם'אלקי
מין שאם לא רצה ", ששא אשה בעבירה

"  כרחובעל -ל וקדשתו "ת,  הלקוהו-להוציאה 
ה רוצה לייחד את שמו "ואין הקב). יבמות פח(

כי את לחם "ולכן כתוב , על עוברי עבירה
 )חתם סופר(        .ולא את לחם אלוקיו" אלקיך

 
קדושים ) "פסוק ו( רק אחרי שאמר - וקדשתו

אמר , מכוחם ומעבודתם, מעצמם, "יהיו
שיסייעו לו , י קהל ישראל"ע" וקדשתו"

אלב עיקר , במעשיהם ובתפילותיהם, בקדושתו
ידי -על, הקדושה צריכה לבוא מהכהים גופא

 )אזים לתורה(                               .מעשיהם הם

 
כל קדושתו באה לו ). י"רש( על כרחו - וקדשתו
ולא ,  הוא מקריבכי את לחם אלקיך', מאת ד

. ה'ולכן אין לו זכות לוותר עלי, בשביל מעלות
בין ) קדושין לב(ל "ולזה גם ההבדל לפי חז

תלמיד חכם יכול לוותר , תלמיד חכם לבין מלך
שתורתו שלו היא כתוצאה , על כבודו

 )דברי שאול(  . מה שאין כן במלך, מהתאמצותו

 
וקדשתו לכל , ישמעאל'  תא דבי ר- וקדשתו

 בתורה -לפתוח ראשון , ר שבקדושהדב
 וליטול - בסעודה -  ולברך ראשון -ובישיבה 

לפתוח ראשון ולברך ). גטין ט(מה יפה ראשון 
אבל איזו , זה בכלל וקדשתו, יחא, ראשון

- ראה ש- ? "ליטול מה יפה "-קדושה יש ב
איו בכלל דבר " ליטול מה יפה ראשון"

כי אם הוא . ואיו אלא משום כבוד, שבקדושה
ממילא צריך להוג , פותח ראשון ומברך ראשון

 )ם שיף"המר(      .בו כבוד ולתת לו החלק היפה
  

ראשו ראשו ראשו ראשו - - - - והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק עלוהכהן הגדול מאחיו אשר יוצק עלוהכהן הגדול מאחיו אשר יוצק עלוהכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על""""
שמן המשחה ומלא את ידו ללבש את שמן המשחה ומלא את ידו ללבש את שמן המשחה ומלא את ידו ללבש את שמן המשחה ומלא את ידו ללבש את 
הבגדים את ראשו לא יפרע ובגדיו לא הבגדים את ראשו לא יפרע ובגדיו לא הבגדים את ראשו לא יפרע ובגדיו לא הבגדים את ראשו לא יפרע ובגדיו לא 

 )י, כא(                                                  """"יפרםיפרםיפרםיפרם
 בכמה מקומות בתורה אמר - הכהן הגדול

והכווה היא על כל אלה הכהים , "אהרן"
ולמה לא אמר , הגדולים שיקומו תחתיו מביו

 כדי שלא לפתוח -? במשמעות זו" אהרן"כאן 
. פה לשטן ולייחס לשם אהרן איות ואבילות

, אמר אם הכהן המשיח יחטא) ג, ד(וכן לעיל 
י שלא להזכיר שם  כד-" אהרן"ולא אמר 

  .ולא אפילו בדרך משל, אהרן על חטא
  )אזים לתורה(          

  
הכהן הגדול צריך להיות  - והכהן הגדול מאחיו

שירגיש בצרת העם , אח ורע לכל אחד, מאחיו
  .ומשושו כמו ביגוו ושמחתו של אחיו

  )החוזה מלובלין(   



אין גבהות לפי  -  והכהן הגדול מאחיו
ואין גדולה בפלטין של , )'ת יברכו(המקום 

ואין לומר ). ג"י ה"ירושלים שבת פ(מלך 
סתם על הכהן המשיח המשמש לפי " גדול"
, "הגדול מאחיו"ולכן אמר . במקדש' ד

  )אזים לתורה( .             שלגבי אחיו הוא גדול
 

  
גדלהו משל אחיו  - והכהן הגדול מאחיו

, ן הגדולגדלותו ועליוותו של הכה). יומא יח(
צריך להיות בעיקר , של המהיג בישראל

גדלות , יהודית, גדלות מקורית, משל אחיו
,  לא מתורות זרות- בתורה וביהדות 
לא כגדול בחכמות . ממקורות כריים

  )הכהן' הרב צ(                                  . חיצויות
        

 )יג, כא(              """"ה יקחה יקחה יקחה יקח''''והוא אשה בבתוליוהוא אשה בבתוליוהוא אשה בבתוליוהוא אשה בבתולי""""
רמז , שמוה עשרה: בגימטריא" והוא"

 - והוא . "ל בן שמוה עשרה לחופה"לדברי חז
 )חל קדומים (                    ". אשה יקח- ח "בן י

        

אלמנה וגרושה וחללה זנה את אלה לא אלמנה וגרושה וחללה זנה את אלה לא אלמנה וגרושה וחללה זנה את אלה לא אלמנה וגרושה וחללה זנה את אלה לא """"
        """"יקח כי אם בתולה מעמיו יקח אשהיקח כי אם בתולה מעמיו יקח אשהיקח כי אם בתולה מעמיו יקח אשהיקח כי אם בתולה מעמיו יקח אשה
 )די, כא(

 מלמד - כי אם בתולה מעמיו יקח אשה
: הייו. )תורת כהים(שמצוה עליו לישא 

שאם הכהן הגדול איו רוצה , שלא אמר
  .אלא מצוה שישא, רשאי, לישא אשה כלל

כשהתאלמן החוזה מלובלין התייעץ עם 
, מקורביו אם לשאת אשה פעם שית או לא

כהן ,  רבי- פתלי מרופשיץ ' אמר לו תלמידו ר
ה צריך 'ה צריך לכפר על העם הי'גדול שהי

  ...שברה לו לב 'כדי שיהי, לישא אשה
 )יפת' י(   

        

דבר אל אהרן לאמר איש מזרעך דבר אל אהרן לאמר איש מזרעך דבר אל אהרן לאמר איש מזרעך דבר אל אהרן לאמר איש מזרעך """"
ה בו מום לא יקרב ה בו מום לא יקרב ה בו מום לא יקרב ה בו מום לא יקרב ''''לדרתם אשר יהילדרתם אשר יהילדרתם אשר יהילדרתם אשר יהי

 )זי, כא(                                                  """"להקריב לחם אלקיולהקריב לחם אלקיולהקריב לחם אלקיולהקריב לחם אלקיו
ה בו מום לא 'איש מזרעך לדרתם אשר יהי

כי כל איש אשר בו :  והלאה- יקרב להקריב
בפסוק הראשון לשון ). יח, כא(מום לא יקרב 

בפסוק השי , "ו מוםה ב'אשר יהי"עתיד 
 בפסוק הראשון -" אשר בו מום"לשון הווה 

אבל ,  בזה אשר אין לו עדיין המוםמדובר
כי , מי שלוקח שוחד, הייו, ה לו בוודאי'יהי

אף , מי שעובר על רגל גאוהאו , השוחד יעוור
כי החטא , ה' אבל יהי-שעדיין איו בעל מום 

 ) יקרכלי(     ....שמביא למום הוא בעצמו מום
        

לרצנכם לרצנכם לרצנכם לרצנכם ' ' ' ' וכי תזבחו זבח תודה לדוכי תזבחו זבח תודה לדוכי תזבחו זבח תודה לדוכי תזבחו זבח תודה לד""""
 )כט, כב(                                                   """"תזבחותזבחותזבחותזבחו

מי שעשה לו ס ויצל מסכה צריך להביא 
אף כי בעצם כל , מרעה' תודה על שהצילו ד

ה אם 'יותר טוב הי; העין הוא שלא לרצוו
יך ה צר'ה בא בכלל לידי סכה ולא הי'לא הי

. אין קרבן תודה לרצון האדם, כן-ואם. לס
שצריך האדם לשמוח , אבל האמת היא

כי לא לחם באו לולא , ביסורים שעברו עליו
ולכן . וחסדיו יצל' ורק ברחמי ד, ה חוטא'הי

גם כשתכפו עליו היסורים ישמח בהם ויודה 
כי העישוהו בעולם הזה ותכפרו ', לד

שישמחו ל "וכמו שמציו בחז. עווותיו
אשרי ): יב, תהלים צד(ודוד אמר . ביסורים

  .ה'הגבר אשר תיסרו י
 לרצוכם -' וכי תזבחו זבח תודה לד: וזה

שתקבלו באהבה כל מה שעבר , תזבחו
 )כתב סופר(                                           .עליכם

 

ביום ההוא יאכל לא תותירו ממנו עד ביום ההוא יאכל לא תותירו ממנו עד ביום ההוא יאכל לא תותירו ממנו עד ביום ההוא יאכל לא תותירו ממנו עד """"
 )ל, כב(                                           "''''בקר אני דבקר אני דבקר אני דבקר אני ד

 התודה היא מסוג קרבן - ביום ההוא יאכל
שהם קדשים קלים האכלים לשי , שלמים

ולמה תודה אכלת רק , ימים ולילה אחד
ולא עוד אלא שצריך , ליום ולילה עד חצות

חלות ולאכלם בזמן הקצר ' להביא עמה מ
שעיקר :  ויש  לומר-? מה הטעם בזה? הזכר

על החסדים ' תכלית התודה היא להודות לד
ועל ידי . שהפליא לעשות עם מביא התודה

. פרסום החסדים יתגדל ויתקדש שמו יתברך
, ה בתוך קהל ועדה'ואם כן רצוי שזה יהי

חסדו ' יודו לד) קז לא(כמבואר בתהלים 
וירוממוהו בקהל עם , ופלאותיו לבי אדם

ודה ויזבחו זבחי ת. ובמושב זקים יהללוהו
וכדי שיזמין ). שם כב(ויספרו מעשיו ברה 

את כל קרוביו ומכריו לסעודת " בעל הס"
גזרה התורה שיאכלו אותם ביום , הודאה זו

כדי שיזמין אשים הרבה לסעודה זו , אחד
  .ויפרסם את הס ברבים

שבקרבן תודה הזהיר הכתוב , וכדאי לציין
) טו, ז(צו ' וכן בפ" לא תותירו ממו עד בקר"
ואילו בקרבות ". לא ייח ממו עד בקר"

והותר עד יום השלישי באש : שלמים אמר
אף שפרטי ', והותר מבשר הזבח וכו, תשרופו

אולם ההדגשה , הדין של ותר שווים בשיהם
השלילית בתודה היא מאלפת ומרמזת על 

  )אזים לתורה(                        .הכווה המיוחדת
  
   """"''''ועשיתם אתם אני דועשיתם אתם אני דועשיתם אתם אני דועשיתם אתם אני דושמרתם מצותי ושמרתם מצותי ושמרתם מצותי ושמרתם מצותי """"

 )לא, כב(                                          
ולא תחללו .. ושמרתם מצותי ועשיתם אתם

ושמרתם מלשון   – את שם קדשי וקדשתי
הייו שתחכו ותצפו , "ואביו שמר את הדבר"

כדברי . לרגע שבו תוכלו לקיים את המצוות
. זהכי ימי הייתי מצטער על פסוק : עקיבא' ר

בכל פשך אפילו וטל את שמתך אמרתי 
ולא ). ברכות סא(מתי יבוא לידי ואקיימו 

כשרק לא תחללו תהיו ,  ותקדשתי- תחללו 
ישב ולא "כי . בעיי כאלו קדשתם את שמי

". עבר עבירה ותים לו שכר כעושה מצוה
כשהוא מצפה למצוה : כלומר, )קדושין לט(

 )חתם סופר(          .ולא הזדמה לידו לקיימה

 
ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי """"

        """"מקדשכםמקדשכםמקדשכםמקדשכם' ' ' ' בתוך בני ישראל אני דבתוך בני ישראל אני דבתוך בני ישראל אני דבתוך בני ישראל אני ד
 )לב, כב(                                    

,  ואמם כן-? חיוב ושלילה בחדא מחתא
ביד אחת , כלומר, אפשר לקדש ולחלל כאחת

, בין הארץ: לעסוק בדברים שבקדושה
 - וחסד עיי צדקה, תיקון החברה והמדיה

. וביד שייה לחלל את הדברים המקודשים
 - " ולא תחללו את שם קדשי"על זה אמר 

  ".וקדשתי"אף בזמן שאתם מקיימים את ה
 )שארית מחם (      

 
אלימלך '  ר- וקדשתי בתוך בי ישראל

ה דורש ומבקש מאת אשי 'מליזסק הי
כי בכל שעה של בטלה יהיו כל , שלומו

שהוא , מובא למעלהמעיייהם בפסוק ה
בכל עת ובכל : וזו היתה לשוו. מצות עשה

, רגע שאדם פוי ואיו עוסק בתורה הקדושה
או , ובפרט בעת שהוא יושב בטל לבדו בחדרו

יהרהר , שוכב על מטתו ואיו יכול לישון
". וקדשתי בתוך בי ישראל"במצות עשה 

ידמה בפשו ויצייר במחשבתו כאילו אש 
ה עולות 'ערת לפיו ולהבותיגדולה ווראה בו
והוא לשם קדושת שמו , עד לב השמים

יתברך שובר את טבעו ומפיל עצמו לתוך 

ה "ומחשבה טובה הקב. האש על קידוש השם
 מצא שאיו שכוב או ישוב -מצרפה למעשה 

, בטל אלא מקיים מצות עשה דאורייתא
שהיא יסוד האמוה והעמוד הגדול שכל בית 

 )מאוצר החסידות(                .ישראל שען עליו

 
 מסור עצמך - וקדשתי בתוך בי ישראל

אפילו תועה אחת של ). י"רש(וקדש שמי 
אדם איה יכולה להיות אמת בלי מסירות 

  )אהרן השי מקרלין' ר ר"אדמו(.                 פש

 
 מסור עצמך - וקדשתי בתוך בי ישראל

מסור וכשהוא מוסר עצמו י... וקדש שמי
עין מסירות פש ). י"רש(עצמו על מת למות 

אין ' על קידוש השם הוא שבמקום קידוש ד
וכשם שמותרת שחיטת . לאדם מציאות כלל

שבמקום מציאות , חיים לצורך האדם-בעלי
, האדם אין מציאות בעלי חיים חשבת כלום

אין , אלף אלפי פעמים, שכן-כך ומכל
דוש מציאות האדם חשבת כלום במקום קי

, שגם פשו ושמתו, ולכן מובן. שמו יתברך
אים חשבים , ואפילו חלקו לעולם הבא

ולכן . מציאות כלל במקום קידוש השם
שלא יהא מחשב , מצוות קידוש השם היא

אלא , שיזכה בו על מסירת פש, כלל שכרו
  .מסירות הפש מתוך אהבה בלבד

 )וב'אברהם מסוכצ' ר ר"אדמו(   

        
 )א, כג(                """"ה לאמרה לאמרה לאמרה לאמראל משאל משאל משאל מש' ' ' ' וידבר דוידבר דוידבר דוידבר ד""""

דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם """"
אשר תקראו אתם מקראי אשר תקראו אתם מקראי אשר תקראו אתם מקראי אשר תקראו אתם מקראי ' ' ' ' מועדי דמועדי דמועדי דמועדי ד

 )ב, כג(                          """"קדש אלה הם מועדיקדש אלה הם מועדיקדש אלה הם מועדיקדש אלה הם מועדי
 דבר אל בי ישראל. אל שמה לאמר' וידבר ד

' וידבר ד:  הה בכל פרשת המועדים אמר-
מלבד . דבר אל בי ישראל, אל משה לאמר

אל ' וידבר ד: שם אמר רק, ם הכפוריםביו
. דבר אל בי ישראל: ולא אמר, משה לאמר

כי באמת מצוות תעית , יתכן שההסבר הוא
ואיסור עשיית מלאכה ביום הכפורים אמרו 

וזה שתחדש פה  איסור , בפרשת אחרי מות
וכרת לא ,  דבר המסור לשמים הוא- כרת 

  .שלא שייך בה אזהרה, צריכה אזהרה
ועייתם את פשותיכם :  גם כתובוכאן

) ה ט"ר(ל למדו מכאן "וחז, בתשעה לחדש
הייו הדין של , שמוסיפין מחול על הקודש

ביצה (ומובא בגמרא . פ"תוספת היו ביוהכ
, פ דאורייתא היא"הרי תוספת יוהכ): ל

ואכלו ושתו עד שחשכה ולא אמרין להו ולא 
. וטב שייהו שוגגין ולא יהיו מזידיןכי מ, מידי

, לרמז, ולכן לא כתוב כאן דבר אל בי ישראל
 הדין של תוספת -שמוטב שלא לומר להם 

    . כדי שיהיו שוגגין- שתחדש כאן יעיו
 )משך חכמה(     

        
ששת ימים תעשה מלאכה וביום ששת ימים תעשה מלאכה וביום ששת ימים תעשה מלאכה וביום ששת ימים תעשה מלאכה וביום """"

השביעי שבת שבתון מקרא קדש כל השביעי שבת שבתון מקרא קדש כל השביעי שבת שבתון מקרא קדש כל השביעי שבת שבתון מקרא קדש כל 
בכל בכל בכל בכל ' ' ' ' מלאכה לא תעשו שבת הוא לדמלאכה לא תעשו שבת הוא לדמלאכה לא תעשו שבת הוא לדמלאכה לא תעשו שבת הוא לד

 )ג, כג(                                             """"תיכםתיכםתיכםתיכםמושבמושבמושבמושב
 ויש - ? התחיל לדבר במועדים וגמר בשבת

כי . שכל הפסוק מוסב על המועדים, לומר
אשר לפי הדין מלאכת , ישם ששת ימי מועד

, שי ימי פסח: והם. אוכל פש מותרת בהם
ושי , יום אחד ראש השה, יום אחד שבועות

: ולכן קובעת התורה כלל. ותימים של סוכ
 ששת ימים -" ששת ימים תעשה מלאכה"

אבל יש . מועד מותרים במלאכת אוכל פש
  שבו אסורה מלאכת אוכל, עוד יום מועד

  



 

  

ועל זה אמר הכתוב , וזה יום הכפורים, פש
 )א"הגר (   ".        וביום השביעי שבת שבתון"

 
 שבת לשון - וביום השביעי שבת שבתון

וכללו בו גם ,  והפסק וביטול ממלאכהמוחה
שבתי וראה תחת "כמו , העיון והחקירה

שהכווה ישוב " אחרי שובי חמתי", "השמש
כי שבת היא היום המיוחד לחקירה . הדעת

 )הכתב והקבלה(               .ודרישה בעיי השם

 
 בעין תוספת - וביום השביעי שבת שבתון

וב 'מסוכצשהגאון רק אברהם , שבת שמעתי
 הלך פעם עם - כבר אז חשב לעלוי - בילדותו 

. אביו לבית החסידים לסיום מסכת שבת
בדיבור , ה'ובי-ה'שאם יגיד הדרן מי, אמר לו

ביום : עמד ואמר. יכבדוהו במשקה, אחד
וכגדן במסכת שבת , ד שעות"השבת יש כ

הרי יש תוספות , ולכאורה קשה. ד פרקים"כ
. ד פרקים"ותר מכה צריך להיות י'שבת והי

ופרק , אלא שתוספת שבת לאו דאורייתא
מי שהחשיך בדרך "האחרון דשבת הוא פרק 

וכתבו , )ג"דף ק ("לכרי כיסוותן 
המפרשים שמשום שתוספת שבת איה מן 

. ם"התורה לכן הקילו שיתן את כיסו לעכו
 מכאן -  הדרן עלך פרקי מי שהחשיך - וזה 

, מוכח שתוספת שבת איה מן התורה
כי לו ,  סליקא לה מסכת שבת- וממילא 

ה צריך 'הי, היתה תוספת שבת מן התורה
כגד , להיות במסכת שבת עוד שי פרקים

  .תוספת שבת לפי ולאחרי
 )הרב יוסף פצובסקי(

 
זהר ( מובא -בכל מושבתיכם ' שבת הוא לד

): ופרשת דרכים בשם המדרש, ט"קרח קע
מעולם לא זזה שכיה מישראל בשבתות 

ומפרש בעל . ט ואפילו בשבת של חול"ויו
שזה מתייחס להולך במדבר : פרשת דרכים

שדיו מוה ששה ימים , ואיו יודע מתי שבת
מכל ,  אף שהוא יום חול-ושבת בשביעי 

  .מקום כיון שהוא עושהו שבת שכיה עמו
שמדובר על , שזה מרומז בפסוק כאן, וראה

לרמז כמו שבמועדים , המועדים' שבת בפ
אפילו -  אפילו שוגגים אתם -אתם : אמר 

אפילו , ככה לפעמים גם בשבת, מוטעים
אף על פי כן זוהי שבת , הייו במדבר, מוטעה

, בכל מושבותיכם: וזהו. שהשכיה עמה
שבת - אפילו במדבר ובמים הרחוקים , הייו

  )חתם סופר(              .                          'הוא לד
        

 מקראי קדש תקראו  מקראי קדש תקראו  מקראי קדש תקראו  מקראי קדש תקראו ''''אלה מועדי דאלה מועדי דאלה מועדי דאלה מועדי ד""""
 )ד, כג(                                       """"אתם במועדםאתם במועדםאתם במועדםאתם במועדם

מחמת , ולכן קראים המועדים מקראי קודש
. שהם קוראים ומושכים את האדם לקדושה

, )ז, להלן כג(ה לכם 'מקרא קדש יהי: וזה
  .אל הקודש" לכם"קוראים גם את ה

 )ם"חידושי הרי(
        

ום ום ום ום וספרתם לכן ממחרת השבת מיוספרתם לכן ממחרת השבת מיוספרתם לכן ממחרת השבת מיוספרתם לכן ממחרת השבת מי""""
הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות 

 )טו, כג(                                    """"תמימת תהיינהתמימת תהיינהתמימת תהיינהתמימת תהיינה
" וספרתם "-וספרתם לכם ממחרת השבת 

זיכוך וטיהור המחשבות , הייו, מלשון ספיר
כי אין אדם , כיוי לאמוה" ממחרת. "כספיר

אלא מאמין הוא , יודע מה ילד יום מחר
כמו שהוא , ר חיות וכוחבבורא שיתן לו מח

וזה . ה אותו היום בכל רגע ובכל שעה'מחי
האדם צריך לזכך ולטהר , "וספרתם לכם"

לגוף ולתאוותיו , הייו, "לכם"כל מה שוגע 

בכח האמוה שהוא " ממחרת "-הגשמיות 
  . מאמין בחי העולמים
 )ין'ישראל מרוז' ר ר"אדמו(

 
 למה אין סופרים בחוץ לארץ - וספרתם לכם 

שתי ספירות בכל יום משום ספיקא דיומא 
שספירת ,  ההסבר הוא- ? כמו בכל יום טוב

גדר הספירה היא . ה ספירה'ספק לא שמי
  .הידיעה והבירור ההחלטי שכך הוא המין

ח "או(בכך יש להסביר דברי המגן אברהם 
שאם איו מבין בלשון הקודש וספר ) ט"תפ

מה , ותמהו עליו. בלשון הקודש לא יצא
שיוצא אף אם , תה מהלל וקידוש וכדומהש

שם המצוה :  אך זהו ההבדל-? איו מבין
וכאן העיקר , האמירה, היא הקריאה

  )דברי אברהם(. שעיה ידיעה ובירור, הספירה
  

                      

 הליכות והלכות 
  ג בעומר"לקראת ל

ג בעומר יש להזהר לא לומר את "ערב ל
שיכס לספק , "ג בעומר"היום ל: "המשפט

ואם טעה . שמא יצא ידי ספירה באמירה זו
אם אמר בדרך שיכר : תלוי, ואמר משפט זה

היום לא אמרו תחון : שלא כיון לספור כגון
וודאי כוותו , ג בעומר"במחה שהרי היום ל

תבוא איתי : "או, לקדושת היום ולא למספר
ג בעומר יש "ללמוד הלילה שהרי היום ל

לא יצא ויחזור ויספור ', כדוו, שיעור מיוחד
ג "אבל אם אמר בסתם היום ל. עם ברכה

ואותו לילה יספור בלי , בעומר אפשר שיצא
כ כמובן אפשר להמשיך "ברכה ואח

למהג הספרדים אין מסתפרין ביום זה .לברך
ד בבוקר ורק "אלא רק למחרתו ביום ל

ג בעומר "האשכזים והגים להסתפר ביום ל
  ).ג בעומר"בלילה של לולא (וגם רק בבוקר 

בימים של תיקון המידות כמה הלכות בעין 
  :זה

 מידה רעה מאד וראוי להתרחק ממה הכעס
) ן"עיין אגרת הרמב(מאד וירגיל אדם עצמו 

שלא יכעס אפילו על דבר שראוי לכעוס 
ואפילו בבית כשצריך לכעוס יהיה הכעס 

וכן אין לריב אפילו בשביל . חיצוי ולא פימי
גון שרוצה להתפלל לפי העמוד או מצוה כ

' לעלות לעליה לספר תורה ביום אזכרה וכדו
.  גדולה וזה הזכות לאביושמעלת הויתור

מושכין ובעין לחם הפים שיו הצועים 
  . והגרגרים חוטפין ואוכליםידיהם

 דהייו לחשוב אולי אסור לחשוד בכשרים
חטא פלוי בזמן שאיו יודע בבירור שאכן כך 

ה וגם זה מן הדברים הקשים לחזור עש
רק ? בתשובה עליהם שהרי חושב מה עשיתי

  .מחשבה זו היא החטאאבל , חשבתי בלבי
כל המרחם על הבריות מרחמים ל "אמרו חז

' וצריך לרחם על כל מעשי ה. עליו מן השמים
בין קטן בין גדול ולא טוב שילדים מבזים גוי 

 וגם או יהודי זקן או עי שגם עוברים איסור
 יש וגם עם בעלי חייםיש חילול השם בזה 

  .להוג ברחמות
יי  חשד בעאין לאדם להביא עצמו לידי

ממון ובעיי איסור ואפילו על בטול מצוה 
' והייתם קיים מה"דרבן שאמר 

ל הרחק מן הכיעור ומן "ואמרו חז" ומישראל
  .הדומה לו

לא תשא "כל השוא אחד מישראל עובר על 
ולא הזכירה תורה אלא על " בלבבךאת אחיך 
 אבל המכה את חברו ומבזהו עובר שאה בלב

זו . על איסורים אחרים ולא על איסור זה
י ועוד פוסקים "ם אבל רש"דעת הרמב

סוברים שאפילו במצב שמגלה שאתו גם 
  .עובר על איסור זה

 ומדיח ישראל מעבודת השם אדם שמסית
ומשמירת מצוות מותר לפרסמו שיזהרו 

  .מו בי אדם ולא יכשלו במעשיו ודיבורומ
לצערו  (אסור מן התורה להוות חברו

ולא תוו איש את "שאמר ) בדיבורים
וגדולה אואת דברים מאואת ממון " עמיתו

וצריך . שזה אפשר להשיב וזה אי אפשר
להזהר מלצער את אשתו לפי שהאשה רכה 
בטבעה ועל צער מועט היא בוכה והשם 

ל דמעות ושערי דמעה לא יתברך מקפיד ע
  .עלו

מזה למד איסור לצער ילדים קטים שודאי 
  .מקפיד על צערם' שה

מי שיש לו כוי גאי אף על פי שהוא רגיל בו 
ואיו מתבייש מכל מקום אם כוותו לביישו 
אסור לקרותו בכיוי זה משום אואת דברים 

ובעיקר ) סג סעיף ה' מ ס"ע חו"לשון קצש(
הקטים לא להרגיל בכויים יש לחך את 

  !לחבריהם שהרגל עשה טבע
 אדם מישראל בכל אופן שהוא אפילו המצער

. בדברים ואפילו בצער קל עובר בלא תעשה
והמצער אלמה או יתום או שאר אומללים 
עושו גדול יותר ומוסיף אבות דרבי תן 
שאפילו בתועה קלה מצערו עובר באיסור 

  .זה
  

  מעשה חכמים
הכח האמו 

תרמה , המפורסמת שבירושלים" חצר שטרויס"
לבקשתו של גאון , כולל המבים שבתוכה, על ידו

רבים שמעו על . ל"המוסר רבי ישראל סלט זצוק
כי היום היא מכוה , אך לא רבים יודעים, חצר זו

לאחר שהערבים שכבשו את האזור " מוסררה"
כיצד . כיוהו כך על שם בעלי המוסר שהתגוררו בו

שמואל ' ה לר'ומין הי, "חצר שטרויס"מה תר
על כך שמעו מהמחך ? שטראוס ממון כה רב

א כדו של "משה טרוק שליט' ג ר"הוותיק הרה
' ה חתו של ר'ל שהי"מוריו רבי יעקב רוזהיים ז

  .שמואל
. ה'שמואל התגורר בעיר קרלסרוה שבגרמי' ר

טן שהקים קשמואל ביהול בק ' לפרסתו עסק ר
במושגי אותם .  חמיו העשיר לאחר ישואיועבורו

ה צורך בשלושה 'טן היקהזמים כדי להל בק 
קבלות רשמיות . רישיון מן הממשלה. דברים

כדי לשכן , וחליפה בעלת שי כיסים לכל הפחות
  .בהם את כספי הפיקדוות

. שמואל יהל את חליפתו ביד רמה' ר, ואכן
את כל אשים רבים סמכו עליו והפקידו בידיו 

  .והוא פרס את משפחתו ברווח, חסכוותיהם
שמואל את ' לבש ר, ה זה'יום שישי הי, קר אחדוב

בגדי השבת לרגל שמחת ברית מילה שערך אחד 
שמואל ' ר בית המילה עסק רחולא, מקרוביו

  .בעסקיו במשך מספר שעות
שמואל סיים את ' ר, בליל שבת קודש, עם לילה

כאשר , אל ביתושבת והחל לצעוד התפילת ליל 
לתדהמתו הרבה . לפתע הבחין כי כיס מעילו פתוח

כי כל כספי הפיקדוות שהופקדו , התברר לו
מצאים בכיס , הצרורים בחבל ובשקיק בד, בידיו

ו יעי. שמואל מהילוכו' בו ברגע עצר ר. מעילו
  .ליבו הלם ורקותיו פעמו בחוזקה, רשפו

ק השלכת שקי. כל חייו עמדו על כף המאזיים
הוא .  גועשרכמוה כהשלכת כל עתידו לה, דבה

,  איכרים-כבר צפה בדמיוו את המוי הלקוחות 
 אשים שחסכו מפת לחמם כדי ,זעיריםסוחרים 

כולם עומדים בפתח , לרכוש תפילין לבם יקירם
" פושע"ו" גב", "גזלן"זעקות . ביתו וזועקים חמס

ותוך דקות מספר רוקן , החלו להישמע במהרה
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השליך אותו ואת , ון הזועם את תכולת ביתוההמ
  .משפחתו מדירתם ועשה בה שמות

, שמואל בטיבורה של העיר' אחוז בשרעפיו עמד ר
הוא החליט את החלטת . בפית קרן רחוב הומה

ידיו לא . לעשות רצוו יתברך במסירות פש, חייו
, לבו פעם בקצב סדיר ורוגע, בטו לא צבתה, רעדו

כאילו לוגם הוא כעת ,  היתהוארשת פיו שלווה
שמואל יער ' ר, כוס חמין בהפסוק הצהריים

וצפה באדישות בצרור הכסף , מעליו את מעילו
ילוכו לעבר השמואל המשיך ב' ר. ששמט מכיסו

ולא פה להביט אף לא פעם אחת לעבר , ביתו
לא יחלפו , לבט. האוצר שברגע זה הופקר לגורלו

י קרסלאוי ישתו וחייו של איזה גו, מספר דקות 
, רות השבת ריצדו כתמיד. מן הקצה אל הקצה

שמחה עצומה ששמואל כס אל ביתו כ' כאשר ר
ר חולא, חיוך רחב מתח על פיו. אופפת את כולו

' פצח ר, לבבי" אגוטן שבת"שאיחל לבי משפחתו 
שהדהדה על פי כל " שלום עליכם"שמואל בשירת 

  .הרחוב
ל על זמר או מגיה שמוא' אותה שבת לא ויתר ר

שמואל ' ה ר'גולש הי. יפה כל שהיא שעלו בזיכרוו
אמת אתה הוא "ומזמר " כי לא תמו' מחסדי ד"

בגלל אבות תושיע "ומשם המשיך לשורר " ראשון
" ה ריבון עלם'יב"סיים , "'חסדי ד"חזר , "בים

בי ביתו לא ידעו מאומה על . וקיח במארש עליז
' א זה שרואה את ראך מי הו, שאירע ברחוב

וכך חלפה לה ? שמואל עליז ושמח ואיו מצטרף
  .השבת על משפחת שטראוס בטוב ובעימים

 צצו במרומים שלושה כוכבים קרלסואויים
, התרגשות את גביע הכסףשמואל אחז ב' כאשר ר

' ובעוד טיפות יין זולגות במורד כף ידו הבדיל ר
ם בין ישראל לעמי... המבדיל"שמואל בקול רם 

כשבלבו , "...בין יום השביעי לששת ימי המעשה
הוא הודה לאלוקי ישראל על שסך בו את 
תעצומות הפש לבצע את רצוו לשמור על קדושת 

  .בלא כל חשבון, שבת המלכה
הוכחים סיימו לגב את אצבעותיהם טבולות היין 

שמואל ' ור, כסגולה לעשירות, בכיסי מכסיהם
והחל לספר . הםסימן להם לשבת על מקומותי

רגשות פחד . להם את אשר אירע עמו בליל שבת
שימשו בערבוביא ליד , צער והתרגשות, ושמחה

  שספג באותן שעות דמעות , שולחן השבת הגדול
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

' ר. רותחות ודמעות גיל שיגרו מעיי בי המשפחה
שמואל חיזק את ליבם בדברי מוסר ומאמרי 

כי ,  ואל להם לדאוג,תו יתברךיכי הכל מא, ל"חז
' ר.  את רצוועושיםואו , הוא הזן והמפרס לכל

איש . שמואל סיים את דבריו והוכחים שתקו
וכל אחד יסה , איש התכסו בהרהוריו פימה

לגרש ממחשבותיו את השאלה המרה כיצד יראו 
האחד שיקע את ראשו בין ". החיים שאחרי"

ובהה השי השעין את סטרו על השולחן , ברכיו
האחר ישב זקוף , באורלוגין התלוי על הקיר מולו

 הכאילו קפא מרגע ששמע את ההודע, על כסאו
  .הקשה

' סאו של רככאשר , כולם קפצו באחת ממקומם
בי הבית . שמואל חרק בעוצה על ריצפת החדר

שחפז ללבוש את מעילו העליון , הביטו באביהם
 עליו: "ועמד לצאת מפתח הבית תוך שהוא אומר

אי הולך לבדוק מה קרה עם . מוטל להשתדל
עצובים על , בי הבית ותרו במקומם!" הכסף

, ודואגים לאביהם שעתיד להתאכזב מרה, שאירע
' ואילו ר. כאשר יגלה כי צרור השטרות איו

כשרוח , יצא שאות את מפתח ביתו, שמואל
מלווה אותו , השמחה ששרתה עליו במהלך השבת

  .לדרכו
דמותו התמירה של . עת לילה מאוחרתה זה בש'הי
שמואל ראתה היטב על רקע האורות הצהובים ' ר

אדם , דמות של איש אמיץ. שבקעו מחלוות הבית
  .המאמין והבוטח באלוקיו בלא סייגים, ישר והגון

שמואל הלך והתקרב אל המקום בו הוא שמט ' ר
והה בדיוק באותה פיה בקרן הרחוב , את מעילו

במשך שבת . אכן, צרור.. מוח הה 'הי, ההומה
! ס! שמואל' שלימה איש לא גע בכספו של ר

  !ומופת
הודה לבורא ,  פיו למרומיםשמואל שא את' ר

העולם על שהעיק לו את הכוחות הדרושים 
 שמירה על ביועל שהצ,  ביסון כה גדוללעמוד

ה מוח במשך כל השבת ברחובה של 'כספו שהי
ה 'שות מזמורי הודיובעודו קורא בהתרג, עיר

, שמואל במלא הדרו' התכוף ר, מספר התהלים
וחזר ,  לכיס מעילו-השיב את הצרור אל הבק 

רך לתאר את השמחה ואין צ. ות לביתוצבעלי
, העצומה שהשתררה בבית משפחת שטאורס

  ילו עכשכיס מ, כאשר אבי המשפחה כס אל הבית
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .תפוח ועל פיו החיוך הצחי
א ששמע את המעשה " משה טרוק שליטהרב

יעקב ' מחמתו שהייתה בתו הבכורה של ר
כשהוא מפטיר , מסיים את דבר המעשה, רוזהיים

למחרת עבר באזור " ?ומה קרה אחר כך: "ואומר
ז ששמע כי יהודי ישר ואמן ושר האוצר של המח
ובו במקום הוא החליט שכל , מהל בק באזור זה

שמואל ' ו בבק של רכספי אוצר המדיה יופקד
  !שטראוס

ת לגמול לו על מסירות "כי כך רצה השי? למה
  .פשו

שמואל זקוק למספר מעילים ' ה ר'הפעם כבר הי
עד מהרה פוצה . בעלי כיסים עמוקים ורחבים

השמועה כי מושל המחוז הביע את אמותו 
' ה ר' מספר היםותוך שי" בק שטראוס"ב

, כספים אלומ. שמואל לעשיר מופלג ומפורסם
המפורסמת " חצר שטרויס"שמואל את ' תרם ר

בהם , בה התגוררו צדיקים מופלגים וגאוי ארץ
ה בלאזר והגאון פתלי אמסטרדם 'איצל' הגאון ר

  .ל"זצוק
  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת
  

 ון לעילוי נשמתהעל
  ישראל מאיר בן

  ל"זצוקשרה 

  ה.ב.צ..ת


