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  )א ט(ן ולבניו ולזקני ישראל קרא משה לאהרויהי ביום השמיני 

  ). י"רש(שהוקם המשכן בו ביום , ח ניסן"הוא ר, שמיני למלואים
כל מקום "הרי אמרו  – ע"ניץ זי'מויז "אמרי חיים"ק בעל ה"הרה תמה

 ביום הקמת ומה צער יש כאן ,"אינו אלא לשון צער" ויהי"שנאמר 
רמז יש כאן לעם ישראל על כח קדושתה " :ענה והסביר אלא ?המשכן

התורה  נותמדיל כברכי  ,דווקא כאן נרמזהו – "וסגולתה של שבת קודש
  : המשכן אינה דוחה את השבת מלאכתש ,בפרשת ויקהל' הק

במשך כל ימות . רק שבעה ימים יש להם ,הם ישראל קדושיםדהנה 
ושכבת , האדם מתלכלך יום אחרי יום באבק החולין ובעוונות, השבוע

לא דומה אבק של יום ראשון , ליוםופחת מיום הלכלוך מצטברת ות
יום  – שבת, לבסוף בא יום השביעי ,אלא מה .לאבק של יום השישי

את שומר  ,רוחץ ומיטהר בו מכל האבק הרוחניוהאדם , מנוחה וקדושה
נח  ,יתירה שקיבל היחד עם הנשמ ים לכבודהגומתענג בתענו השבת

ה "ומהלל את הקבתרגשות ושמחה הב יושב עם משפחתוומכל עמלו 
אמונתינו י "עביתר שאת זוכים לדבוק בו אנו  בויום אשר נתן לנו 

העולם אשר ברא את העולם בששה ימים ובשביעי שבת מכל  במלך
ואור מיוחד נסוך על פניו של " פנים חדשות באו לכאן"או אז , מלאכתו
אלא יום , ולמחרת אינו זה יום שמיני, ומתחיל דף חדש בחייםהאדם 
    ...!ראשון

בא , האדם את נשמתו לא רחץ וטהרבו שמגיע שבת קודש ואולם כ
ושמחה  ללא שום התרגשות יתירה ,מיוחד שבת וחלף עליו בלא רושם

שנמצאת  השבת -  את המתנה שמורללאית יהזכות הע עצומה על
של  הרי השכבה הקודמת של האבק והזוהמה ,ה"בבית גנזיו של הקב

ויום , נשארה בעינה ומוסיפה עוד לתפוח עד לאימה הימים הקודמים
יש  ועל כגון זה בוודאי... המשך לשבוע הקודם, ראשון הוא יום שמיני
   "...ויהי: "להתבטא בלשון צער

•   
בגודל מעלת וקדושת  לא בכדי בחרתי לפתוח את גליון זה :אמר הכותב

 והבעת סיההרבפ' על חילול ה מחאה וזאת משום הבעת, שמירת השבת
זכו שלא  ,שנשבותינוקות  – ב ודאבון לב על אחינו הטועיםכא, צער

, די כךעד כ, שת השבתודנועם וקבות ערי ,מתיקותטעם לטעום 
 ,"ץ"בג"אותם הקוראים לעצמם רהסיה שהצהירו השבוע בריש גלי ובפ

  .חנויות ועסקים בעיר תל אביבפתיחת י "עק "על תמיכתם בחילול שב
ללים חמעל כך שבארץ ישראל  ורא העולםבאבינו לכמה צער יש 

כי  –עולם בינו לביננו וברית שנתן כאות  השבת סיא את יוםהרבפ
 .פשנהארץ וביום השביעי שבת ויאת את השמים ו' הששת ימים עשה 

שיש לנו , מכך ,שומרי תורתו ומצותיו' קהבניו יש לנו צער גדול כמה ו
ומאמינים יודעים  אינם שעדיין, ם לאותו אב גדולבניכולם שהם אחים 

שורש היא שבת קודש ששקולה כנגד כל המצוות ווב' ורתו הקתב
  .האמונה בבורא העולם

, אתהשבת הז בדיוקכי , שבעתיים גדולא שהצער שיש לנו הו, מה גם
לאחר  היא השבת הראשונה אותה שמרו עם ישראל כשיצאו ממצרים

שם נצטוו לראשונה על שמירת  ,"מרה"קריעת ים סוף בעת הגיעם ל
לו חוק ומשפט ושם ם שם ש: ")כה, שמות טו( כדברי הכתוב השבת

מקצת  ,שם נתן להם ה"שהקב ,)סנהדרין נו( ל"חז וכפי שמפרשים ,"נסהו
 :כהכנה לקבלת התורה והםשיתעסקו בהם ישראל  פרשיות של תורה

    .ונותכיבוד אב ואם ודיני ממ, רה אדומהפ, שבת
  

  

צל כל שומר א תבשבת המורגש וההרגשה העלאית ,השמחה, האור

  !מביא לבירור האמונה, שבת
דברים ערבים  ,בשורות הבאותאביא בפניכם  ,"שבת קודש"לכבוד ה

 ,'בבורא העולם ובתורתו הק הבאמונ המשמחים ומחזקים כל לב יהודי
  :'וזה לשונו הק .ע"זי ל"לאחי המהר "ספר החיים"ב הכתובים

לפי שכל , קייםומפקפק מאד בתורה ובמצוות אם הם אל האדםלפי שלב ..."
היא מביאתו לידי ספק אם לא עמד האדם בעצמו , אמונה שבא לאדם מזולתו

, שים שעמדו רגליהם על הר סיניודרור אבותינו הקיכאשר עמדו על הב, עליה
  .ם עלו למדרגת הנבואה ושמעו קול אלוקים חיים מדברשכול

נתן את שבת , יתברך את עמו ישראל וכדי להסיר מלבם כל ספק' ומאהבת ה
במה שירגיש , ובמנוחתנו לא ישכנו ערלים, ננוקדשו שהוא אות ברית בינו ובי

ושמחה יתירה שנופל , כל איש ישראל בעצמו שפע אלוקי ואור פניך כי רציתו
מיד בהכנסת השבת וליל של , )כלומר גם מבלי שיתכונן לה(עליו בלי מתכוין 

בלתי ספק שאין זה רק ניצוץ האור , וחדוה במקומנואור  –שבת כולה 
לא שאף על פי שאין לנו , מקום שהנבואה יוצאת משםוהשמחה המבהיק מ

עזב חסדו  עם כל זאת לא, )ל"בחו( ולא חוזה ואנחנו על אדמה טמאה נביא
עייפי , ובפרט אנחנו. ואמיתו להשפיע עלינו אור אלוקים מידי שבת בשבתו

  .אנו מוצאים מרגוע לנפשנו ביום הקדוש הזה, הגלות המר הזה
וזהו גם , ובזה נתבאר לנו בירור גמור שאין אחריו ספק כי תורתנו תורת אמת

אשר , במשמחי ל שהם' כן מטבע הנפש שהוא מקור השמחה ומטבע מצוות ה
ושקועים וכלואים במעבה חומר האדם , שניהם חצובים ממקום האור והשמחה

כאשר ישמח נכרי , שבת קודשיום  –זה לעומת זה בבוא עת דודים שישמחו  –
  ... מארץ מרחקים לקראת אוהבו וקרובו שבא מארץ מולדתו

הכל מודים שהתורה בשבת "ש) ב"שבת פו ע(ל "אמרו רז, ומטעם זה שכתבתי
רק על  אלא שהתורה והמצוות לא נתאמתו אצלנו ,דרמזו בדבריהם ."התנינ

ררת באויר העולם השו תמיוחדשה ודוקאחד מרגיש אור כל ד ,שבתהידי אות 
והשבת , משמיםת זה אלא שהתורה תורת אמאין  – והשורה על כל איש

וזהו פשר האור וההרגשה העלאית אותה כל  שכתובה שם היא אמת לאמיתה
     !אחד מרגיש

ר עמהם בֵּ דַ ועל הר סיני ירדת וְ ): "יד-יג, נחמיה ט(וזה שאמר גם כן הכתוב 
משמים ותתן להם משפטים ישרים ותורות אמת חוקים ומצות טובים ואת 

התורה והמצות שנתת לנו נתאמת לנו , כלומר. 'וגו ,"שבת קדשך הודעת להם
אכן לדורות  ,במעמד הר סיני לאותם שעמדו עליו וידעו שהוא תורת אמת

, "ואת שבת קדשך הודעת להם"וזהו , הבאים אחריהם הנחת גם כן אות אמת
   ..."כדפרשתי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  !אל תמנע טוב מבעליו
ה ללמוד היטב את כל הנושא של "היות וזיכני הקב

אמן יהא שמיה "והשבח הגדול של קדיש ועניית חשיבות 
  .כי רבים הם, ואי אפשר לפורטם על גבי הגליון, "רבא

שיש כאן סגולה נפלאה , גילו לנו' ל הק"אך כפי שחז
רבים אינם יודעים את ו ,היכולה לשנות לרבים את חייהם
  . הגדולה סגולתה ומעלתה

א והנני מוכן לבו ,להקדיש מזמני ד"בסהחלטתי על כן 
  .ולדרוש ברבים  בכל מקום שאדרש למען זיכוי הרבים

  

  הרב יוסף ברגר
  054-8455798ניתן לתאם בטלפון 



  
 

  
 

ן קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת משה אל אהרויאמר 

  )ז .ט(עולתך 
למה : אמר לו משה, שהיה אהרון בוש וירא לגשת –" קרב אל המזבח"

  ). י"רש(לכך נבחרת ? אתה בוש
בגלל , היינו: כך, הסביר את דברי משה לאהרן ע"זי' הבעל שם טוב הק

ת וחושב שאינך "שיש לך יראה ובושה מהשי, זה שאתה ביישן וענוותן
זבחי "כי , בגלל מדת תפארת זו, בשביל כך נבחרת –כדאי והגון 

  "... אלוהים רוח נשברה
דבפרשת  :הסביר זאת באופן אחר ע"י זי'ק רבי חיים פאלאג"הגה אך

, ה למשה לגאול את ישראל"שכאשר אמר הקב, פרמסו) יד .ד(שמות 
ממשיך ". אני אלך אתך: "ה"אמר לו הקב" ?מי אנכי כי אלך: "טען לפניו

כי ... לא איש דברים אנכי גם מתמול גם משלשום ',בי ה: "משה וטוען
מי שם פה לאדם או מי : "ה עונה לו"והקב, "כבד פה וכבד לשון אנכי

ועתה לך ואנכי אהיה ', ר הלא אנכי הישום אלם או חרש או פקח או עו
בי : ויאמר: "אבל משה עדין אינו מסכים, "עם פיך והוריתיך אשר תדבר

ן ויאמר הלא אהרבמשה ' ויחר אף ה" –ואז , "שלח נא ביד תשלח' ה
". אחיך הלוי ידעתי כי כי דבר ידבר הוא וגם הנה הוא יוצא לקראתך

בתורה נאמר בו רושם כל חרון אף ש –ויחר אף : "י"ומובא שם ברש
שהיה עתיד להיות ', הלא אהרן אחיך הלוי': אף בזו נאמר בו רושם', וכו

, )היינו ממשה רבינו(והכהונה הייתי אומר לצאת ממך , לוי ולא כהן
  ". אלא הוא יהיה כהן ואתה הלוי, ומעתה לא יהיה כן

ן שיטול על עצמו את תפקיד הכהונה והנה כאן מבקש משה רבנו מאהר
למה אתה ": אומר לו משה. ואהרן מסרב, להקריב את הקרבנות ויגש
תאבד גם אתה את הכהונה כי הרי  –אם תסרב פעם נוספת , "בוש

שאני סרבתי לבקשת  אתה זכית בכהונה עקב כך –" לכך נבחרת"
  ... תפסיד גם אתה את הכהונה –ואם אתה כעת תסרב , ה"הקב

•   
משמו של  "כמוצא שלל רב"מובא בספר , ביאור נפלא נוסף בענין זה

  :ד אייזנשטאט"אב ע"הגאון רבי אשר לעמל הלוי מגלונא זי
שליח ציבור ): "טז-טו, סימן נג, אורח חיים(הלכה פסוקה בשולחן ערוך 

אבל מי , ולא ימתין עד שיאמרו לו, קבוע יורד לפני התיבה מעצמו
תר ולא יו, צריך לסרב מעט קודם שירד לפני התיבה, ץ קבוע"שאינו ש

מכין את עצמו כמי שרוצה ' אלא פעם אחת מסרב ובפעם ב, מדאי
אין מסרבין לו , ואם האומר אדם גדול הוא. יעמוד' ובפעם ג, לעמוד

ראוי לציין כי מסוגיית הגמרא . עד כאן מדברי השולחן ערוך, "כלל
ץ "מתבאר שאין מסרבין לגדול היינו למי שגדול מן הש.) לד(בברכות 

  .על ידיו לרדת לפני התיבההמתבקש 
" כי בושש משה"היינו מלשון , "לפי שהיה בוש: "י"מעתה יובנו דברי רש

כלומר שאהרן היה מסרב ורצה לעשות כפי הדין , )א. שמות לב(
למה אתה בוש : ועל כך השיב לו משה. שבפעם הראשונה יש לסרב

מיד ורד שי, ץ קבוע"ואם כן דינך כש, הלא לכך נבחרת, ומסרב לגשת
  !...ואינו צריך להמתין ולסרב

•   
, תורת כהנים ט(בו נאמר , מתבארים להפליא גם דברי הספרי, לפי זה

זה שאמר הכתוב , "ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח): "ח-ז
מלמד ששניהם , "משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו) "תהלים צט(

, למלך שנשא אשה? למה הדבר דומה –" קרב אל המזבח. "שקולים
על מה : "אמרה לה, נכנסה אחותה אצלה, והיתה מתביישת לפניו

אהרן : "כך אמר משה לאהרן, !"שתשמשי את המלך, לדבר זה? נכנסת
  !"בא ועבוד עבודתך. על מה נבחרת, אחי

שעל פניו , את הקשר בין תחילת המאמר לסופוולכאורה צריכים להבין 
  ?קשר ביניהםנראה כי אין כל 

  .אולם לפי מה שהבאנו לעיל יתיישבו הדברים כפתור ופרח
יש עדיין , י כפי המובא לעיל"דלכאורה גם אחרי שפירשנו את דברי רש

ומגלה לו בכך " לכך נבחרת"שאף אם לא היה משה אומר לו , להקשות
שהרי האומר , גם אז היה לו לגשת מיד, ץ קבוע שאינו מסרב"שדינו כש

ואם כן לשם מה נזקק משה לנימוק של , ואין מסרבין לגדול לו הוא משה
  ?"לכך נבחרת"

הקדים הספרי תחילה את הדרשה של , ובכדי שלא נקשה קושיא זו
והלא כאשר הם , "מלמד ששניהם שקולים –' משה ואהרן בכהניו וגו"

שאינו נוהג אלא בגדול , "אין מסרבין לגדול"שקולים לא שייך הדין של 
ץ "שדינו כדין ש, "לכך נבחרת"נזקק משה לנימוק של  ועל כך! ממנו
  ... קבוע

ן קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת ויאמר משה אל אהר

ן אל המזבח וישחט את עגל אהרויקרב ', לתך וכפר בעדם וכווע

  )ח-ז ,ט(החטאת אשר לו 
  

  
.) סוטה ה(' המליץ על פסוק זה את דברי הגמ ע"זי "אבני נזר"ק בעל ה"הרה

". ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית"חייא בר אשי אמר רב תר "א"
ח צריך שיהא שמינית שבשמינית "שם הכוונה שלת' ובפשטות דברי הגמ

פירש באופן נפלא שהכוונה לפסוק השמיני  "אבני נזר"אך ה. ש"בגאוה עיי
". ויקרב אהרן אל המזבח וישחט את עגל החטאת אשר לו" -שבפרשת שמיני 

ולכך אמר , ן היה בוש ולבו דואג ונשבר על העגל שעשההרי אהרש, ופירושו
: כמו שאמרו צדיקים, כלומר –" את חטאתך עשהוקרב אל המזבח "לו משה 

: העצה לכך היא, "לא תעשה"ו עבר על "אם אדם ח –" עשה דוחה לא תעשה"
סור מרע "וכן . "לא תעשה"וכך תזכה לדחות מקרבך את ה "עשה"תרבה ב

פעם לא תגמור כי אף , אל תתעסק בכך, אם רצונך לסור מהרע –" ועשה טוב
מעשים טובים תתחיל בעשיית  –" ועשה טוב"אלא  ,ורק תמשיך להסתבך

  . וממילא כל הרע יסור ממך
ן אל המזבח וישחט את ויקרב אהר: "'ן כמו שכתוב בפסוק חוכן עשה אהר

וכן כל . אוכך הצליח לצאת מן אותו רושם של החט, "עגל החטאת אשר לו
שגם , ח צריך שיהא בו המידה הזאת של הפסוק השמיני שבפרשת שמיני"ת

ולהמשיך הלאה ' עשה טוב'הוא צריך להרבות ב, ו הוא נכשל בחטא"אם ח
    ...  ובכך יזכה להיכנס חזרה אל הקדושה

  )מב ,יא(כל הולך על גחון 
שהיו סופרים כל , לפיכך נקראו ראשונים סופרים: אומרת.) קידושין ל( הגמרא

חצין של אותיות של ספר ' גחון'ו ד"וא: שהיו אומרים. האותיות שבתורה
שהוא  –הנחש  –" הולך על גחון"ולכאורה צריכים להבי במה זכה ה. תורה

  ? מופיע בדיוק באמצע התורה

שמפרש  ע"זי הגאון מוילנארי פ דב"מובא הסבר נאה ע "ומתוק האור"בספר 
והביא ". ארס נחש בין שיניו הוא עומד.) "בבא קמא כג(את דברי הגמרא 

היינו שנציב את אותיות , "נחש"תחת ה" שטן"אם יעמוד ה: א רמז בזה"הגר
 –ובאמצע , "משמאל" שן"מימין ו" שן"יהיה ', ש' ח' תחת האותיות נ' ן' ט' ש
הוא , של הנחש" בין שיניו"נמצא  –החטא  –" ארס נחש: "וזהו שאמרו". חט"

  . שמסית את האדם לחטוא, היצר הרע
ככל שהאדם ". וכל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנ.): "סוכה נב(ל "והרי אמרו חז

, לכן. כך היצר נטפל אליו בחזקה רבה יותר ומנסה להסיתו, גדול יותר בתורה
שם  –ה של התורה קום שבו מתגלה גדלתה ועמקתבמ, דווקא באמצע התורה

  "!... הולך על גחון"נמצא ה

  )ד, ט(נראה אליכם ' כי היום ה
תעשו וירא אליכם כבוד ' ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה) "'פסוק ו(לקמן 

המלואים לפי שכל שבעת ימי : "וזה לשונו) ג"לקמן פסוק כ(י "ופירש רש". 'ה
והיו . לא שרתה בו שכינה, שהעמידו משה למשכן ושמש בו ופירקו בכל יום

כל הטורח שטרחנו שתשרה , משה רבינו, ואומרים למשה, ישראל נכלמים
זה הדבר אשר "לכך אמר להם , שכינה בינינו ונדע שנתכפר לנו עוון העגל

שעל ידי , אהרן אחי כדאי וחשוב ממני". 'תעשו וירא אליכם כבוד ה' צוה ה
  ".קרבנותיו ועבודתו תשרה שכינה ביניכם ותדעו שהמקום בחר בו

דידוע שסניגורם של ישראל בבית דין של  :בפירוש על התורהש "הראוכתב 
והנה מיכאל ) "ג"י, 'פרק י(ש בספר דניאל "וכמ, מעלה הוא המלאך מיכאל

עמי  ואין אחד מתחזק) "א"פסוק כ(ושם " אחד השרים הראשונים בא לעזרני
רק  –" כי אם מיכאל שרכם: "ותובפירוש המצוד" על אלה כי אם מיכאל שרכם

מיכאל , גם כאןובודאי  ". מיכאל שר וסניגור של ישראל הוא מתחזק עמי
   .סינגר על ישראל לכפר על חטא העגל ולהשרות שכינתו יתברך בישראל

של  הסנגוריא עםיחד  ,ביום השמיני' ונמצא שעל ידי אהרן הכהן ועבודתו הק
ת בהשראת שכינתו "נראה השי ,מיכאל השר הגדול סנגורן של ישראל

  .במשכן
נראה ' כי היום ה" 'ל בתיבות תורתינו הק"כל הנ שמרומז ש"וכתב הרא

שעל ידי ". מיכאל"אותיות " אליכם". "אהרן"אותיות  –" נראה". "אליכם
  .ה השרה את שכינתו בתוכנו"עבודתם של שניהם הקב

כתב שהסנגוריא של מיכאל להשרות שכינתו יתברך  "שארית מנחם"ובספר 
ראשי ) 'ה, א"ירמיה פרק נ(אלוקיו משראל ילמן אא לי כ" :הוא בישראל
   .ה להשרות שכינתו בישראל"הקב, והיינו דלפיכך צריך כביכול. מיכאל" תיבות

  
    
  
     

   

 

קדושת מבקשים ללמוד ולדעת על גודל ה לבקשת רבים
לקבל  ,בירושלים ה"דוד המלך עשל  מקום מנוחתו

 ובעיקר, לפענח את הנסתרותו תשובות לשאלות הנפוצות
  ,להתרגש מקדושת המקום והוד שוכניו, לחוש, להתחבר

  תזריעפרשת  –הנני להודיע שביום שני הקרוב 
   .לאברכים ובני ישיבות מקיףומרהיב  נערוך סיור

 צ"אחה 4:00בשעה יחל ) שעתייםכבמשך (הסיור 
   .בהר ציון של דוד המלךציונו  –מנקודת ההתחלה 

      054-8455798: והשתתפות להרשמה
  

  הרב יוסף ברגר


