
 פרפראות
 

 

למה חנק את עצמו בעל הפרה 
 עמוד י'ב מעשה נורא האדומה

 
 ותשע'' - פרה - שמיניפרשת  -מפתח נושאים עמוד א 

 בעמוד 
 אהרון הכהן למד את דרכו בהשכנת שלום

 בפרשתנו ממשה רבנו
 

   געמוד 
להשיב ישראל  לכך נבחרתכי  ,למה אתה בוש

 מעוון ע''י הבושה
 

ביאור בדרך הלצה מהו שבירכו את מעשה 
 ידיהם

 
אשר לא צוה ו היה ביאור כי חטא נדב ואביה

 שלא רצו לקבל מרות אתם
 

    דעמוד 
מרדכי  , קיבל שכר  על שתיקתווידם אהרן

 קיבל שכר על דיבורו
 
    העמוד 

יין ושכר אל  ,בלשון רבים ראשיכם אל תפרעו
 בלשון יחיד ביאור הדבר עפ''י הכוזרי תשת

 
זהו מוצאי  לוולהבדיל בין הקדש ובין הח

 שבת
 

 ועמוד 
ביום השמיני השמיני למילואים ויהי ביום 

 ימול בשר ערלתו
 

ראיית  האדם בכל דבר תלוי ברצונו, שכן 
 מצינו בדוד המלך

 
כך מצינו בלחם הפנים שכל אחד רואה הדבר 

 עפ''י רצונו
 

 

   זעמוד 
עשיית הקוז'ליק )התהפכות( שעשה דוד 

ומה שלמד מכך בעל  לכבוד הארון המלך
 הכשרת האברכים

 
    חעמוד 

והיא רחוקה  אמרתי אחכמהור הכתוב ביא
 ממני

 
הדברים שנעשו בזכות אברהם אבינו הם 

 באים בתמימות כמו פרה אדומה
 
 טעמוד 

טעם למה הפרה מטהר טמאים ומטמא 
 טהורים

 
מסירות נפש הוא כח האש שיכול ליתן טהור 

 מטמא
 

 יעמוד 
שתי דרכים לטהרה, ע''י התעוררות מלמטה, 

 או התעוררות מלמעלה,  
 
לטמא מעפר שרפת יאור נפלא, בפסוק ב

 בספר בנין אריאל החטאת
 
   יאעמוד 

ביאור הכתוב יושר דברי אמת הכונה כי 
 תפילין ומזוזות צ''ל כתובין כסדרן

 
 ביאור הכתוב בקש קהלת למצוא דברי חפץ

 
    יבעמוד 

 למה חנק את עצמו בעל הפרה האדומה
 מעשה נורא

 



 
 שמיני פרה תשע''ופרשת  פארפרפראות 

 ב

 
בהשכנת את דרכו למד הכהן אהרון 

 בפרשתנו רבנוה שממ שלום
 

 -פרק ב  -ילקוט שמעוני מלאכי ), איתא במדרש
 (, רמז תקפח

  
בשלום ובמישור הלך " )מלאכי ב' ו'( כתיב
  ,"השיב מעווןורבים  אתי.

 
 ,וכן שני בני אדם שעשו מריבה זה עם זה

הולך אהרן ויושב לו אצל אחד מהם ואומר 
ף לבו מטר ,חברך מהו עושה ,ראה בני ,לו

מחנק עצמו תולש בשערו ואומר אוי לי איך 
ממנו שאני הוא  בושתי ,אשא עיני בחברי

שסרחתי עליו, והיה יושב אצלו עד שהיה 
 מוציא כל קנאה שיש בלבו, 

 
, וכשפגעו שוב הולך אצל חברו ועושה לו כך

 עכ''ל המדרש, ,גפפו וחבקו זה לזה ,זה בזה
 

ם, , כי דרכו של אהרון בהשכנת שלומבואר
שלא לומר לבעלי המריבה כי פלןני שלחני 
לפייס אותך, אלא בא מעצמו לומר לו ידעתי 

 כי פלוני רוצה להתפייס אתך, ובכך נתרצו ,
 

 דרכו של אהרון נמצא בפרשתנו
 

קרא  ,ויהי ביום השמיני"'(, א' ט)ויקרא  כתיב
ויאמר אל , לאהרן ולבניו ולזקני ישראל משה
 ואיל לעלה ,טאתבן בקר לח קח לך עגל ,אהרן

 , "והקרב לפני ידוד ,תמימם
 

אשר צוה  זה הדברויאמר משה " '(,ו' ט)ויקרא 
   ,"תעשו ידוד 

 
 הקושיא, דלא מצינו בכל התורה דבר זה

דבכל מקום שאמר השי''ת  ,וקשה מאוד
וידבר ידוד למשה רבינו לאמר לאהרון, פתח ב

ואח''כ אמר את הצווי,  ,אל משה לאמר
  ה,הדיבור, והאמיר

 
, וידבר ידוד אל משה לאמר ,('א ')ויקרא ו כגון

זאת תורת  ,ואת בניו לאמר צו את אהרן
 ,וגו' העלה

 
, וידבר ידוד אל משה לאמר ,ז(''י 'ויקרא ו) 

זאת תורת  ,ואל בניו לאמר דבר אל אהרן
  וגו', החטאת

 
אמר אל  ,ויאמר ידוד אל משה ,('א א'')ויקרא כ
 ן וגו',  בני אהר הכהנים

 

 
, "לאהרן ולבניו קרא משה"פתח ב ורק כאן
 , כאלו בשמוהדברים משה רבינו ואמר לו 

 
  ,אשר צוה ידוד זה הדבר ורק לבסוף אמר לו,

, למה כאן שינה הכתוב, ולא פתח תעשו
אלא פתח ב"קרא , בוידבר ה' אל משה לאמר

 משה לאהרון" וגו', 
 

 כדלקמןהדבר אפשר לבאר 
 

מכילתא  ,ניפרשת שמי ספרא)מדרש איתא ב
רן אל אהל הויבא משה וא ,ט(''י , אותדמילואים

כיון שראה אהרן שקרבו כל הקרבנות  ,מועד
 ,ונעשו כל המעשים ולא ירדה שכינה לישראל

אמר יודע אני  ,היה עומד אהרן ומצטער
בשבילי לא ירדה שכינה  ,שכעס עלי המקום

  ,לישראל
 

 רש''י כתב "קח לך עגל"'(, א' ט)ויקרא  כתיב
 שמכפר לו הקב"ה ולהודיע תורת כהנים,מ

 , ע"י עגל זה על מעשה העגל שעשה
 

 ולפי שרצה משה רבינו לנהוג עם אהרון,
באותה הדרך שהיה אהרון משכין שלום בין 
אדם לחבירו, שהיה הולך אצל האחד מבלי 

 שחבירו שלחו, לומר לו 
 

יס בין הקב''ה לאהרון כך רצה מש''ר  לפי
כך שהקב''ה שלחו, ו שהגיד לומבלי  הכהן,

 מעצמו,בא משה לאהרון, ואמר לו כאילו 
הקב''ה רוצה למחול לך על עוון  "קח לך עגל"

 זה הדברהעגל, לפיכך רק לבסוף  אמר לו, 
ובתחילה לא אמר לו כי   ,אשר צוה ידוד
 הקב''ה שלחו. 

 
 מכאן למד אהרון הכהן הדרך לפייס

 
מאותו מעשה שעשה מכאן , כי ואפשר לומר

רבינו, שאמר לו הדבר מעצמו, כדי  משה
 למד אהרוןלקרב בין השי''ת לאהרון הכהן, 

את הדרך אשר יילך בה, לפייס  בין אדם 
 לחבירו, שלא מדעת חבירו,  

 

* * * * * * * 
 

 
 
 
 

 



 
 שמיני פרה תשע''ופרשת  פארפרפראות 

 ג

 
 לכך נבחרתכי  ,למה אתה בוש

 להשיב ישראל מעוון ע''י הבושה
 

מלאכי פרק ב   ,ילקוט שמעוני), איתא במדרש
 (, קפחרמז ת

 
בשלום ובמישור הלך " )מלאכי ב' ו'( כתיב
  ,"השיב מעווןורבים  אתי.

 
ורבים "מה תלמוד לומר  ,ר' מאיר אומר

אם  ,מלמד שהיה אהרן מהלך ,"השיב מעון
 , נתן לו שאלת שלוםפגע בו אדם רע או רשע 

 
 למחר בקש אותו האיש לילך ולעבור עבירה,

 ,הרןאמר אוי לי איך אשא עיני ואראה את א
תו ו, נמצא אבושתי ממנו שנתן לי שלום

 האיש נמנע מלילך לעבור עבירה, 
 

, מכילתא דמילואים ,פרשת שמיני) ספראאיתא ב
 ,רן אל אהל מועדהויבא משה וא ,ט(''י אות

כיון שראה אהרן שקרבו כל הקרבנות ונעשו 
היה  ,כל המעשים ולא ירדה שכינה לישראל

שכעס עלי  אמר יודע אני ,עומד אהרן ומצטער
כך  ,בשבילי לא ירדה שכינה לישראל ,המקום

ולא  ונתביישתיעשה לי משה אחי שנכנסתי 
 ,מיד נכנס משה עמו ,ירדה שכינה לישראל

לכך  ,ובקשו רחמים וירדה שכינה לישראל
 והל מועד, ע''כ, נאמר ויבא משה ואהרן אל א

 
 ביאור במ''ש משה למה אתה בוש לכך נבחרת

  
כתב  ,קרב אל המזבח, ז'()ויקרא ט'  כתיב
 ,וירא לגשת בוששהיה אהרן  ת"כ(מ) רש''י

 , לכך נבחרת ,למה אתה בושאמר לו משה 
 

שכך אמר לו משה לאהרון,  ,אפשר לפרש
, יודע אני כי לאותו הדבר בוששאתה  מזה

 , נבחרת
 

 אתה משיב רבים מעוון,  הבושהשע''י , פירוש
 

 ,שהיה אהרן מהלך כדאיתא במדרש דלעיל,
אם פגע בו אדם רע או רשע נתן לו שאלת 
שלום, למחר בקש אותו האיש לילך ולעבור 

אשא עיני ואראה את עבירה, אמר אוי לי איך 
ממנו שנתן לי שלום, נמצא אתו בושתי  ,אהרן

. מפני הבושה האיש נמנע מלילך לעבור עבירה
 .לכך נבחרת ,למה אתה בושוזהו, 

 

* * * * * * * 

 
הו שבירכו את ביאור בדרך הלצה מ

 מעשה ידיהם
 

החטאת וירד מעשת ", ב(''כ ')ויקרא ט כתיב
ויבא משה ואהרן אל אהל , והעלה והשלמים

אמרו  ,רש"יוב ,"ויברכו את העםמועד ויצאו 
יהי " ,(')תהלים צ ,"ויהי נועם ה' אלקינו עלינו"

 , "במעשה ידיכםרצון שתשרה שכינה 
 

אפשר לומר, שבירך את מעשה  בדרך הלצה
דייקא, מכיוון שירד מעשות  דיהםי

הקורבנות, ועתה בזמן הזה התפילות הם 
ויש מי שמרבים להתלהב במקום הקורבנות, 

שתשרה  רכם , לכן בידיהם בתפילתם ע''י
במעשה , כלומר, מעשה ידיהםב שכינה 

שהתפילה במקום  בתפילתם.ש ידיהם 
 הקורבנות,

 

* * * * * * * 
 

אשר ביאור כי חטא נדב ואביהו היה 
 שלא רצו לקבל מרות לא צוה אתם

 
ויקחו בני אהרן נדב " ,('א ')ויקרא י כתיב

ואביהוא איש מחתתו ויתנו בהן אש וישימו 
אשר עליה קטרת ויקריבו לפני ידוד אש זרה 

  ,"לא צוה אתם
 

וכבר היו , (א ע'' ב''סנהדרין נ), איתא בגמרא
משה ואהרן מהלכין בדרך ונדב ואביהוא 

  ,ן וכל ישראל אחריהןמהלכין אחריה
 

אימתי ימותו שני  אמר לו נדב לאביהוא
 ע''כ,, ננהיג את הדור ואני ואתהזקנים הללו 

 
, שהורו שנדב ואביהוא מתואיתא במדרש, 

 בפני רבן,  הלכה
 נכנסו למקדש,  שתויי יין

 , ושלא נשאו נשים
 

 שלא לצוותםשרצו יש לומר כי חטאם היה 
 

שיורו להם, רצו שנדב ואביהו לא  נראה לומר
מה לעשות, דבכל הדברים שהבאנו  ויצוו להם

, שלא רצו לקבל מרותלעיל אנו מוצאים 
, היה זה ננהיג את הדור ואני ואתהכשאמרו, 

מהזקנים מהם,  שלא רצו לקבל מרות משום
 , אימתי ימותו שני זקנים הללו כמו שאמרו,

 
 



 
 שמיני פרה תשע''ופרשת  פארפרפראות 

 ד

 
 בפני רבן, לא קיבלו מרות,  כשהורו הלכה וכן

 
, לא רצו לקיים בעצמם שתויי יין נסווכשנכ

 שתה יין אל יורה, 
 

, שלא יצטרכו לקבל כשלא נשאו נשיםוגם 
 דעתן של נשים, 

 
 רמא ,'(פרק מ) פרקי דרבי אליעזרב כדאיתא,

ב"ה למשה לך אמור להם לבנות ישראל קלו ה
ולמה שאלו  ,אם רוצות הן לקבל את התורה

י שדרכן של אנשים הולכין אחרלפי  ,לנשים
כה תאמר לבית " אמרשנ דעתן של נשים

ותגד לבני ישראל אלו  ,יעקב אלו הנשים
 ,"האנשים

 
, פירוש אשר לא צוה אתם וכך אפשר לפרש,

 שלא רצו שיצוו אותם.
 

* * * * * * * 
 

 , קיבל שכר  על שתיקתווידם אהרן
 מרדכי קיבל שכר על דיבורו

 
ויאמר משה אל אהרן הוא " ('ג ')ויקרא י כתיב
ועל פני  בקרבי אקדשדבר ידוד לאמר  אשר

 ,וידם אהרןכל העם אכבד 
 

)שמות  כתיב ,(בע'' ו''זבחים קט)איתא בגמרא 
ונקדש ונועדתי שמה לבני ישראל " כ''ט מ''ג(

  ,אל תקרי בכבודי אלא במכובדיי ,"בכבודי
 

ולא ידעו עד  ,דבר זה אמר הקב"ה למשה
אמר  ,כיון שמתו בני אהרן ,שמתו בני אהרן

לא מתו בניך אלא להקדיש  ,ו אהרן אחיל
כיון שידע אהרן שבניו ידועי  ,שמו של הקב"ה

וידום שנאמר  ,שתק וקבל שכר ,מקום הן
  ,אהרן

 
שנאמר וידום  ,(בע'' ו''זבחים קט) ,רש"י בכת

 ,השכרוקבל  ששתקהרי  - אהרן
 

 לחשותעת   )קהלת ג' ז'( וכן בשלמה הוא אומר
שכר על ל פעמים ששותק ומקב לדברועת 

  השתיקה
 

 ע''כ,  ,פעמים מדבר ומקבל שכר על הדבור
 
 
 
 

 
פעמים  - עת לחשות ,)קהלת ג' ז'( כתב רש''י

וידום שנאמר  שכרומקבל  שותקשאדם 
שנאמר  ,וזכה שנתייחד הדבור עמו ,אהרן

ושכר אל  ייןוידבר ה' אל אהרן  )ויקרא י(
 ע''כ, ,תשת

 
 קא ב'(,)רבה, ויקרא פרשה י''ב פס במדרש איתא

 ,אליו הדיבור ונתייחדזכה  ,שמתוך כך
 ,פרשת שתויי ייןשנאמר אחרי אותו ענין 

 , ולא הוזכר באותו דיבור משה אלא אהרן
 

לפרשת  ע''י השתיקה, דאהרן זכה מבואר
 ,ייןשתויי 

 
 דיבורובמרדכי זכה 

 
מן  מרדכי (,בע'' ט''קל חולין) איתא בגמרא

ואתה " (שמות פרק ל כג) התורה מנין דכתיב 
 "מר דרור ראש בשמיםקח לך 

 
 מיראמתרגמינן זהו מרדכי כד "מר דרור"

 , דכיא
 

 ,לבשמיםוקרי ליה ראש  "בשמים ראש"
 )רש''י(  לצדיקים,

 
נרמז בתורה זכה להיות  דמרדכי מבואר,
 , בשמיםבפרשת 

 
להשיב אל  מרדכיויאמר  (אסתר פרק ד ) ,כתיב

, הזאת, וגו' תחרישי בעתאם החרש  ,אסתר
אלא עת  לחשות,מבואר, דאז לא היה עת 

 ,לדבר
 
 

 הא דאיתא, אפשר לבאר בדרך צחותבכך 
, כשם )עיין מנחות פ''ז ע''א, כריתות ו' ע''ב(

 , לייןיפה  השתיקה, כך לבשמיםיפה  שהקול
 

שאמר מרדכי לאסתר  שהקולכשם  ,פירוש
 להשמיע בעת הזאת, זכה להיות נרמז בתורה 

 יפה קולשה, משום בשמיםבפרשת 
 , לבשמים

 
שתיקתו, כמ''ש כך אהרון קיבל שכר על 

את פרשת שתויי ובשכר קיבל  וידום אהרון 
 .ליין יפה, שהשתיקה, משום יין

 

* * * * * * * 
 

 



 
 שמיני פרה תשע''ופרשת  פארפרפראות 

 ה

 
יין  ,בלשון רבים ראשיכם אל תפרעו
 בלשון יחיד  ושכר אל תשת

 עפ''י הכוזריהדבר ביאור 
 

ן ויאמר משה אל אהר", ('ו ')ויקרא י כתיב
ראשיכם אל תפרעו  ,ולאלעזר ולאיתמר בניו

 , תווולא תמ ובגדיכם לא תפרמו
 

וידבר ידוד אל אהרן , ('ט ')ויקרא י כתיב
 ,אתה ובניך אתך ,אל תשתיין ושכר , לאמר

 תו ובבאכם אל אהל מועד ולא תמ
 

 ויש לשאול , למה שינה הכתוב, 
 

, רביםדבראשיכם ובגדיכם כתב בלשון 
, ובגדיכם לא תפרמוראשיכם אל תפרעו 
 , אל תשת, יחידוביין ושכר כתב בלשון 

 
 בספר הכוזרי, עפ''י מה שמבואר אפשר לומר

, )מאמר שלישי אות ט''ז(לרבי יהודה הלוי 
, גם אם הובאו דהשכור בעת שכרותושכתב, 

ונמצא לפניו כל הדברים שהוא מתאוה להם, 
אין אלו הנאותיו, מכיון ולא  בחברת רעיו,

כשהוא במצב של הכרה מלאה, באו לידו 
 ותחושה שלימה, ע''כ, 

 
לבד עם דהשותה יין ושכר, הינו   היוצא מזה

, ואין אחרים אתו, ולכן כתב ביין ושכר עצמו
 .יחידבלשון  תשתאל 

 

* * * * * * * 
 

 לוולהבדיל בין הקדש ובין הח
 זהו מוצאי שבת

 
ולהבדיל בין הקדש ובין " ('י ')ויקרא י כתיב

  "ן הטמא ובין הטהורובי ,לוהח
 

פעמים ב'  ,"החול" ,בעל הטוריםכתב 
 במסורה. 

 
 . "ובין החולבין הקדש "
 

  ,החולכובד אבן ונטל   ,('ז ג'')משלי כ ,ואידך
 

 ,כיון שנבדל בין קדש לחול במוצאי שבת
שאדם כבד איכא כובד אבן ונטל החול, 

  , עכ''לבמוצאי שבת בשביל נשמה שאבדה
 בעל הטורים

 

 
 

שאדם כבד במוצאי שבת בשביל אור העניין בי
 נשמה שאבדה

 
נשמה יתירה  (אע'' ז''ביצה  ט)איתא בגמרא, 

 ,נותן הקדוש ברוך הוא באדם ערב שבת
ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו שנאמר 

 , שבת וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפש
 

רוחב לב למנוחה  - נשמה יתירה רש''י,כתב 
ויאכל וישתה רוחה, ולשמחה, ולהיות פתוח ל

 ע''כ,, ואין נפשו קצה עליו
 

 רוחב לב, דהנשמה יתירה נותנת מבואר
ואין נפשו קצה , שיאכל וישתה יותר מלמודו

 ,עליו
 

כשהוא אומר  (בע''  ח''שבת קי) איתא בגמרא,
 ,הוי אומר זה עונג שבת ,וקראת לשבת ענג

רב יהודה בריה  )יותר מבימי החול( במה מענגו
 ,בר שילת משמיה דרב אמרדרב שמואל 

וראשי  ,ודגים גדולים ,בתבשיל של תרדין
 , ע''כ, שומין

 
 דבשבת אוכל יותר מלמודו, , מבואר

 
, מכיוון דרוחב לב של לפי''ז אפשר לבאר

הנשמה יתירה, הוא מחזיק המאכל שלא 
כפירש''י, א''כ נפשו קצה עליו, תהיה 

במוצ''ש, שאבדה הנשמה יתירה, אין כאן 
 ונפשו קצה עליולהמאכל והמשתה,  רוחב לב

בבעל ממה שאכל יותר מלמודו, וזהוא שאמר 
שאדם כבד במוצאי שבת בשביל  הטורים,

 .נשמה שאבדה
 

 , עוד לפי''ז אפשר לבאר
 

המאחרים שבת, בזמירות מאי דאמרינן 
ולערב שמחים לשמרו  וכו', לצאת מן השבת

דמי שמשמר שבת בתוספת מרובה,  ,ערובו
נמצאת הנשמה  מן השבת,ומאחר לצאת 

יתירה אצלו זמן רב יותר,  ועי''כ מאכלי שבת 
עליו יותר זמן, ואין נפשו קצה עליו,  ערבים
, שהמאכלים ערבים עליו ולערב ערובווזהו 
 .שמאחר לצאת מן השבתבכך 

 
* * * * * * * 

 
 
 



 
 שמיני פרה תשע''ופרשת  פארפרפראות 

 ו

 
 ויהי ביום השמיני למילואים

 ביום השמיני ימול בשר ערלתו
 

 ביום חנוכת המשכן, ויהי ()ויקרא ט' א' כתיב
 , ביום השמיני

 
ימול בשר  וביום השמיני ('ב ג'')ויקרא י, כתיב

 , ערלתו
 

בין שמיני  מצינו דברים השוויםבכמה דברים 
 למילואים למילה לשמיני

 
דאותו היום, שמיני  א. איתא בסדר עולם

, ובמילה מצינו, יו''ד עטרותלמילואים, נטל 
והוא ישב פתח  ו ע''א(,)דף ל''בזוה''ק פרשת בא 

ע''י המילה,  ,משום דאתגלייא יו"דהאהל, 
 )ועיין בתנחומא תזריע אות ה'(

 
היום השמיני למילואים, הוא יום ראשון ב. 

יום שמיני )סדר עולם(   , לשכון שכינה בישראל
תחת כנפי למילה, הוא יום הכנס התינוק 

 ,השכינה
 

ויבא משה  ביום השמיני למילואים כתיב,ג. 
, ויברכו את העםואהרן אל אהל מועד ויצאו 
, במעשה ידיכםיהי רצון שתשרה שכינה 

מעשה איזה הן , (ב ע'' ב''שבת ל)איתה בגמרא, 
, וזהו של אדם הוי אומר בניו ובנותיו ידיו

יהי רצון שתשרה הברכה לאבי הילד ואמו,  
 ,במעשה ידיכםשכינה 

 
חנוכו של שמיני למילואים הוא יום ד. 

חנוכו של ושמיני למילה הוא יום , המשכן
, בהכללתו בעם ישראל, וגם אפשר התינוק

המזבח  חנוכת, מלשון לחנכולפרש יזכו 
 הבית, חנוכת

 

* * * * * * * 
 

ראיית  האדם בכל דבר תלוי ברצונו, 
 שכן מצינו בדוד המלך

 
 כיצד ראתה מיכל בתו של שאול דבר שלא היה

 
 'פרק ו 'שמואל ב) הפטרת פרשת שמיני ,כתיב

שב ארון ידוד בית עבד אדם הגתי יוי" א(''י
שלשה חדשים ויברך ידוד את עבד אדם ואת 

 ", כל ביתו
 
 

 
ויגד למלך דוד לאמר ברך ידוד את בית עבד "

ים קאדם ואת כל אשר לו בעבור ארון האל
ים מבית עבד קוילך דוד ויעל את ארון האל

 ", אדם עיר דוד בשמחה
 
ן ידוד ששה צעדים ויהי כי צעדו נשאי ארו"

 ", ויזבח שור ומריא
 

בכל עז לפני ידוד ודוד  )מרקד( מכרכרודוד 
 , חגור אפוד בד

 
ד וכל בית ישראל מעלים את ארון ידוד "ודו

 "בתרועה ובקול שופר
 
והיה ארון ידוד בא עיר דוד ומיכל בת שאול "

מפזז נשקפה בעד החלון ותרא את המלך דוד 
 "בלבה לפני ידוד ותבז לו  ומכרכר

 
בפסוק כי מיכל בת שאול ראתה בדוד  מבואר,

 מכרכר,וגם  מפזזשתי ענינים שונים, גם 
 

, ודבר מפזז, מנין לקחה לומר שהיה גם וקשה
, מכרכרזה לא היה, שהרי  נאמר בכתוב ודוד 

 ,מפזז ומכרכרולא נאמר 
 

, כי כל אחד רואה בכל דבר וצריך לבאר ולומר
שר אמרנו, כי איך שהוא מסתכל עליו, והוא א

 לפי הכנתו של האדם ורצונו, כך הוא רואה.
 

* * * * * * * 
 

כך מצינו בלחם הפנים שכל אחד 
 רואה הדבר עפ''י רצונו

 
ביום השבת ביום השבת  )ויקרא כ''ד ח'( כתיב

לפני ידוד תמיד מאת בני ישראל ברית  יערכנו
  ,עולם

 
ויצא בן אשה ישראלית  ,)ויקרא כ''ד י'( כתיב

רבי  מהיכן יצא, ,(ורת כהניםתמ)ש"י ר בכת
ברכיה אומר, מפרשה שלמעלה יצא, לגלג 

דרך המלך לאכול  ביום השבת יערכנו,ואמר 
של תשעה  פת צוננתבכל יום, שמא  פת חמה

 ימים בתמיה, עכ''ל,  
 

 ,)יומא כ''א א',  חגיגה כ''ו ע''ב( איתא בגמרא
אמר רבי יהושע בן לוי, נס גדול היה נעשה 

) שמואל פנים, סלוקו כסדורו שנאמר בלחם ה
 ,"לחם חם ביום הלקחולשום " א' כ''א ז'(

 



 
 שמיני פרה תשע''ופרשת  פארפרפראות 

 ז

 
פת שמא  איך אמר אותו מלגלגיש לשאול, 

, הרי חז''ל אומרים כי של תשעה ימים צוננת
הלחם היה חם ביום הלקחו משולחן 

  ) שמואל א' כ''א ז'( המערכה, ופירש רש''י
 שהיה חם ביום הלקחו כביום סידורו,

 
 וד מוסד בדרך האדם להכין את נפשויס

 
יסוד מוסד מכאן אנו למדים, , כי  אלא צ''ל

בהכנת נפשו כל דבר תלוי ש בדרכי האדם, 
עד כדי , כיצד להסתכל על כל דבר, של האדם

שאמרו  שבמקדש, לחם הפניםכי על כך, 
, ראה המלגלג חם ביום הלקחוחז''ל שהיה 

יש לאדם , כמה מזה ללמוד ויש, קרשהיה 
לראות כל דבר על פי  להכין את נפשו 

 ורצון השי''ת. תורתינו הקדושה
 

* * * * * * * 
 

עשיית הקוז'ליק )התהפכות( שעשה 
ומה שלמד  לכבוד הארון דוד המלך

 מכך בעל הכשרת האברכים
 

 בכח האדם לבדות מלבו פעולה ניצחת לשם ה'
 

, )צו וזירוז פרק כ''ז(  הכשרת האברכיםבספר 
ה יברא האיש ישראל מקרבו אם בריאכתב, 

אז  ,ישראל יקדש קדושה אשר בה את הקדוש
אף אשר יבדה מלבו לעשות לשם  ,כל עשיותיו

גם גופו  יתהוו,קדושה  לגוף ,זו ד' לשעה
  ,וסס גם יתקדשתמגופם ירתיח י

 
בשעה שהחלטתי  ,כי למה זה כ"כ נתפעלתי

בשעת  ,(קאזשעליק) ההתהפכותלעשות את 
ולמה זה רחפו כ"כ  ,חינוך ספר התורה

מאז את המקום אשר בו  עצמותי כשראיתי
 ,כל גופי נזדעזעואתהפך וארקוד 

 
תשוקת האיש ישראל מתלקחת בו הרבה יותר 

  ועבודתבתורתו וב ממצבו
 

תשוקת האיש ישראל  ,הרבה פעמים
מתורתו  מתלקחת בו הרבה יותר ממצבו

מי יתן לי איזה עשי'  , ואומר ,ומעבודתה
לבו נופל  ,לשם ד' אעשנהוגדולה וחריפה 

גם נפשי  ,מה תורתי ומה כל עבודתי , בקרבו
ואף עצם הטוהר ומקור  ,מהן לא תשבע

 תחגם בשעה שאין תשוקתו מתלק ,הקדושה
ריפה מעין חלעשי'  ,למסור נפשו בפועל

 ידי בעתה  מי יתן ,משתוקק ,סירת הנפשמ
 

 
 ,אעקור את לבי מלבי לשעה פשעכ" ,עשי'

 ',הילך לד י,מעצמ עצמי ,י מגופיפגו
 

 להסיום והחינוך ,וכשהתחלתי להכין עצמי
נתלקחה בי תשוקתי  של הכנסת ספר תורה,

הלא שעת  ,עצמיבתהי כאש ושאת  ביתר
אחת  אפשר, שמחה קדושה ונוראה מעין זו 

ומה אוכל לעשות בה בגופי  ,ייחהיא בכל 
  ,בפועל לאלקי

 
אבל  ,טוב ,יחוארקוד בכל כ רעדהאגיל ב

 'אין זאת עוד העשי ,נפשי עוד לא תשבע
ריפה המתאימה לשעה קדושה חגדולה והה

אתהפך כאותם   ,ואומר ,ידה כזוחה ויומממר
הנבזים והשפלים המתבטלים בשמחת 

  ,אדוניהם לכבודם
 

 רצון היצר לבטל את התשוקה הנוראה
 

ת מה העבודה הזא ,נות ביעבי השטן ל ויגע
לי' להקב"ה  ומה איכפת ,מה טעם יש בה ,לך

ואפשר יזיק לבריאותך  ,אם תתהפך או לא
לא תראה בזה לשוטה   והאם ,ולמיחושיך

  ,ולמשוגע בעיני כל
 

לא  ,ד' בך השטן יגער ,אז מנהמת לבי שאגתי
 ,השעה גדולה ,עת לחשוב חשבונות עתה

 נלעשות עתה עשי' מעין מס" ,יחידה ודחוקה
  כך,וכיון ש ,וני אני רוצהלשם צורי וק

 
מצאתי  קני,ובבזיוני תספ תפחדניבבריאותי 

 ,פשתיח איפא את העשי' החריפה אשר
  ,ומעתה אני מחלט ומתקדש לה

 
 מעשה ההתהפכות קוזע'ליק נתקדשה לי

 
 ,ומן אז עשי' ההדיוטית זו אשר מלבי בדיתי

 ה,ונתבטלתי לפני ,בפני הרנתיק ,נתקדשה לי
רק התחילה להתרחש  וכאשר מחשבת גופי

את פעולתה הפשוטה מעשה  ולחשוב
  ,ההתהפכות אשר לפני

 
ומחשבה כעין מס"נ בי  תיכף קדמוה נשמתי

התהפכות פשוטה ראיתי  , לא הבעירה
 ,רק כעין מזבח הי' מבהיק לעיני ,בדמיוני

 ,המקום אשר בו בשעת חינוך ספה"ת נעבור
ודמי  ,הכל נתקדש והכל לאש בוערת התלקח

  ,עיני זולגות דמעותתוסס ו
 
 
 
 



 
 שמיני פרה תשע''ופרשת  פארפרפראות 

 ח

 
עשי' זו אשר מלבי  ,נתקדשה לשעה ,ובמה ,מי

 סממנה כ"כ פרק ,יפגו  ולמה זה גם ,בדיתי
נצוצות הטובים ע"י  ,אם לא ,כה נתקדשו

אשר גם  ,ועתה נבראו ,בי נתקבצו אשר מכבר
  ,הפחות מישראל זוכה להם

 
הפירוש בבראותי אחר כך  שמחתי ומה מאד
מפורש אחד שדוד המלך מ שמביא ,עץ יוסף

)מובא בעץ יוסף על , הפך לפני ארון הקודשתה
 (מדרש רבה, במדבר פרק ד' פרשה ד' פיסקה ט''ז

ז''ל  בשם המעריך שבספר הערוך, ערך אספירס(,
פירס בלשון סאבל המעריך כתב א העץ יוסף

 ורקי טאקל"א מין דילוג הוא שהאדם הופך ט
 ופו גכל 

 
 עכ''ל הכשרת האברכים.

 
, גם בענין לחם הפנים ולמד, הביטה וראה צא

עבודה מקודשת במקדש, וגם בעניו ריקוד 
דוד המלך לפני ארון הקודש, איך אפשר 
להביט משני צדדים הפכיים זה מזה, עד כמה 
יש לאדם להכין את עצמו לכוון דעתו לדעת 

 הבורא יתברך,
 

* * * * * * * 
 

והיא  אמרתי אחכמהביאור הכתוב 
 רחוקה ממני

 
, ( 'ט פסקה ג''פרשה י במדבר ,רבה) מדרשאיתא ב

 ,וגו' "זאת חקת התורה" )במדבר י''ט ב'( כתיב
כל זה נסיתי " (')קהלת ז , כתיברבי יצחק פתח

 ",בחכמה אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני
פרשה של פרה אדומה חקרתי ושאלתי 

 ע''כ,ופשפשתי  אמרתי אחכמה והיא רחוקה. 
 

אמרתי ",  ה ודעתלימד בכאן חכמשהמע"ה 
אומר לעצמו  האדםכאשר  כלומר, ",אחכמה

לדעת שהיא  ,העצה היא ,רוצה להחכים הריני
 על דרך ,וצריך לחפש אחריה ",רחוקה ממנו"

 , וזהו,איזהו חכם הלומד מכל אדםאמרם, 
 ".והיא רחוקה ממני ,אמרתי אחכמה"
 

* * * * * * * 
 

 
 
 
 

 
הדברים שנעשו בזכות אברהם אבינו 

 ים בתמימות כמו פרה אדומההם בא
 

 ",מתהלך בתומו צדיק" ,)משלי כ' ז'( כתיב
 

התהלך לפני והיה " ,בראשית י"ז א'() כתיב
 ",תמים

  
זאת " (ד''פסיקתא רבתי פרשה י) איתא במדרש
כך פתח ר' תנחומא בר  ,וגו' "חקת התורה

  ,זה היה אברהם ,בתומו צדיק מתהלך ,אבא
 

אלעזר בשם א"ר  ,תמים התהלך לפני והיה
 ,למלאכים שעשה אברהםכל מה  ,ר' סימן

  ,פרע הקב"ה לבניו
 

 ,לחם ואקחה פת ,)בראשית י"ח ה'(אמר  הוא
 ,)שמות ט"ז ד'( ,ופרע הקדוש ברוך הוא לבניו

   ,מן השמים לחם הנני ממטיר לכם
 

 ,תחת העץ והשענו ,)בראשית שם ד'(אמר  הוא
וכות בס כי  ,)ויקרא כ"ג מ"ג( פרע הקב"ה לבניו

  ,את בני ישראל הושבתי
 

 ,)בראשית שם ט"ז( ,למלאכים ליוה הוא
והקדוש ברוך  ,ואברהם הולך עמם לשלחם

וה' הולך   ,)שמות י"ג כ"א( ,לבניו ליוההוא 
 ,יומם לפניהם

 
שנאמר  ,מים הביא לפני המלאכים הוא

ורחצו  מים יוקח נא מעט ,)בראשית שם ד'(
קר רץ ואל הב ,)שם שם ז'(  וכן ,רגליכם
  ,אברהם

 
יהיו  ,טהרתם של בניךהיא  ,אמר לו הקב"ה

ומזים  ,המים לתוךאפר פרה נותנים מן 
 , עכ''ל הפסיקתא,ומטהרים

 
 מה שנעשה בזכות א''א מצינו בו שלימות

 
 ו הדברים הללודכיון דנעש אפשר לומר,

מתהלך  שעליו נאמר אברהם אבינו,בזכות 
לכן, , תמים  התהלך לפני והיה ,בתומו צדיק

בכל אלו הדברים שנעשו בזכותו,  אנו 
 , כלומרתמימותמוצאים גם כן שיש בהם 

   ,שלימותשיש בהם 
 

על שתי , וגם שלםבלחם  לבצועריך צ ,לחם
 ,  מיםתמייבצעו  ,לחם

 
 



 
 שמיני פרה תשע''ופרשת  פארפרפראות 

 ט

 
צריך להיות  אתרוג לולב סכך ודפנות,  ,סוכה

 . שלם ולא חסר
 

 ,וכו'וה' הולך לפניהם  ,למלאכים ליוה הוא
יום  משלימיןוברש"י שהיו  ימישלא כתיב ו

 ולילה.  
 

  .תמימהפרה אדומה   אפר פרה,

 
* * * * * * * 

 
טעם למה הפרה מטהר טמאים 

 ומטמא טהורים
 

בזכות  (,דרב כהנא פרשת פרה) בפסיקתאאיתא 
רץ  הבקרובזכות אל , מיםיוקח נא מעט 

כאשר  ,טהרתן של ישראלזו תהיה  ,אברהם
 , ע''כ,יזו עליהםו הבקרבאפר  מיםיערבו 
 , עיי"ש

 
 ,לטהרההם סימן  ומיםמכיוון  אפשר לומר,

ובעלי  ,מים טהוריםככתוב וזרקתי עליכם 
 העגלעשיית כגון  ,סימן טומאההם  ,חיים

או לעובדי ע"ז כמו במצרים. בדמות בעל חי, 
 ,מטהר את הטמאים המיםשל  חלק הולכן 

  ,מטמא טהורים הבעל חיוחלק 
 

 בכלי יקר מצינוזה  ביאור  כעין
 

ומזה  ,ז''לו(, א''ט כ''במדבר י) כלי יקרכתב ה
רוב המפרשים יצאו  מי הנדה יכבס בגדיו.

ללקט ולא מצאו טעם מספיק למה הפרה 
 המטהרת הטמאים תטמא הטהורים. 

 
כי מצינו שכל אוכל  ,ועתה הט אזנך ושמע

אינו מוכשר לטומאה עד שיפול עליו מים, 
טהרה יסבבו  המים שמקורם ,ואיך אפשר

  הטומאה,
 

שכך הוא בטבעיות  אלא ביאור הענין כך הוא,
ולא ממה  ,שכל דבר אינו מתפעל כ"א מהפכו

כדרך שהיצה"ר מתגרה יותר  ,שהוא ממינו
)סוכה בישראל מבאומות ובת"ח יותר מכולם, 

ע"כ הוא רוצה  ,לפי שכולם הפכיים לו נב.(
 להתגבר עליהם, 

 
החושך וזה טעם שסמוך לעליית השחר 

  כי כל דבר מתפעל מהפכו דווקא, ,מתגבר
 
 

 
לפיכך כל אוכל וזרע אינו מתפעל מן 
הטומאה לעשות בו רושם עד שיבא עליו מים 

ואז הטומאה רצונה לנצח  שכולם טהרה,
 הטהרה ומתגבר עליה ועושה בה רושם. 

 
ויש  מים שכולם טהרהשיש בהם  ,כך מי נדה

ין והם מעורב אפר פרה שכולו טומאהשם 
אז  טמאיחד, לפיכך אם מי נדה זורק על אדם 

שהרי הוא  ,אין האדם מתפעל מן האפר
שהם  ,אבל הוא מתפעל מן המים ,ממינו

כי הוא טמא והמים טהורים ע"כ  ,הפכיים לו
 המים פועלים בו ומנצחים הטומאה, 

 
הנושא מי הנדה אינו מתפעל  אבל אדם טהור

בל א ,מן המים כי הם ממינו ששניהם טהורים
כי  .הוא מתפעל מן האפר שהם הפכיים לו

ע"כ האפר פועל בו  ,הוא טהור והאפר טמא
, עכ''ד, ועיי''ש המשך ועושה בו רושם לטמאו

 הסברו הנפלא.
 

* * * * * * * 
 

מסירות נפש הוא כח האש שיכול 
 ליתן טהור מטמא

 
 (רבה במדבר פרשה יט פסקה א) מדרשב איתא

מי יתן " ()איוב ידזש"ה  התורה, זאת חקת
 כגון  ",טהור מטמא לא אחד

 
  ,אברהם מתרח

  ,חזקיה מאחז
  ,יאשיה מאמון

  ,מרדכי משמעי
 

העולם הבא מעולם  ,ישראל מעובדי כוכבים
מי עשה כן מי צוה כן מי גזר כן לא  ,הזה

 , ע''כיחידו של עולם
 

מי יתן , דבכל אלו שמנה המדרש, אפשר לומר
 ,יהשיא ,אברהם, חזקיה ,טהור מטמא

 מרדכי, 
 

 הצד השווה שבהן, שמצינו שם כח האש, 
 

וכח האש, מרמז למסירות נפש, ורק ע''י 
 מסי''נ יכול לצאת טהור מטמא, 

 
 הושלך לכבשן האש,   אברהם אבינו,

 
 
 



 
 שמיני פרה תשע''ופרשת  פארפרפראות 

 י

 
)סנהדרין ביקש אביו לשורפו באש, חזקיהו,

  צ''ד(,
 

)מלכים , אמון  העביר את בנו למולך, יאשיהו
 ף כל ע''ז, שר ויאשיהו ב' כב'(,

 
 משמעי, שק ואפר. מרדכי

 
* * * * * * * 

 
שתי דרכים לטהרה, ע''י התעוררות 
 מלמטה, או התעוררות מלמעלה,  

 
לפני מי  ,יומא פרק ח משנה ט) איתא במשנה

כו' שנאמר  מטהר אתכםמי  אתם מיטהרין
 (, וזרקתי כו' ואומר מקוה כו'

 
 דרך הטהרה שבא ברצון האדם

 
לפי שהדרך הישרה   וז''ל, כתב בתוי''ט שם

להתקדש  ,בעצמו שיבור לו האדם ,הוא
וע"ז  ,ואז כשבא לטהר מסייעין לוולהטהר. 

  ."לפני מי אתם מיטהרים" ,אמר
 

 דרך הטהרה שבא ברצון שמים
 

לפי שיצר לב האדם רע  ,ומפני שלפעמים
לא יוכל להתגבר עליו לכופו ליטהר  ,עליו

, ררהובתשובה. והוא רחום יכפר עון יעו
ובימין צדקו יתמכהו לבלתי ידח ממנו נדח. 

  ,מטהר אתכםמי  וע''ז אמר,
 

 וכך הדבר מבואר בפסוק
 

 וזרקתי עליכםשנאמר  ,ובמאי דסיים פתח
. אלא הוא ברחמיו בלי התעוררות האדםוזהו 

 )ביחזקאל ל"ו(.מטהרם. וכן זה הכתוב נאמר 
בן אדם בית ישראל יושבים על אדמתם 

שפוך וגו' ואפיץ וגו' ויבא אל ויטמאו וגו' וא
הגוים וגו' ויחללו וגו' לא למענכם וגו' 
וקדשתי את שמי הגדול המחולל וגו' ולקחתי 
וגו' וזרקתי וגו' הרי שאמר שאע"פ שמחללין 

עם כל הש"י אפילו בבואם בגלות החל הזה. 
 ,עליכם מים טהורים זה ולקחתי וזרקתי

 
 ,אמאי דפתח ,והדר מייתי קרא דמקוה

. דהכא כתיב הבא ליטהר"י מטהר את שהש
אם עונינו ענו בנו וגו' כי רבו  )ירמיה י"ד(

מושיעו  מקוה ישראלמשובתינו לך חטאנו 
  ,בעת צרה

 
 ,מקוההרי שאחרי שהתודו על חטאם אמרו 

הבא וזה דומה לטהרת מי מקוה שמטהרים 
 מעצמו הבא ונכנסוטובל בתוכם. כן  ונכנס

חוסהו בצל יתברך הוא  תחת כנפי שכינתו
 כנפיו ומסייעו להטהר כך נ"ל. 

 
והש"י ברחמיו יטהרנו מכל טומאתינו. ולבית 
קדשו יקבץ נפוצותינו. במהרה בימינו. אמן 

 התוספות יו''ט.. ע''כ דברי ואמן
 

* * * * * * * 
 

לטמא מעפר יאור נפלא, בפסוק ב
 בספר בנין אריאל שרפת החטאת

 
מא מעפר ולקחו לט" ,ז(''ט י''במדבר  י) כתיב

 ", ונתן עליו מים חיים אל כלי ,שרפת החטאת
 

בקש קהלת למצא דברי "( 'ב י''קהלת  י) כתיב
 ",חפץ וכתוב ישר דברי אמת

 
בקש " (, בע'' א''אש השנה  כ)ר איתא בגמרא

בקש קהלת להיות  ",קהלת למצוא דברי חפץ
וכתוב יושר "יצתה בת קול ואמרה לו  ,כמשה

 אמת", ע''כ, דברי
 

שאול רבי מאת מוה''ר  בנין אריאלבספר 
)פרשת חוקת ד''ה מסכת ר''ה( , אב"ד אמסטרדם

 )ר''ה כ''א ע''ב( איתא בגמרא,  , וז''ל,כתב
בקש קהלת  ,"בקש קהלת למצוא דברי חפץ"

יצתה בת קול ואמרה לו וכתוב  ,להיות כמשה
 ,והוא תמוהאמת,  יושר דברי

 
לך  ט, ילקו רשדלפי המ ,אמרתיוכך כתב, 

  ה,וקחאבל לאחרים  ,טעמי פרה המגל ינא
 האבל שלמ  ,הרי שנתגלו טעמי פרה למשה

אמרתי אחכמה והיא " (')קהלת ז אמר
 ,"רחוקה

 
ולקחו "בפסוק  זשיש רמ ,ראיתי בספר

ר"ת  ת",חטא'הרפת 'שעפר 'מטמא 'ל
   ,למשה השנגלו טעמי פר ,להורות ,ה''למש

 
כ על ג''זה הרמז עצמו יכול להורות  ,אמנם

אבל   ,ת הללובר''מרומז שהוא גם  ,מהשל
 ה''למשאותיות ד ,ההפרש בין זה לזה
רפת 'שעפר 'מטמא ל' ,רמוזים בראשי תיבות

אבל אותיות   ,ביושרר דעל הס ,חטאת'ה
  ,רןדשלא כס ,ללוהת ''רמוזים בר ''השלמ

 



 
 שמיני פרה תשע''ופרשת  פארפרפראות 

 יא

 
 ,בקש קהלת להיות כמשה ,זהו שאמרו

 ,לפי שהיה סבור ,עמי פרהטשיתגלו גם אליו 
כך נרמזו  ,ה''למששנרמזו אותיות הללו  כמו

עמי טלכך רצה לידע   ,ה''שלמ ות אותים ג
 , יושר דברי אמתוכתב  ,יצאה בת קול ,פרה

 , הללו ''תים ברוזרמ הם ה ''למשות ידאות
 עכ''ל.  , ה''שלמכ אותיות  ''משא , ביושר

  בספר בנין אריאל.
 

)מובא בספר תורת החיד''א אות י''ד מהספר 
וד בשם רבני אשכנז, וכונתו לרבי שאול פני ד

 מאמשטרדם, בנין אריאל.(

 
* * * * * * * 

 
ביאור הכתוב יושר דברי אמת הכונה 
 כי תפילין ומזוזות צ''ל כתובין כסדרן

 
בקש קהלת למצא דברי "( 'ב י''קהלת  י) כתיב

 ",חפץ וכתוב ישר דברי אמת
 

בקש " (, בע'' א''אש השנה  כ)ר איתא בגמרא
בקש קהלת להיות  ",למצוא דברי חפץקהלת 
וכתוב יושר "יצתה בת קול ואמרה לו  ,כמשה

 ע''כ, אמת", דברי
 

, כי ספר תורה ניתן לכתוב הלכה היא כידוע
אך תפילין ומזוזות יש לכתוב  שלא כסדרן,

 אות אחר אות, שיהיו כתובין ביושר, רק 
 ,כסדרן

 
ויאמר ידוד אל משה " ז(''ד כ''שמות  ל) כתיב
, כי משה מבואר", לך את הדברים האלה כתב

רבינו כתב את התורה, וגם ביום מותו כתב 
י''ג ספרי תורה, כדאיתא במדרש פרשת וילך, 

 וכדאיתא בגמרא בבא בתרא י''ד, עי"ש,
 

דמרי  תפילין (א' ע''ברכות  ו) איתא בגמרא
)דברי הימים א', עלמא מה כתיב בהו אמר ליה 

ישראל גוי אחד ומי כעמך " פרק  י''ז כ''א(
 ארץ"ב
 

נאמר ע''י דוד  פסוק זה שנכתב בתפילין
המלך, בשעה ששיבח להקב''ה, לאחר שנאמר 

רק לו כי הוא לא יבנה את בית המקדש, 
, וכך איתא בדברי הימים א' פרק שלמה בנו

 י''ז,
 
 
 

 
 " ים אל נתן לאמרקויהי דבר אל"
לך ואמרת אל דויד עבדי כה אמר ידוד לא "

 " הבית לשבת אתה תבנה לי
והיה כי מלאו ימיך ללכת עם אבתיך "

והקימותי את זרעך אחריך אשר יהיה מבניך 
 ", והכינותי את מלכותו

הוא יבנה לי בית וכננתי את כסאו עד "
  ",עולם

אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן וחסדי "
לא אסיר מעמו כאשר הסירותי מאשר היה 

 " לפניך
י עד העולם והעמדתיהו בביתי ובמלכות"

   "וכסאו יהיה נכון עד עולם
" ויבא המלך דויד וישב לפני ידוד ויאמר"

 וגו', 
 ד בארץ",  ומי כעמך ישראל גוי אח"
 

בתפילין  כי הפסוק שנכתבמבואר א''כ, 
 שלמה המלך,  נאמר אצל

 
 לפי''ז אפשר לבאר כמין חומר, 

 
בקש קהלת להיות  דברי חז''ל שאמרו

מלך ביקש, שכשם , פירוש, ששלמה הכמשה
שנכתבה ע''י משה רבינו, אין צריך  שבתורה

, שלא בתפיליןלכתוב כסדרן, כך יהיה גם 
 יהיה צריך להיות כסדרן, 

 
 וכתוב יושר דברי"יצתה בת קול ואמרה לו 

שראשי תיבות אמ''ת פירוש כי דברי  אמת",
  אלואמ''ת,  פיליןת'זוזות מ'לו , א'שלהם

וכסדרן, שלא  צריכין להיות כתובין ביושר
כתורת משה שאפשר לכתבה שלא כסדרן, 

יצתה בת  ,בקש קהלת להיות כמשה וזהו
 אמת".  וכתוב יושר דברי"קול ואמרה לו 

 

* * * * * * * 
 

ביאור הכתוב בקש קהלת למצוא 
 דברי חפץ

 
בקש קהלת למצא '(, "ב י''קהלת י) כתיב

 "וכתוב ישר דברי אמת דברי חפץ
 

שו למגילת קהלת, בפירו כתב בעל העקידה
, כבר כתבתי בהצעה, שזה )קהלת י''ב י'(

 הכתוב הוא יסוד כל הספר ועיקרו,
 
 
 
 



 
 שמיני פרה תשע''ופרשת  פארפרפראות 

 יב

 
, "והגיעו שנים אשר תאמר )קהלת י''ב א'( כתיב

אין לי בהם חפץ", ופירשו המפרשים, וכ''כ 
בעל העקידה, "והגיעו שנים", כי בימי 

והתשוקה, מבואר כי  החפץהאחרים יבטלו 
החושים שהם דברי החפץ הם תשוקות  חפץ

של האדם בימי חיותו, ותפקידו לבטלם 
ולהנחילו רק דברי אמת, שהם הדברים 

 הבאים מהשכל ולא מהחשק והרצון,
 

בקש שלמה למצוא דברי וזהו ביאור הכתוב 
כי בכל ספר קהלת מהבל שלמה המלך  חפץ,

את כל רצונות ותשוקותיו של האדם, וכותב 
ך מובן למה , בכדברי אמתלהדריכו למצוא 

 פסוק זה הוא יסוד כל הספר ועיקרו.
 

* * * * * * * 
 

למה חנק את עצמו בעל הפרה 
 מעשה נורא האדומה

 
א"ר  (פסיקתא רבתי פרשה יד) איתא במדרש

 ,פנחס הכהן בן חמא שאמר בשם רבותינו
מעשה היה שנצטרכו ישראל לפרה אדומה 

ואח"כ מצאו אותה אצל  ,ולא היה מוצאים
הלכו ואמרו לו מכור לנו את  ,עכו"ם אחד

אמר להם  ,הפרה שיש לך שאנו צריכים לה
וכמה הם דמיה  ,תנו את דמיה וטלו אותה

בשלשה זהובים או בד' זהובים אמרו לו ואנו 
  ,נותנים

 
עד שהם הולכים להביא את הדמים הרגיש 
אותו העכו"ם להיכן הם צריכים את הפרה 

י וכיון שבאו והביאו את דמיה אמר להם אינ
אמרו לו שמא להוסיף על דמיה  ,מוכרה לכם

אתה מבקש ואם אתה מבקש אנו נותנים לך 
ואותו רשע כל שהיה רואה  ,כל מה שתבקש

אמרו לו  ,אותם דחוקים עילה היה עליהם
טול לך ה' זהובים והוא לא היה מבקש טול 
עשרה טול כ' עד שהגיעו לק' והוא לא היה 

יעו ויש מרבותינו אומרים עד שהג ,מבקש
כשקיבל עליו ליתנה  ,ליתן לו אלף זהובים

להם באלף זהובים והתנו עמו והלכו להביא 
  ,לו הזהובים

 
מה עשה אותו הרשע אומר לגוי אחר חבירו 
בא וראה היאך אני משחק ביהודים הללו 
כלום הם מבקשים אותה ונותנים לי כל 

הריני  ,הדמים אלא מפני שלא עלה עליה עול
נו עליה ומשחק אני נוטל את העול ונות

  ,עליהם ואטול את ממונם

 
 ,כן עשה נטל את העול ונתן עליה כל הלילה

וזה היא סימנה של פרה שלא עלה עליה עול 
שתי שערות יש בצוארה במקום שעול נתון 
וכל זמן שלא עלה עליה עול שתי שערות 

ניתן עליה עול מיד שתי השערות  ,זקופות הם
ה עד שלא עלה ועוד סימן אחר יש ב ,נכפפים

עלה עליה עול עיניה  ,עליה עול עיניה שוות
  ,שורות והיא מתחלפת פוזלת ומסתכלת בעול

 
כיון שבאו ליקח אותה ממנו וכל אותו הזהב 
בידם והראו לו הזהב מיד נכנס והעביר את 

כיון שהוציאה  ,העול מן הפרה והוציאה להם
להם התחילו מסתכלים בה ורואין את 

שערות שהיו זקופות שנכפפו אותם ב'  ,סימנה
אמרו לו טול את  ,ועוד עינים מן העול שנפלו
כיון  באמך שחוק ,פרתך אין אנו צריכין לה

שראה ]אותו[ רשע שהחזירו לו פרתו ויצא 
אותו הפה שאמר  ,ריקם מכל אותם הזהובים

אני משחק בהם התחיל אומר ברוך שבחר 
באומה הזו ונכנס לו לתוך ביתו ותלה את 

 .חנק את עצמו כן יאבדו כל אויבך ה'החבל ו

 

* * * * * * * 
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