
                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 
 

 נא לשמור על קדושת הגליון ~ לא לקרוא בשעת התפילה או בקריאת התורה והעבר לחבר!

 

 
המעלה אתכם ' כי אני ה', אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ וגו"

 (מה-מג, יא" )'מארץ מצרים להיות לכם לאלקים והייתם קדושים וגו
כתיב והוצאתי וכאן כתיב  בכולן -המעלה אתכם' כי אני ה: דבר אחר: י כותב"רש

ל אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל אתנא דבי רבי ישמע. המעלה

 "ומעליותא היא גבייהו דהוא לשון מעלה. בשרצים כשאר אומות דיים שאין מטמאין

. שבמקביל ליציאת מצרים פרשו בני ישראל מאכילת שרצים: יוצא מהדברים

והלא כבר במצרים יכול היה , את מצרים הוזהרו בזהיש לעיין מדוע דווקא אחרי יצי

 ?ה לצוות עליהם להמנע מלהטמא בשרצים"הקב

לדעת  -(ז"אור רש"מובא ב)ל מקלם "ר שמחה זיסל זצ"אומר הג -מכאן ראיה

כשם . כל עונשי התורה הינם תוצאה ישירה של עצם מעשה העבירההמקובלים כי 

גם כך העושה , שר המקולקל עצמושהאוכל בשר מקולקל לוקה בגופו על ידי הב

 .הטבע הרוחני מענישו בייסורים קשים ומרים. עבירה

כשם שאכילת בשר אנו רואים הבדל ניכר בין אדם  האוכלו לבין הכלב הניזון 

, כך, הכלב אינו ניזוק מזה כלל, י אכילה זו"בעוד שהאדם גורם לעצמו מחלות ע -ממנו

 .ס ולא היו השרצים מזיקים להםאילו לא יצאו ישראל ממצרים היה טבע ג

נזדכך גופם ואין טבע נפשותם מקבל סירחון ( מכור הברזל)אבל כשיצאו ממצרים 

את ' אילו לא העלה ה -זהו פשר דברי רבי ישמעאל. השרצים המסאב ומזהם את הנפש

ישראל ממצרים רק כדי שיזכו לטובה זו של זיכוך הנפש עד שלא תוכל לסבול סרחון 

 .דיים, שרצים

נזדככו , יוצא איפוא שמאז יצאנו ממצרים ונתגלתה לנו ידיעה האלוקית 

נפשותינו עד שאין הן יכולות לסבול זוהמת השרצים וכל הדברים האסורים שהוזהרנו 

אף על פי כן עדיין יש להבחין בתוך האומה הישראלית גופה בדרגות שונות של  .בהם

ך שונה מידת הנזק מנפש אחת אין כל הנפשות שוות ואי לכ. יופי הנפש וזכותה

לא כל אחד היה נענש , נקח לדוגמא את האיסור של מורה הלכה בפני רבו. לחברתה

ושרפה אותם . 'שיצא מלפני הבעונש כה נורא וחמור כפי שנענשו נדב ואביהוא באש 

דור המדבר אשר זכו שפנים  -לעיני כל קהל ישראל רק הם שהיו גדולי דור דיעה

 .נידונו בדין כה חמור', בפנים דיבר אתם ה

יודע הייתי שיתקדש ! אהרון אחי: "ראיה לדברינו יש בדברי משה לאהרן

אני שהם גדולים ממני עכשיו רואה , הבית במידעיו של מקום והייתי סבור או בי או בך

מן העונש שנענשו למד משה שנפשם נזדככה , כלומר( 'י פסוק ג"רש". )וממך

בקרובי אקדש ועל פני כל "וזה . ונתעלתה  עד שלא יכלה לסבול שום נדנוד עבירה

ה עושה דין בצדיקים מתירא ומתעלה "כשהקב: י"וכמו שפירש רש". העם אכבד

שכל ישראל יראו וילמדו  -וזהו קידוש השם, "אם כן באלו כל שכן ברשעים. ומתקלס

 .גודל תוקף החטא וייראו מלחטוא

ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה "כן מה שנאמר -בזה מוסבר גם

אחרי שהסיבה לאסון הגדול היתה הלימוד שצריכים כל בית (. 'פסוק ו")'אשר שרף ה

 -ועל. הגורם למה שקרה נמצא שהעם היה, עושה בצדיקים' ישראל ללמוד מן הדין שה

 .יהונתן כהן: מאת  .כן כל בית ישראל יבכו ויצטערו שעל ידם היתה כל זאת
 

 לעילוי נשמת
 

 אמושלום מלכיאל בן 
 

 חוסני שלום צבי בן
 

 שרה בת אסתר
 

 אהרון בן אסתר

 פנינה בת דבורה

ברצונכם אם  
 

לרפואה ם הגליוןלתרו  
 

,לעילוי נשמת, שלמה  
 

קרובכם או להצלחת   
 

 להתקשר נא
 

718-285-9132 

 

 זמני שבת 

 לניו יורק
 

 הדלקת

 נרות
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 יציאת

 תשבה
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