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 על פרשת השבוע חידוש( )חידה ובה חיד'דוש

של אהרון   בקדושתואשר קידשנו 'מדוע הכהנים מברכים 
לברך  ונצטוהיכן הם  ?ה'וציוונו לברך את עמו ישראל באהב

 תשובה בעמוד ב'ה                                 דווקא?  הבאהב
 דבדיחותאובעניין שאלה מילתא 

היום אני   - אמא'אומר מבית הספר ו ילד חזר הביתה 

 'הייתי היחידי שהצליח לענות על השאלה שהמורה שאלה

השאלה?'  ההייתמה ' ' צוהלת האםיופי גאון של אמא'

 ...'?בית שיעורימי לא הכין ' :לדעונה הי

***** 
רון ואמרת אליהם לנפש לא יטמא  אמור אל הכהנים בני אה

 )כא', א'( יובעמ
 להזהיר גדולים על הקטנים -מרתוא אמור -רש"י

וכי יש   בני אהרוןנים האמור אל הכ'מדוע נאמר  :ויש לשאול
 ם לא בני אהרון?כהנים שה

אל תוכח 'שלמה המלך אומר  :מתרץ נפלא החתם סופר זיע"א
כאשר  :וביארו בעלי המוסר ך'לחכם ויאהב חלץ פן ישנאך הוכ
ך אתה כי אם כ ,אל תרד עליו ותשפיל אותו ,אתה מוכיח יהודי

 אך ולא יקבל את התוכחה.נעושה אותו לץ ואז הוא יש
להראות לו כמה הוא מכובד ולא מתאים  ,הדרך הנכונה היא

שתראה לו שהוא   'ח לחכםהוכ'וזהו  .לאחד כמוהו להתנהג כך
 על ליבו. התוכחה תתקבל -' ויאהבך'חכם אז 

דהיינו   'בני אהרוןאמור אל הכהנים ' :רמז לכך מהפסוק הנ"ל
תאמר   ,על דבר לא טוב שעשו םלכוהניכשאתה רוצה להעיר 

לנפש לא 'ולכן  מאוד והם נכבדים 'ןאהרובני 'להם שהם הרי 
 מתוק מדבש!   וממילא הדברים יתקבלו. 'יטמא בעמיו

***** 
 )כא' ח'( כי קדוש אני ה' מקדישכם

אומר ה'שם  ?לא זקוק לישועה באיזה שהוא עניין מאתנומי 
כאשר היהודי מתקדש ומתגבר על רצונותיו  זיע"א משמואל' 

מובטח לאותו יהודי סיעתא דשמיא אפילו כנגד   ,לכבוד הקב"ה
  ישלח עזרך מקודש' דהיינו העזר שלךהטבע. רמז לדבר בפסוק '

תי  )שמעמאותה התקדשות שלך לכבוד הקב"ה  – 'קודש'יגיע מ

 מתוק מדבש!    ל אלקריף שליט"א(אומהרב ג

***** 
 )כא', יב'( לוקיו-מקדש א ומן המקדש לא יצא ולא יחלל את

ואמר: על   ק הזהודרש הבעל שם טוב הקדוש זיע"א את הפס
תמיד ויהיה  ,שלא יסיח דעתו מה' יתברך רלהיזהכל יהודי 

 :נאמרוזהו ש 'ה' לנגדי תמיד יתיודבוק בקדושה בבחינת 'שו
 מתוק מדבש!    'א יצאומן המקדש ל'

***** 
 )כב', כז'( ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אישה לה'

קרבת רק ביום השמיני? כדי ומובא בחז"ל מדוע בהמה מ
 שתעבור עליה שבת אחת לפחות.

רצית  תתיכנת שב'שבת  ללפי זה מובן הנוסח בתפילת מוסף ש
 .לה' השבת הופך הקרבן להיות רצוי להקרבהע"י , יה'קרבנות

 

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

 שמואל בוקרה בן ג'ורה ז"ל
 ז"ל זאב אופגנג בן ר' יהודה

 ר' מאיר בן הרב אליהו בסן ז"ל
 רחל )רשל( בת נעימה ז"ל  

 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל

 
 

   ג'(-)כג', ב' ... ששת ימים תיעשה מלאכהמועדיהם אלה  
מה עניין שבת אצל מועדות ללמדך שכל   -ששת ימים רש"י:

המחלל את המועדות מעלין עליו כאילו חלל את השבתות וכל  
 .המועדות מעלין עליו כאילו קיים את השבתות המקיים את

 הובא '?מה עניין שבת אצל מועדות' תירוץ נוסף לשאלה
 :'פרפראות לפרשת השבוע'ב
י  דרשו חז"ל אל תקר 'אלה מועדי ה' אשר תקראו אתם'
אפילו שוגגין אפילו מזידים אין לי אלא  ',אתםאלא ' 'אותם'

 .'אלה הם מועדיוזהו שנאמר 'מה שאתם קבעתם 
, כאשר  נכון רק בזמן שבית המקדש היה קייםזה ואולם 

היו מקדשים ע"פ הראיה, אבל בימינו הרי המועדות קבועים 
 אלמלי שומרים ישראל ב' שבתות מיד'אלא ידוע ש מראש?

 .ו לקדש ע"פ הראיהואז יחזר 'נגאלין הם
וזהו שהכניסה התורה לפני פירוט המועדים את הפסוק  

 'ששת ימים תיעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון'
ומדוע נכפל שבת שבתון? לרמוז על ב' השבתות שאם 

אלה מועדי ה' מקראי 'תשמרו אותם תזכו לפסוק הבא 
אתם תחזרו לקדש את  'במועדם אתםקודש אשר תקראו 

 מתוק מדבש! מועדי ה' בגאולה השלימה במהרה בימינו אמן!

***** 
 )כג', יג'( ונסכו יין רביעית ההין

ביא ה (שליט"א שלח לר"ש לוונשטייןנ) הרב אביאל בוארון שליט"א
  ההבדלה מהיין של וח מעטכאן רמז לסגולה המובאת למרמ

ולומר  הנמצאת בעורףלפני סעודה רביעית על עצם הלוז 
איש ')ראה סדר הבדלה בסידור  תים'מ'הריני מאמין בתחיית ה

 ('מצליח

ויש קבלה בחז"ל שעצם זו לא  'נסכוי'ם עצם הלוז נקראת ג
ית יחייבנה הגוף בת נרקבת אחרי מות האדם וממנה

עצם זו לא ניזונה משום סעודה שהאדם  ,כמו כן המתים.
 .סעודה רביעית במוצאי שבתה תוספתזולת מ ,אוכל

 ?ממה היא ניזונה )נסכוי( ם הזוהעצ -' ונסכו' :רנאמש וזה
  יין של ההבדלה ל רמזיין רביעית ההין' 'אומר הפסוק 

 מתוק מדבש!   במוצאי שבת קודשלסעודה הרביעית ו
 ובעניין 'תוספת' מילתא דבדיחותא

  ,אין לי כבר כח ,תשמע' :אומרעובד ניגש לבוס שלו ו

או שאתה מעלה לי את   ,הרבה חברות רודפות אחרי

וזב. המנהל שבאמת  או שאני ע ₪ 1,000-המשכורת ב

אחרי חודש פוגש  .העריך את העובד אישר את ההעלאה

  השכחתי לשאול איז ,תגיד' ושואל: המנהל את העובד

  -המון חברות' :עונה העובד 'חברות רדפו אחריך?

 'חברת האשראי... ,חברת בזק ,חברת חשמל

***** 
 )כד', כג'( ובני ישראל עשו כאשר ציוה ה' את משה

 ? 'וירגמו אותו אבן'שהרי נאמר כבר  ,לכאורה מיותר
מתוך  ורגמו אות: לומר לך שהם לא ה'תוספת ברכה'מתרץ 

   מתוק מדבש! 'כאשר ציווה ה' את משה'אלא רק  ,שנאת הלב
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איש מזרעך לדורותם אשר יהיה בו מום לא יקרב להקריב  
 )כא', יז'(לוקיו -לחם א

פסוק זה בא להורות שכהן שיש בו אחד מן המומים המנויים 
 בפרשה נפסל מלהקריב קרבנות בבית המקדש.

כל איש אשר בו  אז מדוע אם כן, התורה שבה ואומרת שוב: 
)כא',  מום מזרע אהרון הכהן לא יגש להקריב את אישי ה' 

 ?כא'(
מתרץ נפלא ה'תפארת שלמה' זיע"א: כהן שיש לו שנאה  
לאחד מן הקהל שנמצא בבית הכנסת, לא יכול לעלות לדוכן  

והטעם כיוון שלא  )ראה ילקו"י סי' קכח' ס' צח'(לברכת כהנים. 
 '.באהבהיכול לברך 'וציוונו לברך את עמו ישראל 

מוסיף ה'תפארת שלמה' עולה מכך שמעבר למומים המנויים 
בתורה הפוסלים כהן מן העבודה, יש מום נוסף שלכאורה  

כתוב, והוא כאשר לכהן חסרה 'אהבת ישראל' שהייתה  לא 
 לאהרון הכהן.

'כל איש אשר בו מום  (בפסוק כא')וזהו שמוסיפה התורה 
' המום שלו הוא שאין לו את תכונת מזרע אהרון הכהן

 .  'מזרע אהרון הכהן'כראוי למי שהוא  ,אהבת ישראל
 מתוק מדבש! כהן כזה 'לא יגש להקריב את אישי ה'...' 

 
 :עובד ע"פ סיפור מהספר 'ופריו מתוק'() ובעניין זה סיפור נפלא

הכלה הטריה התרגשה מאוד, זו השבת הראשונה שלה  
כאשה נשואה, היא המתינה לה בקוצר רוח ובפרט לכך שזו  
לה הפעם שהיא תדליק נרות שבת כאשה נשואה. היא אף 
תכננה ללבוש בגד חדש ולברך עליו 'שהחיינו' לפני הדלקת  

 ת.הנרו
כאשר היא הגיעה להדליק כשתי דקות אחרי הזמן המופיע  
בלוח, היא רואה לתדהמתה ש... נרות השבת כבר דלוקים. 
החשבון היה פשוט, החשוד היחידי למעשה ההדלקה הוא 

הבעיה   שהרי זולתם אין אף אחד בבית. ,רק בעלה הטרי
הייתה שבעלה כבר לא היה בבית, שכן הוא יצא כעשר דקות 

 ת השבת לבית הכנסת.לפני כניס
והיצר הרע שכוחו רב לו בשעה זו של קבלת השבת, הביא 

 'אני לא מאמינה', חשבה לעצמה  .אותה ל'הכרזת מלחמה'

הוא   בשבת הראשונה בעלי הטרי מתנהג כך, אני יודעת, 'כבר
בטח רצה ללמד אותי לקח, אם את לא מדליקה בזמן אני 

 פשוט אדליק במקומך'.
וממחשבה למעשה, היא החליטה שהיא עם בעל כזה לא  
תדבר כל השבת... ואכן, בעלה חזר מבית הכנסת 'שבת שלום' 

   .והיא שותקת '?מה קרה' .והיא שותקת ומתעלמת
ת חברך א אל תרצה'בראותו כך אימץ לעצמו את מה שלמד 

נטילת ידיים וסעודת  ,ך קידושולא דיבר, הוא ער 'בשעת כעסו
 .'צמד אילמים'שבת ל

אך היא התכנסה והתנכרה  ,הוא המשיך לנסותלאחר הסעודה 
, וכך עברה עליהם  ובראותו כך החליט להפסיק לנסות .אליו

 מת.בדממה רוע נישואיהםשל  'בראשיתה'שבת 
מיד לאחר ההבדלה בצאת השבת, ניגש החתן אל רעייתו  

 'מה קרה? מדוע את לא מדברת איתי?'ושאל 
את  שאלה הרימה הכלה את עיניה ובראותהלשמע ה
 'וכי אינך יודע מה קרה?'של בעלה אמרה  ותמימות

אין לי מושג מדוע את כועסת ' ,השיב החתן נחרצות !'לא'
 .?'עלי

תי עם לא ידעתי שהתחתנ' כעת התרגזה הכלה יותר ואמרה
כי אינך זוכר שהדלקת את חתן שלא יודע מה הוא עושה, ו

אתה הרי ידעת כמה ציפיתי וחיכיתי  ?נרות השבת במקומי
, ואפילו לא טרחת לעדכן אותי  להדלקת הנרות הראשונה הזו

 '?ישהדלקת במקומי וכעת אתה שואל מה עשית
היו דברים 'אני הדלקתי במקומך את הנרות? חס ושלום! לא 

 ת הכנסת הם כבר היו דלוקים'.ימעולם, הרי כשיצאתי לב
 'ה' ישמור' אמרה הכלה, 'אז מי הדליק את הנרות?'

בתוך שניות התבררה האמת והבעל נזכר... ידוע שיש עניין  
שהבעל יכין את הנרות להדלקה, וכשמדליקים בנרות שמן 
צריך 'להיטיב' אותם, דהיינו להדליק את הפתילה ומיד 

כבותה, כיוון שכאשר הפתילה ספוגה בשמן  קשה להדליק  ל
 אותה וכאשר מדליקים אותה ומכבים היא קלה להדלקה.

ובכן, מה שקרה הוא שהחתן הטרי אכן הדליק את הנרות כדי 
'להיטיב' אותם, ולפני שהוא הספיק לכבות אותם נשמעו  
דפיקות בדלת, הוא ניגש לפתוח וראה שאחד מחבריו הטובים 

חל לו 'מזל טוב' הוא גם התנצל על כך שלא יכול היה  הגיע לא
 להשתתף בחתונה והוא הגיש לחתן מתנה נאה.

 .החתן הזמין את חברו לשתות 'לחיים' לאחר מכן הם נפרדו
 שכח החתן מכך שהוא לא כיבה את הנרות. ,בין כך ובין כך

הכלה שמעה את הסיפור המדהים, שתקה לרגע ואמרה: 'מה 
לל הרחקתי לכת וחשדתי בך לשווא אתה אומר?! ואני בכ

  ,שרצית ללמד אותי לקח על כך שאיחרתי את ההדלקה
 סליחה בעלי היקר...'

 
 ,סה ללמד זכות על בעלהמנ האחים יקרים! אם הכלה היית

אם  ,המציאות נראית שרק הוא יכול היה להדליקוגם אם 
היא הייתה מנסה ליצור הידברות ביניהם ולא להתנכר  

 הייתה מצילה את שבת ה'בראשית' שלהם.ולהסתגר, היא 
 

ומה אתנו? כמה פעמים אנחנו מנתקים מגע ומתנכרים 
אדם לחברו וכיו"ב...  ,לסובבים אותנו? הבעל לאשה ולהיפך

כמה אנשים אנו מכירים ששנים לא מדברים זה עם זה על 
 ?חשדות ומחשבות שייתכן שהם על לא מאומה

א לרחק, לאהוב  אנו צריכים לעשות הכל על מנת לקרב ול
 ולא לשנוא ח"ו. וע"י כך נזכה לחיים מלאי אור ושמחה.

 
 ה' יזכנו, אמן!    שבת שלום ומבורך!!!

 

 נקודה למחשבה! רעיון וסיפור לשבת קודש...
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 : אומר רבנו ה'בן איש חי' זיע"א:תשובה לחיד'דוש

זה 'אומר המדרש:  אמור אל הכהנים בני אהרון )כא', א'(
אמר ר' לוי מיראה  ,שאומר הכתוב 'יראת ה' טהורה עומדת לעד'

 )טומאה למת(אהרון לפני הקב"ה זכה וניתנה לו פרשה זו  אשנתייר
 שאינה זזה לא ממנו ולא מבני בניו עד סוף כל הדורות'

  ,שואל ה'בן איש חי': ידוע ש'יראה' ו'אהבה' קשורות זו בזו
אם נכתוב את המילה 'יראה' ומתחתיה את המילה 'אהבה' 

'אה' וקיבלנו 'יראה' ומתחת  אז מתחת לאותיות 'יר' מונחות
לאותיות 'אה' מונחות 'בה' וקיבלנו 'אהבה'. ולכן אהרון היה  
 אוהב שלום ורודף שלום כתוצאה מיראת ה' שבערה בקרבו.

: מה זכה אהרון לקבל בזכות מידת לפי זה שואל הבא"ח
 האהבה שהייתה בו?  

את מצוות 'ברכת כהנים' שגם היא לא זזה   :התשובה היא
 ולא מבניו עד סוף כל הדורות.לא ממנו 

וציוונו לברך את עמו  ים הכהנים אשר קידשנו...ברכולכן מ
 .  בזכות האהבה  של אהרון לקב"ה – 'באהבה'ל ולמה? אריש

   מתוק מדבש!      
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