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 לפרשהפנינים 

  
ויהי ביום השמיי קרא משה לאהרן " 

  )א, ט(                       "ולביו ולזקי ישראל
הוא , שמיי למלואים – ויהי ביום השמיי

ו ביום וטל שהורם המשכן ב, ראש חודש יסן
: תיא) שבת פז(מרא גבו). י"רש(עשר עטרות 
 טל עשר – יום הקמת המשכן –אותו היום 

י "ופרש... ראשון למעשה בראשית: עטרות
מה יתרוו של , ותמוה. ה'ד בשבת היחשא

הרי כל יום ראשון הוא , אותו יום ראשון
  ?ראשון למעשה בראשית

שבריאת העולם תוקה על ידי , העין הוא
ויהי ביום ): 'מגילה י(ובגמרא , עשיית המשכן

ה "י הקבפהשמיי אותו היום היתה שמחה ל
ועשה עטרות . שמים וארץכיום שבראו בו 

ל "על דרך שאמרו חז, כגד עשרה מאמרות
ה 'לפי סדר לשון הפרשה הי): בראשית ג(ר "במ

, צריך לכתוב ויהי ערב ויהי בקר יום ראשון
, רביעי, שלישי, שי: כמו שאמר בשאר הימים

ה יחיד "ה הקב'לפי שהי, למה כתב אחד
 ויהי –? ואימתי אמר יום ראשון. בעולמו
וזה ראשון , יב ביום הראשון חשוןהמקר

  )ם שיף"מהר(                         .למעשה בראשית
  

הה בשבעת ימי  – ויהי ביום השמיי
הקים משה בכל יום את המשכן , המלואים

ות הבריאה היתה כי כו, והטעם הוא. ופרקו
,  תדור בעולמות התחתויםכביכול, שהשכיה

עלתה השכיה עד י הדורות שהכעיסו לפיו "וע
כ כשהתחיל עולם "ואח, יע השביעיקהר

, יעקב, יצחק, אברהם: דורות' י ז"התיקון ע
 במשכה הקדושה שו, עמרם ומשה, קהת, לוי

אולם ". על הר סיי' וירד ד"ש "כמ, לארץ
ולרמז זה . בחטא העגל חזר הקלקול כקודם

, ימי המלואים' ה מקים ומפרק אותו בז'הי
, הדורות' ון הגמור של זה התיק'שעוד לא הי

, שעשה התיקון השלם, יום השמייבאבל 
ולכן אמרו . הוקם המשכן מבלי לפרק אותו

ה שמחה 'אותו היום הי): מגילה י(ל "רז
כי אז , ה כיום שבראו בו שמים וארץ"להקב

ש בזמן "שהיתה ברצוו ית, שלמה הכווה
, לדור בעולמות התחתוים, בריאת העולם

  )חסד לאברהם(                                           .והבן
  

ויהי ביום השמיי קרא משה לאהרן ולביו 
'  אמר ר–ולזקי ישראל  – ולזקי ישראל

 מה העוף הזה –שלו ישראל לעוף מעקיבא 
איו פורח בלא כפים כך ישראל אים יכולים 

  )ר שמיי יא"מ(        .לעשות דבר חוץ מזקיהם
  

ויהי ביום השמיי קרא משה לאהרן ולביו 
כי רצה , אך לא לכל ישראל – ולזקי ישראל

לכן לא רצה לפרסם הדבר , עשה העגללגלות מ
ומה שלא אמר לו . אלא לצועים ולזקים

כי רצה שיתבייש , לאהרן ביו לבין עצמו
               . לובפיהם כדי שיתכפר

 )ו אפרים, ךחומת אבשם רבי(  
  

ויהי ביום השמיי קרא משה לאהרן ולביו 
שאל יאמרו מאליו כס  – ולזקי ישראל

להראות , לשם כך קרא לזקי ישראל). י"רש(
אם , הכהן הראשון, אהרן הצדיק, שגם הוא

אין לו היכולת , אין לו כח מזקי ישראל
  .להכס

בגלל גדלותו , וזה שלא יאמרו מאליו כס
. בכח הציבור, אלא הכל בכח זקי ישראל, אהו

רק הם מעלים אותו למדריגתו וותים בו הכח 
  .לשמש כהן לאל עליון

  )בריש מביאלה' ר ר"האדמו(                                
ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן בקר "

לחטאת ואיל לעלה תמימם והקרב לפי 
  )ב, ט(                                  "                    'ד

להודיע שמכפר לו  – קח לך עגל בן בקר
). י"רש(ה על ידי עגל זה על מעשה העגל "הקב

במקום אשר תשחט ): יח, ו(צו ' על הפסוק בפ
): סוטה לב(' מובא בגמ, העולה תשחט החטאת

, תשלא חילק המקום בין עולה לחטא
כדי שלא לפרסם ) ג"ח ה"יבמות פ(ובירושלמי 

שהרואה ,  שחטו במקום אחד,החוטאים
  .קרבן דבה, יחשוב שמביא עולה

ז צריך דווקא לפרסם "אבל בחטאת של ע
וזה שאמר להודיע . ברבים ועל ידי זה יכופר

  .על עגל זה שבא לכפר על עוון העגל
  )השיל' רבי ר(                                                     

  
להודיע שמכפר לו – לחטאת בן בקר לקח לך עג

ה על ידי עגל זה על מעשה העגל שעשה "הקב
אין ): ה כו"ר(ל "ומקשים הרי אמרו חז). י"רש(

הכהן הגדול כס לפי ולפים לעבודה בבגדי 
 מזהב עשה –שאין קטיגור עשה סיגור , זהב

 ומטעם זה כל השופרות כשרים חוץ –העגל 
 –? ולמה צוה כאן לקחת עגל, משל פרה

אין קטיגור עשה סיגור אמר : ההסבר הוא
. אם הדבר בא על עין אחר ותקטרג מידת הדין
, אבל אם הדבר בא לכפרה על חטא זה עצמו

בא וכמ. אז דווקא במה שקלקלו בו יתקו
ה טלה לכפר על 'שקרבן הפסח הי, במדרשים

  יבוא זהב המשכן : וכן אמר.  למזל טלהודשעב
  

א כאן קרבן עגל לכן ב. ויכפר על זהב העגל
 )יפה תואר(                   ..לכפר על חטא העגל

  
ואל בי ישראל תדבר לאמר קחו שעיר "

עזים לחטאת ועגל וכבש בי שה 
  )ג, ט(              "                    תמימים לעלה

יש להבין למה צטוה אהרן על עגל לחטאת 
וראה לפי מה ? ובי ישראל על שעיר לחטאת

חטאות ): ז, תהלים כה(ארתי הפסוק שבי
שדוד , "ר כחסדך זכר ליועורי ופשעי אל תזכ

התפלל שלא יזכיר לו החטאים פן יעוררו 
זה שאי עושה תשובה , אבל כחסדך, קיטרוג

 – שבחית אהבה היא מתוך חסד –מאהבה 
כי בתשובה מאהבה , החטאים האלה זכור לי
 ולכך אהרן שעשה. הזדוות עשות כזכויות

כחסדך ", ה הקרבן שלו עגל'תשובה מאהבה הי
הגם , אבל ישראל שלא היו בבחיה זו, "זכר לי

שהרי . שעשו תשובה אבל לא היתה מאהבה
קן תלא ת, כן-אם, אמר וביום פקדי ופקדתי

ה הקרבן שלהם שעיר 'ולכן הי, החטא לגמרי
ו קיטרוג עליהם "ה ח'שלא יהי, עזים ולא עגל

  )חסד לאברהם(                   .בהזכרת מעשה העגל

  
 ...לעלה.. קחו שעיר עזים לחטאת ועגל וכבש

אהרן ? מה ראו ישראל להביא יותר מאהרן
עגל , ריוהם הקריבו שע, הקריב עגל ואיל

אתם יש בידכם : אלא אמר להם. וכבש
" וישחטו שעיר עזים"בתחילה , בתחילה ובסוף

 להם עגל העוש"ובסוף ) במכירת יוסף(
 יבוא שעיר עזים ויכפר על מעשה ,"מסכה

תורת (יבוא עגל ויכפר על מעשה העגל , עזים
ה צורך לעכשיו לכפר על חטא 'מה הי). כהים

מכירת יוסף ודווקא ביחד עם כפרת מעשה 
' ר פ"ב(מובא במדרש ,  ראה לומר–? העגל

לל גה ב'שכעס האחים על יוסף הי, )יג, ד"פ
, טשראו בבואה שיצא ממו ירבעם בן ב

שיקים את עגל הזהב בבית אל ויחטיא את בי 
, יוצא. ורצו למוע זאת, ישראל בעבודה זרה

שעד מעשה העגל היתה הצטדקות כלשהי על 
אבל אחרי שהם . החטא של מכירת יוסף

בעצמם עשו את העגל ועבדו עבודה זרה שוב 
להם פתחון פה על חטא של מכירת  ה'לא הי

על חטא העגל ולכן עכשיו שהביאו כפרה . יוסף
ה צורך להביא גם כפרה על חטא מכירת 'הי

י חטא העגל חזר ויעור החטא של "כי ע, יוסף
  )הרב יחזקאל לבישיץ מקאליש(       .מכירת יוסף

עד וויקחו את אשר צוה משה אל פי אהל מ"
  )ה, ט(  " 'ל העדה ויעמדו לפי דכויקרבו 

על פי  – 'ויקרבו כל העדה ויעמדו לפי ד
חייב כל אדם לקבל עליו מצות , ל" זי"האר

, עשה של ואהבת לרעך כמוך כהכה לתפילה
אין עמידה אלא תפילה ): ברכות כו(ל "ובחז

:  כאןבןוהמוזה . ויעמוד פחס ויפלל: שאמר
שהתקרבו זה לזה קירבה , ויקרבו כל העדה

  .להתפלל',  ויעמדו לפי ד–פשית 
  )חסד לאברהם(

  .מברכים חדש ניסןמברכים חדש ניסןמברכים חדש ניסןמברכים חדש ניסן
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'  צוה דויאמר משה זה הדבר אשר"
  )ו, ט(    "         'תעשו וירא אליכם כבוד ד

ואז וירא ' אותו יצר הרע תעבירו מלבכם וכו
פירושו של ). תורת כהים(' אליכם כבוד ד

ה זה 'הגורם העיקרי לחטא העגל הי: דבר
כי היו , שרצו לראות את המהיג בחוש

לתפוס מה שאין ההגיון יכול , חסרים אמוה
וכאשר . ין יכולה לראותלהשיג ומה שאין הע

, "ראה אליכם' ם דוהי", אמר להם אהרן
ויקרבו כל העדה ויעמדו לפי  "–תיכף ומיד 

 מוכים בתשוקה עזה לראות פי –" 'ד
יצר "אותו : ולכן אמר להם משה. השכיה

 –השרש בקרבכם ממעשה העגל " הרע
 –צון לראות בעין ולא לסמוך על האמוה רה

כי ". ' אליכם כבוד דוירא"תעבירו מלבכם 
, א האמוהועיקר גדול להשראת השכיה ה

   ".'אשר צוה דכ"והעשייה צריכה להיות רק 
  )חלת יצחק(          

  
ויאמר משה אל אהרן קרב אל "

המזבח ועשה את חטאתך ואת עלתך 
וכפר בעדך ובעד העם ועשה את קרבן 

  )ז, ט( "'העם וכפר בעדם כאשר צוה ד
 –  קרב אל המזבחויאמר משה אל אהרן

ה אהרן בוש וירא לגשת אמר לו משה 'שהי
). כ"י בשם ת"רש(למה אתה בוש לכך בחרת 

שיש לך , בגלל זה שאתה ביישן ועוותן, הייו
ת וחשוב שאיך כדאי "יראה ובושה מהשי

בגלל מידת ,  בשביל כך בחרת–והגון 
  ".זבחי אלקים רוח שברה"כי , תפארת זו

  )ט"בשם הבעש, דגל מחה אפרים(                    

  
 – ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח

ה אהרן בוש וירא לגשת אמר לו משה 'שהי
במדרש ). י"רש(למה אתה בוש לכך בחרת 

ולכן , שראה לו המזבח כדמות עגל, מובא
כידוע הדמיון ממחיש את מה . תיירא

אהרן . שמטריד את המחשבה ושוכן בה תמיד
וזוכר , ח את דעתו ממעשה העגלה מסי'לא הי

) ה, תהלים א(' כמו שא. תמיד אותו עוון
ולכן ראה גם במזבח . וחטאתי גדי תמיד

לכך "וזה שאמר לו משה . כדמות עגל לפיו
בגלל זה שהך זוכר תמיד את העוון " בחרת

  .ומתבייש בו בחרת לשמש כהן גדול
  )מחה בלולה(                    

  
בי ישראל הרי גרמו  –  ובעד העםוכפר בעדך

, שכן כפו עליו עשיית העגל, לחטא אהרן
כל מי שחברו : אמר) שבת קמט(ל "ובחז

עש על ידו אין מכיסין אותו למחיצתו של 
ה חלק 'מצא שבחטא אהרן הי, ה"הקב

ממילא . חוץ מחלקם הם בחטא, לישראל
 על ה גם כן כפרת כל ישראלתכפרת אהרן הי
וכפר : וזה שאמר. של אהרןחלקם בחטאו 

 קרבותיך מכפרים לא רק –בעדך ובעד העם 
עליך אלא גם על בי ישראל שהיו גורמים 

  )משך חכמה(                                         .לחטא
  
וישא אהרן את ידו אל העם ויברכם "

וירד מעשת החטאת והעלה 
  )כב, ט(                                   "והשלמים

: ראשית תיבות, מלבד – מלבד עלת הבקר
 כאילו הקריב עולת –מלוה לעי בשעת דחקו 

  )אמרי צדיקים(                                    . הבוקר

  
העם ויברך וירד -וישא אהרן את ידו אל"

  )כב, ט("מעשת החטאת והעלה והשלמים
. ה לו קשר עם המתברך'המברך צריך שיהי

עולה ושלמים מראים על דרגות , והה חטאת
 איש –חטאת . שוות שבו מצא בן האדם

זו , חוטא המביא קרבן חטאת על חטאו
,  עולה–למעלה הימו . הדרגה המוכה ביותר

ואילו . הבאה על עבירה של מצוות עשה
 בלי שום קשר עם חטא, שלמים באים כדבה

גותיו  אהרן ירד ממדר-: וזהו. כל שהוא
 עם כל ישראל הקדושות והתקשר

, עולה, חטאת: "בדרגותיהם השוות
  ".ויברכו את העם" אז –" שלמים

  )שמעון מאמשיוב' ר ר"אדמו(                           
  
ויקחו בי אהרן דב ואביהוא איש "

ה 'מחתתו ויתו בהן אש וישימו עלי
אש זרה אשר לא ' קטרת ויקריבו לפי ד

  )א, י(                                "        צוה אתם
  הה סוף - רה אשר לא צוה אתםזאש 

. ראה כמיותר" אשר לא צוה אותם"הפסוק 
רבי אליעזר אומר : "ל"רמזו בזה דברי חז

לא מתו בי אהרן אלא על ידי שהורו הלכה 
). עירובין סג' ממס, י"רש" (בפי משה רבן

רק בגלל , שמצד הדין לא היתה זאת אש זרה
  ".אש זרה"עשתה ל"  צוה אותםאשר לא"

  )אמרי שפר(                    
  
ותאכל אותם ' ותצא אש מלפי ד"

  )ב, י(                 "'תו לפי דווימ
עושה את ' הצדיק אשר פשו דבוקה בד

המצוה ברצון גמור ובהתלהבות עד כלות 
 כמעט שפשו ומרוב דביקותו, הפש ממש

". אה בדברופשי יצ"כמאמר הכתוב , יוצאת
עצם המצוה היא שמחזירה לו את , אלא

 לו תשהמצוה ות, "וחי בהם"החיות ככתוב 
 בבואם להקריב אש אולכן דב ואביהו. חיים

ורק מעצמם ', זרה אשר לא צוה אותם ד
ועשו אותה במסירות , חשבו זאת למצוה

, ה אותם'שיחי' ה ציווי ד'אבל לא הי, פשם
  . ת הפש שלהםבכלו',  וימותו לפי ד–לכן 

  )שפת אמת(

  
 – תווותאכל אתם וימ' ותצא אש מלפי ד

וכבר היו משה ואהרן מהלכין בדרך ודב 
אמר לו דב ,  מהלכין אחריהןאואביהו
 אימתי ימותו שי הזקים הללו אלאביהו

). סהדרין ב(ואי ואתה היג את הדור 
אשר התורה , שי צדיקי הדור אלה, ותמוה

ולפי , "בקרובי אקדש": מעידה עליהם
ן ראמר משה לאה, י"מובא ברשהמדרש 

הם , "ממי וממך רואה אי שהם גדולים"
גם לשון ? דברי בלע כאלהביחטיאו את פיהם 

דב :  העין הוא–? קצת מוקשה" וכבר"
' י דרבתם לפובק ",ואביהו היו קדושי עליון

, סיבת מיתתן היתה מרוב התקרבות, "וימתו
ואיך הגיעו ביום . 'ם אל דגעגועים וכיסופי

על זה אומרת ? אחד למדריגה הגבוהה ביותר
 מהלכין אוכבר היו דב ואביהו"הגמרא 
מזמן כבר הלכו אחרי דרכם של " אחריהן

והשתדלו להשיג אותן , משה ואהרן
מתי : "כי אמרו. המדריגות שהשיגו הם

הרי בזמן מן , "ימותו שי הזקים הללו
ואז , מן העולםהזמים תגיע שעתם להפטר 
כן עליו - אם, יוטל עליו לההיג את הדור

כדי שמשיך לההיג , להתכון לאותה שעה
: אולם הרחיקו לכת. את הדור כמשה ואהרן

  .וימותו, כי לא קם כמשה
  )הרב מאיר שפירא מלובלין(                              

  
ויאמר משה אל אהרן הוא אשר "

 ועל פי בי אקדשולאמר בקר' דבר ד
  )ג, י(           "כל העם אכבד וידם אהרן

ן אמר לו "לפי הרמב'? מתי אמר לו זאת ד
זה הדבר : ה צריך לאמור'שהי, ותמוה. עכשיו

אבל האמת היא שאין מקרא '? אשר דבר ד
משמעו " אשר דיבר"יוצא מידי פשוטו ו

וזה מופת חותך על אמיתות התורה . בעבר
ציו תחילה ואף על פי שלא מ, שבעל פה

ת בעל פה ועל "אמר לו השי, בפסוק דיבור זה
ולולא , ידי מעשה שתהוה גילה זאת משה

-ה שאר גם דיבור זה כתורה שבעל'זאת הי
וכמו הרבה והרבה דברים אצל משה , פה

  )שמשון רפאל הירש' ר(                           .רביו

  
ומה . קיבל שכר על שתיקתו – וידם אהרן

מין ). י"רש(ל שתייחד עמו הדבר שכר קב
, ה כשכר על שתיקתו'לאהרן הי' שדבר ד

 אפשר לומר –? ומדוע דווקא השכר הזה
מין ליחד , הרי קשה: י היא"שכוות רש

אולי שתק בגלל , חשיבות לשתיקתו של אהרן
אבל , אפשר לדון עם מי שתקיף ממו- שאי

מין שהצדיק . בלבו הצטער צער רב והתרעם
על . רים באהבהו הדין וקבל את היסעליו את

ה היא שהתייחד עמו 'שהראי, י"ר רשמזה או
ה אהרן שרוי בצער לא היתה 'ולו הי, הדיבור

כי אין השכיה שורה , השכיה שורה עליו
  )צרור המור(                                .מתוך עצבות

  
חתו של , ליפמן מרדומסק' ר – וידם אהרן

, ר מרדומסק"האדמו" תפארת שלמה"בעל 
שאל אותו הרבי מקוצק אם הוא . בא לקוצק

' אמר ר. יכול להגיד לו דבר תורה בשם חותו
ל מרימים על ס "חז: חותי אמר, ליפמן

, אשתיקתו של אהרן על מות דב ואביהו
קבל "י בשם תורת כהים מביא שאהרן "ורש

קתו ומה שכר שתייחד עמו שכר על שתי
, "הדבור שאמר לו לבדו פרשת שתויי  יין

למען : "אבל יותר גדול מה שאמר אצל דוד
אפילו , )י, תהלים ל" (יזמרך כבוד ולא ידום
', המשיך לזמר אל ד, בעצמת הצער והכאב

 אמר הרבי –דבר פלא , כן... ולא ידום
  .מקוצק

  
ם וביו, יה לו לומר' מאי ה– וידם אהרן

אפשר להסביר ). מדרש פליאה(השמיי ימול 
מפי מה ) דה לא(ל שאמרו "לפי דברי חז

כדי שלא יהיו , תורה מילה לשמוההאמרה 
לפי שעל (כולם שמחים ואביו ואמרו עצבים 

פי דין תורה צריכים ההורים להיות 
ה אהרן יכול 'וכך הי). ימים לזכר' מרוחקים ז

ואיך , ןהכל שמחים בעת חוכת המשכ: לומר
ה אי ואשתי 'שהי, הפרת את השמחה

ובגלל ששתק אהרן זכה שתייחד . עצבים
  )יערות דבש(                              .   עמו הדיבור

  
יין ושכר אל תשת אתה וביך אתך "

בבאכם אל אהל מועד ולא תמתו חקת 
  )ט, י(                 "עולם לדרתיכם

כתיב  הדא הוא ד–  אל תשתריין ושכ
ר "מ(ישרים משמחי לב ' פקודי ד) תהלים יט(

. ואפשר להסביר דברי המדרש). ב"שמיי פי
והכהן צריך , אין השכיה שורה מתוך עצבות

בהתרוממות הרוח ' להקריב את קרבות ד
? יית הייןתולמה אסרה עליו ש, מתוך שמחה

ויין ישמח לבב ", יין גורם לשמחה הרי
 הן שכס לעשותכי הכ,  העין הוא–? "אוש

לפי ולפים צריך לקבל חדוה וגיל ' עבודת ד
צריכה להיות ' תורת ד. משמחה של מצוה

וזה שהוא . מקור השראתו ומעיין שמחתו
צריך , יין ושכר אל תשת', מקיים מצות ד

                    . משמחי לב–' פקודי ד. למלא את לבו שמחה
  )ר בום מפשיסחא"ר(

 ואל אהרן לאמר אל משה' וידבר ד"
  )א, יא(                                          "אליהם



 

  

ה אשר 'ידברו אל בי ישראל לאמר זאת הח"
  )ב, יא" (תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ

המלים לאמר אליהם לכאורה ראות 
ר על מי או"דהה רש, לומרויש . כמיותרות

האלך וקראתי לך אשה ): ז, שמות ב(הפסוק 
שהחזירתו על מצריות , ת מן העבריותמיק

ה עתיד לדבר 'לפי שהי, הרבה ליק ולא יק
מה שאסרה לו , ן כתב"והרמב. עם השכיה

משום שאלו מולידים , יםאהתורה אלו הטמ
וישראל עם קדוש , טבע אכזריות בגוף האדם

ולעתיד לבוא . צריך להיות חדור מידת החסד
 כאמר, ה עם כל איש מישראל"ידבר הקב

ולא , )א, יואל ג" (ובאו ביכם ובותיכם"
.  ידבר עם השכיהכן שהפה שאכל טמאתי

 היות ואי עתיד –" לאמר אליהם: "וזה רמז
לכן לא יאכלו דבר , לדבר עם כל אחד מהם

  )ב'לוי יצחק מברדיצ' ר(                           .טמא
   

 
התחיל הכתוב  – ה אשר תאכלו'זאת החי
כי . כול וכן בדגים וחגבים לאתרבמה שמו

לפי הסברא ראוי ורצוי שלא לאכול שום 
): פסחים מט(ל "וכמו שאמרו חז, חיים-בעל

לכן הוצרך . עם הארץ אסור לאכול בשר
כי ההיתר , ה אשר תאכלו'להתחיל זאת החי

  )   חתם סופר(                                  .הוא חידוש

  
ה אך את זה לא תאכלו ממעלי הגר"

וממפרסי הפרסה את הגמל כי מעלה 
גרה הוא ופרסה איו מפריס טמא הוא 

      )ד, יא(                                      "         לכם

לטומאה הוא לא רק סימן גורם ומכשיר 
 דבר ש הן רגלוהי, אלא גם הרגלים, הפה

הן המוליכות אותו , ערבות למעשיו הרעים
: וזה שאמר דוד. ה רעהלכל חבר, לכל דבר רע

ובתורתו יהגה ... אשר לא הלך בעצת רשעים
  )קרבן העי(                                .  יומם ולילה

  
, מעלה גרה בבהמה' כל מפרסת פרסה וכו

  )ג, יא(אותה תאכלו 
, ל"ר מביאלה זצ"אמר האדמו, רמז יש כאן

שיהא שוקל היטב , לסימי טהרה של יהודי
האם היא עולה בקה , הוא פועלכל פעולה ש

אחד עם רצון הבורא או שמא עצת היצר 
  .היא

היטב כל " לועס" שיהא אדם –" מעלת גרה"
ובודק את , דבר במחשבתו בהתבוות מרובה

 שיפסע –" מפריס פרסה. "עצמו בפעולותיו
  מתוך זהירות יתירה, חצאי פסיעות

  
סה איו רמעלה גרה הוא ופכי את הגמל 

 במדרש מבואר – א הוא לכםמפריס טמ
 שיש בהם השארבעת מיי הטמאים שבפרש

, ארבת, שפן, גמל: סימן אחד של טהרה
, בבל:  רומזים על ארבע המלכויות–חזיר 

סימן אחד של טהרה . יון ואדום, ומדי- פרס
, אשר להם מורה שיש להם שורש בקדושה

אלא בהשתלשלותם למטה עשו טמאים 
גם להן יש . ויותכן גם ארבע המלכ. גמורים

שורש בקדושה אלא בהשתלשלותן עשו 
שורשם ושל ארבעת מיי הטמאים . רעות

והאוכל , אחד הוא עם שורש ארבע המלכויות
מבשר הטמאים האלה עשה מושפע מכוחות 

  )אבי גזר(         .הטומאה של ארבע המלכויות

  
 לית עיא מכלבא ולית עתירא – ואת החזיר

 הה על אכילת חזיר ).שבת קה(מחזירא 
אבל , שיש באכילתו רק לאו אחד זהירים

מאיסור שקר ורכילות שיש עליהם כמה 
וזה לית אתירא . לאווין אים זהרין

הלאו של אכילת חזיר הוא עשיר , מחזירא
והלאווים של , מפחדים ממו, ובעל תוקף

 כלב סמל –לא משגיחים עליהם , כלב עיין
): פסחים קיח(ל "בחז, לשון הרע ורכילות

  .המספר לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים
  )'י' פ(                                                            
  שבת פרה

             "זאת חקת התורה"
 אין , גזרה היא מלפי,לפיכך כתוב בה חוקה

ובאמת אין ). י"רש(ה 'לך רשות להרהר אחרי
 –? צוותלחפש ולדעת את טעמי חוקי המ

אומרת ) 'משה ג' שבת פרק א(אלא המשה 
ואין שם שום טעם " לא יקרא לאור הר"

לא : "יש טעם) שם יב(אבל בברייתא , לכך
ישמעאל ' אמר ר. יקרא לאור הר שמא יטה

פעם אחת . אי אקרא ולא אטה: בן אלישע
אמר כמה גדולים דברי , קרא ובקש להטות

 ולמה ".חכמים שאמרו לא יקרא לאור הר
דווקא בברייתא אמר כמה גדולים דברי 

 ומה ראה בברייתא יותר ממה שלמד - חכמים
כשלמד . ךכש הוא והפיר,  אלא–? במשה

ישמעאל שהוא '  חשב ר,בברייתא הטעם
וכשבא לידי הוכחה שבגלל . יקרא ולא יכשל

כמה גדולים דברי : אמר, זה כמעט שכשל
מים של המשה שאמרו שאסור לקרוא כח

כי לפי הברייתא . ר הר בלי תית טעםלאו
: וזה שאמרו. הותת טעם יותר קל להכשל

שאם תהרהר ותחפש , אין לך רשות להרהר
  .דבר זה עצמו יכול להכשילך. טעם של מצוה

  )א"מגזי העתיק בשם הגר(

  
ויאמר משה אל אהרון קרב אל "

  )ז, ט(                                 "           המזבח
ה אהרן בוש וירא לגשת אמר לו 'שהי: י"רש

  !לכך בחרת? למה אתה בוש: משה
, "בן איש חי"כתב רבי יוסף חיים בעל ה

שעבודת הכהים , "אדרת אליהו"בספרו 
כגון כאשר , פעמים שהיא בכף יד קמוצה

ופעמים שעבודת , הכהן קומץ את המחה
כגון בשעת ברכת , הכהן בכף יד פתוחה

  .הכהים
שכן מילה , מרמזת על שי אלה" ךכ"המילה 

כשהיא קמוצה " כ"זו מורכבת מהאות 
  .שהיא פתוחה" ך"ומאות 

  !לכך בחרת: וזה שאמר משה רביו לאהרן
                          

ולהורות את בי .... שכר אל תשתויין "
  ) יא-,ט, י(         "   ישראל את כל החוקים

פתלי  אמר הצדיק רבי ,ישם ארועי שמחה
אשר חשבים בהלכה כסעודת , מרופשיץ

ומצוה לשמוח בהם או לקיימם , מצוה
  :ואלו הם, בשתיית יין

כפי שמבואר בשלחן , סעודת ישואין  .א
 ).'אבן העזר סימן ב(ערוך 

כפי שמביא המגן אברהם , חוכה הבית  .ב
 ).ח"סימן תקס(

ה שתרפא לסעודת הודאה של חו  .ג
כפי שמבואר בשלחן ערוך , מחוליו

 ).ט"רח חיים סימן ריאו(
כפי שמבואר בשולחן ערוך , ברית מילה  .ד

 ).ה"יורה דעה סימן רס(
כפי שמבואר בשולחן , קידוש והבדלה  .ה

 ).ו"ה ורצ"אורח חיים סימן רע(ערוך 
כפי שמבואר בשולחן , סעודת פורים  .ו

 ).ה"אורח חיים סימן תרצ(ערוך 
כפי שמבואר בשולחן ערוך , סיום מסכת  .ז

 .)ו"יורה דעה סימן רמ(

:  אמר רבי פתלי מרומז בפסוקים–דבר זה 
ים ראמם במק, "שכר אל תשתויין "

  ?אימתי, מיוחדים עליך לשתות יין

רמז לסעודת , "אתה וביך אתך"  .א
 .ישואין

רמז לחוכת , "בבואכם אל אוהל מועד"  .ב
 .הבית

רמז לסעדת הודאה של , "ולא תמותו"  .ג
 .חולה שתרפא

 רמז לברית, "חוקת עולם לדורותיכם"  .ד
 .מילה

רמז , "ולהבדיל בין הקודש לבין החול"  .ה
 .לקידוש והבדלה

רמז לסעודת , "ובין הטמא ובין הטהור"  .ו
 בין ארור המן עד דלא ידע"פורים 

 .?לברוך מרדכי
ולהורות את בי ישראל את כל "  .ז

  .רמז לסיום מסכת" החוקים
  
  
  

  הליכות והלכות 
        פסחפסחפסחפסחההההמדיני הלכות מדיני הלכות מדיני הלכות מדיני הלכות 

שואלים ודורשים בהלכות הפסח קודם 
 יום ולכן אחו מתחילים עכשיו 30לפסח 

  .דיי פסח שהלכותיו מרובות
  הכשרת המטבח לפסח

אם עשויים ממתכת יש לקות : כיורים* 
 שעות במים 24היטב ולהזהר לא להשתמש 

ולאחר מכן לערות מים רותחים על כל , חמים
יש לערות בכל פיה ופיה בתועות (הכיור 

ומקום יגיעו ולהקפיד שלכל מקום , סיבוביות
ובמקום יציאת , )מים ישירות מהקומקום

המים יקה היטב עם חומר חיטוי שיפגום כל 
אם עשויים מחרסיה . החמץ ששאר בתוכו

אין אפשרות להכשיר לפסח כיור כזה ולכן 
ראוי להיח על גבי הכיור תבית כיור 

ומכל מקום יקה את . מפלסטיק בגודל זהה
ליו מים כיור החרסיה היטב ויערה ע

  .רותחים
קה מעיקר יאם עשוי מפורמי ":שיש"ה* 

הדין מספיק לערות עליו מים רותחים מכלי 
אולם כדאי ) כדוגמת כיור הירוסטה(ראשון 

וכך ראוי ' לכסותו בייר אלומייום וכדו
  .להוג

את החלקים שעליהם  :)כיריים (הגז* 
) הברזלים שיצבים עליהם הסירים(מבשלים 

ש ויש מקילים בליבון קל וכן י א"יש ללבן ע
  .הגו  ויש מחליפים לחדש בפסח

המגש מתחת לשיפוד כיוון שעשוי אמאיל 
יש איפוא לערות , וספק מועילה לו הגעלה

. עליו מים רותחים ולכסותו בייר אלומייום
הכפתורים בהם מדליקים וגוף התור 

ועדיף להשתמש , יש לקות היטב, מסביב
   .בכפתורים חדשים לפסח

  :קרי הגז* 
יש לכסות את . ידליק האש עד שיוקה היטב

לאחר שיקה היטב , קולט האדים שמעל לגז
  .מהלכלוך

י "יש מקילים לקות היטב ע :תור אפיה
חומר מיוחד להדליקו בחום גבוה למשך שעה 

,  שעות24וכל זה לאחר שלא היה בשימוש 
ס לתוכויולצפות בכיש . יר כסף כל אוכל ש
, י ליבון עם מבער" ומכשירים רק עמחמירים

ואם יש לתור דלת זכוכית יש אוסרים בכל 
אופן ולכן כדאי לשאול שאלת רב על כל 



To receive Lekach Tov by email write to: yair333@yahoo.com

URUGUAY

(598)99-887-320
(598)2-708-4125

Jose Ellauri 1028 esq. Cavia
Montevideo - Uruguay - 11300

 
 

  

 SELF)בתור עם יקוי עצמי . תור
CLEANING) יש קולא יותר .  

יש : מקפיא וארוות המטבח :מקרר* 
במיוחד יש . לקות היטב במים קרים

כי מצוי , להקפיד ולקות את הגומי המבדד
  .ובמקפיא מרובים הסדקים, בו חמץ

  .יש לשאול רב :מדיח הכלים* 
כלים חדשים יש לטבול במקוה ואין צורך * 

כלי זכוכית ומתכת טובלים בברכה . בהגעלה
וראוי לקחת כלי . וכלי חרס ללא ברכה

ממתכת עם כלי מחרסיה כדי שיוכל לברך 
   .על כלי המתכת ולפטור את כלי החרסיה

        כת האילנותכת האילנותכת האילנותכת האילנותיני בריני בריני בריני ברדדדד
החל מראש חודש יסן מברכין ברכת 

את הברכה אומרים אם ישם . האילות
) עדיף משי מיים(לפחות שי עצי פרי 

ואם פלו הפרחים ויש . מלבלבים עם פרחים
ויש עין להדר .  אין מברכים-כבר פירות 

, לצאת חוץ לעיר לברכה זו אך אין זה מעכב
  .וכן יש הידור מצוה לאומרו במין

  .אין לברך ברכה זו בשבת וביום טוב
לפי דעת הספרדים מברכים ברכה זו רק 

אך לפי דעת המשה ברורה , בחודש יסן
  .אפשר גם בחודש אייר

אפשר לברך בשבת וכן " היביע אומר" לדעת 
  .אפשר לברך בחודש אייר

  

  מעשה חכמים

הגיע לתחת הרכבת ' הרב מפויבז
  באיחור של שעה ורבע

שהה ', ד דפויבז"גאב, ל"מן זצש כה"הגרי
פעם בלודון כדי להתרים את דיבי העם 

ה אז בכי 'שמצבה הכלכלי הי, למען הישיבה

רבי יעקב רוזהיים הצליח לסדר לו . רע
פגישה עם אחד הגבירים הגדולים של 

הגביר ; עקא-ברם דא, תיהקהילה היהוד
 ,לץ לצאת מן העיראו, ה לחוץ מאוד בזמן'הי

 ל רק "יאות להיפגש עם הרב זצובשל כך
זמן יציאתה . טרם סיעתו, בתחת הרכבת
ולכן סיכם ,  בבוקר8ה בשעה 'של הרכבת הי

-ב, רבע שעה לפי כן, הגביר להיפגש עם הרב
7:45.  

תיכן להתפלל באחד המייים ' הרב מפויבז
ומיד , סמוך לתחת הרכבת, המוקדמים

אולם . פגש עם הגבירילאחר מכן ייצא לה
ה שבה עסק בגמרא משכה אותו עד 'הסוגי

לה על יצועו רק עוהוא , שעה מאוחרת מאוד
  ...לפות בוקר

רת ואם חראה שהשעה כבר מאו, עוררכשהת
יאחר את הפגישה , ילך להתפלל במייןי

ל "הגאון זצ. שהיתה אמורה להיות גורלית
החל לשקול , מייסדה של הישיבה בבי ברק

 אחד הוא שהרי מצד, את הדברים בשכלו
ומאידך הרי , מאוד רוצה להתפלל בציבור

  .טובת הישיבה לגד עייו
ל הרבה זמן להגיע להחלטה "לא לקח לרב זצ

אבל , שיבהישאמם הוא משתדל למען ה
. ההשתדלות צריכה להיות רק בגדרי היתר
, כאשר היא באה על חשבון התפילה בציבור

  ...אין זו השתדלות כלל
  .תוהלך להתפלל בבית הכס

וראה , עם סיום התפילה הביט בשעוו
אין כבר כל סיכוי , לכאורה. 9שהשעה כבר 

למרות . לפגוש את הגביר בתחת הרכבת
ה זה שעה 'הי. החליט לגשת אל התחה, הכל

  .ורבע לאחר הזמן שקבע
הוא מבחין , כאשר כס לרציף הרכבת, והה

לאחר .. שהגביר הגיע זה עתה ביחד אתו
מהר הגביר להתצל על לחיצת הידיים מ

ופירט את העילה שגרמה (, האיחור הרב
ק מלא ברכת 'צ' והעיק לישיבת פויבז, )לכך

שהספיק לכלכל את הישיבה לתקופה ', ד
  .ממושכת

שא שיחה לפי כל , כשחזר הרב לישיבה
הבחורים ותיאר בפיהם בפרוטרוט את 

אילו הייתי מוותר על : ואמר, ל"האירוע ה
והייתי מגיע לתחת הרכבת , רהתפילה בציבו

הרי שלא די שהייתי מפסיד , 8י פרבע שעה ל
ה יגזר עליי 'אלא גם הי, את התפילה בציבור

כי לא מסתבר שהייתי ממתין , לצאת ריקם
  ...9לגביר עד השעה 

ובגלל שלא התעצלתי אלא הלכתי להתפלל 
  ...הרווחתי הכל, בציבור

  )קצח, קצז' עלינו לשבח עמ(
  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת
  
  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  ל"זצוקשרה 

  ה.ב.צ..ת

ה ל י פ ת ה  ת ע ב  ן ו י ל ג ב  ן י י ע ל  א ל  א נ 

  


