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 )א, טז("              אחרי מות שי בי אהרן"
 ואמרו שכשם שיום – אחרי מות שי בי אהרן

, הכפורים מכפר כך מיתת צדיקים מכפרת
וכשם שיום הכפורים מכפר רק לשבים כך 

וכאמר כי , מיתת צדיקים מכפרת רק לשבים
זו יחזור ' ואם על ידי ראי, יראה חכמים ימותו

' בקרבתם לפי ד. ויחי עוד לצח, הבתשוב
התורה : בקרבתם ולא בהקריבם. וימותו

קראת אור כי היא מאירה וקראת גם אש 
וכשמתקרבים לאש יותר , המאירה ומחממת

וכן בסודות התורה הכס חוץ , שרפים, מדי
אז הוא מציץ ופגע , יותר ממדרגתו, למקומו

ים על כן אל תעמוד במקום גדול, או מציץ ומת
  . ומקומך אל תח, לך עמידה וקיום' כי לא יהי

  )ה"של(           
  
 )א, טז(         "     אחרי מות שי בי אהרן"

  :ה מפרש'מ הי"הרי' בעל חי
אולם "האי עלמא כבי הילולא דמיא כ

  .היום רוקד פלוי ומחר פלוי, "חתוות
  
אל משה אחרי מות שי בי ' וידבר ה"

  )א, טז("     וימותו' האהרן בקרבתם לפי 
ל אומרים כי משה אמר לאהרן אחיו "חז

וסח (סבור הייתי בי או בך , בקרובי אקדש"
עכשיו אי רואה שהם גדולים , )בי ובך: אחר

למה , כיון שכך היה קשה למשה". ממי וממך
כמו חוך , הרי יכל לקחתם חיים', המיתם ה

אלא מה ההבדל . ואליהו שעלו חיים השמימה
שהללו לא עלו אלא עד עולם , יהםבי

. לפיכך יכלו לעמוד שם עם הגוף, המלאכים
קרוב , אבל דב ואביהו עלו עד עולם האצילות

ה על כן לא יכלו לעלות עם גופם "מאד להקב
  .והוצרכו למות

אחרי מות שי "ה למשה "זהו שאמר לו הקב
, ומדוע מתו ולא העלתים חיים, "בי אהרן
רצה , "וימותו' הבקרבתם לפי "משום ש

שי  ולפיכך ו, שקרבו לשכיה עד מאד, לומר
 כשם שמיתת שיהם שוה כך עבירת –בי אהרן

 )כ"תו(                 .                            שיהם שוה

  
 כשם שמיתת שיהם שוה כך –שי בי אהרן

 )כ"תו(                    .             עבירת שיהם שוה
משום ,  עשו מיד–וימותו ' בקרבתם לפי ד

  )ב"צי(                   .  בפלטרין של מלך' שזה הי

  
ושאר ,  מתו בשיקה–וימותו ' בקרבתם לפי ד

  כל הצדיקים אים כן אלא מתים תחילה ואחר 
  
  

  
  

וזהו שאמר משה , כך מתדבקים בשכיה
בהיותם מתקרבים לו קדש , בקרובי אקדש

 )עץ הדעת טוב(                                         .  בהם
  

  )ג, טז(     "       בזאת יבא אהרן אל הקדש"
אמר על מעלת התורה ) א, יג(במסכת הוריות 

מכהן גדול , יקרה היא מפיים", הקדושה
מה עין זה , ר תמוהוהדב". שכס לפי ולפים

ומדוע ראו להחשיב את התורה דוקא , אצל זה
  .מכהן גדול

ר חיים "כי מפי הג, ר שלמה היימן"כתב הג
, סקי שמע מה שתירץ בזה סבו'עוזר גרוז

 האדם , הה כי כן: הגאון רבי ישראל סלטר
היותר קדוש מכלל עם ישראל היה זה הכהן 

ה היום הקדוש ביותר מכל ימות הש. הגדול
ואילו המקום הקדוש , הרי הוא יום הכיפורים

קל לתאר . ביותר בתבל הוא קדש הקדשים
אפוא כמה קדושה תמצא אם אך יתאחדו 

מה , שלוש קדושות הללו לשעה אחת יחדיו
  .וראה ושגבה היא הקדושה הזו

, יקרה היא מפיים", ל"אמרו חז, אף על פי כן
  ".מכהן גדול שכס לפי ולפים

קדושת התורה עוד יותר גדולה , מרהוי או
ושגבה מכהן גודל שכס ביום המקודש 

ואף על פי שמאחד , ביותר לקודש הקדשים
בזה את שלוש הקדושות הוראות ביותר 

ללמדך עד כמה מעולה וגדולה היא . לישראל
    .קדושת התורה על פי כל קדושה אחרת

  )בשם רבי ישראל מסלט(              
 
בזאת ' כל עת אל הקודש וגואל יבוא ב"

   "'יבא אהרן אל הקודש כפר בן בקר וגו
  )שם(                          

ה אהרן רשאי ליכס רק פעם 'ולכאורה אם הי
למה אמר בסוף הסדר . כ"אחת בשה ביוה

והיתה זאת לכם לחקת עולם ) פסוק כט(
ה לו לכתוב 'הי, בחודש השביעי בעשור לחודש

ל הקודש בחודש השביעי בזאת יבא אהרן א
  . 'בעשור לחודש בפר בן בקר לחטאת וגו

  
א שבאמת לאהרן הותר "אומרים בשם הגר

ה בכל עת שרצה בתאי שיביא פר "ס לקההכל
אמם לביו אחריו לא הותר לבוא ' בן בקר וגו

  .בכל יום רק בעשור לחודש השביעי
  )א זוסמן ודברי שאול"מלל אברהם לר(

  
 מבואר בגמרא – בזאת יבא אהרן אל הקודש

ימים ומשמש יום ' ה פורש ז'שהי) יומא ד(
ושי תלמידי חכמים מתלמידי משה , אחד

'  ז–' ז. וזהו בזאת. מוסרים לו שיחכו בעובדה
  .ח"ת'  ב–' ב. משמש יום אחד' א. ימים

  )שפתי גבריאל                            (      
  

  
  "ולא ימות כי בען אראה על הכפרת"

  )ב, טז(
איכה (וכמו שאמר ,  הייו מדת הדין–" בען"
  ".סכותה בען לך מעבור תפילה) "מד, ג

, לפיכך יש להזהר מלהכס להקטיר קטורת
. שמא תקטרג עליו מדת הדין ויתחייב מיתה

ולכן ציותה התורה שיכס אך ורק ביום 
טרג ואין שאז אין השטן יכול לק, הכפורים

  )ד טוב"עה, רבי חיים ויטאל (.מדת הדין שלטת
  
דבר אל אהרן אחיך , אל משה' ויאמר ד"

ואל יבוא בכל עת אל הקודש אשר מבית 
, אל פי הכפורת אשר על הארון, לפרוכת

  "כי בען אראה על הכפורת, ולא ימות
 )ב, טז(                      

 קדושתו של'  בל תהי– בכל עת אל הקודש
, עתים יתגבר ועתים יחלש, בעת' אדם תלוי

  )ר זושא"הר( .אלא שעליו תמיד להיות בקדושה

  
 כפל הלשון – מבית לפרוכת על פי הכפורת

שאי ) שמבית לפרוכת הוא על פי הכפורת(
, אתה יודע לאיזה מקום כסו בי אהרן

  )רש החפץמד(.הודעך שלפים מן הפרוכת כסו
 
  )ג, טז(        "    בזאת יבא אהרן אל הקדש"

פרחי כהוה מכין לפיו , ביקש להתמם
באצבע צרידא ואומרים לו אישי כהן גדול 

  ).יומא יט(עמוד והפג אחת על הרצפה 
ם שפירא מלובלין על רביו "בהספדו של מהר
  :החפץ חיים אמר

החפץ חיים היה רחוק מאד מחומריות 
, ולם בכל פעם כאשר היו צריכיםא. וגשמיות

היו מעוררים ומקיצים אותו ומראים לו את 
  .המתרחש בעולם

, מעורר ומוכיח, תיכף ומיד היה יוצא בכרוז
ודבריו שהיו יוצאים מן הלב היו כסים אל 

כי כל מי שיש בידו יראת שמים דבריו , הלב
  .שמעים

כך גם היה מהגו של הכהן הגדול ביום 
 הכהן הגדול –" קש להתמםבי. "הכיפורים

שכס לפי ולפים אחר פרישה של שבעת 
ימים ותעלה למדרגות עליוות ולעולמות 

שמא , "יתמם"היה חשש שמא , טמירים
ישכח את העולם הגשמי והחומרי שבו חיים 

  .שבעבורם הוא צריך להתפלל, ומצויים ישראל
" פרחי כהוה מכין לפיו באצבע צרדא"לפיכך 

 כהוה היו מעוררים אותו לבל ישכח  פרחי–
כדי שיוכל להתפלל , את העם ואת צרותיו

. יד איש באחיו. בעבורו צרות העם רבות ורעות
 –מאי אצבע צרידא ) "שם(ל "פירשו חז, הה

  ואם אפילו אצבע אחת היא צרה , "צרתה דדא
צא ולמד עד כמה עגום מצבו של , לחברתה

 .העם



  ) ג, טז(              "  בזאת יבא אהרן"
תורת (ל "ודרשו רז, ולא ידעו באיזה יום

  .זה יום הכפורים) כהים
' שהיא עולה בגימ" בזאת"מלת , וראה לי

  .עם התיבות ביום כפורים
                    ) פים יפות–צדה לדרך (  

  
דברים מועילים ' כי ג, דורשי רשומות אמרו

והם ,  ולבטל גזירה ולקרב הגאולהלתשובה
' ושלשתן גימ, שמספרם שוה, קול צום ממון

, "ת אי בוטח"בזא) "ז"תהלים כ(ת וזהו "זא
  .ד"זת

ת "ואף גם זא) "ד"ו מ"לקמן כ(וזה יש לרמוז 
בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא 

דהי תלת מילי מועילים להגן ". געלתים
משלי (ז ואפשר זה רמ. בגלות לקרב הגאולה

ת "ת ר"עצ, "היא תקום' עצת ה) "כא, יט
ודוק , האמורים' ורה שהם הגתדקה ציוי ע

  )חל קדומים(                                 .והארך

  
בפר בן , בזאת יבוא אהרן אל הקודש"

 )ג, טז(       "       בקר לחטאת ואיל לעולה
 זאת מה –בזאת יבוא אהרן אל הקודש 

ים וקודש הוא מה שלא יודעים שרואים ויודע
כשמתקים , ועל ידי בחית זאת. ולא מביים

, הדברים של עולם הזה הגלים לו ולביו
  )בית אהרן     (    .יכולים לבוא להשגת הקודש

  
 )ד, טז(                            "כתות בד"

 בבגדי זהב לא כס בפים מפי – כתות בד
ין אדם למקום שכאשר ישראל חוטאין ב
ששמות (ובחושן . פוקד הוא עליהם עוון העגל

לא כס מפי ) השבטים חקוקים עליו
שכאשר ישראל חוטאין בין אדם לחברו פוקד 

וזהו שאחו . הוא עליהם עוון מכירת יוסף
על , אומרים בתפילה כי אתה סלחן לישראל

. שאמרו אלה אלהיך ישראל, חטא העגל
  .חטא מכירת יוסףעל , ומחלן לשבטי ישורון

  )   משך חכמה(       
  
  )ד, טז("                כתות בד קודש ילבש"

כתב שאין ) 'ט ב"ד קע"יור(ע "א בשו"הרמ
ואין ושאין , מתחילין ביום שי וביום רביעי

ובדבר מצוה , שים אלא במילוי הלבה
, כגון להתחיל ללמוד מסכת, ד"מתחילין בב
 )    דברי אליהו( ". בשד קודש יל"ב"וסימן לדבר 

 
ומאת עדת בי ישראל יקח שי שעירי "

  )ה, טז(   "ואיל אחד לעולה, עזים לחטאת
 כגד שי מיים – שי שעירי עזים לחטאת

יש יצר הרע של תאוה ועליו : של יצר הרע
וכמאמרם , אמר והקריב את שעיר החטאת

להעביר את התאוה , בכל לבבך בשי יצריך
ויש יצר הרע של , שהלדברים של קדו

להכעיס ועליו אמר ושלח אותו לעזאזל 
' להתרחק ממו לחלוטין שלא תהי, המדברה

  )י מסלט"בשם ר(                         .כל גיעה בו
  
ותן אהרן על שי השעירים גורלות "

  )ח, טז(  "וגורל אחד לעזאזל' גורל אחד לד
  .פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון

אם תדבר עם פושע ישראל יגיד : חותבדרך צ
  )יערות דבש(       .לך שהוא מלא מצות כרימון

  
לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו 

כל מה ). מ לא"ב(דבריהם על דברי תורה 
ואפילו ' מצאו לזה סמך בתורה –שעשו 

  ) יוסףעף(                             . הדברים הרעים

  

  ).ברכות סא(יצר הרע דומה לזבוב 
אבל יש . אמם מקומו של זבוב הוא באשפה

ר פעמים "אף יצה. והוא קלע לתוך כוס זהב
  .ובא אצל הגדולים" תועה"שהוא 

  )אפיקי יהודה (
  )ח, טז("   ותן על שי השעירים גורלות"

 אבל –ימין ופל ב' ה השעיר לד'תמיד הי
 ה עולה 'כשישראל לא עשו רצוו של מקום הי

  ).מסכת יומא(שעיר לעזאזל בשמאל 
יצר הטוב תופס את הצד הימי של לב 

אבל .  את הצד השמאלי–והיצר הרע . האדם
ר את " תופס היצה–כשישראל חוטאים 

הוא מתלבש במצוות . המקום הימי
  .ובמעשים טובים כדי לעשות רע
  )שער בת רבים(

 
 )יב, טז(                 "  קטורת סמים דקה"

קול דממה , קטורת סמים דקה: יש מסורה
  .דקה

קטורת מכפרת על לשון הרע : ל"אמרו חז
יבא דבר שבחשאי ויכפר על , )א, ערבין טו(

קטורת סמים דקה : וזהו הרמז. מעשה חשאי
  )מלא העומר  (    . מכפרת על קול דממה דקה–

  
ושחט את שעיר החטאת אשר לעם "

  )טו, טז(                " 'וגו
שעיר הפימי תולה על הכס הטומאה 
למקדש ויש לו ידיעה בתחלה ואין בו ידיעה 

אבל כשלא היתה לו ידיעה . וזה מובן. בסופה
מכאן משמע שחייב אדם . כלל מה אשר בזה

ר כמאמ. לשים לבו על כל תועה ותועה שלו
  )ז"אור רש(.                           החובות הלבבות

  
 הטעם –ושחט את שעיר החטאת אשר לעם 

וכהים היו , שהשעיר בא על חטא העם
שחטא , צריכים בהמה גדולה לכפרה

החשובים גדול יותר ששגגות עשות להם 
הן שזדוות עשות ל. לא כן ישראל. כזדוות
  )בית אשר(                           .              כרחמים

  
"וכן ' י וגו"וכפר על הקודש מטומאת ב

 )טז, טז(            "     'יעשה לאהל מועד וגו
כ "וא, לכאורה עיקר הכפרה לבי ישראל

למה מדגיש הכתוב הכפרה על מקומות 
  ?המקדש

אם ישראל אים עושים רצוו של : התשובה
כמו שמציו באדם . גם המקום פגם, קוםמ

ולכן יש , ובקין שתקללה האדמה בעבורם
שאין קטיגור , תחלה לכפר על המקומות

ואז יכפר בעדו ובעד ביתו ובעד , עשה סיגור
  )זכרון אהרן(                      .     כל קהל ישראל

  
ה באהל בבואו אל 'וכל אדם לא יה"

  )יז, טז(                        "                 הקודש
האדם בבואו לעבודת הקודש צריך להיזהר 

, מגיעה כל שהיא של טובת האה אישית
ה באהל מועד 'רמז בכאן וכל אדם לא יהי

  )ר"פרדס                         (      .בבואו אל הקודש

  
והיתה זאת לכם לחקת עולם לכפר על "

י ישראל מכל חטאתם אחת בשהב"  
  )לד, טז(               

' חריף'ר יעקב "אמר הג, "אחת בשה"
משל לחולה : על דרך המליצה, מוילא

, שמוכרחים להוליכו מרחק עשרות פרסאות
, אל הפרופסור הגדול שבעיר הבירה

שמזדרזים להסיעו בלי שום עכוב ותחה 
עד , אולם אם המחלה גוברת מאד. בדרך

או אז , שהסיעה עלולה להיות לו לרועץ
, מתעכבים בכל תחה אצל רופאי העיירות

כדי , להשיב את פש החולה בסמי מרפא
  .שיוכל להגיע לעיר הבירה ולא ימות בדרך

כאשר הולכים בי ישראל בדרך , כמו כן
רק , וחולי הפש אים כה מסוכים, הסלולה

אין אדם צדיק בארץ 'כי , חולים במקצת
 הרי כיון', אשר יעשה וטוב ולא יחטא

, שמגיעים ליום הכיפורים ושבים בתשובה
יכולים שוב לסוע בביטחה מיום כיפורים זה 

לא כן אם . עד יום כיפורים הבא עליו לטובה
ולא יתן לחכות , מחלת הפש מסוכת ביותר

מזמיים מן , עוד עד יום הכיפורים הבא
, השמים איזה יום כיפורים באמצע השה

, ם הכיפוריםכמו מחלה ופגע רע שהם מעין יו
או מיתת צדיקים שמכפרת כמו יום 

לכן מזהירה התורה כי . לא עליו, הכיפורים
לכפר על בי ישראל "רק אם טיב מעשיו 

 אז – על יד תשובה גמורה –" מכל חטאתם
       ".אחת בשה"יהיה יום הכיפורים רק 

  )בשם רבי יעקב יוסף מוילא(              
  
  )יח, יז(          "  םולא יזבחו עוד לשעירי"

ופירש אחד הראשוים ? "עוד"מהו לשון 
פ שצויתי לשלח השעיר לעזאזל "שאע

המדברה לסתום פיו של שטן שלא יוכל 
  .יותר איי ותן רשות, להשטין

  )ן"רמב' מ בן ברוך תקיב ועי"מהר( 
  
  )יג, יז(    "     ושפך את דמו וכסהו בעפר"

מביא טעם למה צותה ) ב"שע(בספר חסידים 
ליהם שהמלאך הממוה ע. תורה לכסות הדם

ך על ידי פשאיך דם  זה שלא חטא : אומר
לכך צוה , חוטא אשר חטאו כשי וכתולעת

  .לכסות הדם
ה ועוף שיזוות מן 'ש במפרש דוקא חי"וע(

 )ההפקר
  

ואיש איש מבי ישראל ומן הגר הגר "
חיה או עוף אשר בתוכם אשר יצוד ציד 

        )יג, יז("  יאכל ושפך את דמו וכסהו בעפר
) ח, ב"כ(ר "טעם למצות כסוי הדם אמרו בב

ובאו , דכשהרג קין להבל היחו על פי השדה
ולפיכך זכו , חיות ועופות וחפרו וקברוהו

  .למצות כסוי
' דב, אמרו) 'אות י(אך במדרש תחומא שם 

ומשם , קברוהרג חבירו וחפר ו' עופות באו וא
ז זכו העופות "וע, למד קין וחפר וקבר להבל

  .לכסוי
" פעח רזא" והובא בספר –ל "ועוד אמרו רז

 דחיה שמרה בתולי –סוף פרשת חיי שרה 
  .ובעבור זה זכו החיות לכסוי, רבקה

ע ולרביו בעל הטורים "ועיין לראב
  ) חל קדומים(               .            בפרפראותיו

  
ט "סימן שי" הרוקח"ועתה מצאתי לרביו 

למה מכסין דם חיה ועוף ולא : ל"שכתב וז
בשעה שהלך , מצאתי בהגדה. דם בהמה

והלכו , שמא כשפלה גשרו, אליעזר וכו
שיהם ומצאו שם חיות ועופות שמכסין הדם 

להכי מכסין , לכסות והבהמה לא יצאת
  )חומת אך(               .ל"עכ, דמיהן ולא שלה

  
  
כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה "

  )ג, יח("ובחקתיהם לא תלכו' לא תעשו וגו
וסיים " כמעשה ארץ מצרים"פתח הפסוק 

ויש להבין את ההבדל בין ". בחוקותיהם"
האזהרה : וההסבר הוא. מעשה לבין חוקה

של כמעשה ארץ מצרים מתייחסת לעצם 
ל ובחוקותיהם ואילו האזהרה ש, המעשים

לא תלכו באה להזהיר מפי חיקוי פימיותו 



 

  

הפעולה . של הגוי דהייו עומק תכוותיו
והמעשה הים תוצאה ותולדה של התכים 

  )ר ירוחם לייבוביץ"הג(                   . הפימיים

  
ושמרתם את חוקתי ואת משפטי אשר "

  )ה, יח("        יעשה אותם האדם וחי בהם
כי מרגע . בתוכם ממש, הייו' וחי בהם'

שעולה על דעתו של אדם לעשות מצוה תיכף 
אשר ממו יורד עליו , עשה רושם בשמים

המקיפים אותו , שפע אור וקדושה עליוה
זהו . ועוזרים לו לגמור ולקיים המצוה

הבא ליטהר "ל באמרם "שתכווו חז
  ".מסייעין אותו מן השמים

 ומתחזק שוב גובר, כמו כן אחר שגמר המצוה
ומושך את לבו לקיים , אותו אור של קדושה

כמו שאמרו . ולסגל לעצמו מצוות וספות
כי היות שמוקף ". מצוה גוררת מצוה"ל "חז

הרי הוא חוסה בצל , הוא בקדושה העליוה
ואין לו , השכיה המגיה עליו מפי יצר הרע

ומי שישים אל לבו . עליו שליטה כלל
אכן , צוהלהתבון בזאת בשעת עשית המ

כיצד הוא מסובב ומלובש , ירגיש בפשו
ורוח כון מתחדש בקרבו , בקדושה ההיא

  .לקיים רצון בוראו
אשר ) "יג, יחזקאל כ(זהו שאמר הכתוב 

  ".יעשה אותם האדם וחי בהם
כי מאחר שהוא מסובב אז בקדושת המצוה 

וזהו . הרי הוא חי בתוך המצוה ממש, עצמה
 לשבת בו כבר אוירא דגן עדן אשר זוכה הוא

  )ין'רבי חיים מוולוז(                       .בעולם הזה

  
  "ואשה אל אחותה לא תקח לצרור"

  )יח, יח(        
ה סעודה לצדיקים "לעתיד לבוא יעשה הקב

, ויתו ליעקב כוס של ברכה לברך עליו
' אי איי ראוי לברך מפי ששאתי ב: ויאמר

 אחותה ואשה אל"אחיות שעלי כתב בתורה 
ולכאורה ). ב "עקיט פסחים ' גמ" (לא תקח

שעלי כתב "קשה  הלשון שאמר יעקב 
וכי על יעקב בלבד אמרה תורה את " בתורה

אלא דבאמת יש לדקדק בלשון ? האיסור
הרי קודם שא " ואשה אל אחותה"הכתוב 

כ היה "כ לקח את אחותה וא"אישה ואח
ואחות אל אשה לא "צריך להיות כתוב 

ודאי עצם האיסור , הו שאמר יעקבוז, "תקח
אלא מה שכתבה התורה . הוא על כולם

הוא מכוון " ואשה אל אחותה"בלשון הזה 
כ "עלי כי אי לקחתי תחילה את האחות ואח

את האישה כי יעקב עבד בשביל רחל ולקח 
  .  כ את האשה"תחילה את אחותה ואח

  )פיים יקרים(  
  
  
  

 פנינים לקדושיםפנינים לקדושיםפנינים לקדושיםפנינים לקדושים
 
  "אלקיכם' דש אי הקדשים תהיו כי ק"

  )ב, יט(                                     
קדושים תהיו יכול כמוי תלמוד לומר כי "

"  קדושתי למעלה מקדושתכם–קדוש אי 
אדם עשוי להיות קדוש רק כשהוא ). מדרש(

רק אז . פורש מכל האיסורים והטומאות
ברם קדושתו . יתברך' הריהו מתקרב אל ה

ה גדולה שאפשר לו להיות ת היא כ"של השי
מבלי שתפגם " שוכן בתוך טומאתם"

קדושתי למעלה  "–הקדושה כמלא הימה 
  )אורח חיים(                          ".מקדושתכם

 

  )ב, יט(             "                 קדושים תהיו"
  :ן"מפרש הרמב

היא המצוה לא להיות בל " קדושים תהיו"
                   .מו במותר לולקדש עצ, ברשות התורה

  
  :ד"ומבאר הראב

מובטח אתה , אם תקדש עצמך במותר לך
כי ברגע ; שלא יסיתך היצר עוד אל האיסור

-מיד תשא קל, שעולה בלבך תאוה אסורה
 –אם במותר לי אסרתי : וחומר לעצמך
  !שכן-באסור לא כל

מובטח לך ,  זהוחומר- כיון שאתה ושא קל
שכן -כל, שאתה פורש אפילו מן ההרהור הרע

  .מן המעשה
  
איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי "

  )ג, יט(                "     תשמורו
דוד אזולאי -יוסף-כותב בספרו רבי חיים

  ):א"חיד(
רמז למה שאמרו , סמך כיבוד אב ואם לשבת

, בזוהר שכשיחדש הבן חידושים בשבת
  .הבא-ואמו בעולםמעטרין לאביו 

כי יכבד ביום שבת , וזהו שהכתוב רומז
  .אף כי אחרי מותו, לאביו

  
מספרים על רבי אלכסדר זיסקיד 

, "יסוד ושורש העבודה"בעל , מהורודא
שלפי עשיית כל מצוה היה אומר שלוש 

,  לשם המצוה עצמה–" לשם יחוד"פעמים 
שכתוב ; אם-ולשם כיבוד, אב-לשם כיבוד

בזוהר הקדוש כי בכל מצוה ומעשה טוב 
הריהו גורם חת וכבוד , שהאדם עושה

  .להוריו בעלמא דקשוט
כבד את אביך : "כתוב" יתרו"ובזוהר פרשת 

דא איהו יקרא ,  בעובדי דכשרין–" ואת אמך
  !דאבוי ודאמיה

  
  )יא, יט("                                  לא תגובו"

שים בכפלשע בו ממון ביחדשים שגי א ,
אך שים שגבו פש ביחד ומכרוהו פטורים 

  .מעוש מיתה
מבאר בעל ההפלאה את החלוק שהתורה 

לא "כתבה איסור גיבת ממון בלשון רבים 
ולכן שיים שגבו חייבים אך אזהרת " תגובו

גיבת פש כתבה בעשרת הדברות בלשון 
  . שגבו פטוריםולכן שים" לא תגב"יחיד 

  )הפלאה(              
  
  )יא, יט("         ולא תשקרו איש בעמיתו"

: אמר רבי יוסי"ח "במסכת שבת דף קי
" מיימי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורי

מפרש רבי יוסף זודל מסלט שדובר אמת 
איו צריך לחשוש שדבריו יסתרו זה את זה 

. לכן הוא לא צריך לפתח חוש זכרון מופלג
ך מי שמרגיל עצמו בשקרים חושש שמא א

ועל כן הוא , ימצא שקרן כאשר יסתור דבריו
ותמיד חוזר אחרוית , מפתח חוש זכרון

לבדוק האם אמר דברים אחרים אשר יגלו 
יוסי שהוא אמר ' את קלוו וזאת כוות ר

תמיד את האמת ולא היה צריך לחזור 
אחורית במחשבתו שלא אמר דברים 

  )רבי יוסף זודל מסלט                 (       . סותרים

 

        
        

  הליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכות

  
  מקצת דיי הלכות שכר שכיר

התורה מצוה אותו לתת שכר שכיר בזמו 
ל שאם גמר את העבודה ביום לפי "וקבלו חז

השקיעה חייב לשלם לו עד השקיעה ואם גמר 
  .לאחר שקיעת החמה זמו כל הלילה

ין ואם אחר את השקיעה ישתדל לתת ב
  .השמשות לפי צאת הכוכבים

ואפילו בערב שבת שמסיים לפי השבת חייב 
אם הוא משלם לו פעם . לתת לפי שבת

בשבוע אז אם סיים מלאכת השבוע ביום 
וכן ,  לתת לו לפי שבתחייבשישי ביום 

בשכיר חודש תלוי בזמן סיום החודש ואז 
  . החודשסיוםעובר אם לא שילם ביום 

-זה אלא אם יש לבעלאין עובר על איסור 
ואם יש , הבית כסף אבל אם אין לו לא עובר

לו בפקדון אצל אחר או הלוה כסף והגיע זמן 
 שיש לו כסףהפרעון של החוב זה חשב כמי 

וחייב לדאוג לגבות את חובו ולשלם שכר 
ומוסיף החפץ חיים שאפילו אין , שכיר בזמו

צריך לקחת , לו רק יכול להשיג הלואה
ם מצוה דאוריתא תשלום שכר הלואה ולקיי

  .שכיר בזמו
ואם יש לו רק חלק מהכסף חייב לתת את 
מה שיש לו ויש להעיר שאפילו שילם 

 לפועל כל המגיעמשכורת רק לא שילם את 
  ".בל תלין"גם עובר איסור 

אין בעל הבית עובר איסור זה אלא אם 
 שכרו או שבא אליו להודיעו תבע אתהפועל 

לו בזה שרוצה את על גמר העבודה ורמז 
שכרו אבל אם הפועל לא תובע ולא רומז אין 

וכן פועל שרגיל לקבל שכרו רק . עובר
שעושים חשבון את שעות העבודה ואז משלם 

וכן אם ידוע שבעל הבית משלם רק , לו שכרו
ביום מסוים כגון יום השוק או יום שגובה 
חובות הלקוחות אזי במקרים אלו לא עובר 

) יום השוק וכדומה( זה באיסור זה עד יום
עבר זמו ולא שילם ועבר איסור תורה של בל 
תלין אפילו שלאחר זמן זה לא עובר איסור 

אל תאמר : "וסף אבל עובר איסור דרבן של
 שאיסור "ויש לו,  לרעך לך ושוב ומחר אתן

זה אמר גם במצב שלא היה לבעל הבית 
 מיד לשלם חייבלתת בזמו והשיג כסף 

  .לפועל
 זה של שכירות אמר גם בקבלות כגון דין

תן לאומן לתקן כלי או מכוית למכואי 
וזמן החיוב של התשלום זה בזמן שלוקח את 
החפץ מיד המכואי כגון שתן מכוית 
לתיקון והמוסך הודיע לו שהמכוית מתוקת 
אפילו עברו כמה ימים ורק אז בא לקחת את 

 לא יעבור בעל המכוית איסור אם, המכוית
ישלם באותו יום שלקח חזרה את המכוית 

  .ולא מרגע ההודעה
 דין של שכר שכיר בזמו אמר :הערה חשובה

רק אם בעל הבית בעצמו שכר את הפועל 
אבל אם שלח שליח והשליח שכר בשם בעל 
הבית אין השליח עובר כיון שלא הוא אחראי 
לתשלום ואין בעל הבית עובר כיון שהוא לא 

על ידי שליח אבל עובר שכר בפרוש רק 
כזכר (, של אל תאמר לרעך"איסור דרבן 

  ).לעיל
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        מעשה חכמיםמעשה חכמיםמעשה חכמיםמעשה חכמים
  ישועת השם

ה החריבו הגויים את 'בעיר גרודא שברוסי
את כל . בית הקברות היהודי שבמקום

  .העצמות אספו בארגזים והיחו במחסן
. הרב שמידל הקים קול צעקה גדולה בעין

מים הוגעים ה דבר עם כל הגור'צלצל לרוסי
ולאחר משא ומתן ארוך ומיגע הסכימו , בדבר

  .הרוסים לאפשר לו לקבור את עצמות
, מיד מיה שליח יהודי מהארץ לטפל בעין

לגשת אל אחראי , והורה לו לטוס לשם
כדי לקברן , ולקבל ממו את ארגזי העצמות

  .בבית הקברות שם
והוסיף הרב שמידל וביקשו להשתדל מאוד 

עוד באותו יום , את העצמותשמיד כשיקבל 
כי "יקברם בקבר ישראל לקיים את המצוה 

  ".קבור תקברו ביום ההוא
סע לעיר גרודא , ה'הגיע השליח לרוסי

  .וכס למשרד בית הקברות
אי שלחתי בקשר לעצמות , שלום: "אמר

, בתחילה הם יסו להתחמק". של היהודים
  ".האחראי לא מצא: "אמרו

  .אי אחכה לו, טוב
הוא , הוא לא יבוא עוד כמה דקות. לא הבת

  .יבא בעוד שבועים
אמתין , הבאתי איתי מספיק אוכל, זה בסדר

  ...לו כאן עד שהוא יבוא
ראו הרוסים שמדובר כאן באגוז קשה 

ובסוף אמרו , הרימו כמה טלפוים, לפצוח
 עם –טוב תגש למחסן במקום מסויים : "לו

  .ותקח משם את שקי העצמות, משאית
שכר אותו עם המשאית שלו , הלך לאיזה גוי

תוך שהוא מסביר לו , להעביר את העצמות
שמוכרחים לסיים את קבורת העצמות עוד 

  .והבטיח לו תוספת תשלום על כך, היום
העמיסו את העצמות והביאו אותן למתחם 

, אמר היהודי לגוי, "כעת. "בית הקברות

עליו לסיים את הקבורה עד שהשמש "
  ".תשקע

זה לא בא ", התפלא הגוי, "ה פתאוםמ"
  "!בחשבון

  .התעקש היהודי, "אבל אי סכמתי איתך"
להספיק , זה פשוט לא שייך, גם אם סכמו"

להכיס את כל תכולת המשאית הזו לתוך 
אפילו אם אביא עוד ! האדמה עד השקיעה
רק אם היו לי חמשים . שי אשים לא ספיק

תי יכול אולי היי, זריזים ומרצים, פועלים
 –אבל בצורה כזו , לסיים את המלאכה בזמן

  !פשוט לא שייך
זוהי . הסתכל היהודי וראה שהצדק עמו

  !משימה בלתי אפשרית
, ריבוו של עולם: עמד והתפלל מעומק לבו

, באתי מהארץ. אי עשיתי מה שיכולתי
שכרתי את ההג הזה , התעקשתי איתם

והודעתי לו מראש שצריכים לקבור את 
, עשיתי כל שביכולתי לעשות. ת היוםהעצמו

עשה אתה את . יותר מזה איי יכול לעשות
  ! השאר

והה הוא מרגיש , הוא עוד לא סיים להתפלל
מביט לאחוריו . שמישהו דופק לו על הגב

  .והה הוא רואה יהודי
  ?"היכן הקבר של פלוי"היהודי שאל אותו 

  "?ומי אתם. "עה, "אי יודע"
  ..."ן להתפללאחו באו לכא"
  "?מי זה אחו"

והה , מביט לכיון הכיסה לבית הקברות
  .הוא רואה אוטובוס מלא בחורים

  . שאל האיש–" ?כמה בחורים יש באוטובוס"
  "...חמישים"

ברצוי לספר לכם : "עלה לאוטובוס והכריז
ואז סיפר את כל , "מה אי עושה כאן, סיפור

ל או בע' מקובל'איי : "וסיים, הסיפור
תוך : אך דבר אחד יודע אי ברורות, מופת

כדי שהתפללתי אתם הגעתם למקום בעוד 
עכשיו תעשו מה שאתם ! אי מתפלל

  "...רוצים

הורידו את , בלי אומר ודברים, כל הבחורים
הפשילו שרוולים והתחילו לעבוד , החליפות

עד השקיעה כל העצמות . במסירות עצומה
  !היו טמוות בתוך האדמה

ורות לפי השקיעה תמה ושלמה דקות ספ
  .מלאכת הקודש

ומידעו שב ארצה , בזה גמר הסיפור
זכה לקיים ' עצומה שברוך ד, בהרגשת סיפוק

  .את שליחותו על הצד הטוב ביותר
: שא עייו השמימה ואמר, כשבא הביתה

זכית אותי במצוה כזאת , ריבוו של עולם
מאחר , אך שמחתי איה מושלמת, גדולה

ועוד אחת בת , בת אחת בת שלושיםובביתי 
יהי רצון שיתחתו כבר . שלושים וחמש

לתוך חדשים " וימצאו מוחה בבית משלהן
  !שתיהן התארסו

ממש מופת כשספר זאת ' כעת זה כבר הי
הרי פסוק מפורש : עה ואמר לו, לחכם אחד

שעמי אומרת , )ט-ח, א(הוא במגילת רות 
שר עמכם חסד כא' יעש ד: ה'לשתי כלותי

לכם ומצאן ' יתן ד. עשיתם עם המתים ועמדי
 "...מוחה אשה בית אישה

  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו
  ה"ע רחל בת שרה   

  ה.ב.צ..ת
  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  ל"זצוקשרה 

  ה.ב.צ..ת


