
  

 

   ������� נא לשמור על קדושת הגליון  �������

 לפרשהפנינים 
 

ו " שבתורה ובה קעהגדולהשא היא הפרשה 
וכגדה אשרי תמימי דרך היא . פסוקים

ו פסוקים"ך ובה קע"הפרשה הגדולה שבת ,
וכגדם מסכת בבא בתרא היא הגדולה 

  .ו דפים"ובה קע, ס"שבש
יש אריכות גדולה במדרשים בפרשת שא 

כי .  מאשר בכל פרשיות השבועובזהר יותר
לה כמעט תמיד מיד אחרי חג פרשה זו ח

ל מידת "והראו חז. זמן מתן תורתו, השבועות
מעין התקשרות , התפשטות התרחבות

  .וחביבות יתר לתורה שזכו בה בזמן קבלתה
  )ם"חידושי הרי(                 

        
נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית """"

 )כב, ד (                                 """"אבתם למשפחתםאבתם למשפחתםאבתם למשפחתםאבתם למשפחתם
כמו  - גם הםשא את ראש בי גרשון 

שצויתיך על בי קהת לראות כמה יש שהגיעו 
  ).י"רש(לכלל עבודה 

עין עבודת הלוים גרשון קהת מררי היתה 
ולכל , בחיות' אבל יש בכך ג, בבחית סור מרע

יש מי שלא . אחד מהם היתה בחיה אחרת
וזו , ותן כלל ליצר הרע לחדור למחשבתו

יש ו.  מלשון הקהה את שייו-בחית קהת 
אבל הוא , שהיצר הרע מסה לחדור למחשבתו

, ויבאפילו בלמגרשו תיכף מפיו שאיו מספיק 
יש שהיצר הצליח לחדור . וזו בחית גרשון
לא לתת , ויש מלחמה מרה, לתוך תוכו פימה

,  וזו בחית מררי, למחשבה להגיע לכלל מעשה
שמסגף וממרר את עצמו שלא להכשל 

 )וב'ברהם מסוכצא' ר ר"אדמו(     .במזימות היצר
 

צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל """"
 )ב, ה (              """"צרוע וכל זה וכל טמא לנפשצרוע וכל זה וכל טמא לנפשצרוע וכל זה וכל טמא לנפשצרוע וכל זה וכל טמא לנפש

לאחר שקבעו בפרשה הקודמת הדגלים 
שמקודם . על שילוח הטמאים' והמחות צוה ד

- ואי, ה שום גבול בין מחה למחה'לא הי
שלא , "וישלחו מן המחה"ה לומר 'אפשר הי

 לא ,א למחה שכיהה מקום מוגבל ל'הי
  .ה ולא למחה ישראל'למחה לוי

 )זאב הידהיים' ר(                                                    

 
כי צרעת באה בעוון לשון , צרוע הוא בעל כעס

רגזן ובעל , וזה טבעו ואופיו של צר עין, הרע
וטמא לפש הוא , זב הוא בעל תאוה. קאה

ולכן הצרוע משתלח משלוש . בעל עצבות
 אין לו מקום ,השרוי בכעס ורוגזכי , מחות

והזב משתלח רק ממחה , וחלה בישראל
 כי מידת התאוה לא , ה ומחה שכיה'לוי

 

 
שלח . תה לתלמידי חכמיםוא פשטמא ל

כי גם בתלמידי חכמים , ממחה שכיה בלבד
וכמובא , ה לפעמים מידת העצבות'מצוי

אורייתא היא דקא מרתחא ): תעית ד(בגמרא 
ורק ממחה שכיה , חא היא עצבותורית, ה'בי

 )מי השילוח(     .כי עוז וחדוה במקומו, משתלח
        
ויעשו כן בני ישראל וישלחו אותם אל ויעשו כן בני ישראל וישלחו אותם אל ויעשו כן בני ישראל וישלחו אותם אל ויעשו כן בני ישראל וישלחו אותם אל """"

אל משה כן אל משה כן אל משה כן אל משה כן ' ' ' ' מחוץ למחנה כאשר דבר דמחוץ למחנה כאשר דבר דמחוץ למחנה כאשר דבר דמחוץ למחנה כאשר דבר ד
 )ד, ה (                                        """"עשו בני ישראלעשו בני ישראלעשו בני ישראלעשו בני ישראל

" ויעשו כן בי ישראל: "למה כפל בפסוק אחד
יעשו כן ו"כי ,  יש לומר-? "כן עשו בי ישראל"ו

שלא חסו על , מוסב על המשלחים" בי ישראל
ועוד משמיעו הכתוב . קרוביהם ושלחום

שגם , "כן עשו בי ישראל: "ה'באומרו בשי
אלא קיבלו , הטמאים בעצמם לא עיכבו בדבר

   .אל משה' כאשר דבר ד, עליהם את הדין
  )חזקוי(        

 
 איש או אשה כי  איש או אשה כי  איש או אשה כי  איש או אשה כי ,,,,דבר אל בני ישראלדבר אל בני ישראלדבר אל בני ישראלדבר אל בני ישראל""""

' ' ' ' טאת האדם למעל מעל בדטאת האדם למעל מעל בדטאת האדם למעל מעל בדטאת האדם למעל מעל בדיעשו מכל חיעשו מכל חיעשו מכל חיעשו מכל ח
 )ו, ה (                                """"ואשמה הנפש ההואואשמה הנפש ההואואשמה הנפש ההואואשמה הנפש ההוא

 - 'כי יעשו מכל חטאת האדם למעל מעל בד
שהחוטא , ם בהלכות תשובה אומר"הרמב

 -מכל חטאת האדם "וזהו ', לחברו חוטא לד
  .' גם זה חטא גד ד-" 'למעל מעל בד

 )טרוק מקוטא' הרב י(                                           

  
התורה  -   לחדש השי בשה השיתבאחד

ה 'כי זה הי,  הדקדוק.מפרשת כאן את הזמן
בל הזמן יואז ק, )במדבר סיי(אחרי מתן תורה 

הרי בכל יום ובכל שעה ובכל . תחשיבות מיוחד
לקות שלימות , רגע אפשר לפעול גדולות

, עוד מצוה, עוד פרק בתורה. 'ולרכוש דעת ד
  )ברכת דוד(       .עוד מעשה טוב, עוד מידה טובה

 

והתודו את חטאתם אשר עשו והשיב את והתודו את חטאתם אשר עשו והשיב את והתודו את חטאתם אשר עשו והשיב את והתודו את חטאתם אשר עשו והשיב את """"
אשמו בראשו וחמישתו יסף עליו ונתן אשמו בראשו וחמישתו יסף עליו ונתן אשמו בראשו וחמישתו יסף עליו ונתן אשמו בראשו וחמישתו יסף עליו ונתן 

 )ז, ה (                                         """"לאשר אשם לולאשר אשם לולאשר אשם לולאשר אשם לו
, מצות וידוי -  והתודו את חטאתם אשר עשו

מפי מה , שהוא יסוד התשובה לכל חטא
 לפי שבכל חטא יש -? בחטא הגזל, אמרה כאן
 וכח לאדם כדי ה תן חיים"הקב: מיסוד הגזל

וכשמשתמש בחיותו , שיעשה בהם את רצוו
הרי גוזל הוא ', ובכוחותיו לעבור על מצות ד

כאן שורש הוידוי , כן-על. ה"קיו של הקב
        )ם"חידושי הרי(                                 .והתשובה

 
  
  

  
 אשר "המלים  - והתודו את חטאתם אשר עשו

שרוב , והעין הוא. ראות כמיותרות" עשו
. חטא מקודםרשם ויסודם בוחטאי האדם ש

לכן . לפי שגזל עבר על לא תחמוד וכדומה
אומרת התורה להתוודות לא רק על החטא של 

כי אם גם על חטאים בעבר שהסבו , עכשיו
  )מעיה של תורה(                      .וגרמו לחטא הזה

  

איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם """"
ואשמה הנפש ההוא ואשמה הנפש ההוא ואשמה הנפש ההוא ואשמה הנפש ההוא ' ' ' ' למעל מעל בדלמעל מעל בדלמעל מעל בדלמעל מעל בד

 )ו, ה (                                 """"והתודו את חטאתםוהתודו את חטאתםוהתודו את חטאתםוהתודו את חטאתם
העין ? וסיים בלשון רבים, תחיל בלשון יחידה

הצבור כולו , שה פשעואם אדם חוטא וע: הוא
הכל צריכים לפשפש במעשיהם , אשם
  )יק'זייצ' הרב ח(                                 .ודותוולהת

 
והתודו את חטאתם אשר עשו והשיב את 

ל "אפשר לבאר הכתוב לפי חז - אשמו בראשו
עושה מצוה אחת בעולם הזה כל ה): ז ה"ע(

: שאמר, יו לעולם הבאפמקדמתו והולכת ל
לכן כל העושה תשובה . והלך לפיך צדקך

יות והקטרוג ו הזדוות עשים לזכ,מאהבה
ז "מצא שעי. עשה לסיגור שהולך לפיו

ישיב את "דה על חטאתו אשר עשה ושמתו
שילך קטיגורו לפיו " בראשו) "קטרוגו(אשמו 

  .מליץ טובכסיגור ו
  )"אהל דוד"בעל , דוד דויטש' ר(

 
אפשר לומר על דרך  - והשיב את אשמו בראשו

גדולה תשובה ) יומא פו(ל "לפי חז: המוסר
א צמ, יותומאהבה שזדוות עשות לו כזכ

יות של בעל תשובה מרובות משל צדיק ושזכ
מקום שבעלי תשובה ): ברכות לד(ואמרו . גמור

, ים יכולים לעמודעומדים אין צדיקים גמור
והשיב את ", וזהו. והבעל תשובה עומד בראש

 הוא - " בראשו", כשישוב בתשובה, "אשמו
   )דבש וחלב(      . בשורה הראשוה, יעמוד בראש

  
  

וכל תרומה לכל קדשי בני ישראל אשר וכל תרומה לכל קדשי בני ישראל אשר וכל תרומה לכל קדשי בני ישראל אשר וכל תרומה לכל קדשי בני ישראל אשר """"
 )ט, ה (                             """"הההה''''יקריבו לכהן לו יהייקריבו לכהן לו יהייקריבו לכהן לו יהייקריבו לכהן לו יהי

 כי מתות כהוה אין ".אשר יקריבו לכהן"
.  שבה עולה הותן על המקבלכמו צדקה

במתות כהוה הותן הוא שמתקרב אל הכהן 
ושואב ממו מעלות וסגולות ") יקריבו לכהן("

  )וב'אברהם מסוכצ' ר ר"אדמו(                  .יקרות



ו איש אשר יתן ו איש אשר יתן ו איש אשר יתן ו איש אשר יתן ''''ואיש את קדשיו לו יהיואיש את קדשיו לו יהיואיש את קדשיו לו יהיואיש את קדשיו לו יהי""""
 )י, ה(                                                                                                            הההה''''לכהן לו יהילכהן לו יהילכהן לו יהילכהן לו יהי

 שאלו את - ואיש את קדשיו לו יהיו
מה גודל ההון , מפרקפורטרוטשילד הזקן 

הוא ". ואיש את קדשיו לו יהיו: " עה- ? שלו
חשוב כהוו הבטוח רק את זה שהקדיש 

כי על כן הון זה בטוח ואי , לצרכי צדקה
אבל איו . אפשר לשום אדם לקחתו ממו

    .בטוח ביתר הוו ולכן איו חשב בעייו כלום
  )מגזו העתיק(          

  
 הקמצן איו -  ה' לו יהיאיש אשר יתן לכהן

ורק . הוא רק שומר עליו, אדון על ממוו
" יתן"וזה אשר . החון וותן הוא בעל הממון

במתתו הוא מורה כי מה , ה'לו יהי, לכהן
  )טרוק מקוטא' י' י, הרב(    .שותן משלו ותן

        
  )יא, ה(          """"אל משה לאמראל משה לאמראל משה לאמראל משה לאמר' ' ' ' וידבר דוידבר דוידבר דוידבר ד""""

ת לדורו) פרשת סוטה (- " לאמר: "במדרש
' וראה לבאר לפי מה דאמרו בגמ. אמר

, י משה לדוןאיש ואשה שבאו לפ) יומא עה(
זה אומר היא סרחה עלי והיא אומרת הוא 

. לבוקר משפט: אמר להם משה. סרח עלי
בידוע , למחר אם מצא עומר בבית בעלה

 בבית מצא עומרואם , ה'שהוא סרח עלי
ה 'הי, אם כן. בידוע היא סרחה עליו, ה'אבי

ומצא שבמדבר , המן מברר אם חטאו או לא
ורק לדורות , ה צורך להשקאת סוטה'לא הי
  )תפארת יהותן(                                     .אמר

        
דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש """"

        """"איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעלאיש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעלאיש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעלאיש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל
  )יב, ה( 

ויש להסביר  - איש איש כי תשטה אשתו
כי מציו שי דברים המביאים : עוד

כמו שאמרו , אם מרבים במעשרות, לעשירות
"  עשר בשביל שתתעשר-עשר תעשר "ל "חז

או שהבעל מוקיר את אשתו , )שבת קיט(
 -וקוה לה מלבושים וחפצים יקרים 

מ "ב" (אוקירו לשייכו כי היכי דתתעתרו"
למה לי לתת : יכול אפוא האדם לומר). ט

אוציא את כספי לתכשיטין , מעשר וצדקה
לכן .  זה סגולה לעשירותכי גם, בשביל אשתי

ות ראם על חשבון המעש, מזהירה התורה
חייך שתצטרך , "אוקירו לשייכו"תקיים 

כי הוצאה מופרזת , להביא לכהן את סוטתך
, מביאה לידי פריצות, לתכשיטין ומותרות

  .ורק צדקה ומעשרות יצילוך מכל רע
 )חתם סופר (               

  
אלא אם כן  אין אדם עובר עברה -  כי תשטה

לפים ). סוטה ג(כסה בו רוח שטות 
שראל לא חטא אדם אלא אם כן כסה בו יב

וכיום אין אדם עושה מצוה . רוח שטות
  )יוזיל הורביץ' ר(  .כ כסת בו רוח חכמה"אא

        

חרש ומן חרש ומן חרש ומן חרש ומן - - - - ולקח הכהן מים קדשים בכליולקח הכהן מים קדשים בכליולקח הכהן מים קדשים בכליולקח הכהן מים קדשים בכלי""""
ה בקרקע המשכן יקח ה בקרקע המשכן יקח ה בקרקע המשכן יקח ה בקרקע המשכן יקח ''''העפר אשר יהיהעפר אשר יהיהעפר אשר יהיהעפר אשר יהי

 )יז, ה(                            """"הכהן ונתן אל המיםהכהן ונתן אל המיםהכהן ונתן אל המיםהכהן ונתן אל המים
ה בקרקע המשכן יקח 'ומן העפר אשר יהי

ממי שאין לו ערך חשוב , "מן העפר "- הכהן
, ואין לקיחה אלא תורה.  ילמוד- " יקח"

 -" הכהן". "כי לקח טוב תתי לכם"שאמר 
רמז שאפילו הגדול שבגדולים . בחיר העם

  )ט"הבעש(     .צריך ללמוד מפחות שבפחותים
  

ת האלה הכהן בספר ת האלה הכהן בספר ת האלה הכהן בספר ת האלה הכהן בספר וכתב את האלוכתב את האלוכתב את האלוכתב את האל""""
  )כג, ה(                 """"ומחה אל מי המריםומחה אל מי המריםומחה אל מי המריםומחה אל מי המרים

 לכן התירה התורה -ומחה אל מי המרים 
קה זו עשה יכי על ידי מח, מחיקת השם

ואיש ואשה שכיה , שלום בין איש לאשתו
,  השכיהתואין זה דחיק. ה בייהם'שרוי
ושלום אף , השראת השכיה, אדרבא, אלא

, ואין כאן מחיקה, ה"הוא משמותיו של הקב
  )ל"מהר(        .אלא צרוף אחר של שמו יתברך

 

ואם לא נטמאה האשה וטהרה הוא ואם לא נטמאה האשה וטהרה הוא ואם לא נטמאה האשה וטהרה הוא ואם לא נטמאה האשה וטהרה הוא """"
 )כח, ה(                              """"ונקתה ונזרעה זרעונקתה ונזרעה זרעונקתה ונזרעה זרעונקתה ונזרעה זרע
 למה מגיע לה השכר - וקתה וזרעה זרע

הרי סוף סוף חטאה שסתרה עם איש , הזה
: ל"י מה שאמרו חז"ואפשר לומר עפ? זר
, וןושהאיש מוקה מע, ןוווקה האיש מע"

בזמן שאין האיש ; המים בודקין את אשתו
" אין המים בודקין את אשתו, וןומוקה מע

ה 'מצא לפי זה שתמיד תהי). סוטה מז(
והמים לא בדקו אותה , חשודה שמא טמאה

לכן , וןוה מוקה מע'י שהבעל לא הימפ
 -ון וה מע'הבטיחה תורה שאם האשה קי

ה סימן שמה שהמים 'יהיוזה , "וזרעה זרע"
ן וה מעו'לא בדקו אותה מפי שהיתה קי

  )לקוטי בתר לקוטי (                                .וטהורה
  

דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש """"
או אשה כי יפלא לנדר נדר נזיר להזיר או אשה כי יפלא לנדר נדר נזיר להזיר או אשה כי יפלא לנדר נדר נזיר להזיר או אשה כי יפלא לנדר נדר נזיר להזיר 

  )ב, ו(                                          """"''''לדלדלדלד
איש או אשה כי יפלא לדר דר זיר להזיר 

לפלא התופעה . לא לשון פ-  כי יפלא - 'לד
, כי רוב העולם הולכים אחרי תאוותם, הזאת

וזה והג להיפך ואוסר עליו דברים 
  )אבן עזרא(                                       .המותרים

  
למה זה "ובזה מובים דברי המלאך למוח 

, )שופטים יג" (תשאל לשמי והוא פלאי
ת המלים "שמפרשי התך מתקשים בהב

כל : ל הרי זה פשוט"לפי ה". והוא פלאי"
והואיל ,  על שם שליחותוקרא, כידוע, ךאמל

ה 'והמלאך ראה למוח להגיד לו שהילד יהי
  .שמשמעו זיר" פלא"זיר מבטן קיבל שם 

  )חמדה גוזה(                                                    

  
איש או אשה כי יפלא לדר דר זיר להזיר 

" כי יפליא ":וכתוב, זיר עבודתו בהצע -  'לד
על כן . עלם: שפירושו, "וא פלאיוה"מלשון 

    .אסר ביין שהוא גורם להרמת הקול
  )וב'אברהם מסוכצ' ר ר"אדמו(           

  
איש או אשה כי יפלא לדר דר זיר להזיר 

, למה סמכה פרשת זיר לפרשת סוטה - 'לד
כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר , לומר לך

ם למדים מזה שיין גור). י"רש(עצמו מן היין 
ויש לו לאדם להזיר את , לקלקול המדות

, ו(ואילו בפסוק דלהלן . עצמו משתיית יין
וכפר עליו מאשר חטא על הפש אומר ): יא
רבי אלעזר הקפר אומר שציער עצמו : "י"רש

משמע שהמוע עצמו משתיית יין , "מן היין
 - ? י סותר עצמו"כלום רש, הוא חוטא

חיוב היין כשלעצמו אין בו לא : ההסבר הוא
 ההוא רק גורם משפיע לגלות מ. ולא שלילה

, לבעל הפש. שבפימיות האדם וחביון פשו
שאורייתא מרתחא , לאיש חי ורב פעלים

כס יין ; כח מעורר, יש ליין צד חיובי, ה'בי
אז מתעוררים ומתגלים הכוחות , יצא סוד

בחברה טובה היין גורם . הפימיים העלים
אשים אבל . להתחברות והתחזקות

 ומעוררם למעשים היין ממריצם, מושחתים
לכן הרואה סוטה בקלקולה בחברת . רעים

כי היין ,  יזיר עצמו מן היין,פריצים וחוטאים
זות ויין "כמו שאמר , הוא סרסור לעבירה

אבל הזיר , )יא, הושע ד" (ותירוש יקח לב
שיכול להכיע את יצרו ולשלוט , והפרוש
  . היין הוא חוטאאם מזיר עצמו מן, בעצמו

  )חוך מאלכסדר' ר ר"אדמו(                             
 

כי ימות מת עליו בפתע פתאם וטמא כי ימות מת עליו בפתע פתאם וטמא כי ימות מת עליו בפתע פתאם וטמא כי ימות מת עליו בפתע פתאם וטמא """"
ראש נזרו וגלח ראשו ביום טהרתו ביום ראש נזרו וגלח ראשו ביום טהרתו ביום ראש נזרו וגלח ראשו ביום טהרתו ביום ראש נזרו וגלח ראשו ביום טהרתו ביום 

 )ט, ו(                                                                                                    """"השביעי יגלחנוהשביעי יגלחנוהשביעי יגלחנוהשביעי יגלחנו
 למה רק אצל - וכי ימות עליו בפתע פתאם

זיר מביאה התורה המקרה של טומאה 
 כי מרובים -? ולא אצל כהן, "פתאוםבפתע "

העלולים , הם המכשולים האורבים לזיר
לקרות לזה שהעמיס על עצמו חומרות 

רק לשכמותו . ואיסורים שלא אסרה תורה
שאחרי שספר עשרים , עלול לקרות דבר זה
יכשל ברגע האחרון , ותשע ימים בטהרה
ויצטרך להתחיל למות , ויטמא לפתע פתאום

אצלו דבר זה ,  כן אצל כהןמה שאין. מחדש
  )ין'ברוך מסטוצ' ר(                               .לא שכיח

 

ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעלה ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעלה ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעלה ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעלה """"
ר חטא על הנפש וקדש ר חטא על הנפש וקדש ר חטא על הנפש וקדש ר חטא על הנפש וקדש ששששוכפר עליו מאוכפר עליו מאוכפר עליו מאוכפר עליו מא

  )יא, ו(                                """"את ראשואת ראשואת ראשואת ראשו
 וכי באיזה - וכפר עליו מאשר חטא על הפש

. אלא שציער עצמו מן היין, פש חטא זה
 ומה זה שלא ציער עצמו :ו"והלא דברים ק

המצער עצמו מכל , אלא מן היין קרא חוטא
מכאן שכל . דבר ודבר על אחת כמה וכמה

ולמה ). דרים י(ב בתעית קרא חוטא שוהי
 -? )ה, פסוק ו" (ה לך'קדוש יהי"קרא הזיר 

ההדגשה היא על , אלא כל הישוב בתעית
, שהרי האדם קרא הולך, בתעית" יושב"ה

ותתי לך מהלכים בין : "כמו שאמר
ם "שכן ברמב). ו, ה ה'זכרי" (העומדים האלה

הלכות תעית אמר שתכלית התעית היא 
וזה היושב בתעית , לעורר הלבבות לתשובה

עומד באותה דרגה ואיו מתעורר , ואיו הולך
, צעיר עצמו חם, לתשובה ומעשים טובים

אבל מי שמתעורר על ידי . ולכן קרא חוטא
התעית למעשים טובים הוא בבחית 

  )חתם סופר(                  .וקרא קדוש, "הולך"

  
מספרים  - הפשוכפר עליו מאשר חטא על 

לו קודם  בקש להביא" חכם צבי"כי ה
בזה אי רוצה לפייס : אמר. פטירתו כוס יין

  .שהייתי מעה אותו ומצערו כל ימי, את גופי
. 'לחסידים היתה כידוע דרך אחרת בעבודת ד

ומבשרך "פתלי מרופשיץ פירש את הפסוק 
 אל תתכר ואל תתעלם - " לא תתעלם

, ל תסגף אותואל תעה וא, מבשרך וגופך
  )מגזו העתיק(                .רכוואלא תן לו את צ

 

דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה 
 )כג, ו(  """"תברכו את בני ישראל אמור להםתברכו את בני ישראל אמור להםתברכו את בני ישראל אמור להםתברכו את בני ישראל אמור להם

ה מ בעין ברכת כהים יש כ- כה תברכו
, לכאורה מה תועלת במצוה זו) א: דיוקים

הרי הוא יתעלה , שהכהים יברכו את העם
מו את שמי וש) "ב? המברך ומה מוסיף הכהן

ומה , שימה זאת מהי, "על בי ישראל
  ?"ואי אברכם"ש של וומה הפיר. תועלתה

שידע , יסוד האמוה: אלא העין הוא כך
האדם שכל הטובות וההצלחות וכל המקרים 
הרעים והטובים הבאים על הכלל ועל הפרט 

: ואין לומר, ואין כל מקרה, ת"הם מהשי
לוחי  שהם ש,והכהים". כוחי ועוצם ידי"



 

  

 צריכים לחך את העם שהכל מאת ,דרחמא
כי , "'ד"ישא , "'ד"יאר , "'יברך ד: 'ד

מאת , הברכות והאורות החיות והשיאות
, "ושמו את שמי על בי ישראל. "הם" 'ד"

, תטביעו את חותם האלקים על בי ישראל
 ותכירו -שיחם ושיגם , בעםירחם ורועל א

ואי  "- אבל עצם הברכה , "שמי"שהכל הוא 
  )עקידה(                                               ". אברכם

  
ממדותיו של  -כה תברכו את בי ישראל 

כה "ו. אהרן להיות אוהב שלום ורודף שלום
ברכת כהים היא שישראל יתברכו , "תברכו

שאף הם יהיו רודפי , במדותיו של אהרן
  )החוזה מלובלין(         . שלום ואוהבים זה לזה

  
כה תברכו  - בי ישראל כה תברכו את 

אמר כאן כה תברכו ואמר . בשיאת כפים
  ).סוטה לה(להלן וישא אהרן את ידיו ויברכם 

. ה פטומי מילי בעלמא'ברכת כהים לא תהי
לצרף , "שיאת כפים"ה בה 'אלא צריך שתהי

להגשימה בפעולות , ים לברכת הפהיאת היד
: ה והג גם אהרן'וכך הי. ומעשים טובים

לא ". הרן את ידיו אל העם ויברכםוישא א"
אלא , בוק ידים ולא הסתפק בברכותיישב בח

ה אוהב שלום ורודף שלום בין אדם 'הי
רק ברכות כאלו עם .  ובין איש לאשתוולחבר

  .ים יש להם ערךישיאת כפ
  )יוסף חיים קארו' ר(

  
ד הה מטתו "הה -כה תברכו את בי ישראל 

ו  אל-שלשלמה ששים גבורים סביב לה 
איש חרבו על . ששים אותיות שבברכת כהים

 בשעה שאמר משה לישראל כך אמר - ירכו 
א טל "כאו, כל בואוכל ערל לא י: ה"הקב

היח למול (חרב ומיחו על ירכו ומל עצמו 
: י"רב תי לה בשם רשב, מי מלן). את עצמו

מוזג ' פי(משה מל אהרן פורע ויהושע משקה 
  ).ר שא יא"מ). (ומברך על הכוס

יהודה ליב ' ר ר"פעם אחת הזמיו את אדמו
עם , איגר מלובלין להיות סדק בברית מילה

, כדרכו הקודש, ה מאריך בהכות'שהי
בתוך . שתהה וכבר הגיע חצות ולא בא

 לא כדאי: אמר מי שאמר. הקהל פרץ ריב
, בשביל מצוה מן המובחר לאחר המצוה

והחליטו לפות להרב . שהרי זריזין מקדימין
אף (ק קראקא בעין זה "שמעון סופר אבד' ר

השיב להם הרב ). א"ה כדו של רעק'הוא יה
משה מלן , מי מלן, ל ממאמר דלעיל"ה

לכאורה קשה אם צטרכו . ואהרן פורע
למשה שימול אותם משום דכתיב המול 

ה 'ל שהמוהל צריך שיהי"שדרשו חז, ימול
שאמר . הרי כל שבט לוי היו מולים, מול

 - "כי שמרו אמרתך ובריתך יצורו ":עליהם
ולמה לא מסרו לכל , בין במדברומצרים בבין 

ואז היתה , ישראלשבט לוי שימולו את 
מכאן . עשית המצוה בזריזות יתר ובהקדם

י "עה חביב עליהם להיות ימולים 'שהי
  .כ תאחר הדבר זמן מה"אף שעי, משה

  )דבש וחלב(                   

  
 רמין שהחזן צריך לומ, יאת -  אמור להםאמור להםאמור להםאמור להם

אמרו להם : לומר  תלמוד-אמרו , להם
! כהים: מכאן המהג שהחזן קורא). ספרי(

: וגם אוקלוס תרגם. הזמה לברכה, הייו
  .בי ישראל תימרון להון' כדין תברכון ית

כי יש לכהים תועלת , ואפשר לומר הטעם
י מתברכים "שאם ב, בברכם את ישראל

לכן אים מברכין עד , תמתותיהם מרובו

ובזה הם מראים שלא בגלל , שיקראו אותם
האת עצמם הם מברכים אלא בשביל טובת 

, יםיישראל ולכן גם מברכים בשיאת כפ
לכן . ים הן כלים לקבל מתותיהיות שהיד

מראים הכהים שידיהם מורמות כלפי 
בלי כל ,  ושגבותשכווותיהם עלות, מעלה

  )לוח ארז(                             .כיותומץ של אש
  

  )כה, ו(              ''''פניו אליך ויחנךפניו אליך ויחנךפניו אליך ויחנךפניו אליך ויחנך' ' ' ' יאר דיאר דיאר דיאר ד""""
אחרי שתברכו ). י"רש( יתן לך חן - ויחך

הוא ) ר"במ(ל " שלפי חז,'מקודם באור ד
לאיזה חן , מאור התורה ומאור השכיה

לפי :  ההסבר הוא-? מיוחד הם צריכים עוד
' מה שכתב האור החיים על הפסוק ויתן ד

כי החן , את חו בעיי שר בית הסוהר
כי הוא , שתברך בו אדם הוא חסד עליון

ם דולא כל א, פרטי ויחודי איו בידו שלו
מסוגל וראוי להבין הסגולה המיוחדת של 

ויש לפעמים שמהותו  ותכותו הפשית . החן
אז גבה , של הזולת היא ההיפך משל בעל החן
ן הוא ח. הר בייהם ואים מביים זה את זה

ה 'והי, ולכל אחד טעם משלו, עין של טעם
צורך להכיס בלבו של שר בית הסוהר טעם 

וזה הוא . ו של יוסףימיוחד כדי שיבין ח
 והמיוחד ום שיביו את החן העצ-" ויחך"

  )דגל מחה אפרים(                         . של ישראל

  
  

במתת חם וכן כתוב אומר - וחיך- ויחך
קיו עד אל' ו אל דכן עיי): תהלים קיג(

  .שיחו
, ע"רבש: ה רגיל לומר'הי" חפץ חיים"ובעל ה

קיים , אם חלילה ביך אים כדאים לחסדך
שהרי זו היא ,  תן להם מתת חם-" ויחך"

  .מדתך
  
  )שם(   "כה תברכו את בי ישראל אמור"

  :צפת- ואומר רבי אלעזר אזקרי איש
כדבר , בשתיקה ומכווים לבם לקבל ברכתם

  .ל המצוההם גם כן בכל', ה
ישראל העומדים פים כגד פי הכהים 

לכן : מוסיף עליו רבי עקיבא איגר בהגהותיו
מלבד שיכוון לקבל , יש להיזהר בזה מאד

 והפוים עצמם –הברכות בסבר פים יפות 
אין זה כי אם מתלוצצים , לשיחה בטלה

מלבד שהברכה , וכבד עליהם פשעם, בברכה
  .לא תחול עליהם

  
וכתב את האלות האלה הכהן בספר "

  ) כג, ה(             "ומחה אל מי המרים
ה " ויתר הקב–ל מפראג " מסביר מהר–לכן 

, שימחו את שמו על המיםבהשקאת סוטה 
מפי שעל ידי המחיקה ישרה שלום בין איש 

גם הוא משמותיו " שלום"ובאשר ; לאשתו
, אם כן שוב אין כאן מחיקה כלל, ה"של הקב

שם אחד ובא תחתיו שוב שם קודש מחק 
  .ה"משמותיו של הקב

  

 ת הליכות והלכו
 הלכות בשר בחלב

לא תבשל גדי : "אמר בתורה שלוש פעמים
שאחד אמר , ל"וקיבלו חז" בחלב אמו

אחד לאיסור בישול ואחד , לאיסור אכילה
כל האיסורים אמרו דוקא . לאיסור האה

  .במידה ובישל בשר וחלב יחד
רבן חייבו להמתין שש שעות לאחר אכילת 

  :בשר מהטעמים הבאים

  .ן השיייםבשר ששאר בי. א
  .השומן משך מהגוף לפה במשך שש שעות. ב

ולכן הלועס בשר לתיוק ופולט או האוכל 
בשר מבלי ללעוס כגון מרק בשר חייב גם כן 

אך הטועם ופולט מיד מבלי . בשש שעות
להמתין ללעוס או לבלוע כלל איו חייב 

  .להמתין שש שעות
לא קיים הבדל בין בשר בקר לבשר עוף 

רק ירקות שתבשלו עם בשר או ואפילו אכל 
מרק בשרי חייב להמתין שש שעות עד 

אף על פי שרק אכל את , לאכילת חלב
  .או המרק, הירקות

לעין חולה וקטים יש דיים חלוקים וכדאי 
אולם בעין קטן . להתייעץ עם רב בכל מקרה

מספיקה שהיה מועטת ואין . שאיו בר הבה
  .צורך בשש שעות

  
ה בסיר בשרי או בישול אוכל פרוו

  :חלבי
  הקדמה

ה בסיר בשרי או חלבי ואם בישל אוכל פרו
 בשרי או חלבי לגבי להיותאין האוכל הופך 

 ולכן לאחר שאכל אוכל  שעות6דיי הרחקת 
 לאכול מידזה כגון אורז בסיר בשרי מותר 

  !חלב לכל השיטות
יחד וכל הידון זה לגבי אכילת אוכל הפרווה 

  :שיוסבר להלן אחת ובתערובת חלב עם
בדין זה ישם חלוקי דעות בין חכמי 

פרט קודם דין זה . הספרדים למהג אשכז
  :למהג ספרדים

סיר שלא בושל בו : דין סיר שאיו בן יומו
,  שעות אחרוות קרא איו בן יומו24כלל ב 

 לכתחילהובסיר זה לדעת הספרדים מותר 
לבשל אוכל פרווה ולאחר מכן לערבבו 

עם חלב ולכן הרוצה לבשל ) במקום אחר(
ספגטי בשביל לערבו עם גביה מותר לבשל 

 ולאחר בשרי שאיו בן יומואת הספגטי בסיר 
מכן להעבירו לקערה חלבית ולערב שם עם 

  .גביה
 בישלו בו שכןיו יאם הסיר בן יומו דה. ב

 אסור לבשל בו ,אחרוותה שעות 24- בשר ב
ישל  לאכלו עם גביה אבל אם בעל מתאוכל 

סתם ולאחר שכבר בושל האוכל רצה לאכלו 
מ לעשות " כגון הרתיח מים עמותרעם גביה 

בסיר בשרי בן יומו ולאחר שרתחו ) כוס תה
 והחליט לשתות קפה עם שיה דעתו המים 

 שלא כיוןחלב מותר לו לעשות כן כיון 
  .בתחילה לאכול עם חלב
ולדעת חכמי אשכז , כל זה לדעת חכמי ספרד

  :ר יותר והואהדין חמו
 בושל בו ושלאבסיר בשרי שאיו בן יומו . א

 לבשל אוכל פרווה על אסור , שעות בשר24
מת לאוכלו עם גביה ולכן אין דרך לבשל 

מ לערבו עם חלב אלא יקח "ספגטי בסיר זה ע
 שכתבו ויש להעיר, סיר חלבי או סיר פרווה

א חכמת "תשובות וההגות ח(הפוסקים 
לבשל , ותר לעשות כןשבשעת הדחק מ) אדם

מ לאכול עם חלב בסיר שאיו בן יומו "ע
אולם אם בישל אוכל פרווה בסיר בשרי שלא 

ולאחר . בן יומו לא בשביל לאכול עם חלב
שהתבשל רצה לאכול עם חלב מותר גם לדעת 

  .א"מהג הרמ
סיר בשרי בן יומו כמובן שאסור לכתחילה . ב

מ לאכלו עם חלב "לבשל אוכל פרווה ע
לו כבר בישל אסור לערב עם חלב ורק ואפי

אוכל הפרווה ה את שכבר עירבואם בדיעבד 
עם חלב כגון שחיממו מים בכלי בשרי ועשו 
ממים אלו קפה עם חלב מותר לשתות משקה 

כיוון שבדיעבד שכבר התערב לא , זה
  .אוסרים
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 האמרים לעיל לכל השיטות כל דיים אלו. ג
 שם יף במאכל חר רק באוכל רגיל אבל ואמר

אפילו לא בין יומו לכל השיטות אסור לערב 
 כיון שהחריפות הופכת את טעם עם חלב

הבשר לשבח ולכן אין לאכול אוכל זה עם 
  .הכלי לא בן יומוחלב ואפילו 

אין לאפות לחם עם חמאה או גביה אלא אם 
. כן עשה סימן בלחם שהוא שוה מכל לחם

עם כלו ויכר לעין בכדי שלא יבוא לאשוי יש
 שכן יש ,בשר ואם אפה כן ישאל שאלת חכם

  . לאכול לחם זהשאסורמקרים 
  
 

  מעשה חכמים
  

ש שקוף לגביר "עצתו של הגר
  היהודי

ספר כאן , כדי להמחיש את כוחה של תורה
על אירוע מופלא שהתרחש אצל הגאון רבי 

אביהם של ראשי , ל"שמעון שקוף זצ
  .הישיבות בדור האחרון

והפך , ב"ר בארהשהתגור, אחד מתלמידיו
, הקים לעצמו בית מפואר מאוד, לגביר גדול

והשקיע בו סך , שהתשא לגובה כמה קומות
הבין חשב לאחד . עתק והרבה מאמצים

  .הבתים המפוארים באיזור כולו
לאחר שהקומפלקס היהודי עמד כבר , והה

אשה שהתדפקה . התברר דבר ורא, על תילו
 יש חלק וטעה שגם לה, על דלתו של העשיר

ומכיון שלא תו , במגרש עליו הוקם הבית
היא תובעת ממו להרוס את , לה את חלקה

  ...כל הבין
  'הסתכל היטב באותיות'

  העלולה , טובה- הגביר דהם מההודעה הלא
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הוא הציע. להרוס לו באחת את כל תוכיותיו
אפילו יותר מהחלק שלה , לאשה פיצוי גדול

לא תתבע ויסה לדבר אל ליבה ש, במגרש
אך היא החזירה לו , ממו לתץ את הבית

משום , ואמרה שאין טעם לפצותה בכסף
  ..שהיא יותר עשירה ממו

האשה עמדה בעקשות על דרישתה ולא 
הקיימת ' תקת השבים'. (סוגה ממה

 האשה ירדה). לא קיימת בקרקע, במטלטלין
שכן , והגביר היה תון בלחץ פשי כבד, לחייו

כרוכה לא רק בהפסד , זהסתירת בין כ
  .אלא גם בעוגמת פש עצומה, כספי

' ר", כמה ימים לאחר מכן שמע הגביר שרבו
והוא החליט , ב"מגיע לביקור בארה, "שמעון

לגשת אליו ולשטוח בפיו את המצוקה אליה 
  .קלע

,  את הדבריםףש שקו"ויהי בשמוע הגר
ואם , איעצך עצה טובה: ויאמר לתלמידו

ה יעזור והאשה "הקב,  לךתעשה כפי שאומר
  .התתחזור בה מדריש

לך תקה מהגבאי בבית הכסת שלך מצות 
וכשתגיע עת קיום המצוה ותגביה ', הגבהה'

 הסתכל היטב באותיות –את ספר התורה 
  !הכתובות בקלף

  הלא יאומן התרחש
; האיש עשה ככל אשר אמר לו ראש הישיבה

  .והביט מקרוב באותיות הספר, קה הגבהה
לא עברה . יאומן הזה התרחש-  הלא,והה

והאשה חוזרת אליו ', גבההה'יממה מאז ה
ואומרת לו שהחליטה , בהודעה מפתיעה

בכך שתבעה , שבאמת עשתה דבר לא יפה
והיא מוכה לקבל , ממו להרוס את הבין

  .ובכך לסגור את העין, ממו פיצויים
והגביר , לאחר שהכל בא על מקומו בשלום

החליט לשאול , לה שלוהתפטר מהצרה הגדו
  .שמעון לפשר הסגולה שתן לו' את ר

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

כתוב במגן אברהם : השיב לו ראש הישיבה
שכאשר עושים הגבהה ) ד"סימן קל, ח"או(

בבית הכסת יש להתקרב אל האותיות 
כי על ידי זה מושפע אור גדול , ולהביט בהן

  .על האדם
 היתה שכאשר ,ש"אמר הגר, הכווה שלי

  ,  הלב השבור שלךתסתכל באותיות עם
הרי שהאור , ובמצב החושך שבו אתה מצא

יסלק ממך את , הגדול שיושפע מן האותיות
 –וממילא כשהחושך יסתלק , החושך

  ..תסתלק גם הבעיה
  ) שסב, שסא' עליו לשבח עמ(                       

  
  
  
  
  
  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק  בן מלכה יגןיעקב

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת
  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  ל"זצוקשרה 

  ה.ב.צ..ת

 


