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 פורים וסיליקוטים 
 שמיני -נפלאים 

 
"ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו 

 ולזקני ישראל" )ט, א(
 שמיני למילואים הוא ר"ח ניסן שהוקם המשכן בו ביום )רש"י(.

הרי אמרו "כל מקום  –זי"ע  תמה הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין
שנאמר "ויהי" אינו אלא לשון צער", ומה היה הצער ביום הקמת 
המשכן? אלא, הסביר: כל עיקר הקמתו של המשכן יש בו משום 
מזכרת צער, שהרי בתחילה עלה במחשבה לפני הקב"ה שיהא 
משכן עוזו בתוך לבו של כל יהודי ולא היה צורך בבניין מיוחד 

שכבר חטאו בעגל היה הכרח לצמצם את  למקדש, רק אחרי
 דירתו בתחתונים מבעד לאוהל ויריעה...

 

 "ויעמדו" )ט, ה( 
 11ספר הרב הגאון יצחק זילברשטיין: אני מכיר ילד אחד, בגיל 

בערך, הלומד בישיבה פלונית, ולפי תכונותיו וצורת לימודו הוא 
עתיד להיות, ככל הנראה, אחד מגדולי ישראל. כבר היום יש לו 

בש"ס ופוסקים, ומוחו הבהיר קולט דברים בצורה ידיעה רחבה 
מעוררת השתאות. כאשר עבר ילד זה לידי, קמתי לפניו, וחברי 
הכולל התפלאו מאד. תמהו: הכיצד יעלה על הדעת לקום לפני 
ילד שלא הגיע למצוות, פתחתי להם "שלחן ערוך", במקום בו 

יניק  נאמר: "מצות עשה לקום מפני כל חכם, אפילו אינו זקן אלא
א(. ובש"ך מביא, שדין זה תוקף אפילו -וחכים " )יו"ד רמד

במקרה שלא הגיע למצוות. ובביאור הגר"א מציין לכך ראיה 
מהגמרא, במסכת כתובות )סב:( הגמרא מספרת שם על רבי 
חמא בר ביסנא, שמיד לאחר נישואיו עזב את ביתו והלך ללמד 

ם ההם, במרחקים למשך תקופה של שתים עשרה שנים. בימי
כאשר התקשורת לא הייתה כפי שהיא כיום, הרי היציאה מן 
הבית הייתה מוחלטת, ובין הבעל לאשתו לא היה קיים כל קשר. 
לאחר שתים עשרה שנים חזר רבי חמא לעירו, ומאחר ששמע 
על אחד האמוראים ששהה מחוץ לביתו פרק זמן דומה, 

הר רבי וכשנכנס לביתו בפתאומיות נפטרה אשתו מרב בהלה, נז
חמא וישב בבית המדרש. שלח שליח לביתו להודיע שהגיע, 
והמתין לשעת כושר להיכנס לביתו. הגמרא ממשיכה לספר, 
שכאשר ישב בבית המדרש, נגש אליו ילד צעיר והחל לפלפל 
עמו בלימוד, עד שחלשה דעתו של רבי חמא ואמר לעצמו: אני 

זר לכאן עזבתי את ביתי לכל כך הרבה שנים וחשבתי שאני חו
מלא וגדוש, והנה בא ילד קטן ומפגין ידיעות נרחבות בתורה, 
חלישות דעת זו נגרמה, כפי שמסבירה הגמרא, מכך שרבי חמא 
אמר לעצמו שאם היה נשאר בעירו ולא היה נוסע, הרי שהיה 
מוליד בן, ויתכן שבן זה היה מגיע לדרגתו המופלאה של הילד 

אחריו, וכשהיה כבר בתוך  הזה. כאשר הגיע לביתו, הלך גם הילד
הבית והילד עבר לידו, קם רבי חמא לפניו. אשתו, שהתפלאה על 
כך, אמרה לו: "כלום יש אבא שקם לפני בנו", רק אז הבין רבי 
חמא, שהילד העילוי שבא לפניו בבית המדרש הוא הבן שלו. 
למותר לציין איזו שמחה הייתה בלבו של רבי חמא, בהבינו שיש 

 לו בן כזה. 
הגר"א הביא את הגמרא הזו כראיה לכך שיש לקום לפני ילד 
תלמיד חכם, אפילו לא הגיע למצוות. אם נעשה חישוב פשוט, 

לא היה יכול  –נגיע למסקנה שילד זה ששמו היה רבי אושעיא 
שנים. ורבי חמא קם לפניו. כאשר אני בוחן  11להיות יותר מבן 

אנו מגיעים ילדים בפרק "ארבעה אבות "ממסכת בבא קמא, ו
לרבי אושעיא שאמר, שיש שלשה עשר אבות נזיקין, אני מספר 
להם לפני הכל הקדמה קצרה בשבחו של המרא דשמעתתא, 

 שידעו מי היה רבי אושעיא. 
גם בדורנו יש ילדים המסוגלים להגיע לדרגות מופלאות 
בשקידת התורה, בהבנה ובבקיאות בכל חלקיה. וברור, שדווקא 

כל כך הרבה ניסיונות ופיתויים, הרי  בתקופתנו, שבה יש
מושפעת גם סייעתא דשמיא עצומה על כל צורבא  –שבמקביל 

 ובר אוריין. 
 )עלינו לשבח( 

 

"זה הדבר אשר ציווה ה' תעשו וירא אליכם 
 כבוד ה'" )ט, ו(

הצדיק רבי משה מקוז'ניץ זצ"ל אמר פעם שמפסוק זה אנו 
של אדם בדבר  למדים הנהגה חשובה: שכמתעורר הספק בליבו

פעולה כל שהיא שהוא חפץ לעשות האם זו מצווה או חלילה 
להיפך, עליו לבחון האם ממעשה זה יהיה כבוד לה' או כבוד 
לעצמו. דבר זה מרומז בפסוק: "זה הדבר אשר ציווה ה' תעשו", 

 רק אם נראה שיצא מזה כבוד שמים "וירא אליכם כבוד ה'. 
אחד נתבקש לתרום  משל שממחיש זאת בצורה טובה: עשיר

עבור חולה הנמצא במצב קשה וזקוק לניתוח שיציל את חייו. 
הוא הסכים לתרום סכום עתק של מיליון שקלים ובלבד 
שיפרסמו זאת בכל כלי התקשורת. בלית ברירה עשו כמבוקשו 

הוא נתן את הסכום והציל את חייו של אותו יהודי. בשכנות  -
יום אחד כשיצא מבית  לעשיר גר יהודי פשוט וחסר אמצעים,

המרקחת השכונתית, ראה יהודי בוכה. "מה לך?!" שאל, והלה 
ענה לו: "קיבלתי מרשם מהרופא ומסתבר שאני זקוק לתרופה 

שקלים, לא אספיק להגיע לביתי  11שתציל את חיי וחסרים לי 
ולחזור עד שיסגרו כאן... ואם לא אקח את התרופה היום מצבי 

א מיודענו את עשרת השקלים וזה קנה יחמיר". מבלי להסס הוצי
 את התרופה שבדיעבד הצילה את חייו. 

... עלו שני השכנים לשמים והנה קוראים לכל אחד על 120לאחר 
פי חשיבותו לפי הסדר. קם המלאך והכריז: "מכיוון ש"כל המציל 
נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא "נתחיל באלו שהצילו 

ידיו בהנאה ורמז לשכנו בקריצת עין אדם ממוות" העשיר חיכך 
כאומר: "שים לב איך הם קוראים לי עכשיו". והנה הראשון נקרא 
דווקא השכן שהציל יהודי בכך שנתן לו לקנות תרופה. העשיר 
נדהם ושאל: "סליחה בכמה כסף מדובר?!" המלאך בודק 
ברישומים ומשיב לו: "עשרה שקלים". התקומם העשיר וצעק: 

האמת?! האם משווים אתם עשרה שקלים שלו "וכי זה עולם 
 למיליון השקלים שלי"? 

ענה לו המלאך: "כאן זה עולם האמת! כאן מסתכלים גם לשם 
מה נעשתה המצווה... האם לכבוד ה' או לכבודך. אתה עשית את 

הוא עשה זאת  -זה כדי לפרסם את עצמך ולשם כבודך האישי 
וז'ניץ זצ"ל עלינו על מנת להציל יהודי". זהו שאמר הצדיק מק

 לבחון בכל דב האם ממעשה זה יהיה כבוד לה' או כבוד לעצמנו... 
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 פורים וסיליקוטים 
 שמיני -נפלאים 

 
 "ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח" )ט,ז(

פירש רש"י לפי שהיה אהרן בוש וירא לגשת אמר לו משה למה 
 אתה בוש לכך נבחרת.

וכל המתבייש  ,לאדם שהוא ביישןהוא בושה סימן טוב הדהנה 
לא במהרה הוא חוטא, ואהרן היה מתבייש מאוד מגודל ההכנעה 

, דרך הצדיק על כל נדנוד עבירה ואפילו דבר קלשהיה בו שכן 
לעבירה חמורה תחשב לו ומכניע  שתמיד הוא בעיניו חטאים

עצמו ומשפיל עצמו תמיד ובפני רבים מוכיח עצמו, ועל ידי זה 
אם בארזים נפלה  מכניס הרהורי תשובה בשומעים באמרם

 .זובי הקיר והם חוזרים בתשובה שלימהאהשלהבת מה יעשו 
ר לו משה רבינו ע"ה למה אתה בוש פירוש בשביל זהו שאמ

שאתה בוש וירא ואם כן אתה הוא הצדיק השלם הראוי לקרב 
למזבח לכך נבחרת שכך הוא ראוי לצדיק להתנהג בעבודתו 
יתברך שמו, וזהו ויקרב אהרן אל המזבח רצונו לומר כיון ששמע 
ממשה שכך הוא המדרגה המעולה הבושה וגודל ההכנעה בלב 

כן ויקרב אהרן אל המזבח פירוש שהיה מקרב עצמו תמיד ועשה 
אל המזבח שהיה מוצא בעצמו חסרונות והיה מחשב תמיד 

  שצריך למזבח כפרה.
 )נועם אלימלך( 

 

 "וכפר בעדך ובעד העם" )ט, ז(
בני ישראל הרי היוו את הסיבה לחטאו של אהרן, שכן הכריחוהו 
לעשות את העגל. והנה חכמינו אמרו: "כל מי שחברו נענש על 

פוא שגם ידו אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה"; יוצא אי
בחטאו של אהרן היה להם לבני ישראל חלק, נוסף על חטא 
עצמם. ממילא הרי כפרתו של אהרן הייתה גם כפרתם של בני 

 ישראל, על החלק שהיה להם בחטאו של אהרן. 
תך ואת עולתך וכפר בעדך לפיכך אמר הכתוב: "ועשה את חטא

על קורבנותיך לא יכפרו רק עליך בלבד, כי אם גם  - "ובעד העם
 העם אשר גרם לחטא זה. 

 

 "ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח" )ט,ז(
באחד הימים, כאשר ישב רבי משה טייטלבוים בעל "ישמח 
משה" זצ"ל ולמד, נכנסה מחשבה בלבו לחדש איזה חידוש 

זו, וגמר בלבו להנאתו, אולם מיד ניער עצמו ממחשבה פסולה 
שהואיל והלימוד הזה יהיה שלא לשמה לא ילמד עכשיו, אולם 
מיד חזר בו גם ממחשבה זו ואמר לנפשו: וכי רשאי אני ללכת 

ח( ואינו רשאי -בטל, הלא כתיב "והגית בו יומם ולילה" )יהושע א
לבטל אף רגע אחד. חזר ואמר: אתה ד' יודע מחשבות לבי, אילו 

מצות "והגית בו" לא הייתי לומד עכשיו  לא הייתי מחויב לקיים
מחמת שהתערבה גם כן כוונה להנאתי, אבל מאחר שהרי מצווה 
ללמוד ואם כן, גם כשמתערבת איזו כוונה להנאתי איני יכול 
לבטל את המצוה ומוכרח אני ללמוד, וממילא שוב כוונתי לשם 

מאוד מה  שמים. שוב אמר בעל "ישמח משה" מעתה אני מבין
י חז"ל: "לעולם יעסוק אדם בתורה, אפילו שלא עמקו דבר

לשמה "כלומר אפילו כשעולה בלבו ללמוד להנאתו בכל זאת 
ילמד, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. ועל דרך זו אמר משה 

לאהרן, שהיה בוש לגשת וירא שמא לא יתכוון לשם שמים, אמר 
לו משה: כי בכל זאת עליו לגשת, הואיל והוא מצווה על זה, אם 

אפילו ייענש בזה על שמועל בהקדש מחויב הוא למסור נפשו כן 
 בשביל שמו יתברך ובשביל ישראל. 

 )עובדות מבית רבותינו( 
 

 ז(ר משה אל אהרן קרב אל המזבח" )ט,"ויאמ
, לפי שהיה אהרן בוש וירא לגשת פירש רש"י בשם תורת כהנים

אמר לו משה למה אתה בוש לכך נבחרת. ובתורת כהנים איתא, 
שהיה אהרן בוש וירא לגשת מפני שהיה רואה את המזבח 
בתבנית שור. נראה לי דהנה אהרן חשב בעצמו מאחר שהוא 
בעצמו עשה את העגל שחטאו בו כללות ישראל, ואין קטיגור 

הוא בעצמו במעשה ידיו יכפר על נעשה סניגור, איך אפשר ש
ישראל. אולם אמרו חז"ל, לא היו ישראל ראויים לאותו מעשה, 
אלא כדי להורות תשובה לרבים, ובהיות כך, לא היה אפשר 
להיות תשובת המשקל אלא על ידי אהרן, יען שהוא בעצמו 

העגל. וז"ש, שהיה אהרן בוש וירא לגשת ואמר, איך  עשה את
כללות ישראל על עוון גדול כזה, ובפרט אפשר שאני אכפר על 

שאין קטיגור נעשה סניגור, ולכן אמר לו משה, למה אתה בוש, 
הלא כל מעשה העגל לא היה אלא כדי להורות תשובה לרבים, 
ובהיות שאתה עשית את העגל, לכך נבחרת אתה דווקא, בכדי 
שתהיה תשובת המשקל, ומכאן ילמדו דורות הבאים וידעו 

 )נחלת צבי(  לרבים אף על חטא גדול כזה. שמועלת תשובה
 

 "וישמע משה וייטב בעיניו" )ט, ז(
י" אלא אמר: "שמעתי הודה ולא בוש משה לומר, "לא שמעת

 .(יזבחים )ושכחתי" 
ששכח  נשאלת השאלה, מדוע חש משה קורת רוח מן העובדה,

 .דבר הלכה ששמע מפי הגבורה
משה רבינו היה כל ימיו מלמד תורת ה' לבני ישראל, ומטבע 
הדברים מי שמלמד זמן רב לאחרים, חש עייפות מסוימת ברבות 
הימים ומבקש לפעמים להיות לומד מפי אחרים. לכן חש משה 
סיפוק רוחני מיוחד, בשעה שאהרן אחיו העמידו על כך ששכח 

שה דבר משהו מתלמודו, כי בפעם הראשונה למד אותה שעה מ
 תורה מפי הזולת. )משך חכמה( 

 

 "ויחטאהו כראשון" )ט, טו( 
יש לומר בהקדם מה ששמעתי מפה קדוש של השר שלום 

הרב כבסני " ד(, א זי״ע, בפירוש הפסוק )תהילים נאמבעלז
על פי משל, שאנו רואים אם יש איזה  "מעווני ומחטאתי טהרני

מת אחרי כתם בבגד ומכבסין את הבגד לטהר אותו, הנה בא
שנתכבס פעם אחת, נטהר מעט והוקל הכתם ונתלבן מעט, 
אמנם מכל מקום נשאר עוד רושם הכתם, אכן לאחר שנתכבס 
הבגד הרבה פעמים, אחר זמן רב, נטהר הבגד מכל וכל עד שאין 
רישומו של הכתם ניכר כלל, וכן על דרך זה, אם החוטא עושה 

שם החטא פעם אחת תשובה נתכפר החטא, אכן מכל מקום רו
ניכר בנשמת האדם, אך לאחר שהאדם עושה תשובה כמה 
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פעמים ונזדכך נשמתו הרבה, אז אינו ניכר רושם החטא מכל וכל. 
וזה שאמר הרב כבסני מעווני, רצונו לומר שלאחר שתכבס אותי 
הרבה פעמים מעווני, ואז ומחטאתי טהרני, רצונו לומר אז תטהר 

ם וכנ״ל. ובזה אמר )שם אותי מחטאתי ולא יהיה ניכר שום רוש
אחר שתטהר אותי  ,פסוק ט( תחטאני באזוב ואטהר, ואחר כך

עוד, פעם אחר פעם, אז תכבסני ומשלג אלבין, אתלבן היטב 
כשלג ולא יהא ניכר שום רושם כלל, עכת״ד הקדושים. וכן הוא 

 וש שערי תשובה לרבינו יונה.בספר הקד
כוונה שאהרן וזה שאמר כאן ויחטאהו כראשון רצונו לומר ה

הכהן בקדושתו הרמה, טיהר את העם מחטאתם על דרך זה 
שנשארו מזוככים )גם בפעם הראשונה( בלי שום רושם חטא, 
והיו כאשר היו לפני החטא בלי שום כתם. וזה שאמר 'ויחטאהו 
כראשון' רצונו לומר שחיטא וטיהר אותם כאשר היו לפני החטא, 

וב )איוב טו, ז( הראשון ולשון ראשון פירושו לפני, כמאמר הכת
 )ליקוטי אמרי יוסף( אדם תוולד. 

 

 (ט,כב" )את ידיו אל העם ויברכם "וישא אהרן
מדוע רק עכשיו ברך את העם ולא קדם לכן, באר המקרי דרדקי: 
בשלחן ערוך נפסק כי כהן שאינו אוהב את צבור המתפללים 
שהוא עומד לברך, או שהצבור לא אוהב אותו, לא יישא כפיו. 

הנה, אהרן הכהן הרי עשה את העגל, ויתכן שהיה בלבו כעס על ו
שנאלץ לעשות כן. גם עם  עם ישראל מדוע הביאו אותו למצב

ישראל מצדם כעסו על אהרן שהחטיאם בעגל. ומאחר וכעסו 
לא יכול היה אהרן לברכם בברכת כהנים. אבל עתה  -זה על זה 

 -והבים משהוקרבו כל הקרבנות, הקב"ה סלח לכולם ונעשו א
שפיר יכול אהרן לברכם ולומר מתוך אהבה אמתית יברכך ה' 

 וישמרך. 
כמו ב צריך לחוש כלפיו רגש של אהבה. כדי לברך אדם מכל הלו

מתוך הספר תפארת )פר רבי שמשון דוד פינקוס זצ"ל יסש
שהרב יתפלל עבור בני...  -פעם נגשה אלי אשה, ובקשה  (אבות

ם. לקחתי את הכסף בכדי שלא ובעל כרחי נתנה לי עשרים שקלי
נת הרחוב וקניתי לעצמי פרוסת עוגה י, הלכתי מיד לפבה עולפג

ושתיה. לאחר שהרגשתי טוב בזכות האכילה והשתייה, הוצאתי 
את הפתק עם השם של הבן, וברכתי והתפללתי עבורו 

 בהתלהבות, תפילה מכל הלב.
 

 "ויברכם וירד מעשת החטאת" )ט, כב(
הכהן את ידיו ובירך את העם, וכאשר העם לאחר שנשא אהרן 

פסק העם מלחטוא,  –"וירד מעשת החטאת"  –נתברך בכל טוב 
ים על דעת קונם כי רק הצרה והמצוקה הן המעבירות יהוד

 . וגורמת את חטאיהם
 ישראל מוויז'ניץ(אהבת )

 

"ויבא משה ואהרן אל אהל מועד ויצאו ויברכו 
 כג( את העם וירא כבוד ה' אל כל העם" )ט,

וברש"י ויצאו ויברכו את העם: אמרו ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו. 
 יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. 

ואפשר לומר שהסיבה שמשה רבנו היה צריך לברכם היא, היות 
שידוע שאין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין, ובמעשה 
המשכן איתא שכלל ישראל תבעו ממשה רבינו דין וחשבון על 
כל פרוטה ופרוטה, ומשה רבנו חשב שלכן אולי יהיה מעשה 

רך אותם המשכן חלילה בגדר דבר שאין הברכה שורה בו וע"כ בי
 משה "יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם." 

 "ל()כ"ק אדמו"ר מבלאז'וב זצוק
 

 "ויקריבו לפני ה' אש זרה" )י, א(
"אש זרה" היא מסוכנת בייחוד כשהיא מובאת "לפני ה'", 
כשמצרפים אותה לשם שמים. קנאות הופכת לאש קודש רק 

נגיעה כשהיא נקיה משנאה ומקנאה ומזוקקת מכל טובת הנאה ו
 )על התורה(   .עצמית

 

 "ותצא אש מלפני ה'" )י, ב( 
יש מקרים שבהם ניתן להיווכח בבירור שהאש שיצאה היא 
מלפני ה'. צריך רק להתבונן סביבנו, ולראות את ההשגחה 

ן שידו של הקדוש ברוך הוא שולטת הפרטית בעיניים, ולהבי
 בכל, והוא אחד יחיד ומיוחד, ובלעדיו אין אלוקים. 

הרה״ג פנחס זוננפלד, המשגיח דישיבת 'משכן שמעון', ומרביץ 
תורה במדרשה ליהדות בפתח תקוה, סיפר לנו שבבניין בו הוא 
מתגורר בפתח תקוה, פרצה שריפה גדולה. המבנה כולו השחיר 

מנורות בחדר המדרגות הותכו בזו אחר זו, מרוב עשן, וכל ה
והתעוותו עד שאי אפשר להכיר שפעם היו כאן מנורות... והנה, 
מספר הרב זוננפלד, בקומה שלי לא נשרפה אחת המנורות, ולא 
נגעה בה האש כלל. הייתה זו תופעה פלאית שאי אפשר היה 

 לתת לה הסבר הגיוני. 
צורך שימשה המנורה שלא נשרפה, אולי נבין אחרי שנדע לאיזה 

את העניין... 'הייתה זו מנורה שהתקנתי במיוחד בקומה שלי, 
הפועלת במשך כל יום השבת, וזאת כדי שלא אצטרך ליהנות 
מחילול השבת של השכנים המדליקים את האור'. היה זה כאמור 

 ופלא לראות שהאש לא התקרבה למנורה זו.-נס
עוד שבקומת הכניסה עמדו כמה זוגות הרב זוננפלד מספר 

אופניים ועגלות ילדים וגם הם נשרפו כליל, ולא נשאר מהם זכר. 
ילדים אחת, לא נגעה האש כלל, העגלה נשארה -רק בעגלת

של אברך בן תורה, העמל כל  -שלימה. של מי הייתה העגלה? 
היום על תלמודו. ראה הקב״ה שאם העגלה תישרף, ייכנס 

עינו. עד -ספית גדולה, ושמר על העגלה כבבתהאברך להוצאה כ
כדי כך שכאשר הגיע האברך מהכולל, עם הילד, לאחר השריפה, 
יכול היה להכניס את הילד היישר אל העגלה. אפילו אבק לא 

-נראה עליה... הכל היה שלם. למרות שגם עגלה זו עמדה בלב
ליבה של השריפה. איך אפשר שלא לראות כנך את ידו של 

 )ברכי נפשי( הקב״ה. 
 

 "ותצא אש וכו' וימותו לפני ה'" )י, ב(
והקשו הראשונים הרי נדב ואביהוא מתו בתוך המשכן וא״כ 
נטמא כל המשכן והיו צריכים לטהר את המשכן בשלישי ושביעי 
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ולהפסיק את כל העבודה ואיך א״כ הקריבו הנשיאים את קרבנם, 
ששמע מפי האמרי ( יאחר רשתפ)ומביא תשובה בספר הר צבי 

אמת זי״ע שמשמע מדברי הספרי פ' חוקת שהסיבה שנטמאים 
האנשים שנמצאו באוהל המת הוא לא מסיבת המת בעצמו אלא 
מהרוחות הרעות הנמצאים סביב המת ורוצים להדבק במת 
עצמו והם מטמאים את כל הנמצא שם תחת קורת גג אחד עם 

וד מאוד ולא הנפטר, אבל במשכן שהיה שם קדושה נשגבה מא
 .ל מועד על כן לא היה בו טומאת מתיכלו הרוחות להיכנס לאוה

והרמב״ן כתב שלפי רבי עקיבא לא קשה מידי כיון שסובר שבא 
 מלאך וחבטן לחוץ ויציאת הנשמה הייתה בחוץ.

 

 "וידם אהרן" )י, ג( 
כתב בספר "פרחי שושנה": שמעתי מפי אדמו"ר מרן ה"חפץ 
חיים", למה נאמר כאן בלשון הזה "וידום אהרן" ולא 'ויחריש 
אהרן' וכדומה. לפי שבן אדם גם כאשר הוא מחריש, אפשר 
להכיר את מצב רוחו מתוך הבעת פניו. ואילו על דומם אין להכיר 

ואין חיצוניותו מעידה כלל על פנימיותו. מדרגתו של  שום דבר,
אהרן באותה שעה הייתה בבחינת 'דומם', שלא היה ניכר עליו 
שום שמץ של אבלות, אפילו רק באיזו העווית פנים או בדומה 
לזה. פעם אירע אסון לסוחר אחד מנכבדי העיר בריסק, רבי 

טמיון, אברהם שמו, שנטרפו ספינותיו בים ורוב רכושו ירד ל
וכשהגיע הידיעה על כך לפקיד שניהל את עסקיו חשש לבשר 
לאדוניו על האסון פן יבולע לו. הלך האיש לשאול את הרב 
דמתא, רבי יוסף דב סולובייצ'יק, כדת מה לעשות. אמר לו רבי 
יוסף דב: הנח בידי את המברק ואל תאמר לו מאומה. שלח הרב 

וכשנכנס רבי אברהם מבריסק לקרוא לרבי אברהם שיבוא אליו, 
לבית הרב מצאו לומד ומתייגע במסכת ברכות פרק "הרואה" 
נתמלא סקרנות ושאל את הרב מבריסק מה יש להתייגע 
באגדתא. השיבו רבי יוסף דב: תמהני, איך חייבו חז"ל )ברכות 
נד.( לברך על הרעה ממש כשם שמברכין על הטובה, ולא עוד 

המאמין שהכל אלא בשמחה. התלהב רבי ואמר: בשביל 
משמים, וכל מאי דעביד רחמנא לטב עביד, אין זו רבותא. 
כשראהו רבי יוסף דב בהתלהבותו, קם והושיט לו את המברק. 
כשראה הסוחר את הכתוב בו, התעלף וכרע תחתיו ורק בקושי 
השיבו את רוחו. לאחר מספר ימים הלך רבי יוסף דב לבקר את 

י אם כן כוונת חז"ל? אותו סוחר בביתו. שאל אותו האיש: מה
האדם נשאר חייב  -השיבו רבי יוסף דב בדרך צחות: חייב אדם 

תמיד בקיום דבר זה, כי אמנם אין זו מילתא זוטרתא לקבל 
 )פרחי שושנה(  בשמחה את רעתו....

 

"ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה 
 אשר שרף ה׳" )י, ו( 

הלא למול אסון נורא תימא היא, לשם מה צריך ציווי על בכי, 
שכזה, שב' כהנים צעירים נשרפו חיים, הדמעות כבר פורצות 
מאליהן, ומי שבכל זאת אינו בוכה, האם בציווי אפשר לאלצו 

 -לבכות, אמנם, כל ההוראה לבכות הייתה, שיבכו את השריפה 

אשר שרף ה׳׳׳ דווקא. שיבינו אל נכון כי מאת ה׳ הייתה זאת, 
 פה, ולא יתלו זאת חלילה בטבע.והוא אשר שרף את השרי

 )רבי יעקב ניימן זצ"ל(
 

 "ולהבדיל בין הקודש ובין החול" )י, י( 
בימיו של הגאון רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, הנצי"ב, נגזרה גזירה 
מאת הממשלה להכניס לימודי חול אל תוך הישיבות הקדושות. 

משי מהווה סיכון משהנצי"ב נלחם בכל עוזו בגזירה נוראה זו 
 לעולם התורה. מחמת כך נפל למשכב. 

לבנו, הגאון רבי חיים, אמר הנצי"ב שהקדוש ברוך הוא רמז על 
כך בתורה בפסוק: "ולהבדיל בין הקודש לבין החול", יש להבדיל 
בין לימודי הקודש ולימודי החול, שכן כאשר מערבים קודש וחול 

קודש לא די שאין לימודי החול מקבלים קדושה, אלא לימודי ה
 הופכים, חלילה, לחולין... 

ודע לך בני היקר סיים הנצי"ב שאף שדבר זה נטל ממני את כל 
למשכב, כדאי הוא העניין הגדול הזה  כוחותי וגרם לי ליפול

 שאמסור את נפשי עליו!
 

 "זאת החיה אשר תאכלו" )יא, ב(
גדולי הדור התכנסו פעם בעיר וילנא לאספה רבתי כדי לדון 

לתקן תקנות נחוצות. בראש האספה עמד בענייני השעה ו
ה״חפץ חיים״, והוא התריע בנאומו על הזלזול באסור לשון הרע 
ורכילות, ובקש מהרבנים הנאספים לצאת בקול קורא נחרץ, כי 
אסור לשון הרע חמור מאד ואסור מן התורה כאכילת נבלות 
וטרפות. לשמע ההצעה, הגיב רבי חיים עוזר גרוז'ינסקי, מגדולי 

נים בווילנה, ואמר: ״אם נפרסם הכרזה כזו, לא יעלה בידינו הרב
להוכיח את חומרת עוון לשון הרע, אלא התוצאה תהיה שהמון 
העם. יגיעו לידי זלזול באכילת מאכלים שאינם כשרים, ויתחילו 
להקל ראש באסור חמור זה, כשם שהם דשים בעקב על אסור 

 .לשון הרע״
 

 "ואת החסידה" )יא, יט(
אמרו חז״ל למה נקרא שמה חסידה שעושה חסד עם חברותיה, 
והקשה החידושי הרי״מ מדוע א״כ החסידה עוף טמא הוא הרי 
עושה חסד, ומתרץ שזה החיסרון שלה שעושה חסד רק עם 

ם מי שאינה מכירה, והקשו עליו הרי נאמר חברותיה ולא ע
ואהבת לרעך כמוך, משמע רק לחברך צריך לאהוב ולא כל אינשי 

אהבה ממש צריך להיות רק  דעלמא, ותירץ להם שבאמת
עשות עם כל אחד לחברים בני חבורה אחת אבל חסד חובה ל

ם הוא אחד מבני החבורה או לא, משא״כ אואחד בלי להסתכל 
ה חסד רק עם חברותיה הטמאות ולא עם החסידה הזאת עוש

 )חידושי הרי״מ( העופות הכשרים.
 

 תא גוט שב
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