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א[ השו"ע או"ח תרפה ז', כתב וז"ל: יש אומרים שפרשת זכור ופרשת פרה אדומה חייבים 
לקרותם מדאורייתא, לפיכך בני הישובים שאין להם מנין צריכים לבא למקום שיש מנין 
בשבתות הללו, כדי לשמוע פרשיות אלו שהם מדאורייתא. ומוסיף הרמ"א: ואם אי אפשר 
להם לבוא, מ"מ יזהרו לקרותם בנגינתם ובטעמם. ותמה המג"א בזה"ל: פרשת פרה דלהוי 

דאורייתא - לא ידענא היכא רמיזא.
והיה נ"ל, דהנה כתב המשנה ברורה )שם סק"א( וז"ל: לכך קורין פרשה זו להתפלל לפניו 
יזרוק מים טהורים במהרה. כלומר שקריאתה מעוררת באופן שמחמתה  ית' שגם עלינו 
נזכה לפרה אדומה. ועתה ברור, דחובת ההשתדלות לקיים מצוה  - הינו חוב גמור מהתורה. 
זו הינה  נזכה לקיים מצוה, הרי קריאה  ומכיון שקריאת הפרשה מהוה השתדלות שאכן 

חיוב גמור מהתורה. 
ב[ ברם, 'הערוך השולחן' לומד שהמקור מהתורה לקריאת פ' 'פרה', מהא דכתיב בפ' פרה 
אדומה )במדבר יט כא(: ְוָהְיָתה ָלֶהם ְלֻחַּקת עֹוָלם; הרי שפ' פרה אדומה מתקיימת תמיד 
– ואף כשאין ביהמ"ק, ועל כרחך שמקיימה בקריאתה. ]ועי' במשך חכמה )שם פסוק כ'(, 

דיליף; דבשעת עשיית הפרה, קריאתה היה מעכב את הטהרה[. 
הרי מבואר דקריאת פרשה פרה אדומה, הינה מרכיב בטהרה וחלק מעשייתה. אמנם הא 

גופא צריך תלמוד, דמהכ"ת דהקריאה הינה חלק מעשיית 'פרה אדומה'.
ועסק  כוכבים  עובד  דאפי'  ב:  בע"ז  בגמ'  איתא  דהנה  עזרי'.  'האבי  יסוד  עפ"י  בזה  וי"ל 
בתורה הרי הוא ככה"ג. והק' בתוס' דהא איתא בסנהדרין נ"ט. עכו"ם שעוסק בתורה חייב 
דבז'  תורה מהכ"ת  לימוד  עליו  דנאסר  כיון  וצ"ע  מותר.  מצוות שלהם,  דבז'  ותי,'  מיתה, 

מצוות, שרי.
האבי עזרי בריש הל' ת"ת תמה, הרי גוי שאין חייב בתלמוד תורה - אין תלמודו בגדר תורה 
- אלא 'חכמה' גרידא, וא"כ איך בכלל מחשיבים את לימודו. ומייסד, שרואים מכאן, שבכל 
מצוה חלק ממרכיב המצוה - ללמוד תורת המצוה, וכמו שמצד איסור אבר מהחי בעינן 
ד' התוס',  ובזה א"ש  להרוג הבהמה, כך מצד עצם המצוה צריך ללמוד תורת המצוה.1 

1. ובזה ביאר דברי התוס' דעכו"ם שלומד תורה הוי ככה"ג וממזר דלומד תורה הוי יותר מכה"ג, והיינו, 
דעכו"ם שלומד אי"ז מדין מצות ת"ת, אלא רק מצד קיום עצם המצוה, משא"כ יהודי שלומד תורה, 

מיתה  שחייב  התורה  כשאר  ואי"ז  ללמוד,  לעכו"ם  מותר  מצוות  דז'  המקור  גופא  שזה 
כשעוסק בה. 

לד'  המקור  וזה  מעשייתה.  כחלק  ה"ז  אדומה,  פרה  פרשת  דלימוד  היטב,  מבואר  ועתה 
השו"ע; שחייב מדאורייתא לקרוא פרשת 'פרה אדומה'.

ג[ ועתה נראה, דלא רק עצם הקריאה, אלא אף 'הלמדנות' העיון וההבנה כדרכה של תורה 
- גם מהוה חלק ומרכיב בעשיית הפרה אדומה, וכדלהלן.

דהנה יש לחקור, בהא דמסיק )בקדושין מ:( דתלמוד גדול ]מעצם מעשה מצוה, משום[ 
שהתלמוד מביא לידי מעשה; אם זה רק תלמוד שמוסיף ידיעה, או אף היכא שלא נוסף לו 

ידיעה, אלא למדנות - הבנה גרידא.
ונראה, דהדבר מפורש בתהילים )קי"ט, לג לד(: הֹוֵרִני ה' ֶּדֶרְך ֻחֶּקיָך ְוֶאְּצֶרָּנה ֵעֶקב. ֲהִביֵנִני 
ְוֶאְּצָרה תֹוָרֶתָך ְוֶאְׁשְמֶרָּנה ְבָכל ֵלב. למדנו שני בחינות בלימוד: א. הֹוֵרִני. ב. ֲהִביֵנִני. ונתחדש 
בזה  יש  ידיעת התורה, הרי   – "הורני"  לומד בבחינת  ביניהם; דכאשר  שיש הבדל מהותי 
בכל לב. ]וזה דבר דהחוש יעיד  ואצרנה  "ואצרנה עקב". אולם כשיש "הבניני" – מתווסף 
על כך, דכאשר מקיים אחד מן המצוות כגון קידוש בשבת ועוד מצוות לאחר עסק ועיון 

בתורתם, הוא 'חי' את המצוה[.2 
לידי   – מעשה  לידי  הוה תלמוד שמביא   – ובהבנה  בעיון  ב'למדנות'  נמצא, דאף הלימוד 
ואצרנה בכל לב.3 ועל דרך זה, לימוד פרשת 'פרה אדומה' ב'למדנות' בעיון ובהבנה - מהוה 

מרכיב בעשייתה.4

 הזיית פרה בלילה, מדוע לא תפסל
משום דם נפסל בשקיעה"ח

הרב אשר מילר
בספרי איתא דהזיה דפרה בלילה פסולה, משום דחטאת קרייה רחמנא ובחטאת הלא פסול 
בלילה משום ביום צוותו, והקשה החזו"א הא זה מבואר בר"ש פ"ד מפרה משנה ג' דמהני 
מחשבת פיגול חוץ לזמנו על הזאת דם פרה, א"כ מסתברא דה"ה פסול לינה יהני בדם 
פרה ]מה גם דבפשטות פסול פיגול דשלב"ז תליא במידי דמפסל בלינה ועיין[, וכן מסתבר 
דשקיעת החמה נמי פוסלת בפרה כאשר בשאר הזבחים, א"כ מדוע הוצרך הספרי להא 
דחטאת קריה רחמנא לפסול עצם ההזיה בלילה, תיפו"ל דנפסל הדם מיד עם שקיעה"ח 

ואין כאן דם כשר לזרוק. וצ"ע. 

אי ראשו של מזבח מציל מפסולא דשקיעה"ח כאשר מפסול לינה.
והנראה לתרץ בזה דהנה ידוע הנידון למ"ד ]זבחים פז[ דאין לינה מועלת בראשו של מזבח 
]היינו דאם היה הדם בראש המזבח כל הלילה, לא חייל פסול לינה[ אי מהני גם להציל 
זבח[ או  יהיה הדם בראשו של  ]היינו אם בהשקיעה  'דם נפסל בשקיעת החמה'  לפסול 
דרק ללינת לילה הוא דמהני. דהקרן אורה הוכיח מד' רש"י מנחות כו: דלא מהני ראשו 
של מזבח לפסול שקיעה"ח, ואילו בשטמ"ק זבחים נו. מבואר דמהני גם לפסול שקיעה"ח, 
ובביאור המח' יתכן אי פסול שקיעה"ח חלות פסול הוא בהדם כפסול לינה של לילה, אלא 
דנתחדש כאן עוד זמן של לינה, או דפסול שקיעה"ח הוא דין מחודש דביום שאתה זובח 
אתה מקריב, והוא פסול מחמת דנגמר זמן הקרבן בין השחיטה לזריקה וזהו יסוד פסולו. 
דאי שקיעה"ח חלות פסול בדם הוא מהני ראשו של מזבח, אך אם הבדל זמן ההקרבה 
הוא דפוסל לא יהני ליה לינה בראשו של מזבח, ]ונפק"מ עוד לבמה שאין בו פסול לינה 

דבנוסף הוה תלמוד תורה – בכך מעלתו גדולה יותר.

2. ועי’ משנה ברורה מ”ח א’, וז”ל: דמה שאמר הגמ' כל העוסק בפרשת עולה וכו' והכוונה 
מתעסק להבין עניניה לא אמירת התיבות לבד, ע"כ. והיינו דבשביל שיהיה כאילו  שהוא 

הקריב, בעינן בחינת “הבינני... בכל לב”.
3. ועתה, מאירים באור יקרות דברי רש”י: “אם בחוקותי תלכו – שתהיו עמלים בתורה”, וקשה, דהקרא 
קאי על מצוות ולא על התורה. אולם לפי האמור, הרי לימוד התורה הינו חלק ממהות המצוה - וביותר 

העמל בתורה שזה הְוֶאְׁשְמֶרָּנה ְבָכל ֵלב.
4. ובזה מבוארים דברי הנצי"ב ב'מרומי שדה' בגמ' בע"ז שם; דס"ל דרק ע"י לימוד התורה בעיון, חייב 
עכו"ם מיתה. ומדייק מהלשון: עכו"ם שעוסק בתורה. והיינו, רק מה שהוא חי את התורה, הוה סתירה 
ל'מאורשה', ודו"ק. ובזה מיושב מ"ט הותר לעכו"ם לימוד התורה בעיון בשביל קיום הז' מצוות, שזה 

למטרת קיום מצוותיו באופן של "ואצרנה בכל לב".

בית הכנסת "מנין אברכים"
רחוב כהנמן

הננו לשמחים לבשר 
לקראת שבתות הקיץ הבעל"ט
שחוזרת סדרת השיעורים של

הגאון רבי נתן רוטמן שליט"א
בשבת קודש אחה"צ בשעה 5.30

שמעו ותחי נפשכם
בברכת התורה

הגבאים



משה אל אהרן הוא אשר דבר ה' לאמור בקרובי אקדש וגו'". וכתב "הוא אשר דבר ה', היכן 
דבר ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי, אל תקרי בכבודי אלא במכובדי. אמר לו 
משה לאהרן אהרן אחי יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום, והייתי סבור או בי 

או בך, עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך".
וא"כ אם הם בדרגה כזו גבוהה ונשגבה בוודאי שהיה להם דעה מיושבת להחליט בעצמם 

מה ואיך לעשות, ואיך אפשר לומר שחטאו בזה שלא נטלו עצה.

אל תסמוך בלבבך
ונראה דמבואר כאן לימוד נורא, שכל אדם באיזה דרגה שהוא יש לו נגיעה כלפי עצמו 
להרא"ש  חיים  ובאורחות  במעשיו.  יכשל  וחכם, שלא  גדול  עצה מאדם  ליטול  ומחובתו 
)ליום שלישי( כותב, "הזהר שלא תסמוך בלבבך ושמע עצה וקבל מוסר", ודבר זה כתב 
הרא"ש לכל ישראל שכל אחד ללא יוצא מן הכלל אסור לו לסמוך על לבו, אלא הוא חייב 
לשמוע עצה ולקבל מוסר, ורק בדרך זו אפשר לזכות לסייעתא דשמיא להצליח במעשיו 

ודרכיו.
ובפרקי אבות )פרק א' משנה ו'( איתא, "יהושע בן פרחיה אומר עשה לך רב וכו'". מבואר 
שכל אדם חייב לעשות לו רב שיורה לו את הדרך שבה ילך ולא יכשל. ומשמעות המשנה 
הוא שאין צורך שהרב יהא דווקא "חד בדרא", שהוא יהא גדול הדור שעיני כל ישראל 
נשואות אליו, והוא התלמיד חכם המופלג בדורו. אלא ענין עשה לך רב הוא שאם אדם 
רואה תלמיד חכם ירא שמים אמיתי, די לו בזה כדי לקבלו לרב על עצמו, שיורה לו את 
המעשה אשר יעשה. וכאשר אדם עושה מצידו את ההשתדלות של "עשה לך רב", הוא 

זוכה לסייעתא דשמיא והצלחה גדולה בכל עניניו.
לו דעה  ויש  גדול  וזהו הלימוד מהקדושים הללו, שאפילו מי שחושב שהוא עצמו כבר 
רחבה, והוא חכם שמחכים אחרים, אעפ"כ לגבי עצמו אסור לו לסמוך על דעתו וחכמתו 
וראוי לו לקיים את דברי התנא "עשה לך רב" להתייעץ עימו בכל דבר וענין שנוגע לו לגבי 

עצמו.
ובזה יש לפרש הטעם שחכם נקרא תמיד "תלמיד חכם", ולא נקרא חכם כמו שכתוב בגמ' 
)בבא בתרא דף קט"ז א'( ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים, וי"ל שיש בזה רמז שגם החכם 
הכי גדול צריך לאחוז בעצמו שהוא עדיין רק תלמיד ועדיין יש לו מה ללמוד מאחרים, וכמו 

שכתוב בפרקי אבות )ריש פרק ד'( איזהו חכם הלומד מכל אדם.

בנים לא היו להם
הנה בבעל הטורים כותב שנדב ואביהוא חטאו בששה דברים, והחטא הרביעי הוא "בנים 

לא היו להם".
ולכאורה יש להבין איך מדובר כאן האם נדב ואביהוא היו עדיין בחורים שלא נשאו אשה, 
או שכבר נשאו אשה אלא שלא נולדו להם בנים. דאם הם נשאו אשה, א"כ קשה מאוד מה 
הטענה עליהם שלא היו להם בנים, הלא המפתח של הבנים הוא ביד ה', ואיזה אשמה יש 

עליהם במה שקב"ה לא פקד אותם בבנים.
ומוכרח לומר שהם לא נשאו אשה, וא"כ הם גרמו לעצמם את העוון הזה שלא היה להם 

בנים, מכח זה שלא נשאו אשה.
לומר שחטאו במה שלא נשאו אשה, דמי אמר  זה צ"ע, דא"כ היה מן הראוי  גם  אמנם 

שאילו היו נושאים אשה היה הקב"ה פוקד אותם בבנים.
כ"ח  פרק  )במדבר,  פנחס  בה  שנתברך  בברכה  נתברכו  וזרעו  הכהן  דאהרן  לומר  ויתכן 
פסוק י"ג( "והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם", שהכהונה מובטחת להם ולזרעם 
בנים, שבהם  כזו הבטחה בהכרח שנכלל בזה הבטחה שיהא להם  נאמר  ואם  אחריהם. 

ימשיך הכהונה.
ומעתה אם נדב ואביהוא היו נושאים אשה הם היו מובטחים שיהא להם בנים, וממילא 
כאשר נמנעו ולא נשאו אשה נחשב הדבר שהם מנעו מעצמם בנים, ולכן הם נענשו על 

הדבר הזה שגרמו לעצמם שלא היו להם בנים.

"אשר שרף ה'"
"ויאמר משה אל אהרן ולאלעזר ולאיתמר בניו ראשיכם אל תפרעו וגו', ואחיכם כל בית 

ישראל יבכו את השרפה אשר שרף ה'". )פרק י' פסוק ו'(.
הדין הקשה  בוודאי ממידת  היה  זה  הללו,  הנוראים  ושריפת הקדושים  מיתת  ענין  הנה 
שהיה כאן קטרוג גדול של מידת הדין שגרם לכזה גזר דין גדול ואיום שגרם לשריפה של 

נדב ואביהוא.
את  יבכו  ישראל  בית  כל  "ואחיכם  הזה שכתוב  להתפלא, שבפסוק  יש  לכאורה  ומעתה 
הויה שהוא  מכח שם  נעשתה  הזו  הויה, שהשריפה  מוזכר שם  ה'",  שרף  אשר  השרפה 
שם של רחמים. ולכאורה תמוה שהיה מן הראוי לכתוב כאן שם אלוקים או שאר שמות 

שמורים על מידת הדין, ומדוע זה נכתב בשם הויה שהוא שם של רחמים.

כל מה דעביד רחמנא לטב
ונראה לומר דהנה בפסוק ג' כתוב, "ויאמר משה אל אהרן הוא אשר דבר ה' לאמור בקרובי 
אקדש ועל פני כל העם אכבד". ופרש"י, "הוא אשר דבר וגו', היכן דבר ונועדתי שמה לבני 
ישראל ונקדש בכבודי, אל תקרי בכבודי אלא במכובדי, אמר לו משה לאהרן אהרן אחי 
יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום והייתי סבור או בי או בך, עכשיו רואה אני 
שהם גדולים ממני וממך. ועל פני כל העם אכבד, כשהקב"ה עושה דין בצדיקים מתיירא 
ומתעלה ומתקלס, אם כן באלו, כל שכן ברשעים. וכן הוא אומר נורא אלוקים ממקדשיך, 

אל תקרא ממקדשיך אלא ממקודשיך".
מבואר ברש"י שהתכלית של המעשה הנורא הזו של שריפת נדב ואביהוא היה בכדי להביא 
ויתקלס, והיה מוכרח שבעת הקמת המשכן יתקדש שם ה'  קידוש ה', ששם ה' יתיירא 

בצורה נשגבה עד שמשה רבנו חשב שזה יהיה בו או באהרן הכהן, ובסוף התקדש 
שם ה' על ידי נדב ואביהוא, שעליהם כותב רש"י "שהם גדולים ממני וממך".

ה',  קידוש  לגרום  כדי  שבא  כזה  שמעשה  מאוד  מובן  ומעתה 

אם נוהג בו פסול שקיעת החמה דמדינא דיום שאתה זובח שמא יפסול שקיעה"ח גם 
בבמה.[ וע' בזה בחי' ר' אריה ליב מאלין.

והיה מקום לומר לפי צד הב' הנ"ל דמאחר ובקדשים הלילה הולך אחר היום, א"כ כל דין 
פסול שקיעה"ח מיוסד רק על כך דאין זורקין בלילה, הא אילו היו זורקים בלילה היה 
שפיר נחשב באותו יום שאתה זובח, ומעתה מיושב שפיר הקו' על הספרי דשפיר הוצרך 
ללימוד על כך דהזיה בלילה פסולה בפרה, דאי לאו דהוי פסולה הזאה בלילה שוב היה 
מתקיים בו ביום שאתה זובח מאחר ובקדשים הלילה הולך אחר היום חשיב עדין יום 
הקרבה, ורק אחר שהזייה דפרה בלילה פסולה מעתה חשיב כבר דעבר יום ההקרבה, 

וממילא דהוא נפסל משום שקיעה"ח. 

קושיא על יומא מב: מהספרי הנ"ל.
ומיושב לפי"ז קושי' נוספת, דהנה ביומא מב: דריש מקרא לפסול כל העבודות מהשחיטה 
עד שריפה בלילה מ'תורה' וכשם שהזאת מים חיים פסולה בלילה, א"כ מדוע הוצרך 
הספרי עוד לחטאת קריה רחמנא על ההזאה הרי מהלכות מעשה פרה עצמה הוא דבעי 
שיהיה ביום ולא בלילה, וביותר קשה לשיטת הגר"א וגירסתו בספרי דכל מעשיה נעשים 
ביום נאמר גם על השריפה ]דלא כהר"ש דמכשיר שריפה בלילה[ וע"כ צ"ל דילפינן לה 
מילפותא דהש"ס ביומא, דאילו מחטאת אין ללמוד על שריפה מאחר ובאמת כשירה 
בלילה ככל הקטרת אימורים. ומאחר ובלא"ה הוצרכנו ללמוד על השריפה מקרא דתורה, 
א"כ למה הוצרכנו כלל לדרשת חטאת קרייה רחמנא ע"ז, ועוד צ"ע מדוע איירי הספרי 

רק על הזאה לילה ולא על שחיטה בלילה והוא פלא.

ולהנ"ל נראה דבאמת אילו לא מצינו דפסולה ההזאה מהלכות קדשים אלא מהלכות 
פרה אדומה שכל מעשיה ביום, לא הוי פסול לינה בשקיעה"ח כמו שנת' מאחר וחשיב 
דגם  הזייה  על  רחמנא  קריה  דחטאת  לפסולא  הוצרכנו  ושפיר  הקריבו  ביום  שפיר 
מהלכות עבודה מופקע לילה וממילא דנפסל הדם בשקיעת החמה מקרא דביום שאתה 

זובח אתה מקריב וא"ש.   

לר"ת תירוץ הנ"ל לא"ש
אולם כ"ז אינו נכון בדעת ר"ת ]זבחים נו.[ דהא למה שביאר בהא דדם נפסל בשקיעה"ח 
מבואר דאף בשקיעה ראשונה דעדין זמן כשר הוא לזריקה דהרי עדין יום הוא, אעפ"כ 
חלות פסול שקיעה"ח מתחיל כבר מאז, ולדידיה ע"כ דפסול שקיעה"ח הוי חלות בהדם 

משום שקיעת החמה אף בזמן שראוי לעבודה, א"כ ישובינו הנ"ל אינו נכון אליביה.

חקירה אי ראשו של מזבח ]בפנים[ יכול להועיל לפרה הנעשית בחוץ. 
אולם נראה דלר"ת לשיטתו יש ליישב קושית החזו"א באופן אחר, דלדידיה דשקיעה"ח 
יהני להעלותו לראשה של מזבח כשם שמהני  הוי פסול עצמי הנה לפי מה שנתבאר 
ללינה דעלות השחר, ומעתה יש לחקור חקירה מחודשת שמא בפרה ג"כ מהני להעלות 
הדם לראשה של מזבח, הגם שאין מקומה במזבח אלא במערכה שבהר המשחה, אולם 
מאחר וס"ד בזבחים קיג. דיתחייב בפרה משום שחוטי חוץ, ורק משום דאינו ראוי לבא 
לאהל מועד פטרינן ליה, אלמא דמצ"ע הוא קרבן דשייך למזבח וכשאין עושין אותו ע"ג 
מערכתו, חשיב קדשים בחוץ עי' חי' הגרי"ז שם, א"כ י"ל דמה"ט יהני להלינה בראשה 
כנים  אם  אך  עיון,  וצריך  הוא  גדול  חידוש  ואמנם  מלינה,  להצילה  בפנים  מזבח  של 
הדברים מיושב הספרי לדעת ר"ת ג"כ, דאי לאו הדרשא לפסול הזייה בלילה הוי מהני 
לינה בשקיעת החמה בראש של מזבח ויזה בלילה קמ"ל ודו'ק ]עיקרי הדברים מאבי 

מורי שליט"א בשיעורי מס' פרה עם מעט נופך[. 

 בענין קדימת ירושלים למלכות בית דוד 
)הערה בנוסח יעלה ויבוא(

הרב אברהם ישעיהו קלרברג
י"ח  הסדיר  הפקולי  שמעון  דתניא  יצא[  לא  ]דלמפרע  לן  מנא  תפילה  ע"ב  י"ז  מגילה 
ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה. פירש"י על הסדר כמשפט המקראות וכדיליף 
לקמן. עכ"ל. ובהמשך בבריתא תניא וכיון שנבנית ירושלים בא דוד שנאמר אחר ישובו 
בני ישראל ובקשו את ד' אלקיהם ואת דוד מלכם. ועל כן בא הסדר בתפילת י"ח בונה 

ירושלים ואח"כ מלכות בית דוד.
דוד  עירך ועל ציון משכן כבודך ועל מלכות בית  וכן הסדר בברכת המזון על ירושלים 

משיחך.
 וכן בברכות ההפטרה משמח ציון בבניה ואח"כ מגן דוד. 

וכן בתפילת הימים הנוראים שמחה לארצך וששון לעירך וצמיחת קרן לדוד עבדך.
זכרון  ויבוא מקדימים  ויטרי( שביעלה  )ומקורו במחזור  ויבוא  יעלה  בנוסח  צ"ע  ולפ"ז 

משיח בן דוד לזכרון ירושלים עירך וצ"ע.
בן  זכרון משיח  ואח"כ  ירושלים  זכרון  הוא  הנוסח  ובסדורי הספרדים  ואמנם ברמב"ם 

דוד, כבאינח דוכתי.

שמע עצה וקבל מוסר
הרב אבא קליינרמן

"ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו וגו' ויקריבו לפני ה' אש זרה אשר לא ציוה 
אותם. ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם וימותו לפני ה'". )פרק י' פסוק א'-ב'(.

ובבעל הטורים כתב, "ותאכל אותם, אותם מלא וי"ו שחטאו בששה דברים, אש זרה, הורו 
בפני רבם, שתויי יין, בנים לא היו להם, נתנו עיניהם בפרנסות, לא נטלו עצה".

הנה נדב ואביהוא היו קדושים ושרפי עליון, ואעפ"כ רואים בדברי בעל הטורים 
שנעשו על זה שלא נטלו עצה.

ולכאורה הדבר פלא דהנה נדב ואביהוא היו יותר גדולים ממשה 
ג' על הפסוק "ויאמר  ואהרן, כמו שכתב רש"י בפסוק 

 



ובאמת גרם קידוש ה' גדול ועצום בכלל ישראל שמכוחו זכו להשראת השכינה, בוודאי 
שהוא בא רק ממידת הרחמים וכל כולו חסד והטבה. וממילא לכן הוא נכתב בשם הויה 

ולא בשם אלוקים, משום שבאמת דבר כזה בא רק ממידת החסד והרחמים.
וזה כענין "כל מה דעביד רחמנא לטב עביד", שגם דברים שנראים בעיני בשר ודם למידת 
הדין, באמת הם באים ממידת הרחמים והקב"ה עושה אותם ברוב רחמיו וחסדיו לטובה.
"וידום  והנה כאשר אהרן הכהן שמע את הדברים הללו מפי משה רבנו נאמר בפסוק 
ובעבור זה זכה לשכר הגדול הזה שנתייחד  וקיבל את הדין באהבה,  אהרן" שהתנחם 
נתבאר במאמרים הקודמים בהרחבה את  וכתב  יין.  עימו לבדו הדיבור בפרשת שתויי 
ענין מדה כנגד מדה בשכר הזה שנתייחד לו הדיבור, שזה שכר בעבור קידוש ה' שזכה 

שנעשה על ידו.
ויש להוסיף שאע"פ שבאמת המעשה של מיתת נדב ואביהוא בא ממידת הרחמים, ולכן 
אהרן וכהן ובניו נאסרו לנהוג דיני אבלות. אולם אעפ"כ לגבי כלל ישראל נאמר "ואחיכם 
כל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף ה'", שכלל ישראל צריכים להצטער ולבכות 
על השריפה הנוראה הזו. משום שאע"פ שדבר זה בא כדי לקדש את שם ה' הגדול, מ"מ 
ולהצטער  להתאבל  נורא שחייבים  דבר  הוא  הצדיקים  ושריפת  סילוק  הענין של  עצם 

על זה.

אך מעין ובור מקוה מים יהיה טהור
הרב יהודה שניידר

והנה  פירש"י דכאן אמרה תורה שהטובל במי מעין או מקוה או בור יטהר מטומאתו, 
מצינו כמה סוגי מים לענין מקוה. 

מקואות פ"ז מ"א תנן אלו מעלין ולא פוסלין השלג והברד והכפור והגליד והמלח והטיט 
וכו' כיצד מעלין ולא פוסלין מקוה שיש בו ארבעים סאה חסר אחת נפל מהם סאה לתוכו 
והעלוהו נמצא מעלין ולא פוסלין, ומבואר דכל אלו אינן כמים ממש, ולפיכך כשרין רק 

להשלים לשיעור מקוה אבל לא לעשות מהם מקוה שלם של מ' סאה.
זבחים כ"ב. אמר ריש לקיש כל המשלים למקוה וכו' יבחושין אדומים אפי' בעינייהו נמי 
דהא תניא רשב"ג אמר כל שתחילת ברייתו מן המים מטבילין בו ואמר רב יצחק בר אבוה 
בר אבדימי מטבילין בעינו של דג, ופירש"י יבחושין אדומים, כמין יתושים בלא כנפיים 
וכו' אף הן נבראים מן המים, אפי' בעינייהו נמי, אם כל המקוה נעשה מהם כשר, עכ"ל.

ומצינו ששלג ברד וכו' שהם השתנות של צורת המים כשרים למקוה, ולא זו בלבד, אלא 
גם יבחושין שהם בעלי חיים הנולדים במים דינא הוא דדין מים יש להם לענין מקוה.

ויל"ע מדוע שלג ברד כפור וכו' אינם כשרים לעשות מהם את כל המקוה וכשרים רק 
להשלים למקוה, ומאי שנא מיבחושין ומעינו של דג דעושין מהן מקוה שלם.

ועויל"ע דבגמ' שם איתא דמטבילין בעינו של דג, ופירש"י בעינו של דג, דג גדול שנימוק 
שומן עינו בחורו, עכ"ל. ומשמע דדוקא בשומן עינו של דג מטבילין ולא בדג עצמו, וקשה 

מאי שנא מקוה של דגים ממקוה של יבחושין אדומים.
יבחושין,  וכגון  המים  מן  שתחילתו  דבר  בכל  לידים  נוטלין  ס"י  ק"ס  סי'  או"ח  שו"ע 
וברמ"א הוסיף דדוקא אם ריסקן דלא עדיף משלג, וכונת הרמ"א לד' השו"ע להלן סי"ב 
ששלג ברד וכפור וכו' צריך לרסקן, וכן הוא ברמב"ם פ"ז מהל' מקואות ה"ג דכתב הביא 

מ' סאה שלג כתחילה והניחו בעוקה ורסקו שם הרי זה כשר, ומבואר דצריך לרסק.
דהתורה  דמכיון  והרמ"א  הרמב"ם  דברי  ביאר  סק"ה  א'  סי'  ליקוטים  זבחים  ובחזו"א 
קראה לטבילה רחיצה משמע דהיינו רחיצה בדבר לח, לפיכך צריך ריסוק דבזה הוי כמו 
דבר לח, ונסתפק החזו"א לפ"ז מה שיעור הריסוק והלחות שצריך לזה האם צריך שיעור 

טופח ע"מ להטפיח, וכתב דכבר נסתפק בזה באו"ז הגדול סי' נ"ה.
ולפ"ז נראה ליישב דדוקא יבחושין כשרים למקוה ע"י ריסוק משום שבשרן רך ובריסוקן 
שבשרן  מכיון  דגים  אבל משא"כ  המים,  ללחות  בדומה  לחין  ונעשין  הרבה  נמוחין  הן 
עב ובריא ובריסוקן אינן נימוחין עכ"כ שדומין למים, משו"ה אין עולה עליהן בריסוקן 
שם מים, שהן דומין לחמאה ולא למים, ולכך אינן כשירין למקוה דאין עולה עליהן שם 

רחיצה.
ועדיין צ"ב לשי' השו"ע דא"צ לרסק היבחושין א"כ מ"ש דגים מיבחושין, ומדוע יבחושין 

כשרים למקוה ולא דגים.
הר"ש במקואות פ"ג מ"ד הביא מתוספתא דאמרי' דבמקוה לא עשה את הצפורין כמים, 
ופי' הר"ש דהיינו אבעבועות של מים כמו שעושה ציפור במים הניתזים, והקשה הר"ש 
מסוגיין דכל שברייתו מן המים כשר למקוה ואפי' יבחושין, והק' דאטו מי גריעי ציפורין 

מיבחושין.
וביאור כונת הר"ש דגירעותא דציפורין היא שבכמה מקומות יש אויר בין הגוף למים, 
והקשה דגם ביבחושין הוא כן דמשום שהם בעלי צורה ולא נשפכים כמים לפיכך אינם 
נוגעין בכל גופו ואפ"ה קי"ל דכשרים, מוכח בר"ש דאי"צ לרסק היבחושין, והוא כמו שי' 

המחבר דאי"צ לרסק השלג, וכן הוכיח החזו"א מקואות תנינא סי' ו' ס"י.
לגוף  שביניהם  והאויר  מאד  קטנים  שהם  יבחושין  דדוקא  והמחבר  הר"ש  לשי'  וי"ל 
הטובל הוא מעט מאד הלכך הן דומים למים אבל לא דגים שהם גדולים ויש הרבה אויר 

ביניהם לגוף הטובל ולכך אי"ז דומה למים.
ברם קשה שאם ירסקו הדגים ידמו עי"ז ליבחושין, דמי גרע רסק דגים מיבחושין שלמים, 
וי"ל דמכיון דבעודן שלמים אין הדגים דומים למים א"כ אינן ממין מים כלל, ודוקא שומן 

עינו של דג שהוא נוזלי נחשב כמים לענין מקוה. 
שו"ע יור"ד סי' ר"א ס"ל פסק דעשה כל המקוה משלג או כפור או ברד כשר, והק' הש"ך 
סקע"א דהא באו"ח שם פסק השו"ע גבי נט"י דצריך לרסק השלג למים, ונשאר בצ"ע, 
ובמג"א והביאו המשנ"ב סי' ק"ס סקנ"ח נקט דיש חילוק בנט"י גופא בין נטילה לטבילה, 
דכל מאי דכתב המחבר דצריך לרסק השלג היינו אם נוטל בכלי, דלא מקרי נטילה באינו 

מרוסק, אבל בטובל ידיו במ' סאה שלג שפיר עולה לו טבילתו אפי' באינו מרוסק.
וביאר המג"א שיטתו שטבילה שהיא בשלג המחובר לארץ מהני גם באינו מרוסק 

בזה שהוא מחובר לארץ כמים, אבל  הוא  דומה למים  דהעיקר מה שהוא 
משא"כ בנוטל בכלי שצריך לדמות למים בצורת הרחיצה, וזה רק 

 

בריסקו.
ולפ"ז נראה להציע חילוק חדש בין דגים ליבחושין וליישב מדוע דגים אינם כשרין למקוה, 
כמו  לארץ  בחיבורו  הוא  למים  דומה  ששלג  מאי  שעיקר  למדים  שנמצינו  מאחר  דהנה 
מים, מעתה י"ל דדוקא יבחושים שהם קטנים מאד לפיכך כשהם על הארץ הם נחשבים 
מחוברים לקרקע, אבל דגים לפום גודלם אפי' כשהם מונחים על הארץ אין עולה עליהם 

שם מחוברין לארץ.
הרמב"ם שם כתב רק גבי שלג שכשר לעשות ממנו מקוה שלם ולא כתב כן גבי ברד כפור 
וגליד, ובכס"מ ביאר מקורו של הרמב"ם מדתנן במקואות פ"ז מ"א גבי של ברד וכפור וכו' 
שכשירין להשלים בהם מקוה ובסיפא תנן רק גבי שלג שהתיר רבי ישמעאל לעשות ממנו 
מקוה שלם, ומשמע דרק בשלג כשר ולא בכפור וגליד וכו', ועדיין צ"ב בטעם הדבר, דמנ"ל 

לתנא דמתני' לחלק בזה.

השיטמ"ק זבחים כ"ב. אות ג' הקשה מדוע שלג ברד וכו' אינם כשרין לעשות מהם כל 
המקוה ויבחושין כשרין, וז"ל, וא"ת והלא שלג וברד משלימין למקוה אבל בעינייהו לא 
וי"ל דשלג וברד אין תחילתו מן המים הלכך לא מהני להו בעינייהו, עכ"ל. ונראה כונתו 
דמתחילה כשנוצר השלג בעננים לא היה מים כלל אלא היה אד שעלה מן הארץ ומן האד 
נעשה שלג ולא היה מים בעננים כלל וכמו"כ גבי ברד, אמנם לגבי כפור וגליד לא תירץ 

שהרי הם שפיר נעשו מן המים, וצ"ע שכללם בקושייתו ולא בתירוצו.
ולאור דברי השיטמ"ק נראה להציע ביאור בשי' הרמב"ם דהוא נקט להיפך דדוקא משום 
שהשלג נוצר מיד בעננים מן האד העולה מן הארץ קודם שהאד נעשה למים, לפיכך יש 
והגליד  י"ל דהשלג הברד הכפור  דהנה  כל המקוה,  לו מעלה שהוא כשר לעשות ממנו 
הם כולם מים שנשתנה צורתן, וא"כ י"ל דכמו דציפורין הנ"ל דהיינו אבעבועות מים נקט 
הר"ש דפסולין לטבילה משום שיש אויר בין הטובל למים, כמו"כ שלג ברד וכו' מכיון שיש 
אויר ביניהם לטובל א"כ הויין כמו מים שנתקלקלה צורתן ואינם מתאימים למקוה, ואי"ז 
מקולקלין,  מים  עליהן שם  לקרוא  א"א  והלכך  המים  מן  ברייתן  יבחושין שתחילת  כמו 
שהרי כן צורתן מתחילת ברייתן, ודוקא שלג ברד וכו' שהם מים שקפאו באופנים חלוקים, 

ולפיכך קפיאת המים באופן כזה שיש אויר בין המים לטובל נחשב לקלקול.
שלג  דשאני  י"ל  לפ"ז  ברייתו,  מתחילת  כן  הוי  דשלג  השיטמ"ק  שכתב  דלפ"מ  ולפז"נ 
דנחשב ברייה חדשה דמתחילתה נבראה כך בצורת שלג, וא"כ אפי' שיש אויר קצת בינה 
לבין הטובל אבל הר"ז כיבחושין שכשרין משום שכך ברייתן, ולפיכך דוקא גבי שלג כתב 
הרמב"ם וכפי משמעות המשנה דכשר לעשות ממנו מקוה שלם, ולגבי ברד צ"ל דהרמב"ם 
האד  נהפך  דבעננים  די"ל  ומשום  ברייתו  מתחילת  כך  דאינו  וסובר  השיטמ"ק  על  פליג 

למים ואח"כ נעשה ברד. 

הערות לפרשת השבוע
"אך מעין ובור מקוה מים יהיה טהור"

אמרו במד"ר פ' קרח )פי"ח י"ז( ומנין למקוה שצריך מ' סאה, שנא' )ישעיהו ח'( את מי 
השלוח ההולכים לאט, לאט בגימטריא מ', והקשה הריטב"א מכות ד. והרי השלוח מי מעין 

הוא ומטהר בכ"ש וא"צ מ' סאה ע"ש.
והנה שיטת מהרי"ק וסיעתו הובא בש"ך יו"ד סי' ר"א סקי"א, דמעין דאינו מהלך במקום 
שהיה מהלך מתחילתו אינו כמעין לטהר בזוחלין, ויעויין עוד בבהגר"א שם ריש סי' ר"א 

בשם הריב"ש דכל דאינו מטהר בזוחלין ה"ה נמי דצריך מ' סאה. 
ובפרש"י  ובת"י שם  ]יעויין במלכים פ"א  גיחון דהוא השלוח  א"כ מאחר דחזקיהו סתם 
ברכות י:[ והעבירו לתוך העיר, נמצא דהשלוח מהלך במקום דלא היה מהלך מתחילתו, 

וניחא דלכך בעי מ' סאה כמקוה. 
ויעויין עוד  ]ועפרש"י בישעיהו שם דכתוב זה נאמר על שבנא וסיעתו דמאסו בחזקיהו, 
ברד"ק מלכים )ב' י"ח י"ח( דנאמרה נבואה זו על שבנא לבסוף לכששב רבשקה לירושלים 
)וע"ע ברד"ק י"ח י"ד(, ויעויין בד"ה )ב' ריש פל"ב( דחזקיהו סתם גיחון עוד לפני שוב 
רבשקה, וא"כ נמצא דאכן נאמר כתוב זה כשהשלוח כבר לא היה מהלך במקום שהיה 

מהלך מתחילתו[.
הרב יצחק זאב דיסקין

ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם וימתו לפני ה'  )ויקרא י' ב'(
פר' אחרי )כ' ט'( איתא בשם ר' לוי שבשביל ד'  )רמז תקכ"ד( ובמד"ר  שמעוני  בילקוט 
דברים מתו בני אהרן ובכולן כתיב בהם מיתה, ואחד מהם הוא שהיו מחוסרי בגדים, ומה 
היו חסרין מעיל שכתוב בו מיתה שנאמר והיה על אהרן לשרת. וצ"ע טובא דהלא הם היו 
בפי' מתנות כהונה בשם הרא"ש  בזה  ועי' מש"כ  לובשים מעיל.  ואינם  כהנים הדיוטים 

בתשובה ובפי' ידי משה.
וראיתי בכלי יקר כאן שכתב לבאר וז"ל: ולמ"ד שהיו חסרים מעיל, ידוע שהמעיל מכפר על 
לה"ר )ערכין ט"ז א'(, ואלו סיפרו לשון הרע על משה ואהרן ואמרו מתי ימותו שני זקנים 
הללו וכו', רצו בזה שאינו ראויין להיות מנהיגים כי אם מצד זקנתם לא מצד מעלתם, וכל 
מספר לה"ר מקריב אש זרה גחלים בערו ממנו, כמו שנאמר וכו', ולכן נדונו גם המה באש, 

ואילו היו לבושי מעיל היה מכפר עליהם על לה"ר. ע"כ. 
ועדיין צ"ע וכי כהן הדיוט שילבש מעיל יהיה עליו דין לבישת מעיל לכפר על חטא לשון 
המעיל  כפרת  הרי  ועוד,  בגדים,  יתור  של  חטא  הוא  הרי  הדיוט  כהן  שלגבי  בזמן  הרע, 
שאמרו חז"ל הוא ע"י שהכה"ג לובש את המעיל, וא"כ מה לנו שבני אהרן לא לבשו את 

המעיל, כיון שהכה"ג לובש המעיל היה להם להתכפר בזה.
ונראה לבאר בהקדם דברי החפץ חיים בס' שמירת הלשון לפר' קורח )ח"ב פ"כ(, שהקשה 
מדוע הכפרה של בנ"י על מה שהתלוננו על משה ועל אהרן "אתם המיתם את עם ה'" היה 
ע"י הקטורת, והלא בערכין )ט"ז א'( מבואר דהקטורת מכפרת רק על לה"ר שבצינעא 

ושם היה לה"ר בפרהסיא, ועל לה"ר בפרהסיא רק המעיל מכפר. ותירץ שאפשר 
משום דהלשה"ר היה על אהרן גופא כדכתיב בקרא, לא אפשר להתכפר 

ע"י מעילו.



דברי חזוק
לע"נ רחל בלומה בת יבדלחט"א משה יעקב הי"ו

א. פרשת פרה- שיטת השו"ע ]סי' קמ"ו סעיף ב', וסי' תרפ"ה סעיף ז'[ 
שהמ"ב  ונהי  זכור.  כמו  מדאוריתא  הוא  לקרותה  החיוב  פרה  שפרשת 
אבל  מהתורה  אינה  זו  שפרשה  וס"ל  חולקים  אחרונים  שהרבה  מביא 
ס"ק  קמ"ו  ]סי'  מהתורה  שהיא  לסוברים  לדינא  מקומות חשש  בכמה 
יש  ולכן  מ"ו[  ס"ק  קל"ה  סי'  ו',  ס"ק  ושעה"צ  י"ג  ס"ק  קל"ט  סי'  י"ג, 
להזהר טפי בשמיעתה ומסתבר שלכתחילה הקורא צריך לכוון להוציא 
]ובלא"ה גם במצוה  וגם השומעים צריכים לכוון לצאת  את השומעים 
בסי'  פרה  פרשת  גבי  המ"ב  כמ"ש  המצוה  ידי  לצאת  לכוון  יש  דרבנן 

תרפ"ה ס"ק ט"ו[. 

ב. אופן ענית איש"ר- "ועיין במ"א שמסיק... שלא לומר רק עד "יתברך", 
ומשם והלאה ישתוק ויכוון למה שאומר הש"ץ, ושומע כעונה. ובביאור 
הגר"א כתב שלא לומר רק עד תיבת "עלמיא" בלבד... ונראה שאם יאמר 
כן  וכ"נ לנהוג  נ"ו ס"ק ט"ו  סי'  ]מ"ב  גם להגר"א שרי"  בשתי נשימות 
מדברי המ"ב בסי' ק"ד ס"ק כ"ז ע"ש היטב[ ועכ"פ אם הוא עומד במקום 
]מ"ב[.  "עלמיא"  עד  רק  יאמר  שלא  בזה  יזהר  להפסיק,  רשאי  שאין 
ובמעשה רב ]אות נ"ב[ כתוב שאם האריך באיש"ר עד שהמשיך החזן 

בקדיש, יאמר לעצמו את המשך הקדיש עד היכן שהחזן עומד.

לפניו  יחזור  אז  ישראל,  גאל  שאמר  אחר  דשמו"ע-  פסיעות  שלוש  ג.   
שלוש פסיעות דרך קירוב והגשה למלך ]קצשו"ע סי'  י"ח סעיף ב', וכ"נ 
בתהל"ד סי' קי"א אות א', ומוסיף בתהל"ד דלא מקרי הפסק כיון שזהו 

צורך התפילה.[

לבית הכנסת בשעה  ובא  נתאחר  "אם  מנחה-  אחרי  להשלים אשרי  ד. 
שהציבור התחילו תפילת המנחה יתפלל עמהם ויאמר אשרי אח"כ, ועין 
רק  דחובה  יאמרנו  אדעתא  דלא  הזוהר משמע  במ"א שכתב דמדברי 
כקורא בתורה ]מ"ב סי' ק"ח ס"ק י"ד[ ]ויש לדעת האם מי שאמר מקצת 
אשרי לפני מנחה, האם בהשלמתו אחר מנחה יתחיל מהיכן שהגיע לפני 

מנחה או יאמר מתחילת אשרי[.

תפילה  להשלים  שצריך  מי  ההשלמה-  תפילת  את  מתפללים  מתי  ה. 
]מחמת טעות או אונס וכדו'[ לכתחילה ישלים רק בעודנו עוסק בתפילתו 
העיקרית אחר ששהה כדי ד' אמות או "אשרי" בינתיים, ובדיעבד יכול 
להשלים כל עוד לא עבר זמן התפילה שצריך להתפלל כעת, ואם אכן 
ההשלמה  תפילת  את  יתפלל  ההשלמה,  תפילת  את  תכף  השלים  לא 
בתורת נדבה דהיינו שיתנה ויאמר, אם אני חייב הרי זו לחובתי ואם לאו 

הרי היא נדבה ]סי' ק"ח ס"ק ט"ו בשם האחרונים ע"ש[

הרוצה לקבל כל 
שבוע את ה"עומקא 
דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

חידו"ת ובירורי הלכה,  ]עד 700 מילים[
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 
haym@mehadrin.net

או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:
* * *

תזריע - ברכת האילנות
מצורע - גליון פסח
- עניני חג הפסח

יקר,  הכלי  של  דרכו  עפ"י  המדרש  דברי  את  ונפלא  חדש  בביאור  לפרש  נראה  ומעתה 
שלעולם חטאם של נדב ואביהו לא היה בזה שהיו מחוסרי בגדים אלא בזה שדיברו לה"ר 

על משה ואהרן, והמיתה באש באה להם על עון זה, ומה שאמר המדרש שהיו חסרין המעיל, 
היינו שאם היה להם המעיל הם היו מתכפרין על ידו מעון לה"ר, אך לדברינו אין כוונת המדרש 
שאם הם היו לבושים במעיל היה מתכפר להם עון לה"ר, כיון שלא יתכן שכהן הדיוט ילבש 
שייך  היה  לא  גופיה  אהרן  על  לה"ר  שדיברו  שמכיון  היא  המדרש  כוונת  אלא  המעיל,  את 
שהמעיל שאהרן לבוש בו יכפר על הלה"ר שלהם וכדברי הח"ח הנ"ל, נמצא שהיה חסר להם 

את המעיל של אהרן הכהן, שלא הועיל להם במה שהוא היה לבוש בו.   
הרב אברהם מאיר הכהן קפלן 

הוספה
בענין כפילת אמירת חזק בסיום הספר

הרב אברהם מאיר הכהן קפלן
"חזק"  אמירת  כפילת  בענין  שהוסיף  מה  על  שליט"א  שלזינגר  אריה  דוד  ר'  להרה"ג  יש"כ 
וז"ל: בבראשית  )או"ח סימן קל"ט( כתב  וכדלהלן: בב"י  עוד  בזה  ויש להוסיף  בסיום ספר. 
רבה )סוף פרשה ו'( לא ימוש ספר התורה הזה מפיך )יהושע א' ח'( מלמד שהיה ס"ת בידו 
של יהושע, שאין לומר הזה אלא למי שתופס החפץ, וכשסיים אומרים לו חזק ואמץ, מכאן 
יצא המנהג לומר למסיים לקרות התורה בכל פעם חזק. עכ"ל. ובס' ערוה"ש )או"ח סי' קל"ט 
וז"ל: ודע דבקרא ד''לא ימוש'' כתיב חזק ואמץ, ומזה נהגו לומר  סט"ו( הביא זאת והוסיף 
במספר  שהם  פעמים  שלוש  "חזק"  שיאמרו  רוצים  ויש  ונתחזק",  חזק  "חזק  ספר  למסיים 
"משה", ונכון הוא. עכ"ל. ולכאורה כוונתו שאמירת ב' פעמים "חזק" הוא כנגד "חזק ואמץ". 

ובמש"כ הערוה"ש שי"א ג' פעמים חזק שהוא כנגד משה, כן מובא בשם האר"י ז"ל, ויל"פ 
בסוד הענין, דבפירושו של החיד"א על פרק שירה )צפורת הכרמים( כתב דהמילוי של משה 
עולה בגי' "מאין" שזהו מספר ק"א המרמז על זכרון הלימוד ע"י חזרה של ק"א פעמים, ולכן 
דוקא בסיום אומרים חזק ג"פ לרמז על ענין חזרת הלימוד, וזה עולה בקנה אחד עם מש"כ 

בגליונות הקודמים שכפילת אמירת "חזק" הוא כנגד החזרה.  

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

א. "ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל" )ט', א'( וכתב רש"י, ולזקני 
יאמרו מאליו  ולא  גדולה,  ומשמש בכהונה  נכנס  פי הדבור אהרן  - להשמיעם שעל  ישראל 
נכנס. ויל"ע דהנה כתיב כבר לעיל בפרשת צו "ויאמר משה אל העדה זה הדבר אשר צוה ה' 
לעשות" )ח', ה'( וכתב רש"י, זה הדבר - דברים שתראו שאני עושה לפניכם צוני הקדוש ברוך 
הוא לעשות, ואל תאמרו לכבודי ולכבוד אחי אני עושה. וכיון דאמר כן כבר לכל העדה מה 
הוצרך לומר כן לזקני ישראל. וגם קשה מדוע שם אמר זאת לכל העדה וכאן לא אמר כן אלא 

לזקני ישראל.
ב. "ויקרבו בני אהרן את הדם אליו" )שם ט'( יל"ע מדוע לא עשה אהרן הכל לבדו, ולכאו' 
כיון דנצטוה הוא לעשות כדכתיב "ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח ועשה את חטאתך 
ואת עלתך" )שם ז'( היה הדין נותן דיעשה הוא הכל ]והיה מקום לומר דשאר כהנים חשיבי 
זרים לגבי קרבנות אלו, כמו אם יעשה כהן הדיוט עבודה ביום כיפור, דמבואר בגמ' יבמות 
לג: דחשיב זר אצלה, אך אף אם לא נאמר כן מדוע לא קיבל הוא עצמו את הדם כיון דמצוה 

דידיה היא[.
ג. "וישחט את העלה וימצאו בני אהרן אליו את הדם ויזרקהו על המזבח סביב" )שם י"ב( יל"ע 

אמאי גבי החטאת כתיב "ויקריבו" ואילו גבי העולה כתיב "וימציאו".
ד. "ויקרב את קרבן העם ויקח את שעיר החטאת אשר לעם וישחטהו ויחטאהו כראשון:  ויקרב 
העם  של  החטאת  שעיר  גבי  כתיב  אמאי  יל"ע  ט"ז(  ט"ו,  )שם  כמשפט"  ויעשה  העלה  את 
שחטאהו כראשון וגבי העולה שעשאה כמשפט, ולכאו' הוה מצי למכתב גבי החטאת שעשאה 

כמשפט כל חטאת וגבי העולה שעשאה כראשונה דהיינו כעולה דידיה.

קושיא
אברהם מאיר הכהן קפלן

בבעל הטורים ריש פר' אחרי מות כתב וז"ל: אחרי מות שני ר''ת בגי' פרה אדומה. ע"כ. הרי 
מבואר שיש קשר בין מיתת שני בני אהרן לפרה אדומה, וזה עולה יפה בשנה מעוברת כשנה 

דידן שפרשת פרה נופל בפר' שמיני, וצ"ב מה הקשר שיש ביניהם. 
והיה אפש"ל, עפי"ד הגמ' במו"ק )כ"ח א'( דפרשת פרה אדומה נסמכה למיתת מרים, לומר 
לך מה פרה אדומה מכפרת אף מיתת צדיקים מכפרת, וא"כ גם מיתת שני בני אהרן מכפרת 
כמו פרה אדומה, אך לכאורה זה אינו קשר מיוחד בין מיתת שני בני אהרן לפרה אדומה, דזה 

נכון בכל מיתת צדיקים המכפרת.
איברא מצינו קשר ברור ביניהם, והוא בגמ' גיטין )ס' א'( דפרשת פרה אדומה היא משמונה 
פרשיות שנאמרו ביום שהוקם המשכן שהוא א' ניסן, ]ומש"כ רש"י בפר' בשלח ויתרו שנצטוו 

על פרה אדומה במרה ומקורו הוא מפיוטו של הקליר בשבת פרה, כבר האריכו בזה 
המפרשים[, וזהו היום בו מתו שני בני אהרן. ועדיין צריך לבאר דהא מלבד פרשה 

זו נאמרו עוד פרשיות ביום זה, ומדוע הם רומזים דוקא לפרשה זו. וצ"ע.

קלדנית מקבלת עבודות הקלדה וגם עבור עומקא דפרשה

נא לפנות לטל' 0527140685
)יש למסור 3 ימים קודם(

ניתן לפרסם מודעות של שיעורי תורה, שמחות, אירועים וכדו'
נא לפנות לטל' 0527638272


