
  

 

   ������� הגליוןנא לשמור על קדושת   �������

 לפרשהפנינים 
        
 את מול פני המנורה  את מול פני המנורה  את מול פני המנורה  את מול פני המנורה בהעלותך את הנרותבהעלותך את הנרותבהעלותך את הנרותבהעלותך את הנרות""""

 )ב, ח (                                """"יאירו שבעת הנרותיאירו שבעת הנרותיאירו שבעת הנרותיאירו שבעת הנרות
, לה משלהםוה חייך שלך גד"אמר לו הקב

). י"רש(שאתה מדליק ומטיב את הרות 
הרי הטבת הרות קודמת , לכאורה קשה

שאתה מטיב "ה צריך לומר 'והי, להדלקה
ת ה הדבר בשעת חוכ'אלא שהי? "ליקדומ

ואז , המורה כשהדליקו אותה בפעם הראשוה
 )הרב שלמה קאליש(     .קדמה ההדלקה להטבה

  
הכווה לר חוכה ). י"רש(שלך לעולם קיימת 

אף בגלות החשך ובהעלם ובהסתר ). ן"רמב' עי(
  .תהא קיימת ההארה מורת המורה

 )שפת אמת(                                                              

 
ה 'צריך להדליק עד שתהא שלהבת עולה מאלי

' צריך האדם להרגיל עצמו בעבודת ד). י"רש(
בקביעות ובתמידות עד כדי כך שתחדור לעצם 

שההרגל ייעשה טבע והשלהבת תעלה , מהותו
 )קרבן העי(                                           .ה'מאלי

 
ה 'מכאן שמעלה היתה לפי המורה שעלי

 הוהרי המורה הית). י"רש(ד ומטיב מהכהן עו
, אמות' גבוהה רק שמוה עשר טפחים שהם ג

בהגבהת , ה להדליקה אף בלי מעלה'ואפשר הי
 אלא -? ה צורך במעלה'אם כן למה הי, הידים

, ה לבוש ציץ'שהי, שכאן מדובר באהרן הכהן
) ז"תמיד פ(ל "והדין הוא כפי שאמרו חז

שאסור לכהן גדול להגביה את ידיו למעלה 
 )מלא העומר(    .הה צורך במעל'ולכן הי, מהציץ

 
ה 'שעלי"י "ועל ידי זה מובן  הדיוק של רש

עומד "מדוע לא אמר ". הכהן עומד ומטיב
,  לפי שהדלקת המורה כשרה בזר-? "ומדליק
ה 'ממילא לא הי, ה צורך בבגדי כהוה'ולא הי

ה המדליק להרים את 'ויכול הי,  צורך בציץ
ה 'והי, אבל הטבת המורה פסולה בזר. הידים

  .לכן חוצה היתה המעלה, רוך בבגדי כהוהצ
  )אברהם מרדכי מגור' ר ר"אדמו(                             

 
אמם ההטבה עבודה , אבל יש להעיר על זה

והוא לא , אך הרי כהן הדיוט כשר בה, היא
 -? ה לבוש אלא ארבעה בגדים בלא ציץ'הי

, שבמשכן, ר לפי מה שכתב הספורומואפשר לו
רת של כל והיתה הקט, מפי ששכן עליו הען

כמו ביום , השה עשית על ידי כהן גדול
ואפשר לומר שגם הטבת , הכפורים במקדש

ולכן ,  תמיד על ידי אהרןההרות במשכן הית

כי , אף אמרה פרשה זו לאהרן ולא לביו
 )הדרש והעיון(      . רק באהרן, עבודה זו,במשכן

 
בהעלתך את הרת אל מול פי המורה יאירו 

' כי ז, א אשכזי כותב" מהרי-שבעת הרות 
והר , קי המורה רומזים לשבע החכמות

, אפשר שיש כאן רמז. האמצעי לחכמת התורה
שעל האדם העוסק בחכמות העולם והטבע 
להשתדל שאורן יהא מופה לעבר הר 

וזה שאומר . כמת התורהחוזו , האמצעי
בהעלותך את הרות אל מול פי : "הכתוב

ת כל החכמות והמדעים אם תכוון א, "המורה
כל , יאירו שבעת הרות, כמת התורהומול ח

 )מלאכת מחשבת(     .  ירו אורןאשבע החכמות י

 
,  הדא הוא דכתיב- אל מול פי המורה יאירו

ז "ואיתא כמאן דאמר כי י, פתח דבריך יאיר
ההסבר ). מדרש פליאה(טפחים הוה מרתא 

תשעה פרחים , קים' ז:  במורה היו-הוא 
, עשרים ושים גביעים, יםרד עשר כפתואח

וחד , ז" חד אמר י-ובוגע לגבהה יש מחלוקת 
בהתחלת כל ספר מחמשת . ח טפחים"אמר י

בפסוק . חומשי תורה יש רמז למספרים הללו
' כגד ז, תיבות' הראשון בספר בראשית יש ז

בפסוק הראשון בספר שמות יש ; קי המורה
בפסוק ; א כפתורים"כגד י, א תיבות"י

'  כגד ט- תיבות ' הראשון בספר ויקרא יש ט
ז "בפסוק הראשון בספר במדבר יש י. פרחים

, ז טפחים גובהה של מורה" כגד י-תיבות 
ב תיבות "ובפסוק הראשון בספר דברים יש כ

פתח , וזוהי כוות המדרש. ב גביעים"כגד כ
 הפסוקים הראשוים של חמשה - דבריך יאיר 

 ואיתא - למעשה המורה חומשי תורה רומזים
שהרי , ז טפחים הוה מרתא"כמאן דאמר י

ה גובה 'ח טפחים הי"לדעת זה הסובר שי
   .לא יצדק החשבון, המורה

 )יעקב שמשון משפטיבקא' ר(   

 
 - אל מול פי המורה יאירו שבעת הרות

. אמצעי משובח) מגילה כא(ל "אמרו חז
לא : ללמדו שיאחז כל אדם דרך הממוצע

לא יטה לימין ,  אל תרשע הרבה- יג לשמאל יפל
א - דברי הימים(והה אמר .  אל תצדק הרבה-

, "ן להקדישו קדש קדשיםרויבדל אה) "יג, כג
ולכאורה יש לראות בקדושתו ובפרישותו קצת 

: לכן אמר, הממוצעמה 'יטכעין ס, הפלגה
אפילו ,  להגיד שבחו שלא שיה- ויעש כן אהרן 

אחז , דש קדשיםה ק"אחרי שהקדישו הקב
תהגות ממוצעת הבאותה ,  בממוצעןאהר

 )חתם סופר(                                     .שהג בתחלה
  

ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה """"
 )ג, ח (         """"את משהאת משהאת משהאת משה' ' ' ' ה כאשר צוה דה כאשר צוה דה כאשר צוה דה כאשר צוה ד''''תיתיתיתיוווונרנרנרנר

להגיד שבחו של אהרן שלא  - ויעש כן אהרן
מה הרבותא בזה , הקושיא ידועה). י"רש(שיה 

 העין הוא לפי - ? ה"שלא שיה מדברי הקב
על : "דברי הילקוט שמעוי בתהלים על הפסוק

אמר , )ה, א(כן לא יקומו רשעים במשפט 
, אי בראתי העולם בכן, ה לרשעים"הקב

ר משא, אתם אומרים לא כן, שאמר ויהי כן
חייכם על כן לא , ולב כסילים לא כן) משלי טו(

בכל עשיות של והה ". יקומו רשעים במשפט
 ימפ, "כן"ששת ימי בראשית אמר ויהי 

הרשעים שלא זכו באור ההוא של מעלה שגז 
ואיתא בספרי . לצדיקים לעתיד לבוא

 משך , בכוות המורה,המקובלים שאהרן
ויעש : י"וזה שפירש. האור הגוז לבית המקדש

כלומר בכווותיו , דוקא" כן", כן אהרן
, האור הגוזהקדושות והעלות האיר את 

והוי כאילו אמר גם " כן" שלא שיה האמצ
  . שלא שיה-וזה ויעש כן , "ויהי כן"אצל האור 

        )השיל' ר' לר, חוכת התורה(                                

 
להגיד שבחו של אהרן שלא  - ויעש כן אהרן

המורים , שבח גדול הוא לכהים). י"רש(שיה 
ם לעצמם מה אם אים משי, ומחכים

ואם עושים כן . שמורים ומאירים לאחרים
שבלי יגיעות , ה'תהא השלהבת עולה מאלי

  )שארית מחם(              . רבות יתקבלו דבריהם
  

וזה מעשה המנרה מקשה זהב עד ירכה וזה מעשה המנרה מקשה זהב עד ירכה וזה מעשה המנרה מקשה זהב עד ירכה וזה מעשה המנרה מקשה זהב עד ירכה """"
עד פרחה מקשה הוא כמראה אשר הראה עד פרחה מקשה הוא כמראה אשר הראה עד פרחה מקשה הוא כמראה אשר הראה עד פרחה מקשה הוא כמראה אשר הראה 

 )ד, ח (       """"את משה כן עשה את המנרהאת משה כן עשה את המנרהאת משה כן עשה את המנרהאת משה כן עשה את המנרה' ' ' ' דדדד
  שהראהו-וזה מעשה המרה מקשה זהב 

מדוע ). י"רש(ה באצבע לפי שתקשה בה "הקב
ה קשה כל כך למשה לתפוס מעשה 'הי

  ?המורה
עד ירכה עד "על המורה אמר : בדרך צחות

ודורשי רשומות אמרו , "פרחה מקשה היא
שהטובים ; שזה סמל ואות לאחדות ישראל

כלם מקשה  "-החשובים והפחותים , והרעים
ושים איך ע, וזה התקשה משה להבין". אחת
  )שלמה קלוגר' ר(                                             .זאת

  
 הזה עליהם מי  הזה עליהם מי  הזה עליהם מי  הזה עליהם מי ,,,,וכה תעשה להם לטהרםוכה תעשה להם לטהרםוכה תעשה להם לטהרםוכה תעשה להם לטהרם""""

חטאת והעבירו תער על כל בשרם וכבסו חטאת והעבירו תער על כל בשרם וכבסו חטאת והעבירו תער על כל בשרם וכבסו חטאת והעבירו תער על כל בשרם וכבסו 
 )ז, ח (                                        """"בגדיהם והטהרובגדיהם והטהרובגדיהם והטהרובגדיהם והטהרו

מורה " והטהרו" - וכבסו בגדיהם והטהרו
שיעשו לעצמם גדרים ויקדשו עצמם אף 

מו מועיל כי גדר שאדם עושה לעצ. במותר להם
והוא עומד לו אף , יותר מאזהרת האיסור

שאז שכח מהאדם כל חומר , בשעת סיון
כמו שסיפר רב וקדוש . האיסור שיש במעשהו



אחד על עצמו שאירע לו סיון ועלם ממו 
אבל זכר . חומר האיסור שבאותו מעשה

שלא יעשה דבר שאין בו , שגדר לעצמו גדר
שאין כאן אף : אמר בלבו. ת"חת רוח להשי

ה 'מכל מקום מה חת רוח תהי, איסור
וכשתן זאת . לבורא עולם מהמעשה שאעשה

  .מיד זכר את חומר האיסור שבדבר, אל לבו
   )ביצא'מרדכי יוסף מאיז' ר ר"אדמו(                  
  
  

ואקח את הלוים תחת כל בכור בבני ואקח את הלוים תחת כל בכור בבני ואקח את הלוים תחת כל בכור בבני ואקח את הלוים תחת כל בכור בבני """"
 )יח, ח (                                                    """"ישראלישראלישראלישראל

בכור בבי ישראל ואקח את הלוים תחת כל "
כי הבכור שאין אביו , הטעם הפשוט לדבר -

דה ויהא עלול וה רגיל בעב'בכור לא יהי
אבל הלוים כיון שבחר כל השבט , לחללה

ולכן גם . לדורות יתרגלו ויתמחו בעבודתם
שלא ילמדו ידיהם , לא יתה להם חלה

ת ולעשות באצבעותיהם מלאכ, למלאכת חול
 מוכשרות לבל עבות וקשות ולא תהייה

י(                        .  ר ויקלקלו בשירווכחזקו(  
  

ואתנה את הלוים נתנים לאהרן ולבניו ואתנה את הלוים נתנים לאהרן ולבניו ואתנה את הלוים נתנים לאהרן ולבניו ואתנה את הלוים נתנים לאהרן ולבניו """"
מתוך בני ישראל לעבד את עבדת בני מתוך בני ישראל לעבד את עבדת בני מתוך בני ישראל לעבד את עבדת בני מתוך בני ישראל לעבד את עבדת בני 
ישראל באהל מועד ולכפר על בני ישראל באהל מועד ולכפר על בני ישראל באהל מועד ולכפר על בני ישראל באהל מועד ולכפר על בני 

יה בבני ישראל נגף בגשת יה בבני ישראל נגף בגשת יה בבני ישראל נגף בגשת יה בבני ישראל נגף בגשת ''''ישראל ולא יהישראל ולא יהישראל ולא יהישראל ולא יה
  )יט, ח(                                                         """"בני ישראל אל הקדשבני ישראל אל הקדשבני ישראל אל הקדשבני ישראל אל הקדש

ואתה את הלוים תים לאהרן ולביו מתוך 
" בי ישראל"פעמים אמר ' ד - לבי ישרא

בתן שכפלו אזכרותיהן יבמקרא זה להודיע ח
במקרא אחד כמין חמשה חומשי תורה 

לפי שכאן ? למה דוקא בפרשה זו). י"רש(
, מדובר על בחירת הלוים למטרות מיוחדות

לכן , ה חשש שתחלש דעתן של ישראל'והי
 )ם"חידושי הרי (                   .הובלטה חביבותן

  
אף שכל , להורות, ן חמשה חומשי תורהכמי

אחד מהם הוא ספר בפי עצמו בכל זאת 
אף , כך בי ישראל, ביחד הם תורה אחת

שמחולקים לכהים לוים וישראלים הם עם 
  .קדוש אחד

  )דוד מקוצק' ר ר"בשם אדמו, פלאות חדשות(  
        

ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבדה ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבדה ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבדה ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבדה """"
 )כה, ח(                                      """"ולא יעבד עודולא יעבד עודולא יעבד עודולא יעבד עוד

אבל ,  עבודת משא בכתף- ולא יעבוד עוד 
  ).י"רש(חוזר הוא לעילת השערים 

 מה הלשון -: ם אמר"בעל חידושי הרי
יחת השערים פת ולא מאר" עילת השערים"

:  אלא הכתוב אומר-? קודמת לעילה אשהי
). ב, שיר השירים ז" ( בעליםךמה יפו פעמי"
לב ופעימתו כיוי להתעוררות ה" ךפעמי"
ה יפה כמכלומר , ")ותתפעם רוחו"מלשון (

התלהבות ישראל כשהיא עולה במעול 
כי התלהבות צריכה שמירה , ")בעלים("

ולא תתערב בה , שט יותר מדיפשלא תת
, ושבח הוא לבי חמשים שה ומעלה. פסולת

שיש להם ישוב הדעת ושומרים הם על 
זוהי , התלהבותם שלא תתפשט יותר מדי

  )מאוצר חסידות(                  ".ילת השעריםע"

  
על ). י"רש(אבל חוזר הוא לעילת השערים 

ים ישבן חמ) כא, פרק ה(המשה באבות 
שאמר בלוים ומבן : אומר הברטורא, לעצה

 העבודה ולא יעבוד אשים שה ישוב מצביחמ
שיתן , ומהו השירות'  עוד ושרת את אחיו וגו

  ?באיזו עצה מדובר כאן". להם עצה

: ה רגיל לספר מעשה'ם הי"על חידושי הריב
ה יודע איך 'אדם תעה כמה ימים ביער ולא הי

פתאום ראה זקן אחד הולך . לצאת ממו
: אמר בלבו, לקראתו ושמח שמחה גדולה

שאל . מפיו בודאי אוכל לידע הדרך הכוה
. ת מן היעראאמרו לי היכן הדרך לצ: אותו

 שבעים שכן. אף אי איי יודע, עה לו הזקן
רק דבר זה אי יכול . שה אי תועה כאן

,  אתה אל תלך- בדרך שהלכתי אי : לומר לך
את הדרך הכוה שיש . שבדרך זו תועים

את .  תצטרך אתה עצמך למצוא-לילך בה 
, שים לתתיהעצה הזאת יכול בן החמ

לעמוד על המשמר " לשמור משמרת"
איזה שער לעול כדי לא , "לעילת שערים"

  )אברהם מרדכי מגור' ר ר"אדמו(     . שםלהכס
  

        """"ויעשו בני ישראל את הפסח במועדוויעשו בני ישראל את הפסח במועדוויעשו בני ישראל את הפסח במועדוויעשו בני ישראל את הפסח במועדו""""
  )ב, ט(                 

) י, פחס כח(וכן בתמיד " ואו"במועדו מלא 
ל "חז". ואו"מלא " להקריב לי במועדו"
למדו גזירה שוה ששיהם דוחים ) פסחים סו(

אמר בתמיד במועדו ואמר פסח , את השבת
ועוד . רב אפילו בשבתבמועדו ללמד שק

ד אין "מלא לרמוז שעד יום י" במועדו"
כי פסח דורות אין מקחו , לעשות כל הכות

  .רק בארבעה עשר במועד המלא, מבעשור
  )משך חכמה(        

 

בארבעה עשר יום בחדש הזה בין בארבעה עשר יום בחדש הזה בין בארבעה עשר יום בחדש הזה בין בארבעה עשר יום בחדש הזה בין """"
עדו ככל חקתיו עדו ככל חקתיו עדו ככל חקתיו עדו ככל חקתיו ווווהערבים תעשו אותו במהערבים תעשו אותו במהערבים תעשו אותו במהערבים תעשו אותו במ
 )ג, ט(                   """"וככל משפטיו תעשו אתווככל משפטיו תעשו אתווככל משפטיו תעשו אתווככל משפטיו תעשו אתו

הרי קרבן פסח בא לזכר :  יאמרוהכווה שלא
אם , הס שעשה בין הערבים בפסח מצרים

, כן במדבר סיי שתה האורך וזמן השקיעה
ש צורך לכוון לפי הזמן של בין הערבים יו

בין ... לכן אמר במדבר סיי. במצרים
שהזמן הוא כפי מקום עשיית , הערבים
  )משך חכמה (    .וזה כלל גדול בתורה. המצוה

  

ם אשר היו טמאים לנפש אדם ם אשר היו טמאים לנפש אדם ם אשר היו טמאים לנפש אדם ם אשר היו טמאים לנפש אדם ייייהי אנשהי אנשהי אנשהי אנשויויויוי""""
ום ההוא ום ההוא ום ההוא ום ההוא יייי הפסח ב הפסח ב הפסח ב הפסח ב- - - - ולא יכלו לעשתולא יכלו לעשתולא יכלו לעשתולא יכלו לעשת

ויקרבו לפני משה ולפני אהרן ביום ויקרבו לפני משה ולפני אהרן ביום ויקרבו לפני משה ולפני אהרן ביום ויקרבו לפני משה ולפני אהרן ביום 
  )ו, ט(                                       """"ההואההואההואההוא

 -  ולא יכלו לעשת הפסח ביום ההוא
, הצדיקים מזככים ומאמים את אבריהם

, לים אותם שהמצוה תיעשה מעצמהימרג
יהם לא שמעים  אבר- ובמקום שאין מצוה 

כמו שאמר אצל אברהם בשעה שרצה . להם
 בחזקה -" וישלח את ידו"לקחת המאכלת 

כי באמת לא היתה העקדה , ובהתאמצות
ה לא רצה שישחט את "שהרי הקב, מצוה
ולא יכלו לעשות "ולכן כתוב כאן . יצחק
ת והם הרגישו שאין ביכולתם לעש, "הפסח
ין ידעו הד. אבריהן לא צייתו להם, אותו

אך לא ידעו שזה לא , תרה בצבורושטומאה ה
למה , למה גרע: על כן שאלו למשה. ביחיד

ועל זה אמר ? אין ביכולתיו לעשות הפסח
  .שיחיד דחה לפסח שי, להם משה הדין

  )דברי שאול(                                                     

        
ויאמרו האנשים ההמה אליו אנחנו ויאמרו האנשים ההמה אליו אנחנו ויאמרו האנשים ההמה אליו אנחנו ויאמרו האנשים ההמה אליו אנחנו """"

ע לבלתי ע לבלתי ע לבלתי ע לבלתי טמאים לנפש אדם למה נגרטמאים לנפש אדם למה נגרטמאים לנפש אדם למה נגרטמאים לנפש אדם למה נגר
במעדו בתוך בני במעדו בתוך בני במעדו בתוך בני במעדו בתוך בני ' ' ' ' הקריב את קרבן דהקריב את קרבן דהקריב את קרבן דהקריב את קרבן ד

  )ז, ט(                                    """"ישראלישראלישראלישראל
לא מציו בתורה שום מצוה  -למה גרע 

, הקבועה במועד שיש לה תשלומין בזמן אחר
רק בקרבן פסח בלבד קבעה תורה זמן שי 

לפי שהיו אשים ? למה. לקיום המצוה
את מישראל שהתאמצו והשתדלו לקיים 

למה "ם ישהיו מתחים ומבקש, המצוה
אם . אף גאולתם של ישראל תהא כך". גרע

 בלב ופש לרשת ישראל יתעקשו ויתאמצו
  .תבוא הישועה, את ארץ מולדתם

  )שלמה הכהן מרדומסק' ר ר"אדמו(           

  
ויאמר אלהם משה עמדו ואשמעה מה ויאמר אלהם משה עמדו ואשמעה מה ויאמר אלהם משה עמדו ואשמעה מה ויאמר אלהם משה עמדו ואשמעה מה """"

  )ח, ט(                            """"לכםלכםלכםלכם' ' ' ' יצוה דיצוה דיצוה דיצוה ד
: העיו מכל האדם יאמר לשון כזוהיתכן ש

,  אלא-". 'מדו ואשמעה מה יצוה דע"
. תותו של משהומזה יש ללמוד עו, אדרבה

חכם ובגללכם בכ, עמדו: וכך אמר להם
ואשמעה מה יצוה , ד עמדיוובזכותכם שתעמ

לא ,  שאם תלכו מפה ותיחו אותי לבדי-' ד
  .'חי ובזכותי לדעת מה יצוה דויהא בכ
  )אהרן מקרלין' ר ר"אדמו(                                 

  
כתלמיד  - לכם' עמדו ואשמעה מה יצוה ד

אשרי ילוד אשה ; המובטח לשמוע מפי רבו
ה 'ה רוצה הי'שכל זמן שהי, שכך מובטח

ובכל זאת מין ). י"רש(מדבר עם השכיה 
 - ? הבטחון הזה, העיו מכל אדם, למשה

אשים אלו באו במרירות לב , אלא
למה : וקקות פש לפי משה ואמרותשובה

וכאשר ראם משה . גרע בתוך כלל ישראל
ה מובטח 'הי, פלות רוחם ובכיסופםיבש

לב שבר "כי , שיבוא אליו הדבור בזכותם
ה 'הי, ובכיסופם" ודכה אלקים לא תבזה

לב "כי , ר בזכותםובטח שיבוא אליו הדבומ
, תהלים כא" (שבר ודכה אלקים לא תבזה

, "לכם' ואשמעה מה יצוה ד"כן אמר ול). יט
בזכותכם אזכה לדבר עם , "לכם"דווקא 
  )יחזקאל משיאווע' ר ר"אדמו(              .השכיה

 

עשה לך שתי חצוצרת כסף מקשה עשה לך שתי חצוצרת כסף מקשה עשה לך שתי חצוצרת כסף מקשה עשה לך שתי חצוצרת כסף מקשה """"
תעשה אתם והיו לך למקרא העדה תעשה אתם והיו לך למקרא העדה תעשה אתם והיו לך למקרא העדה תעשה אתם והיו לך למקרא העדה 

  )ב, י(                    """"ולמסע את המחנותולמסע את המחנותולמסע את המחנותולמסע את המחנות
למה צטוה משה  - עשה לך שתי חצוצרת

ולא , ות דוקא להקהלת העדהת חצוצרולעש
  .ב"שופרות וכיו

משה ). צורות- חצי(צרות -לשון חצ, חצוצרות
, ה ממחציתו למעלה מלאך'רביו הי

עשה לך שתי : וזהו. וממחציתו ולמטה אדם
, משתי הצורות שבך עשה אחת, חצוצרות

ובזה . שאין שלימות אלא בשתיהן יחד
  .תקהיל ותאחד את העדה

  )'ץדב בר ממזרי' המגיד ר(
 

        """"ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעוובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעוובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעוובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו""""
 )ז, י(  

 כשתהיו מהיגי -" ובהקהיל את הקהל"
 תהיו ישרים ושלמים - " תתקעו", הדור

,  אל תהיו שבורים-" ולא תריעו "-. כתקיעה
  . רצוצים ומעורערים

  )מאיר מפרמישלאן' ר ר"אדמו(                            

  
, כידוע ליודעי חן תקיעה היא בחית חסד

ראל אין שכשיש אחדות בי. םי די-ותרועה 
חבר עצבים אפרים , כאמר, שטן ואין פגע רע

וכשיש פירוד לבבות שולטים ".  הח לו-
: וזהו".  עתה יאשמו-חלק לבם  "-הדיים 

כשהם וסעים זה . הםיו למסעעתרועה יתק
 עצמם  הסיעו- כמו שדרשו סעו מזה (מזה 

אז , שהם מפורדים ומחולקים) מן האחוה
 כשיש -ובהקהיל את הקהל , הדיים שולטים
ה שליטת 'אז תהי,  תתקעו- בייהם אחדות 

  )קרבן העי(                                       .החסדים



 

  

  
רמז ". עי"סופי תיבות  - ויהי בסע אהרן

שעל פי רוב הוא , שחייבים או לכבד את העי
ו בסבר לקבל, ווסע ממקום למקום, ע וד

. כמו שמכבדים את ארון הקודש, פים יפות
ה "כשם שהקב: ויש קשר ושייכות בין שיהם

: שוכן בין שי בדי הארון כמו שאמר
כך עומד תמיד לימין , "וועדתי לך שם"

כי יעמוד לימין ) "תהלים קט(כדכתיב , העי
מכו ולת, ולכן חובה עליו לקרבו". אביון

  )דברי אברהם(      .     אפשרשולסעדו בכל מה 

        
והאספסף אשר בקרבו התאוו תאוה והאספסף אשר בקרבו התאוו תאוה והאספסף אשר בקרבו התאוו תאוה והאספסף אשר בקרבו התאוו תאוה """"

וישבו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי וישבו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי וישבו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי וישבו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי 
  )ד, יא(                            """"יאכלנו בשריאכלנו בשריאכלנו בשריאכלנו בשר

ה להם 'וכי לא הי - ויאמרו מי יאכלו בשר
ה לבי 'הלא כבר אמר ומקה רב הי? בשר

  ).י"רש(אלא שמבקשים עלילה ? ראובן
באמת לא היתה , התאוו תאוה: לפי כן כתוב

כי היו בי חורין , להם לישראל תאוה לבשר
הם , "התאוו תאוה"אך הם , ר"מיצה

ה 'ראה הי. ה להם תאוה'השתוקקו שתהי
, להם שמוטב להם להגיע לידי תאוה לבשר

ויאכלו את הבשר , והם יעמדו בסיון
ובזה יעשו חת רוח , בקדושה ובטהרה

, ת"ודרכם זאת לא ישרה בעיי השי. ת"להשי
אף ,  סיוןיכי אין אדם צריך להביא עצמו ליד

אם יזכה על ידי כך לעלות למדרגה יותר 
. ה וגיעה עצמית'כי דרך זו יש בה פי, גבוהה

מרוצה יותר ', אדם שירא באמת את ד
כמות ובלי חבלי הת, בפשטות שבעבודה

  )שפת אמת(                             .תאוה וסיוות

        
חתיו חתיו חתיו חתיו שפשפשפשפממממוישמע משה את העם בכה לוישמע משה את העם בכה לוישמע משה את העם בכה לוישמע משה את העם בכה ל""""

מאד ובעיני מאד ובעיני מאד ובעיני מאד ובעיני ' ' ' ' איש לפתח אהלו ויחר אף דאיש לפתח אהלו ויחר אף דאיש לפתח אהלו ויחר אף דאיש לפתח אהלו ויחר אף ד
  )י, יא(                                 """"משה רעמשה רעמשה רעמשה רע

 - וישמע משה את העם בכה למשפחתיווישמע משה את העם בכה למשפחתיווישמע משה את העם בכה למשפחתיווישמע משה את העם בכה למשפחתיו
ה עי 'לא הי. המן ירד בשביל כל אחד בשוה

. ה שויון גמור'הי; ולא הבדל ברכוש, ועשיר
כל אחד , "פחתיושלמ"ובכל זאת התלוו 

ר ת הרי בעייו היא יו,פחתו קופחהשחשב שמ
בעיי משה "ולכן , מיוחסת ויותר חשובה

כי במה מתשאת משפחה אחת על ". רע
, לה על של זוווכי ייחוסה של זו ע, חברתה

רכוש כולם , הרי כולם היו במעמד הר סיי
  ". איש לפתח אהלו"שוה והמן יורד לכולם 

  )יצחק בלזר' ר(                                                 
  

על  - שה את העם בכה למשפחתיווישמע מ
על עריות האסרות להם , עסקי משפחות

הרי קיימא לן גר ושא , וקשה). י"רש(
ואחר . דגר שתגייר כקטן שולד דמי, אחותו

 -? מתן תורה הרי היו ישראל חשבים כגרים
ויש לומר שלא אמרין כקטן שולד דמי אלא 

אבל אם תגייר . אם תגייר מרצוו הטוב
וישראל קבלו . קטן שולדככרחו לא הוי בעל 

ה דים 'ולא הי, ה'את התורה על ידי כפי
ולכן בכו על עריות שאסרו , כקטן שולד

  )ה'גור ארי(                                            . להם

  
 -  וישמע משה את העם בכה למשפחתיו

 על עסקי - ורבותיו אמרו למשפחתיו 
). י"רש(על עריות האסרות להם , משפחות

ותת לעבדך לב שומע : שלמה התפלל
הפרס צריך להיות מחון ). ט, מלכים ג(

בחוש מיוחד להכיר ולהבין מחשבות בי 

משהו " שומע"הם אומרים בשר והוא . אדם
  .אחר

וישמע יהושע את קול העם "על הפסוק 
איתא במדרש קהלת ) יז, תשא לב" (ברעה

, פסוק ושבתי וראיתי תחת השמש(, רבה
אדם ! יהושע: אמר לו משה) "יא, קהלת ט

איו יודע , רבוא' שעתיד לההיג שררה על ס
מהיג של דור צריך ". להבחין בין קול לקול

לירד עד שרשו של , להיות בעל הבחה דקה
  )אוצר התורה( .דבר ולהבחין מה רוצים באמת

  
האכי הריתי את כל העם הזה אם "

אכי ילדתיהו כי תאמר אלי שאהו 
שא האמן את היק על בחיקך כאשר י

  )יב, יא(     "האדמה אשר שבעת לאבתיו
חובת האב לזון את : יש שי סוגי חובות

וחובת המגדל ילד של אחרים ווטל , ילדיו
אם יכול , ומה ההבדל בייהם. שכר

כי לאב , להשתחרר מחובתו בימוק שאין לו
ה לו 'הוא חייב להתאמץ שיהי, מוכרח להיות
 יכול להפטר אם יש לו אבל זר. לזון את ביו

האכי הריתי : וזה טען משה. ימוק משכע
שרובץ עלי עול שאין להפטר , "את העם הזה

כי תאמר אלי שאהו בחיקך "אלא מאי . ממו
הייו כאדם , "כאשר ישא האומן את היוק

והרי פטור אי , "מאין לי בשר"אם כן , זר
  )ת החושןקצו(                              . מהחוב הזה

  
כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר ישא 

הרי :  מקשים המפרשים-  האמן את היק
למה , היא המחזיקה את התיוק, תהאומ
 אלא - ? כאשר ישא האומן את היוק"אמר 

מכים את ) יומא עה(ל "העין הוא על פי חז
, ם של מלאכי השרתחל, המן לחם אבירים

במשפיע ה צורך 'ולזה הי, ה לחם רוחי'שהי
ל שהמן ירד " חז אמרוכי, רוחי הוא משה

, מזון גשמי, אבל כששאלו בשר, בזכות משה
איי מסוגל אלא , מאין לי בשר: אמר משה

דרכה של אם להשקיט ו. להשפיע רוחיות
, את רעבון היוק בזה שהיא מיקה אותו
, אולם אין בכח האב להשקיט את רעבון בו

י דבר כיון ששאלתם ממ: וזה שאמר משה
דומה אי כאומן הייו , שלא אוכל לתת לכם

שאין בכוחו להשקיט , כאב הושא את היוק
  )תפארת צבי(.                                 את תאבוו

  
  

  הליכות והלכות
  דיני בישול גויים

שתבשל , ל גזרו איסור אכילה על אוכל"חז
אפילו אם המאכל כשר מבחית . י גוי"ע

מרכיביו או אפילו אם בושל בביתו של 
בכדי שלא יהיה . (ישראל ובכליו של ישראל

קירוב דעת בין ישראל לגוי ואין חילוק אם 
  ).ז או וצרי או מוסלמי"עובד ע

  .ל גוילא כל מאכל אסר בבישו* 
  :ל אמרו שהם גוזרים רק בשי תאים"חז
  .מאכל שאיו אכל חי וחייב בישול. א

אם אכל דבר שהוג לאוכלו חי לא חל איסור 
, פירות, חלב, גביה: כגון. בבישול של גוי

ירקות ומים אולם דבר שאיו אכל חי אסור 
, בשר, דגים, ביצים: בבישול של גוי כגון

תפוחי ).  בשוםויש המתירין(שום , אורז
  .יפס עבה'אדמה וכן צ

או האכל , מאכל העולה על שולחן מלכים. ב
אולם מאכל שאין . בסעודות חשובות

, סרדיים, ולכן דייסא.  מותר,מחשיבין אותו

חטים מפרוסות (יפס 'צ, פופקורן, תירס
  .של תפוחי אדמה ושוקולד מותר) דקות

האיסור חל על בישול אבל מאכל שגוי עישן * 
אולם כתבו . תו או כבש אותו אין איסוראו

 או בחשמל או בקיטורשבישול , הפוסקים
  . דיו כבישול ממש ואסרקרוגליבמ
באופן בו יש איסור בישול חלקו מרן * 

לדעת מרן . א"והרמ) מהג הספרדים(ע "השו
צריך ישראל לעזור בעצם הבישול , ע"השו
או לערבב , להיח את הסיר על האש: כגון

כן יש מתירין אם . כל ולקרב בישולואת האו
כ הדליק ישראל "הגוי שם על הכיריים ואח

וכן הגו (א "ויש אוסרין בזה אבל לדעת הרמ
מספיק שישראל ידליק את האש ) האשכזים

.  זה מותר,ואז אפילו היח הגוי ועשה הכל
הספרדים פוסקים כדעת מרן ולכן יש להזהר 

א י יהודי אל"שלא יסתפק בהדלקת האש ע
ואפילו . גם ייח את הסיר או יערבב בסיר

א אסור לו לאכול "מתארח אצל והג כרמ
ולכן צריך להזהר . אם רק הדליק ישראל

בחתוות ובמסעדות להקפיד לפי מהג 
  .הספרדים

כתב , י גוי"שבושל ע, לגבי שתיית תה וקפה* 
ל שמצד הדין יש מקילין וכן "זצ' בן איש חי'ה

 ותבוא עלי, שתותאך המחמיר שלא ל, הגו
  .הברכה

יש לציין שדיים אלה אמרו רק לגבי * 
הדין הוא שאפילו , אך לגבי אפיה, בישול

ע אין "הדליק ישראל את האש ואפה הגוי לכו
לכן במאפיה . וזה חשב פת ישראל, איסור

מספיק שיהודי יבעיר את האש בתחילת 
הדומים לזה ואסורים , אבל יש דברים. היום
אין , שמטגים בשמן עמוק, ותסופגי: כגון

זה חשב כאפיה אלא כבישול ולכן על היהודי 
וכן בצק . להכיס את הסופגיות לשמן

כ "א לא מבושלים ואח"שבתוכו בשר או תפו
א "מכיון שמבשלים התפו. אופין אותם

. בתור עם הבצק וחל איסור בישול גוי
  ! שיהודי ייח בתור, לדעת הספרדים,וצריך

חזון "דעת ה. יגן גויטיות שלגבי סופג
  .להתיר אם הדליק יהודי את האש" ה'עובדי

. ל בשעת הדחק"ה זצ'עוד כתב הרב עובדי
ספרדי המקל לאכול אף שזה בישול שרק 

שמקילים . (יהודי הדליק את האש וגוי היח
יש לו על מי לסמוך אבל ) בי אשכז

ה בישול ישראל 'לכתחילה ודאי שיזהר שיהי
די ייח על האש או שיערבב גמור שגם יהו
  .לקרב הבישול

  

  מעשה חכמים
  תמימותו של יהודי

ה שושע בזכות 'ד היהודי מאגלי"העו
  ...תפילתו והבטיח שלא יבקש עוד פעם

ח "ת, את הסיפור שלפיו סיפר לי קרובי
והוא , ששמע זאת מאביו, מופלג בלודון
  .פלאי עד מאוד

, ןדי-לאביו של הרב המספר יש ידיד עורך
והה . יהודי שיודע מעט מאוד על יהדות

כי , ד בפיו"התלון העו, בשיחה אחת עמו
בעבודתו קיבל עליו . הוא מצא בצרה גדולה

להיות פרקליט של כרי אחד שהסתבך בעין 
המשפט התגלה כי הלקוח  הלךמוב, פלילי

עד שהשופט לא חסך , הזה הוא רמאי גדול
אותו , רתו גם מהעורך דין שלווביק-שבט

ועל כן , ה מודע לרמאות לקוחו'האשים כי הי
  .החליט להעמיד למשפט גם את עורך הדין

ה מתהל כל העין המשפטי בדרך 'באגלי
פטים מדקדקים לא רק והש, קפדית ביותר



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

URUGUAY

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

Jose Ellauri 1028 esq. Cavia
Montevideo - Uruguay - 11300

 
 

  

ם עם גאלא , עם האשמים העומדים למשפט
, ה עליהם שום רבב'שלא יהי, הדין-עורכי

, גדולהד שלפיו סכה "ולכן שקפה לעו
שלא רק שיפסלו אותו מכאן להבא מלעסוק 

אלא עלולים עוד להטיל עליו עוש , במקצועו
כשסיפר זאת לאביו של קרובי . כבד עם קס

ידע לשית עצה אה במבוכה גדולה ול'ל הי"ה 
  .בפשו

העצה , שמעי ידידי: שיחו-אמר לו איש
שתעשה ככל אחיו בי , הטובה ביותר היא

של עולם -פלל פשוט לרבווהייו להת, ישראל
  !..והוא יוציא אותך מן הצרה

 זה -? לבקש מהשם, מה: ד"משיב לו העו
: אמק לך טעמי? וכל כך למה! איי יכול

פעם כבר ביקשתי ממו ישועה והבטחתי לו 
ה הדבר 'ומה הי!.. שיותר לא אבקש שום דבר

שביקש ועל זה תן את הבטחתו שיותר לא 
 עיקרו ולבו של הסיפור זהו, הה כי כן? יבקש

  :שלפיו
מספר שים קודם לכן הוא הוזמן 

ויצא לשם , ה לצרכי עבודתו'לאוסטרלי
הוא לקח . שבעה חדשים-לשהות של ששה

, ובההעמו בסיעתו את בתו היחידה והא
בהיות שם , והה.  אז בת שבע שיםהשהית

חלתה לפתע הילדה בצורה , ה'באוסטרלי
מיד לבית והרופא הזעיק אותה , קשה

, שם ערכו לה סידרה של צילומים, החולים
: והדבר הורא ביותר תגלה בצילומים אלה

מיד ! גידול סרטי, ל"המחלה הוראה ר
אבל עברו כמה , פתחו בסידרה של טיפולים

,  ויותררשבועות ומצבה הלך ועשה גרוע יות
אמר הרופא , ה בשבת'זה הי, עד שיום אחד

ולא ותרו , ריטיכי מצבה ק, ד"ה העו'לאבי
  !...שלוש בלבד לחיות-לה אלא שעתיים

ה מזועזע וחרד לשמע הבשורה 'האבא הי
 פלה, אך משהתאושש קמעא, הוראה

אמם . הכסת-החלטה בלבו ללכת מיד לבית
, לא זכר שום דבר של יהדות, הרבה לא ידע

ה בר מצוה לקחו ' זכר שביום שהי,זולת זאת
  הוא לא . ןאביו לבית כסת והיח תפילי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

זה . כסת-יצא והחל לחפש בית, השתהה
חיפש וחיפש את , ה כבר בשעות הצהצרים'הי

ה אז ריק ' הי"ביהכ, כסת-שמצא בית
הוא כס . ה פתוח'הי, למזלו. מאשים
 לבו מר עליו פרץ בבכי עז יותהבופימה 

ובתוך בכיו עמד , שמשך שעתיים ללא הפוגה
מך דבר אי מוכח לבקש מ, ע"רבש: ודיבר

 לא אבקש עוד רואי מבטיח לך שיות
אי מבקש ממך שבתי האהובה !... משהו

כך עוד שאר זמן מסויים !... תישאר בחיים
. עד שלפתע חש באיזו הקלה על לבו, בבכיו

הראוי לחזור ן תו רגע גמר אומר שמובא
  .החולים ולראות מה המצב-לבית

, טת בתויהחולים ליד מ-והה בשובו לבית
דבר פלא : רופא את פיו ואמר לומקדם ה

הרופא ! ה'היא פקחה את עיי: ומאוד מוזר
לא היסס ומיד ערך לה בדיקה ובסיומה אמר 

,  למחרת בבוקר!יש תקוה, תראה: לאב
היא כבר , החולים- כשחזר שוב האב לבית

כך החל תהליך מופלא של . ביקשה מעט מים
  .שיקום הילדה

ן עד שכעבור שבועיים היא כבר ירדה מ
החליטו מיד , משהגיעה למצב זה. המיטה

האם יש לה או : לעשות לה בדיקות יסודיות
עשו הצילומים וכולם , והה? אין לה סרטן

! אין שום דבר! ס ופלא: מתפעלים שם
מש ויצאו מן הרופאים כולם השתוממו מ

, פו את כל רופאי העירעד שהלכו ואס, הכלים
כשהם מציגים בפיהם את הצילומים 

שוים שהראו בבירור את הגידול ואת הרא
הצילומים החדשים שבהם לא מצא שום 

אין זה אלא ס : וכולם הפטירו ואמרו, דבר
  !...משמים

: סיים עורך הדין את סיפורו ואמר לידידו
שלא '  הלא הבטחתי לד,עתה הלא שמעת

  ...?.ואיך אוכל להפר הבטחתי, רתאבקש יו
ע " הרבש!אין בכך כלום: ל"אמר לו ידידו ה

ל אתה בם הבטחת אמאתה א, איו אדם
  חום וחון רהוא , יכול ללכת ולבקש עוד פעם

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

, הלך והתפלל שוב, מששמע כך. וייעתר לך
הוא יצל מן , ואמם תפילתו הועילה לו

  !...המשפט ויצא זכאי
הה לפיו כל הסיפור הפלא ששמעתי מפי 

עד , וממו עליו ללמוד ולהבין, קרובי הרב
מסבב כל הסיבות מרבה מופתיו '  דכמה

באדם המאמין בו בתמימות ומרחם עליו 
וחומר לאדם - קל, מכוולקרבו אליו ולת

שאם , המכיר את בוראו ומקיים מצוותיו
לבל יפול , הוא מצא בדוחק או בצרה כלשהו

רק יתחזק באמוה ובטחון , ביאוש חלילה
  .חסד יסובבו' והבוטח בד, ת"בהשי

  )רכא- טאמוה פשוטה רי(
  
  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת
  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  ל"זצוקשרה 

  ה.ב.צ..ת

 


