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ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל ויאמר 

כי ' ואל בני ישראל תדבר לאמר קחו וכו' אל אהרן קח לך וכו

ויאמר משה  .'וכו אשר צוה משה ויקחו את. נראה אליכם' היום ה

  )ו- א, ט(' תעשו וירא אליכם כבוד ה' זה הדבר אשר צוה ה
אלא אותו יצר הרע העבירו ? מהו זה הדבר תעשו: "תורת כהניםוב

 ".מלבכם ותהיו כולכם ביראה אחת ובעצה אחת לשרת לפני המקום

לאחר , "זה הדבר תעשו": מר משהמה שא תורת כהניםכלומר שהוקשה ל

אמנם הקרבתם , משה רבנו לומר להםן יאלא שהתכו ,שכבר עשו הכל

' אך זה עדיין לא מספיק בשביל שישרה ה, ועשיתם הכל כפי שצויתי

מלבכם ותהיו העבירו  אותו יצר הרעאת  –" זה הדבר אשר תעשו" ,עליכם

אז תזכו להשראת , כולכם ביראה אחת ובעצה אחת לשרת לפני המקום

  ."'וירא אליכם כבוד ה"השכינה 

בכדי לבאר לאיזה  ,תורת כהניםהרבה פירושים שונים נתנו על דברי ה

  . יצר הרע הכוונה

כאשר  יכ ,היצה״ר הוא של גאוה יכותב כ ע"זי "״פנים יפותק בעל ה"גהה

אפשר להכשל בזחיחות  ,נמצאים בדרגה גבוהה של עבודת המלך במשכן

  .הדעת ולהגיע לגאוה
 

נה שהכוו "אלימלךנועם "כתב בספרו  ע"נסק זי'מליעז ק רבי אלימלך"הרה

  .ודרכ ליצה״ר של שקר ומבאר זאת על פי
 

תורת "את דברי הבמכתב מביא  ע"זימגור  "אמת י״אמרק בעל ה"רהה

ם ייה ומחלוקת ולכן מסטטהכוונה היא ליצה״ר של ק יוכותב כ ,"כהנים

והביא  עוד הוא הוסיף ".ותהיו ביראה אחת ועצה אחת: ""תורת כהנים"ה

פני מה כתב שם לפני כן את הסיבה מ "תורת כהנים"ה, נהדה: ראיה לכך

מכירת חטא  גםמפני שיש בידם , הקריבו ישראל יותר קרבנות מאהרן

והוא , הוא המרקד בינינו עדיין, והנה אותו יצר הרע הידוע. ש"עיי, יוסף

ה הכין אז בתחילת "ומשה רבנו ע, עוון שנאת חנם כמובא בגמרא

ולכן עתה , מקדש שיהיו עד היום האחרוןהשראת השכינה על כל בתי 

סיים  – בעקבתא דמשיחא צריכים להזדרז למעט המחלוקת והשנאת חנם

   ...נויאת דבריו הנוקבים שלצערינו עדיין תקפים לימ" אמרי אמת"ה
 

מדוע לא כתב  :שאל ע"מגור זי" בית ישראל"ק בעל ה"הרהבנו ואילו 

 "תורת כהנים"ה: והשיב? צה״ר הכוונהיבפירוש לאיזה  "תורת כהנים"ה

כל אדם נשלח לזה  ימכיוון שידוע כ ,צה״ריבכוונה תחילה לא פירש לאיזה 

צה״ר מסוים שזהו מרכז הכובד של ים לעבוד על מדה מסוימת או העול

. י נכונים הדברים גם לכל דור ודורטובמקביל לאדם הפר. עבודתו בעולם

   .צה״ר מסוים שעליו צריך להתגברילכל דור ותקופה ישנו 

נסתלק ( "בזמן ה״פנים יפות. ובאמת דברי כולם אמת לפי זמנם ותקופתם

א אדר "נסתלק כ(ע "נסק זי'אלימלך מליעז' בזמן הרבי רו) ה"תמוז תקס' ב

ה הי" אמת יואילו בדורו של ה״אמר. ושקר ר של גאוה"היה היצה) ו"תקמ

היה מעורב רבות בהשכנת  "אמרי אמת"ה אכןו( .היצה״ר של מחלוקת

 )...כידוע ארץ ישראלשלום במקרים רבים של פילוגים בין בפולין ובין ב

הרה טבזמנינו היצה״ר הוא של ענייני קדושה ו יכ" וסיים ה״בית ישראל

תורת "ה ייצה״ר כו את סוג הטבהשמי" תורת כהנים"וזאת כוונת ה

  .כיוון לכל דור ודור כפי העבודה שלו" כהנים

  

  

  

  

  
  

ם מא לפרס"אחד מגדולי צדיקי הדור שליט נידברים נוקבים שביקש

  :ברבים
שאמר לי  א"השבוע נקראתי אל אחד מגדולי צדיקי דורנו שליט :אמר הכותב

ביקשני לא הייתי מסוגל לכותבם לולי (. לבהכל חדרי את הנוקבים דברים נוראים 

  :)לפרסמם ברבים למען ישמעו ויראו

מיוחד זמן זה היה  –ו"תשעפורים . כך פתח אותו צדיק! החמצנו, חבל, חבל"

  ...!שנדחה חבלכמה  ,כמה חבל –לגאולת עם ישראל של עת רצון 

הצרות עין , הפלגנות, המחלוקת הזאת" –אותו צדיק המשיך  – "זה ברור"

  ..."לכךהרבה גרמה  ך מחננוובת והשנאת חנם

יתן לבית המקדש לא , שמה שגרם לחורבן בית המקדש, מתי כבר יבינו זאת

   !מתי כבר יבינו זאת !בנותלהי

הכח להכניס הוא עובד בכל  ,ותמיד כשיש זמן ראוי, זההסוד המ יודע את "הס

והעבודה שלנו להבין זאת ולא לתת לו את הכח  ,שנאת חינם בתוך מחננו

   ...לקטרג עלינו

  ..!.כמה חבל שהחמצנו ,כמה חבל

ה מחלוקת נוראה וקרה מה תהי ,לפני השואהלקח ממה שקרה  צריכים ללמוד"

  ..."שקרה

•   

 הדור ובפרט כשהם נשמעים מאחד מגדולי וצדיקי  נוקבים וכואביםל "הנהדברים 

 ה רבנוששמע "זי" אמרי אמת"ואחרי הדברים שהבאנו לעיל בשם ה, א"שליט

ה לנו בשעת הקמת המשכן על אותו יצר הרע של מחלוקת ושנאת חנם וכבר צי

כפולה  הם מקבלים משמעות -בכדי שתשרה השכינה בתוכנו  שנעביר מליבנו

    ...ומכופלת

אהבת ישראל רבה בנ ,נלמד לקח !בכל יום שיבוא אחכה לו, אל לנו להישבראך 

 וכך נזכה להשראת השכינה ולהתגלות משיח צדקנו ,מחננותוך ב אהבת חנםבו

  !אמן, במהרה

מתוך הפסוקים  גודל הזמן של שנה זועל סיים ברמז נפלא ששמענו השבוע נ

ו נזכה "תשעבשנת  –" 'ו וירא אליכם כבוד ה"תעש: "הראשונים של פרשתנו

, יםים גלומתוך רחמים וחסד נו אמןייתגלה ויתראה אלינו במהרה בימ' שכבוד ה

הגאולה וכבר  חודש –ניסן  מברכין את חודשהשבת  –והזמן קא גרים ליה 

  "!בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל"ל "הבטיחו לנו חז

' ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה .'וכו אשר צוה משה ויקחו את

  )ו-ה, ט( 'תעשו וירא אליכם כבוד ה
שהרי נאמר בפסוק  ,מיותרכפסוק זה נראה לכאורה על מה ששאלנו בתחילה ש

ע "זי" בני יששכר"ק בעל ה"הרהתירץ  – הקודם שעשו את אשר צוה משה

   :")עיטורי תורה"הובא בספר ( תירוץ למדני ונפלא

ולכן אין , "אין קטיגור נעשה סניגור" )כה אש השנהרלמדנו בגמרא דהנה 

והנה כאן . ואין תוקעין בשופר של פרה, משמשים בפנים המקדש בבגדי זהב

ואיך , )לכפר על מעשה העגל" (קח לך עגל בן בקר לחטאת" )'פסוק ב(נאמר 

  ?הקטיגור נעשה סניגור

, יציאה להויה) משוינן(כיון דמקשינן ) "קדושין ה(ל מקשים לכאורה "אלא חז

: ומתרצים? תהא אשה מתגרשת בכסף) משווים בין קדושי האשה לגרושיה(

שטר , אם כן, ומקשים. אין סניגור נעשה קטיגור, מוציאכסף  –יאמרו כסף מכניס 

מילי דאי שטרא : "ומתרצים, )הרי אשה מתקדשת בשטר ומתגרשת בשטר(נמי 

ובשטר , כניסה בשטר קדושין כתוב לשון, כלומר, "לחוד ומילי דהאי שטרא לחוד

  .אותו המטבע, אבל הכסף היינו הך, גרושין כתוב לשון יציאה



 

  

  

הגם שאין , "לחטאת... קח לך עגל"אחרי שנאמר : כ הפירוש כאן"אוזה 

, כלומר, "תעשו' זה הדבר אשר צוה ה", אבל, קטיגור נעשה סניגור

רו אז אחרת ממה שאמ', שתאמרו בדיבור שאתם עושים את אשר צוה ה

וממילא ', כאן תכוונו ותאמרו לשם ה, אלה אלוהיך ישראל: במעשה העגל

   .מילי דהאי לחוד ומילי דהאי לחוד

  )ד, ט(נראה אליכם ' כי היום ה
תעשו וירא אליכם ' ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה) "'פסוק ו(לקמן 

לפי שכל שבעת ימי : "וזה לשונו) ג"לקמן פסוק כ(י "ופירש רש". 'כבוד ה

לא שרתה בו , המלואים שהעמידו משה למשכן ושמש בו ופירקו בכל יום

כל הטורח , משה רבינו, ואומרים למשה, והיו ישראל נכלמים. שכינה

לכך אמר , שטרחנו שתשרה שכינה בינינו ונדע שנתכפר לנו עוון העגל

חי כדאי אהרן א". 'שו וירא אליכם כבוד התע' זה הדבר אשר צוה ה"להם 

ועבודתו תשרה שכינה ביניכם ותדעו  נותיושעל ידי קרב, וחשוב ממני

  ".שהמקום בחר בו

דידוע שסניגורם של ישראל בבית דין  :בפירוש על התורהש "הראוכתב 

והנה ) "ג"י, 'פרק י(ש בספר דניאל "וכמ, של מעלה הוא המלאך מיכאל

ואין אחד ) "א"פסוק כ(ושם " מיכאל אחד השרים הראשונים בא לעזרני

כי אם : "ותובפירוש המצוד" מתחזק עמי על אלה כי אם מיכאל שרכם

 ". מיכאל שר וסניגור של ישראל הוא מתחזק עמירק  –" מיכאל שרכם

מיכאל סינגר על ישראל לכפר על חטא העגל ולהשרות , גם כאןובודאי 

   .שכינתו יתברך בישראל

 הסנגוריא עםיחד  ,השמיניביום ' ונמצא שעל ידי אהרן הכהן ועבודתו הק

ת בהשראת שכינתו "נראה השי ,של ישראל של מיכאל השר הגדול סנגורן

  .במשכן

נראה ' כי היום ה" 'הקנו יל בתיבות תורת"כל הנ מרומזש ש"כתב הראו

שעל ידי ". מיכאל"אותיות " אליכם". "אהרן"אותיות  –" נראה". "אליכם

  .ה השרה את שכינתו בתוכנו"עבודתם של שניהם הקב

כתב שהסנגוריא של מיכאל להשרות שכינתו  "שארית מנחם"ובספר 

 )'ה, א"ירמיה פרק נ(אלוקיו משראל ילמן אא לי כ" :הוא יתברך בישראל

ה להשרות "הקב, והיינו דלפיכך צריך כביכול. מיכאל" ראשי תיבות

   .שכינתו בישראל

, ט( תהחטא תוד מעשוירוישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם 

   )כב
מרדומסק " תפארת שלמה"ק בעל ה"הרהיהודי כתב כאן חיזוק גדול לכל 

  : 'וזה לשונו הקע "זי

. "אין מעבירין על המצות) "א"ג ע"יומא ל(ל "חזמאמר יש לפרש על פי "

 ,לומר לו ,להיפתהעבודה זו  בגשתו אלהאדם  תדרך היצר לקרר א שכן

   ...?אל הקודש גשתימלא לבבך ל ךמלא עון ואי תההלא א

 הבריות מרחם עלו הל פכשומע תפלת  ה"כי הקב ,אינו כן תאולם האמ

  . תפילתו ברחמיםלקבל 

 העבירותעל זכרונו  הל יעלב –" צותהמ ירין עלבאין מע" ל"ה שאמרו חזוז

 עושה טוב ה תבשעה שא – סור מרע ועשה טוב כי, בעת עשיית המצות

  . אל תזכור עודבך לב בךהרע מקר תסיר

ך את ישראל לא ברמ יהשעה שאהרן הב "'החטאת וגו מעשות וירד"וזה 

   ...ה זוכר החטאת שלהםהי

אל  דשאני מתפלל תמי – "עת רצוןפלתי לך ה׳ תואני " וזה פירוש הפסוק

 ה"כי הקב דעתימאשר י. ויהיה עת רצון אני שיקובל תפלתיובטוח ' ה

  ...ברחמיםומקבל תפלתם  על עמו רחםמ

ותצא אש מלפני ' ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו וכו

   )ג- א, י( אהרן וידום ...'ותאכל אותם וימותו לפני ה' ה
שני כי כשמתו , )ועוד" תפארת שלמה"מובא בשם ה( צדיקים היו אומרים

וקיבל  –" וידום אהרן"משבחו הכתוב , אנדב ואביהו, בניו של אהרן הכהן

נעים כפי שמצינו אצל , מזו אבל יש עוד מדרגה גבוהה, שכר על השתיקה

שלאחר כל הצרות והיסורים  ,ה"דוד המלך ע' משיח הזמירות ישראל 

  !...שעוד יגיד שירות ותשבחות, כלומר, "ולא ידוםלמען יזמרך כבוד : "אמר
 

 את דברי ע"ק רבי מנחם מנדל מקוצק זי"הרה" שרף"הבדברים הללו ביאר 

צר הרשע כי בעת שאמר נבוכדנ, הקשים להשגה) ב, סנהדרין צב(הגמרא 

מלכות  הימלכות, ותמוהי כמה תקיפין, יןאתוהי כמה רברב): "לג, דניאל ג(

ונפלאותיו התמוהים , אותותיו כמה גדולים(" ושלטנה עם דר ודר, עלם

 –) וממשלתו עם כל דור ודור, מלכותו מלכות עולמים, מאוד חזקים

ביקש לגנות כל שירות ותשבחות שאמר , יואלמלא בא מלאך וסטרו על פ"

, שהיה מסדר שבחות נאות יותר מדוד: "י"ופירש רש, "דוד בספר תהלים

ברוך הוא היה נוטה אחריהן יותר מאחרי השירות הקדוש  –ואילו אמרן 

  ".שעשה דוד

צר עלה על הדעת שתשבחותיו של נבוכדנוכי איך י, והדבר אומר דרשני

  וממה , מתשבחותיו הנפלאים של דוד המלך הרשע יהיו חשובות יותר

  

  

  

מדוע הפריעוהו מלמלא את רצונו ותפקידו לשבח את , שאם אכן כן הוא, נפשך

  '?ה

ירבו בשמים לשמוע את שס הכוונה בזהשאין  –ע "ק מקוצק זי"הרהאלא הסביר 

אלא נבוכדנצר רצה לומר שירות ותשבחות כשהיה מושל  ,צרדנשירת נבוכ

בא מלאך וסטרו על פיו ומיד לא היה יכול לומר , בכיפה ולא היה חסר לו כלום

וכי ? אתה רוצה לומר שירה בעוד כתרך על ראשך: "ואמרו לו בכך, שירה

         !"...הבה נשמע כיצד הנך אומר שירה אחר שסטרו לך על פיך? ורבותא היא ז

 פרהפרשת 

הסביר את הטעם לקריאת פרשת פרה לפני  הרה״ק רבי יצחק מוארקא זי״ע

 .יט. במדבר(י שם "ומסביר רש" זאת חקת התורה: "דבפרשת פרה כתוב: פסח

מה המצוה הזאת ומה , לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר) "ב

גזרה היא מלפני ואין לך רשות להרהר , לפיכך כתב בה חוקה, טעם יש בה

  ". אחריה

משל לבן : משה הדרשן' מובא טעמו של ר, י"הרי בסוף דברי רש, ולכאורה קשה

כן הוא הדבר  -ת בנו אמרו תבוא אמו ותקנח צוא, מלך שטינף פלטרין של מלך

י העגל וטינף את פלטרין של מלך מלכי "אצל עם ישראל שעשה את החטא ע

  . ותקנח צואת בנו -" פרה אדומה"תבוא אמו ה, המלכים

  ? ומה הוא החוק, הרי יש טעם, ואם כן

שעם , כי הרי כל חטא העגל הגיע מחמת חיסרון באמונה: אלא ההסבר הוא

ולכן , אמנם יירד מהשמים לסוף ארבעים יוםישראל לא האמין שמשה רבינו 

ה עלינו לעשות מצוה "ציוויו של הקב, תשובת המשקל ומידה כנגד מידה היא

ובכך יתעצם אמונתנו ויתוקן החטא העגל שהגיע , ללא שום טעם וללא הבנה

  . מחמת חיסרון באמונה

אלא היא , שאין כאן טעם, הדרשןמשה ' זהו הכוונה בפירושו של ר, ואם כן

תבוא אמו , "העגל"י "מכיוון שעם ישראל חטא בחיסרון אמונה ע! הנותנת

  ... לעשות אותה ללא שום טעם ודעת -הפרה ותקנח צואת בנה 

כי הרי חודש ניסן הוא , ח ניסן"ובכך נבין למה קוראים אותה בשבת שלפני ר

ונתן לנו את , יאנו ממצריםה הוצ"שבו אנו מאמינים שהקב, "חודש האמונה"

כשלושים יום לפני החג מצווים אנו להתכונן ולהתבונן במצוות החג , לכן, תורתו

  ...שהיא האמונה בבורא עולם

, שאילו הוא היה חסיד הנוסע לרבי: היה אומר הרה״ק רבי יהושע מבעלזא זי״ע

שאין "בה קוראים ענין חק פרה אדומה  -היה בוחר לבוא אליו דווקא לשבת זו 

  :)... סנהדרין ק(כשם שאסור להרהר אחר רבו , "לך רשות להרהר אחריה

זאת חוקת התורה אשר צוה ה׳ לאמור , וידבר ה׳ אל משה ואל אהרן לאמור

  )ב- א, במדבר יט(וכו׳ ויקחו אליך פרה אדומה תמימה 

מה המצוה הזאת ומה טעם , לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר

אין לך רשות להרהר אחריה , גזירה היא מלפני. יכך כתב בה חוקהלפ, יש בה

  ). י"רש(

דווקא , מפני מה יהיו אומות העולם עומדים ומבקשים טעם: שואלים המפרשים

מפני , "אין לך רשות להרהר אחריה"אם , ושנית? לחוק זה ולא לכל שאר החוקים

לבן שפחה  משל", י לאחר מכן את טעמו של רבי משה הדרשן"מה מביא רש

כך גם , תבוא אמו ותקנח צואת בנו, ואמרו, שטינף את טרקלינו של המלך

  ? "תבוא הפרה אדומה ותקנח את חטא העגל

דלכאורה לפי : בהקדם קושיה נוספתהגה״ק בעל הכתב סופר זי״ע אלא מתרץ 

מה צורך היה בפרה האדומה שתהא מכפרת על  -טעמו של רבי משה הדרשן 

את העם על אשר עשו את ' ויגוף ה: "בתורה במפורש הרי נאמר? חטא העגל

ולמי אפוא היתה עוד . שכל מי שחטאו בעגל מתו במגפה, )לח. שמות לב" (העגל

  ? דרושה הכפרה

שמתו רק מי שחטאו בעגל , בפרשת כי תשא, ן"הרמבועל כך כבר משיב 

, ואילו לכפרה של הפרה האדומה הוצרכו מי שחטאו במחשבה בלבד, בפועל

ה מצרף מחשבה רעה "הקב, בשונה משאר העבירות, בעבודה זרהשכן 

מה המצוה : "נבין את משמעות שאלתן של אומות העולם, ולפי זה. למעשה

, מפני מה דרושה כאן כפרה למי שחטאו במחשבה -? "הזאת ומה טעם יש בה

  ?בכל העבירות המחשבה אינה נחשבת כמעשה, והרי על פי דין

כאן לפנינו  -" גזירה היא מלפני, יכך כתב בה חוקהלפ: "ועל כך באה התשובה

אין לך רשות להרהר "וזאת משום ש, דבר שהוא יוצא מן הכלל, גזירה, חוק

עצם , ואף ההרהור, משום שבעבודה זרה אסור אפילו להרהר -" אחריה

  ... הריהו בגדר חטא כבד, המחשבה
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