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 צו את אהרן זאת תורת העולה
 

מיד לשון זירוז " אלא "צואין "  ,מת"כ רש"י כתב
 לזרזכה התורה צרי במיוחדאמר ר' שמעון ו", ולדורות

 .הפסד ממון – במקום שיש בו חסרון כיס

לבני אהרן כאן  ישחסרון כיס  איזה הרמב"ן מקשה
 םמרוויחיהעולה, הרי הם כאן להקריב את המצווים 

 ? של קורבן העולה?? מקבלים את העורש

עדיין אינו דומה רווח של קורבן שלמים שיש ולכאורה 
בו גם בשר, ולכן צריך זירוז שלא יעדיפו להתעסק  םלכוהני

בשלמים??? אבל מכל מקום טענת הרמב"ן שמניעת רווח 
גדול יותר אי אפשר לכנות אותו כחיסרון כיס והפסד 

 ממון!!!
 

שעולה באה על  רבה מדרשוכן בכתב התרגום יונתן  והנה
הרהור הלב, ואילו חטאת זה על שם החטא בעצמו, 

קידושין מאוד שהרי כתוב גמרא  יםקשהדברים ולכאורה 
 ?שאין הקב''ה מצרף לישראל מחשבה רעה למעשה? מ'

שהרהורי עבירה קשים  יומא כט'אבל מצד שני כתוב בגמרא 
 ? ??מעבירה

 

רש''י  הרגיש בקושיה זו, ולכן הסביר נראה ש ובאמת
מחשבות הכוונה ש מעבירה,  שהרהורי עבירה קשים

עצמה, בהעבירה גוף יותר ממחלישים את הגוף התאווה 
מדוע צריך להקריב קורבן עולה על  ןולפי זה קשה שאם כ

עבירה אלא מה יותר זה לא חמורלרש"י הרי  ההרהורים??
  .עבירה עצמההחלשת הגוף ממהגוף  החלשתרק גורם יותר 

 

אף על פי שאין הקב"ה מחשיב הרהורים כעבירה  ואולי
, שהרי כתוב עבירה להרהר בעבירהעצמה, בכל זאת יש 

", ועל עבירה תתרו אחרי לבבכם ואחרי עינכםולא מפורש "
מעשה  הזו מביאים קורבן עולה, למרות שאינה בחומרת

עבירה ממש, כפי שעל מזיד לא מביאים קורבן חטאת אלא 
ה נרק על שוגג מביאים קורבן חטאת, ודווקא כי אינ

 חמורה כחומרת עבירה במזיד.
 

יש יותר חומרת עוון  מורה נבוכים ח"ג פ"חלרמב"ם  ואכן
בהרהורי עבירה, כי משתמש כביכול בשרים הנכבדים של 
המלך למרוד במלך, וזה פוגע יותר במלך ממרד של אדם 

רגיל, ואכן המוח והשכל זה כביכול השר החשוב של המלך, 
וזה מאוד פוגע בבורא עולם שבמוח החשוב שבו מותר 

 .האדם כי בו כוח המחשבה נשתמש בו נגד בורא עולם
  

על  מתקנים לרש"י ובין להרמב"ם את הרהורי עבירה ובין
אבל עדיין זה נחשב קורבן נדבה כי קורבן זה  ידי קורבן,

ולא  בא בהחלטת לב האדם שבא לתקן את הרהוריו,
קרב בבוקר שציבור התמיד של  תקורבן עולב מסתפק

 .ובבין הערביים מכפר על כלל עם ישראל ועל הרהורי לבם
 

כי יש  –" חסרון כיסנחשב "של יחיד קורבן עולה ש וייתכן
שהרהר זה אדם ש, ולבעלים שהקדישוהכאן הפסד כסף 

להביא לכן התנדב ו כסף כקנסבעבירה החליט להפסיד 
 לא יחטא שוב בהרהור עבירה שמחמת הקנסקורבן עולה, 

למעשי עבירה  עלול לגרור אותווגם ה, האסור בתכלית
 . ממש

 

", כי זאת תורת העולה היא העולהכתוב כפילות " ולכן
חזקוני  העולה היא הקרבן המעולה ביותר מכל הקרבנות

מוקדה על כתוב בעולה " הרבינו בחייכתב , ולכן מדרשוב
 . בלילהבעיקר " לפי שהאדם מהרהר המזבח כל הלילה

 

העולות שבפרשה זו מדברים על עולות תמיד של  ולכאורה
מאפר עולות התמיד, בעקרו כי תרומת הדשן זה ציבור, 

חיסרון כיס האמור חובה על הציבור ואין בהם הם הרי ו
 קודם ששייך רק באדם פרטי??? 

 

העולות תמיד שבאים מכספי הציבור מידי יום ש וייתכן
רק מכוח זה מכפרים על הרהורי עם ישראל באופן כללי, 

שיש אנשים המביאים עולה באופן פרטי ומתוך חסרון 
כיס, שיחידים אלו משפיעים עוצמת כפרה על כל הציבור 
שכל קורבנות עולת תמיד יכפרו לכלל עם ישראל על 

מתחיל דווקא  בויקראהרהוריהם, ולכן פרשת הקורבנות 
בקורבן עולה של אדם יחיד כי הוא הקורבן החביב מכל 

באופן פרטי קנס עצמו על הרהור אדם זה ש הקורבנות,
 בוודאי קורבנו חביב ביותר.על כן עבירה 

 

שנזכור את העוצמה  ,זירוז מיד ולדורותלשון " צו" וכתוב
של הקנסות שיהודי קונס את עצמו בשביל שלא יהרהר 

  במעשה רח"ל. לידי חטא וחס ושלום שלא יבוא גם ויחטא
 

, שפעולה שאנשים יחידים עושים לתקן את עצמם ולהתגבר על יצרם זה לא משפיע רק עליהם עצמם אלא משנה ללמדנו
"בשבילי נברא העולם" כן!! בכוחי  מירההאומשפיע טוב לכלל הציבור כולו, וזה חביב ביותר לפני בורא עולם, לכן זכרו 

 חלילה להיפך, לכן ובחרת בחיים ונשפיע רק טוב לכולם אמן ואמן. לשנות ולהשפיע טוב על כל עם ישראל ולכל העולם או
 

 המשך - העלה את האש תאכל אשר הדשן את והרים
 

האמור קודם שעולה חביבה ביותר כי אדם קנס עצמו לפי 
בעולה דווקא למה גם מובן  ,בכדי להימנע מהרהורי עבירה

 .יש מצוות תרומת הדשן
 

עם תחילת היום לחפור בעומק האפר שבמזבח  שמצוותה
עצים אלא איברים של האפר השזה לא  ,להוציא דשן

 .מהעולה שנשרפו לגמרי
 

, וכאמור קודם ביותר היא כי עולה חביבה כך למה?? וכל
גם לאחר שנשרפה עדיין מוציאים ממנה עוד מצווה, ולכן 

תרם היה נבלע בצד נולא פלא שכל יום היה נס שהדשן ש
 המזבח ודישן את כל אדמת העולם. 

 

שבמקום שבו שוחטים את "כתוב ש זה מובן מה ולפי
שאם לא טיפלת  ,, לומר לנו"העולה שם תישחט החטאת

בהרהור עבירה סופך שתיכשל בעבירה ממש, ותזכור יכלת 
 לקנוס עצמך ולעצור ולא להיגרר למעשה.

 

" ומסר המזבח לא תכבהאש תמיד תוקד על כתוב " ולכן
מתוארת פעם אחת ש, פעמיים בפסוקכתוב בעצם זה 

מסר המציאות שהייתה אש דולקת במזבח, ופעם אחת 
אש של  – שאש תמיד תבער בולאדם המקריב את העולה, 

חיסר מכיסו לטפל בהרהורי קדושה שלא תכבה, כי הוא 
, ומי שמשקיע זוכה ורואה ישועת השם ברוחניות העבירה

 ". ודש תבער בוואש ק"

על הרהורי עבירה, האדמו"ר לא ענה אלא  מתגבריםבנערותי שאלתי מכבוד קדושת האדמו"ר מפיטסבורג זצ"ל, איך  ואכן
אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה",  –כתב לי בפתק "לבטל מחשבות לא טהורות יעביר יד ימין על המצח ויאמר ז' פעמים 
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פט שקוף למען יעמוד לשנים רבות, לאחר טב וחשוב לי לציין שלצערי אירע דבר פלאי שאותו כתב קדוש למרות שעטפתי
 בנייר.רק אבל הגעתי למסקנה שזה חייב להיות חרוט בלב ולא  ,הדבר כאב לי מאודוקצרה התאדה הדיו מהנייר, די תקופה 

 

שקל לצדקה, וזה יהיה כעולה שתגרום לנו  50מינו בהרהור עבירה קנס הבה נבוא כולנו יחד, נילחם ביצרנו, ונקנוס עצ אז
 "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה". תשלא נחטא חלילה וגם נתרחק מהרהורי עבירה, ועצם הקנס יביא אותנו לברכ

 

 צו את אהרן
 

בכל עבודות מדוע  והרא"שבעלי התוספות המפרשים  תמהו
בני אהרן ורק רק את זכר אהרן אלא ובספר ויקרא לא ה

 ? ?אהרןאת כאן הזכיר 
 

על פי המדרש שהקפיד הקדוש ברוך הוא על אהרן  ותרצו
בגלל מעשה העגל ולא רצה לצוותו כלום, אמר לו משה 

דהיינו האבא  באר שנואהההאם להקב"ה ריבונו של עולם 
??? וכמו כן דהיינו הבנים מימיה חביביםאילו אהרן ו

הכל כשרים לעצי לעצים חלקת כבוד שכתוב במשנה "
חוץ מזית וגפן מפני שיצא מהן שמן למנחות ויין  ,המערכה
לאהרן לא תחלוק כבוד בשביל הבנים שיצאו ו, "לנסכים

הסכים אתו הקב"ה ולא עוד אלא שהקדים אהרן  ???ממנו
 ."צו את אהרן ואת בניו"ולבניו שנאמר 

 

שהרי אהרן רצה לעכב מאוד, תמוה דבר זה  לכאורהו
 ועוד תמוהבעגל?? ולהחטיא חטא לאותם ולא חלילה 

קרב אל אהרן "את  ציווהשמשה כשבפרשת שמיני 
אהרן לא רצה לגשת למזבח כי ש הרמב"ן", כתב המזבח

הרי הקב"ה ש תמוהונזכר בחטא העגל, וראה את המזבח 
שאהרן יקריב למרות חטא בפרשתנו משה עם כבר הסכים 

העגל, וכי משה לא עדכן את אהרן קודם בכך שבורא עולם 
פרשתנו  ואולי הסכים שלמרות חטא העגל אהרון יקריב???

 היא לאחר מה שהיה ביום השמיני וצ"ע.
 

, שהביא ירוחם ממיר ירבבמאמר עצום של  ואקדים
והנה  בכושי שהתחתן עם כושיתמעשה  בר"ר עג' ז'מדרש 

, האבא המופתע רץ לרבי הקדוש כי נולד בן לבןלהפתעתם 
מראות חשש אולי הבן אינו שלו, שאלו רבי יש לכם 

? ענה לו כן, שאלו רבי שוב איזה צבע המראות ??בבית
, אמר לו המראות לבנותלבנות או שחורות, ענה לו הכושי 

ילדה בן לבן כי בזיכרון של אשתך רבי זה בנך, ואשתך 
מוכיח רבי ירוחם , ומכאן חרוט הצבע הלבן של המראות

עד כמה כוחו של דמיון מתוך ראיה שמייצר כביכול בריאה 
 .ומציאות חדשה

 

מראה ה שהרימדהים, דבר  להוסיף על דבריוונראה 
, לבנה מהצדדיםורק המסגרת בצבע לבן,  עצמה היא לא

שראתה ובכל זאת נחרט לה הצבע הלבן שבצד של המראה, 

עד כדי  יההשפיע עלזה ובכל זאת  ודרך אגבבזווית עיניה 
מדהים עד כמה התמונה המראה  כך שנולד לה בן לבן,

 שאפילו ראיה צדדית מהצדמשפיע על המוח, ומזה נלמד 
משפיעה אפילו שאתה מרוכז בעניין אחר בכל אופן היא גם 

להיזהר  אמו עד כמה חייביםונלמד על המוח, מאוד 
 .אפילו מהצד ודרך אגב ממש ממראות אסורות

 

לכן אהרן הכהן לא רצה לגשת למזבח, כי חרוט ש ייתכןו
כמו שכתוב  "חטא העגלכל הזמן "היה בעיניו ובמוחו 

בכל  ,לא חטא שבאמת הוא", ואפילו וחטאתי לנגדי תמיד"
כשהיה ניגש עצם הדבר שהוא היה נזכר בחטא העגל זאת 

זה כבר פוסל אותו מלגשת למזבח, כי זה מקטרג להקריב 
 .על עם ישראל

 

בעגל אלא להיפך, בכל זאת למרות שאהרן לא חטא  ולכן
ריבונו של עולם תחילה לא הסכים שאהרן יקריב, אבל 
משה רבינו טען לריבנו של עולם שאם כן גם בני אהרן לא 
יקריבו כי זה פגיעה באהרן אביהם, ומחמת כבודו של 

 אהרן הסכים בורא עולם שאהרן יקריב.
  

תתבונן היטב  בא משה רבינו ואמר לאהרן,שני  מצד
ברגע שתקריב קרבנות בפרט קרבן עולה במעשה הקרבן, ש

 הכל הלילה יוקדת בחשוב על כך ששכולה כליל להשם 
שבבוקר צריך לחפור בתוך האפר גם התבונן האש, ו

כל התבוננות ולתרום מהדשן ולהניחו בצד המזבח, 
 ,מחשבתך ומוחךעמוק ב יחדורזה  במעשה הקרבנות,

, ואת רושם חטא העגלחליף ממך את המראה ומחשבה זו ת
 כי תחליף מחשבה במחשבה, שלילי בחיובי.

 

כי יש כאן והזהרה  ," מיד ולדורותצוזה הכוונה " ואולי
הקב"ה הסכים אכן ש והכוונה היא, חסרון כיס כאןיש 

וככה הדורות שאחריו גם יוכלו  ,חייבים שאהרן יקריבש
כאן הזהרה וציווי לאהרן  ישאבל  ,"מיד ולדורותלהקריב "

ויחשוב ומול שיתאמץ לסלק את מחשבתו על חטא העגל 
" אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבהעיניו יצטייר רק "

אם יחשוב על ", כי על קרבן העולהרק מחשבה חיובית "
שבמקום  ם הקרבןחטא העגל יהיה כאן חסרון כיס שייפג

לרצות זה יקטרג על עם ישראל.  
 

ועצב שנחרט עמוק בלבו, וקשה לו מאוד להתגבר על זה,  ה, שלפעמים יש לאדם קושי אמתי הנובע מתוך טראומללמדנו
והתורה מגלה לנו דרך נהדרת להתגבר על הקושי, שנכון לא הצלחת לחנוק את הקושי ולגמד אותה ולהפכה לאפס וכדומה 

אבל תעזוב את הקושי בצד, ותתרכז חוויה חזקה ועוצמתית אחרת שתהווה משקל נגד למה שנחרט במוחך, ומחשבה 
וככה במשך הזמן תתרגל למחשה החיובית החזקה והחדשה ולאט לאט תתרפא  רש את מחשבה הקודמת,חזקה תג

 ממכאובך הנפשי והפנימי.
 

ולעשות רע ה' ירחם, והנה הוא מנסה להתחזק לעניין החטאים, אדם שלצערנו התרגל לחטאים ולחשוב רע  וכן
בות הטמאות קופצות לו, והוא בוכה במר לבו, מה עלי והמחשבות הטמאות קופצות לו כל הזמן, וגם בעת התפילות המחש

דע לך שבמשך השנים הטומאה נחרטה בלבך ובמוחך   לעשות?? הרי עזבתי דרך רשע ורצוני לשוב לבוראי בנאמנות!!! 
וחיובי, באש  מחשבה והרהור כשרעם תגרש טמא וקשה מאוד פתאום למחוק אותם כאילו לא היו, אלא מחשבה והרהור 

דוש תורה מענג, ותיזכר בחוויה ותענוג רוחני מכל סוג העיקר שבכוחם של קודש שתכבה אש של טומאה, תהרהר בחי
 ממך אמן ואמן. ותהרעהמחשבות תגרש את 

 

 המשך
 

להפעיל הצורך בעם ישראל, ביהדות והוא כלל גדול  בעצם
וחטאתי לנגדי "כמו שיש שאת הדמיון ואת כוח הציור, 

 , "שוויתי ה' לנגדי תמידה", יש את "תמיד

התפילין זה לדמיין את הקשר שאני מתקשר ומתחבר  וכן
בראש כנגד המוח והמחשבות, לב ויד כנגד הב לבורא עולם

 .שכל מחשבותינו ותאוות ליבנו יהיו משועבדים להקב"ה.
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תכלת יש בו שאומרת  מנחות מג'הגמרא הציצית לגבי  והנה
וכי  ונשאלת השאלהרקיע ורקיע וכו', לים ודומה לים ה

מישהו אכן חושב על זה כשהציצית עליו???? אלא הכוונה 
 שלנו לחשוב ולהפעיל את הדמיוןוהחובה שזה התפקיד 

וכך הציצית והתפילין אכן  הכבוד, אולטפס בדמיון עד כיס
, כי מהם נגיע לדמיון עמוק וגבוה ישפיעו עלינו כראוי

 .ונתחבר לבורא עולם מאוד
 

על תלמיד חכם שהלך  'מנחות מד בגמראמסופר  כןאו
 2לחטוא וממש רגע לפני העבירה נדמו לו חוטי הציצית ל 

עדים, מיד התגבר ופרש מהעבירה, ולכאורה זה תמוה 
אנשים בשר  2ומוזר איך בדיוק נדמים חוטי ציצית לעדים, 

כל , אותו תלמיד חכם אומר רבינו ירוחם ועל זהודם??? 
של  הדמיון הרצויין כל מצווה את תכלית יימיו צייר ודמ
, בתפילין להתקשר לה' ובציצית להיזכר אותה מצווה

זכה לדמיון של בתרי"ג מצוות ובתכלת שבשמים, לכן 
 , וכך ניצול מהעבירה. שראה את חוטי הציציתמתוך  עדים

 

חייב אדם הגדה כתוב "וב פסחים קטז'גמרא בש והוסיף
יבוא אדם  ,"לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים

ויגיד אני לא בעל דמיון, איך דורשים ממני לדמיין כאילו 
סימן  "חייב"כתוב ו אבל היותיצאתי ממצרים????  

כלל  וזה, לדמיין זה חובהוכן  שלדמיין זה אפשרי בהחלט
ואם אדם ישתמש בכל מצווה בדמיון  !!!גדול ביהדות

 הראוי לה, יהיה קל עליו להגיע גם לדמיון המושלם כאילו
 הוא יצא ממצרים.

 

ַוֲאִפילּו כָֻּלנּו "דברי ההגדה, לענ"ד המשך מובנים  וממילא
ֲחָכִמים, כָֻּלנּו ְנבֹוִנים, כָֻּלנּו ְזֵקִנים, כָֻּלנּו יֹוְדִעים ֶאת ַהּתֹוָרה, 
ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסֵפר ִביִציַאת ִמְצַרִים. ְוָכל ַהַמְרֶבה ְלַסֵפר 

ָבחִביִציַאת ִמְצַרִים  , דהיינו שגם אם אתה "ֲהֵרי ֶזה ְמשֻּ
מכיר את סיפור יציאת מצרים בכל זאת תספר כי זה 

  .מצווה
 

כי אם אתה מכיר כבר את הסיפור אז  ,זה תמוה לכאורהו
יתכן שאי אפשר לקרוא לזה סיפור, וגם האם יש מצווה 
דווקא לספר גם כשאתה מכיר מצוין, כאילו גזירת 

 הכתוב???
 

הדברים מאירים כשמש, מצוות סיפור יציאת  אלא
לא לספר ולגלות את הידוע לנו משנים עברו, מצרים, זה 

להמחיש ולדמיין שאנחנו עבדים במצרים, אלא לספר ו
ולחוש את הכאב מחדש, ככה זה לא חזרה על סיפור מוכר 

הגאולה מחדש, לא את גרידא, אלא לחיות את השעבוד ו
דמיון והמחשה ברורה חלילה שעמום אלא חיות של 

תפסיק להרביץ לי מצרי  איייי!!!" כפשוטו, עבדים היינו"
רשע, אייי!!!! למה עוד מכה עם השוט, אני לא יוכל לעבוד 

 אני יקרוס בגלל המכות.
 

ַע ְוַרִבי "הדוגמא,  וזה ַמֲעֶשה ְבַרִבי ֱאִליֶעֶזר ְוַרִבי ְיהֹושֻּ
ִבין ִבְבֵני ֶאְלָעָזר ֶבן ֲעַזְרָיה ְוַרְבי ֲעִק  יָבא ְוַרִבי ַטְרפֹון ֶשָהיּו ְמסֻּ

ְבַרק, ְוָהיּו ְמַסְפִרים ִביִציַאת ִמְצַרִים ָכל אֹותֹו ַהַלְיָלה ַעד 
ֶשָבאּו ַתְלִמיֵדיֶהם ְוָאְמרּו ָלֶהם: ַרבֹוֵתינּו, ִהִגיַע ְזַמן ְקִריַאת 

 , שגדולי ישראל המחישו לעצמם כל"ְשַמע ֶשל ַשֲחִרית
שהם לא גדולי ישראל אלא איך  בדמיון מושלםהלילה 

ורבי עקיבא עובד בפרך והם בוכים  עבדים במצרים
שבמקום ללמוד תורה הם שקועים בעבודת פרך, אוי ווי 
שקועים במט' שערי טומאה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו 

תחזרו להיות , בבקשה אתם לא עבדים", ַרבֹוֵתינּולהם: "
 . רבותינו

  

יוסף הצדיק בשעת הניסיון הגדול את לא נשכח, כן  כמו
כל מעשה הקרבנות  ןראה דמות אביו וכך ניצול מעבירה, וכ

הפעלת הדמיון כאילו אני הייתי אמור להישחט ודמי ל זה
הכרובים  ןהיה אמור להיות מותז על גבי המזבח וכו', וכ

וכן מצוות  !!להמחיש את אהבת הבורא לעם ישראל באים
וכן  !!!בכדי להמחיש שהיינו בענני הכבוד" זה סוכה"
 !!!נדמיין את עקידת יצחקנזכור ודי כ" זה בשופר"
 

במעשה נפלא ששמעתי, שאחד התקרב לביתו של  ואסיים
זצ"ל ומהחלון ראה שהחזון איש נמצא לבד  החזון איש

 "אביי"בחדרו, אבל הוא שומע את החזון איש מדבר עם 
צודק בטענה, מה אתה עונה על זה  "רבא"ואומר לו הרי 

נו, רבא מה  !!!!אביי זה מה שאתה טוען ,אהה "??אביי"
  ??אתה עונה לאביי על זה?

 

זכה לראות בעיניו הוא היה בטוח ש  !!!היה בהלם השומע
התגלות של אביי ורבא שבאו היישר יש  איך לחזון איש

 חברותא, עם החזון איש מעולם האמת ללמוד 
 

, לבירור העניין המדהים לביתו של החזון איש וכשנכנס
הסביר לו החזון איש לאכזבתו מצד אחד שאין כאן 
התגלות, אבל מצד שני לשמחתו שלמד מהחזון איש דרך 
בלימוד התורה שעל האדם להמחיש ולדמיין שחכמי 
הגמרא נצבים כאן ומתווכחים מולו והוא משתתף איתם 

מחייה את וות, בוויכוח, ככה לימוד הגמרא חודר לעצמ
 הנשמה.

 
 זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת  -זאת תורת העולה

 

גדולה תורה יותר מכל הקרבנות,  ,תנחומא כתוב במדרש
שכל , ומצד שני מסיים המדרש ""זאת התורה"שנאמר 

לו הקריב מנחה ילו הקריב עולה וכאיהעוסק בתורה כא
התורה או  ,, ונשאלת השאלה, אז מה חשוב יותר"וכו'

 הקורבנות, או ששווים הם??
 

, ואפילו מנחות קי' זה נראה כמחלוקת בגמרא ובעצם
זאת התורה " :ריש  לקישכמחלוקת משולשת, שאמר 

העוסק בתורה כאילו הקריב עולה " כל לעולה למנחה
מי שלומד תורה לא , ומשמע שכל מנחה חטאת ואשם

בתורה זה כמו שהקריב  משנה איזה פרק ואיזה נושא
קורבנות או אפילו כאילו הקריב את כל הקורבנות כולם, 

כי דורש  הכפרהדרך את  מאוד מצמצם דעת ר' יצחקואילו 
וזאת  תורת  ",  "זאת תורת החטאתפסוקים אחרים, "

, הקריב חטאתילו כא בתורת חטאת" שכל העוסק האשם
 .אשםכאילו הקריב  אשםוכל העוסק בתורת 

 ,לא עולה :" כמולעולה למנחה ולחטאתדורש " רבא ואילו
שמי שלומד  והמשמעות לדבריוולא חטאת,  ,לא מנחה

שדעת רבא היא משמע ותורה לא צריך בכלל קורבנות, 
כמו כן דרגה מעל כל הדעות בחשיבות לימוד התורה, הה

ואיזה  משנה איזה לימוד תורה לאמשמע ש גם לדעתו
 .  נושא

 

מה יענה רבי יצחק על הפסוק שדרש רבא, קשה  ולכאורה
את דרשתו שדרש  תנראה כסותר דרשת רבא בפסוקהרי 

הוא מפסוקים אחרים?? וכי הפסוקים סותרים את 
שמאחר וכל העוסק בתורה  החיד"א ועוד מקשהעצמם???  

  ??כמקריב קרבנות, אם כן מה התועלת של בית המקדש?
 

אכן חשיבות  ,קייםהיה נתרץ, שבזמן שבית המקדש  ואולי
גדולה יותר מלימוד התורה, כי יש בו את  הייתה הקורבנות

על הנפש, אבל בזמן מאוד הצד המוחשי וההדגמה שמשפיע 
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לימוד התורה וח וכחשיבות אזי  ,שאין בית המקדש קיים
 .יותר חזק

 

פתאום בגלל שאין בית המקדש קיים וכי עדיין קשה,  אבל
מה וכי קורבנות, היותר מלעוצמתי נהפך לימוד התורה 

או  ,ולכן !!!אין קורבנות גם ככההרי ש?? פשר עניין זה
קורבנות או הלעולם חשוב יותר מתמיד ושלימוד התורה 

או שלעולם הוא לעולם הוא שווה לקורבנות, תמיד וש
רק כשאין בית המקדש אין ברירה אז ו ,פחות מקורבנות

  כאילו הקריב?? בלית ברירה ייחשב הוא 
 

כתב רבי ישמעאל על פנקסו, אני ישמעאל  מדועקשה  ועוד
" לכשיבנה בית המקדש אביא חטאת שמנהבן אלישע "

ויחשב כאילו  "תורת חטאת"לשבת  וללמוד היה  ולהרי  יכ
 ? ??הקריב חטאת

 

בכוחה  הלומד תורהשכל  דרשאכן  שרבאנראה לי  אלא
שלא יצטרך בכלל להקריב קורבן גם כשבית לקדשו 

תציל , וגם התורה תציל אותו מלחטוא, כי המקדש קיים
כך שלא יצטרך להקריב קורבן תודה, וגם  אותו מסכנות

  .יהיה לו שמחת התורה שלא יצטרך לשלמים
 

לא חולק על הכלל של רבא אלא דרש את  ריש לקיש ואכן
כאחד שהיות וכל הקורבנות כתובים  ,הפסוק בשונה מרבא

זה מוכיח שמדובר ", לעולה למנחה ולחטאתבפסוק אחד "
כל הקורבנות כולם כאחד הזה שאין בית המקדש וזמן ל

שדורש את הפסוק כלשון רבא אבל במשמעות או  ,שווים
כי דהיינו שאין קורבנות  "לא עולה לא מנחה"ששונה, 

 .חרב בית המקדש
 

אדם שבאופן כללי חוזר בתשובה אזי כל לימוד בזמן כזה 
תורה יועיל לתקן את כל החטאים שאנו חייבים עליהם 

 מכל סוגי הקורבנות.ו ,קורבנות
 

שאכן עבר דורש את הפסוקים על מקרה  רבי יצחק ואילו
פרשת  של לימודהכשאין בית המקדש יועיל לו ואז  ,עבירה

כאילו שהאימרה הקורבן כאילו הקריב, וכמו שמפורסם 
  !! כאילועל עבירות של  מועילזה 

 

 החשיב לנובכל זאת ריבונו של עולם בחסדיו הרבים  אבל
ייחשב  הכאילוגם שאין לנו בית מקדש, שבעת הזאת 

גם על עבירה  לא רק על כאילו אלא יכפרשיכפר  !!לממש
" שמשלים ממש לא רק רים שפתינוונשלמה פממש, וזה "

 תשלום מלא.כישמש  אלא זהכאילו, על 
 

כמו שחידש ו ,לנו ענין חדש שרבי יצחק מחדש ויתכן
מכפר אפילו , שתפילה ולימוד בעניין הקרבן, רבינו יונהה

התפלל על חטא בת שבע שחטא המלך , ולכן דוד על מזיד
המלך אלא דוד על מזיד לא מביאים קרבן,  והריבו במזיד, 

ידע שלתפילה יש כוח לכפר יותר מקרבן גם על מזיד, 
בכל ו ,אפילו בזמן שהיו קורבנותהיה נכון ומדהים שזה 
 זאת זה כיפר. 

 

שלא , או שהחמיר על עצמוטען  רבי ישמעאל אומנם
מספיק להתפלל וללמוד את עניין הקורבן שעליו להביא, 

כאילו הוא עכשיו  חייב ללמוד באופן מוחשיאלא הוא 
ובמצב מפריש חטאת וכמובן חטאת שמינה כראוי לצדיק, 

בא בגאווה הוא כאן  כזה אין מקום לענווה אלא להיפך
זה ההיפך צדיק ועליו להשקיע כסף רב לתקן חטאו, ו שהוא

שיתקמצן על הוצאות  מעצת היצר שבא שתכסיסי ענווה
להמחיש ולכן רשם בפנקסו להביא חטאת , תיקון חטאו
 .הוא רוצה להביא ממש כאילו בפועל

 

חייב אדם לראות את עצמו כאילו שדרשו בפסח " כפיו
וכפי להמחיש ממש, שיש חובה " הוא יצא ממצרים

 שהבאנו במאמר הקודם.

נרגיש מלאים ברוחניות נוכל יותר בקלות להתגבר על העבירות, כי  אז, שאם נהנה מהתורה הקדושה, "רבא"בא  ללמדנו
כי כאשר יש סיפוקים חיובים וקדושים אזי לא כל כך מהר מחפשים אחרים  ובקדושה, ולא נחפש טעמים אחרים בחוץ,

בחוץ, ובזכות התורה הקדושה הקב"ה יצילנו גם משגגות שמחייבים קורבן חטאת, וגם מהרהורי עבירה שעליהם מביאים 
 .קורבן עולה

 

גם במקומות של סכנה מעוון כל רגע ממש הפנוי לנו, כי כך נינצל הר בדברי תורה וקדושה, כל הראש שלנו יהר אלא
 .רוחנית כשאין דרך אחרת, וזה בדוק ומנוסה, ובעזרת ה' נהיה קדושים וטהורים מתמידים בתורה הקדושה אמן ואמן

 

 המשך
 

ישמעאל חטא בחיוב איך יתכן שרבי  זה מתורץ גם, ולפי
בהמתם של צדיקים אין הקב"ה מביא הרי  ??חטאת

כל זה , צדיקים עצמם לא כל שכן???? אלא תקלה על ידם
ללמדנו איך צריך לומר ולהתפלל את בכדי שווה היה 

כביכול לרשום בפנקס ממש, לחשבן  ,, כןתפילת הקורבנות
 כמה עולה פרה שמינה.

 

שצריך כבר חשבתי  ראש חודשבתפילת מוסף בשבת  ואכן
ומפני חטאותינו גלינו ואין אנחנו להכין סידורים בלי "

" כי עלינו להאמין באמונה יכולים לעלות בבית בחירתך
שבקרוב תהיה הגאולה ונוכל בשמחה לעלות מוחשית 

 .לבית הבחירה
  

שגונזים בגניזה את הקינות מידי ששמעתי שיש  וכפי
אמונה והצפייה , כך הם מחדדים בהם את המוצאי ט' באב

ובשנה הבאה לא לביאת המשיח, שיבוא בקרוב בימינו 
 .אמןיצטרכו לזה יותר 

 

כתב החפץ חיים שלימוד קדשים והלכות הקורבנות  ואכן
זה משריש בנו את האמונה והציפיה האמתית בביאת 

 המשיח באופן המוחשי ביותר, 
 

החפץ חיים שלא נשכח שעל עניין הקורבנות  ומוסיף
" ועוד פרשיות בעוד ויקרא" –התורה השקיעה ספר שלם 

חומשים, מה שאין בשום מצוה אחרת, ואפילו על מצוות 
  .ות כזושבת אין אריכ

 

עלינו החובה ללמוד ולהשקיע בקדשים והלכות  ולכן
שזה   ממירירוחם  ביר שכתבהלכה למעשה, וכפי  הקורבנות

לימוד תורה לשם שמים ממש בדרגה הגבוהה ביותר,  נקרא
  .כי אין בזה הנאה ולמדנות שכלית כמו בסדר נשים נזיקין

 

כן כולנו נתחזק בלימוד התורה שיכבה מאתנו את אש של היצר הרע הבוער בקרבנו, שלא נחטא חלילה ולא נצטרך  על
ושנזכה ל"אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה", שהאש שלנו שבה אנו שורפים את תאוות לתיקונים של קורבנות, 

 .יצרנו, תהיה "אש יוקדת" תמיד, בכל רגע ובכל מקום
  

ובזמן של , יוקדת חלילההאש את הלא נכניס את עצמינו למצבים העלולים לכבות את היראת שמים וש "לא תכבה"
 מהרהורי עבירה ומניסיונות אמן ואמן.פעמים על המצח, ובורא עולם יציל אותנו  7הרהור נגיד פסוק זה ונעביר 
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אזי נלמד ונעסוק בתורה במצוות  ,מדויק מה הקורבן שהיה עלינו להביאביודעים אנחנו אכן אם  ח"ו, בכל זאת נפלנו אםו
תפילת הקורבנות בכוונה וכראוי,  אתנשתדל להתפלל אם לא ידוע לנו מה הקורבן הנדרש באופן הכי מוחשי, ווקורבן זה, 

 כי יש לנו הרבה מה לתקן, ונשמח ונעלוז שגם גם המזיד שלנו יכופר בלימוד ובתפילה.

 "נדבה זבח קרבנו ביום הקריבו את זבחו יאכל וממחרת" 

זבח  ומנחה  לא  הפסוק "פירש את  "שאגת אריה"ה
לחידושי , שהכוונה "הנה  במגילת  ספר  כתוב  עלי -חפצת
שבאה בנדבה  במקום השלמיםשהם המשמחים לב  תורה

 .ומתוך שמחת הלב
 

המחדש  בזמן הזה ובעצם אפילו בזמן בית המקדש אזי
 ועל כל פניםחידושי תורה נחשב לו כאילו הקריב קרבן, 

, חרב בית מקדשינושבזבח ומנחה  בזמן שלא חפץ הקב''ה
הקרבת  במקום" מגילת  ספר  כתוב  עלי"נשתמש בכוח 

 שלמים.
 

למה דווקא בקורבן שלמים  צת הקושיה,רמתוזה  ולפי
בכל זאת ניתן לו זמן אכילה הארוך  שיש לו הרבה אוכלים
 - לכל אדםשהרי שלמים נאכלים  ??ביותר מכל הקורבנות

בכל גם נאכלים וטף, וכהן לוי ישראל אנשים נשים 

, ובכל זאת ניתן לו הזמן הארוך ביותר לאכילתו, ירושלים
, כאשר כל הקורבנות נאכלים רק ימים ולילה אחד 2שזה 

 ??, וחלקם רק בשטח בית המקדשיום אחד בלבד
 

, וכמה ששמחה צריך לשמח כל יהודי לכך היא והתשובה
, ושהשמחה תהיה כמה שיותר יהודים וכמה שיותר זמן

  .שיותר זמן
 

מורחב מקום אכילתו  ,קורבן שמחה שהואשלמים  ולכן
 וזמן אכילתו ואוכליו למקסימום האפשרי מכל הקורבנות.

 

כדאי  ,"חידושי תורההשלמים זה "כאמור הזה  ובזמן
בכל העיר, וטעמם הטוב ימשך למשך הזמן ממנו ענגו תשי

כל אדם , וכששייך שייהנו ממנו הארוך ביותר ששייך
 ."אנשים נשים וטף"

 
כל אחד מאתנו ישתדל לחדש חידושי תודה "מגילת ספר", שיענגו כל אדם, וטעמם הטוב ימשך למשך הזמן הארוך  ולכן

צעירים שהתקרבו בתנופת על ובעוצמה רק לאחר שהם חידשו חידושי תורה בעצמם, כי השמחה ראיתי ביותר ששייך, ו
בערה בהם כאש בוערת על לב השמים, ולכן חובה עלינו להשתמש בכלי עוצמתי זה בכדי להתחזק ולהתעלות, ואכן בזכות 

 .ואמן אמןולאורך ימים כולנו לכך אזכה ונזכה  ה' , ובעזרתית'חידושי התורה הקב"ה מחזקני בהתמדה להתקרב לעבודתו 
 

 "ואת  כל  העדה  הקהל  אל  פתח  ֹאהל  מֹועד"

החתם שואל ", שהיה  מועט  מחזיק  המרובה" רש"י כתב
בשביל מה הקב''ה צווה להקהילם במקום צר  סופר

בכל  כל כךצר המקום למרות ה נסשב" פתח  אהל  מועדב"
 ?? נס זה? מה מטרת ??יכיל את  כולםזאת הוא 

 

הייתה שיתרגלו כאן שהמטרה החתם סופר  ומתרץ
שיראה ושלא יאמר אדם צר לי המקום,  !!להסתפק במועט

, ויהיה מספיק לו לכולם הנה אפילו מקום צר מספיק
, וייתכן שלכן עמדו אפילו קב חרובים ולא יבקש מותרות
רווחים, כי יש לחנך צפופים והנס הבולט היה שמשתחווים 

 .לצפיפות והסתפקות
 

, שעם ישראל זכה לנס שמועט מחזיק את הוסיףל ונראה
רבינו  :המרובה, בזכות שהם לא התווכחו עם משה, בטענה

 ??, אולי כדאי להתאסף במקום גדולמשה
 

ידיעה שהמקום צר, וגם למרות הבתמימות באו  אלא
מועד ואת כשראו עם רב וציבור ענק שמילא את פתח אוהל 

החצר לא אמרו לעצמם נעמוד בחוץ מהצד, כי לא שווה 
המקום מפוצץ באנשים, אלא ממילא היכנס שהרי נסות לל

 נכנסו באמונה שיהיה טוב, ואכן קרה נס והיה טוב.
 

הנס של בתיה בת פרעה, שהושיטה יד להציל את  כמו וזה
משה מהיאור למרות שהיה מרחק עצום, אבל באמונה 

ה אפי' שאין כאן היגיון, כי במקום שנגמר עשתה מה שיכל
ההיגיון מתחילה האמונה, ובכוח האמונה קרה נס 

 והתארכה ידה.
 

רבי אצל יש כאן נקודה נוספת, שראינו דבר מדהים  אבל
 נדרים נ'וכפי שהגמרא עם רחל,  עקיבא בתחילת דרכו

ולרחל בת העשירים היה  ,בעניות עצומה וחימספרת שהם 
חיי הצער, לכן שלח להם ריבונו של עולם  מאוד קשה לה

ביקש מהם קצת קש ו ,עניאדם את אליהו הנביא בדמות 
עריסה מתרומת הקש שיוכלו להכין  ,עבור אשתו שילדה

קש היה לו לתינוק, כמובן רבי עקיבא הביא להם קש, כי 
ורבי  !!! "הוא אכל קש"וכפי שאנשים אומרים , בשפע

, יש עניים ומסכנים רחל עקיבא מעודד את אשתו, הנה לך
  !!יותר מאתנו, אנחנו לא בתחתיתהרבה 

 

מדוע אליהו הנביא לא בא עם ש ,מובןלא הדבר לכאורה ו
 אם כבר אליהושהרי צ'ק שמן לפתור להם את הבעיות??? 

 מגיע שיביא יהלומים???   הנביא
 

נס וצמח להם במערה, נעשה  רבי שמעון בר יוחאיאצל  וכן
ונפתח להם מעיין, ולכאורה אם כבר יש נס,  עץ חרובים

ולא נס לאכול חרובים שזה  ,שיגדל להם אוכל של בני אדם
 מאכל בהמה???? ובעיקר

 

עושה ניסים בורא עולם יש כאן יסוד עצום, ש אלא
יצליחו בהם שמיוחדים לאוהביו הצדיקים, אבל ניסים 

לחיות אבל בחיי לחץ, כי עבודת השם מתוך קושי וייסורים 
היזהרו מבני עניים שמהם , "דליםוגככה כי אין ערוך לה, 

למרות הנס ש ,במשכןהדברים גם כאן ", וכן תצא תורה
עומדים שמועט המחזיק את המרובה בכל זאת היו "

 ".  צפופים
 

אבל גם לחיות בצמצום בזמנינו מאוד לא קל  !!עלינו לחיות בצמצום מאוד, בזמנינו שהמחיה יקרה :ורבותימורי , לכן
אבל זכור נזכור שגם אם  ,מכמה בחינות, וצריך רחמי שמים מרובים, אז קדימה נרבה בתפילה לפני אבינו שבשמים

שביקש מרבי  קשכמו הממך " "עוד בא לבקשאליהו ", לפעמים "לא תמיד עפים יהלומים"התפללנו רבות מעומק הלב, 
", זכרו, יש ניסים, אבל לא תמיד זה נס לעשירות, לפעמים זה נס שנוכל להמשיך לחיות בצמצום ולא לקרוס עקיבא

חלילה, לא קל להגיד זאת, בפרט אם החובות מעיקים ולוחצים מאוד, אבל אנחנו בנים למקום והוא ישלח לנו ישועת 
  .אמן ואמן "?? אז קווה אל ה' חזק ואמץ ליבך, ושוב קווה אל ה', וישועת השם כהרף עיןהשם, "היד השם תקצר
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 ויֹצק  משמן  המשחה  על  ראש  אהרן  וימשח  ֹאתֹו  לקדשֹו:
 

כמגילת סתרים, נראית פסוק זה יש גמרא שכל כולה  על
על הזקן זקן כשמן הטוב יורד "דורשת  כריתות ה' הגמרא

מרגליות היו תלויות לאהרן  ות שלפישני ט כמוש - "אהרן
עולות הטיפות , כשהוא מספרואמר רב פפא:  ,בזקנו

 .ויושבות לו בעיקר זקנו
 

דבר זה היה משה דואג, אמר: שמא חס ושלום מעלתי  ועל
כשמן הטוב "יצתה בת קול ואמרה:  ??בשמן המשחה?

מה טל חרמון אין בו מעילה, אף שמן המשחה  "כטל חרמון
 .שבזקן אהרן אין בו מעילה

 

היה אהרן דואג, אמר: שמא משה לא מעל אבל אני  ועדיין
הנה מה טוב ומה "יצתה בת קול ואמרה לו:  ??מעלתי?

, מה משה לא מעל, אף אתה לא "נעים שבת אחים גם יחד
 מעלת.

 

 2מביא  כאןרש"י ?? "כשהיה מספר" הכוונה מהו
מספר את הזקן , ב. מדבר ומספרהסברים, א. שהיה 

לעיקרי , אז הטיפות היו מטפסות מקצה זקנו במספריים
מביא רש"י יב'  הוריותואילו במסכת  ,זקנו כדי  שלא  יפלו

רק את הפירוש הראשון, אומנם הרא"ש שם מפרש כפירוש 
 השני של רש"י כאן.

 

בתנועותיו  למה לא נפלוההסבר הראשון שואלים,  ועל
, אבל לפירוש הגדולות מזה כגון הליכה ישיבה שכיבה

גורס  המהרש"אהשני שכשהיה מסתפר במספרים )אגב 
ולגרסת "( היו עולות למעלה זה מובן, קצת מהזקן"

קצת מהזקן מדוע רק גזר  שאם צ"עעדיין  המהרש"א
הטיפות היו צריכות לטפס על למעלה לעיקרי זקנו, הרי גזר 

 רק קצת??
 

יהיה כתוב  ם כןשא ,מקשים המפרשים לפירוש השני ודוע
שלמרות שבשולחן ערוך ??? וגם מקשים "מסתפר"כשהיה 

משמע שמותר לספר זקן לא כעין תער, בכל  יורה דעה קפא'
 מבואר שיש בזקן' א 'ח״ג באדרא רבא קלא הזוהר בספרזאת 

 'ב 'קלג שםו ,ג מידות של רחמים"ג חלקים כנגד י"י
לא בעי ב״נ לחבלא האי סטרא  פאת הזקן דאקרי דיקנא

כנגד מדת  זההזקן ש כלומר ,משום חסד דעתיק יומין
 .להשחיתולנו אסור  ה ולכן"של הקב החסד

והיה מורי זלה״ה ', ב י'שער הכוונות  ל"י ז"האר ובכתבי
ולא  לא בתערל, שלא לחתוך שער הזקן כל נזהר מאד
ולא בשום מקום מן  ,לא למעלה ולא למטה ,במספרים

באותם שערות קטנים החופפים על  אפילו למטה תחת הזקן ,הזקן
אלא היה אומר שאיסור גדול מאד הוא ולא עוד  ,הגרון ממש

לעקור או לתלוש בידו אפילו שער אחד בלבד בכל מקום 
ולכן צריך האדם ליזהר שלא , כי הם צינורות של שפע, זקנו

יעקור ויתלוש איזה  ישים ידו בזקנו למשמש בה כדי שלא
 .שער

 
אהרן הכהן היה לו אכן זקן שאולי ל, אפשרבדרך  חשבתי

ארוך באמת שיורד על פי מידותיו, אבל אולי קרה לו מה 
נשר לו שפתאום  ראש הישיבה שליט"אלמרן שקרה 

, אלא "מסתפר", ולכן לא כתוב כשהיה והתקצר לו הזקן
זקנו כביכול מאליו זה קרה מרוב אריכות ש ,"מספר"

 .היורד על פי מידותיו כפשוטו
 

 לאהרן הכהןאם נפרש כן האם יש הסבר מדוע יקרה  אבל
?? בפרט שזה כביכול הטריח את הטיפות כזהשדבר 

בכל ו) הקדושות של שמן המשחה לטפס לעיקרי זקנו!!
שסיפר את זקנו  ושפירשוהראשונים מקרה זה לא כפרש"י 

 פר עצמושנראה כמי שסי, ודוחק לומר עם מספריים
 (.במספריים

 

אוהב את הבריות "לפרש שכתוב על אהרן  וייתכן
היה מחזיר אהרן ש ,"מעוון השיברבים  - ומקרבם לתורה

בא לפני אדם בתשובה ועושה שלום בין אנשים, וכש
 ראהיישאהרן  הקב"הרצה אולי  ,שצריכים להצילו מעוון

עולם הזה ולא רק חיי הב המתמצאכאדם לאותו אדם 
  .ודבוק כל כולו ברוחניותשקוע 

 

נוח  ירגיש, שאותו אדם מקוצץזקן  לאהרן היה ולכן
 ,להתחבר לאהרן ולא ירגיש מרחק עצום מקדושת אהרן

שיחשוב שאהרן יבין אותו יותר טוב מצדיקים אחרים, 
 אפשרושוב זה רק בדרך  ,התקצר לו הזקןקיצר או לכן ו

 .בכתובים רמז לזה ולא ראיתי
 

אלו עלו לעיקרי זקנו, כי פעמים בעת שטיפות  ויתכן
עשיית שלום, אז מתעורר כעס שהיה רדום, אבל הטיפות 
שעלו לעיקרי זקנו של אהרן כמי מרגליות, גרמו לאנשים 
להתרכז באור המרגליות של אהרן, וכאילו פיו היה מפיק 

  .מרגליות
 

ז הם התרכזו בפיו של אהרן, ככתוב גבמקום להתרלכן ו
ַדַעת, ְותֹוָרה ְיַבְקשּו ִמִפיהּו: ִכי -ֹכֵהן ִיְשְמרּוִשְפֵתי -ִכי"

 ."ְצָבאֹות, הּוא-ַמְלַאְך ה'
  

לא מושלם שלהם או של אחרים הרב שמקום לחזק את האמונה בגדולי ישראל, שלפעמים יש חושבים מצאתי כאן  אגב
עוון המהרהר אחר רבו, אלא נקודה קטנה גם לא ללשון הרע והשקרים והוצאת שם רע, ו לעווןוכדומה, אני לא נכנס 

 גם לשיטת היצר הרע שמסית. לחיזוק
 

אז אין לנו בתכלית השלימות שלמים באופן מוחלט הם ואם רבותינו  ,שלימותהמ מאוד מאוד רחוקיםבוודאי אנחנו  שהרי
המסית ומדיח אותנו בהרהורים רעים ברבותינו, שאנחנו שבנו ברור בלי ספק גם ליצר הרע ואפשרות להתחבר לרבותינו, 

מקום עדיין היצר הרע עדיין יש לנו  ו שלהרבה הרבה יותר גרועים ומחוסרי שלימות מרבותינו, אז לכל דעות גם לשיטת
 .גדול להידבק ברבותינו וללמוד מהם תורה ויראת שמים

 

גם על משה ריכלו ש נזכור רווודאי לא נקשיב לו חלילה, זכב לכן זה עצת היצר ושקריו,אחת כמה וכמה, שכל  ועל
אז  !!!עד כדי כךוחשדוהו במעילות מכספי המשכן,  ,וחשדוהו באשת איש וכל אחד קינא לאשתו שלא תיסתר עם משה

 "ויאמינו בה' ובמשה עבדו" שבכל דור ודור. אל תחשדו ברבותיכם ובגדולי ישראל חלילה וחס, אלא נקייםרבותי זהירות, 
 

 היה מספר?? –המשך 
 

" הכוונה כשהיה מספרההסבר הראשון ברש"י " לפי
שואלים המפרשים, למה לא נפלו בתנועותיו ו, מדבר

וגם מה  ??כגון הליכה ישיבה שכיבה מהדיבורהגדולות 
 טיפות כמרגליות?? 2ן יעני

 

, "על דבר זה היה משה דואג שמא מעל" כתוב למה וכן
מעשה ב זה היה תלויים בזקנו של אהרןהטיפות ה 2הרי 

וגם הרי משה נצטווה מה' למשוח את אהרן בשמן  נסים??
  שמא מעלו??? למה חששו א"כוקיים את חובתו, למה 
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שייכת הייתה  בעיקרוןשהכהונה , המהרש"אהסביר  לכן
שלם בחוכמת התורה יותר מו, כי משה היה משה ובניול

 ולמרות כל זאת בגלל חרון אף ה' במשה ,אדםהמכל 
, כשסירב לעשות את שליחות ה' להוציא את עם ישראל

תנה הכהונה לאהרן יהפסיד משה את הכהונה מזרעו ונ
יותר מכל טובות שלם במידות המוהיה אהרן אחיו, כי 

 .תנה לו ולזרעו לעולםינואדם ה
 

מעל שגם הוא חטא העגל אהרן חשש שהוא  לאחר ולכן
ובאהרן "כמו שכתוב  ,חטא העגלבה' מחמת חלקו ב
ובניו כבר לא ראויים  ועל כן גם הוא "התאנף ה' להשמידו

  מאוד. דאגאהרן  ולכן, כפי שמשה הפסיד לכהונה
 

, "זקן ,כשמן הטוב על הראש שיורד על הזקן"כתוב כן  על
צידי הזקן מימין  2מ טיפות  2בכפילות הלשון לרמז שירדו 

המשוחים לכהונה הכהן  2ומשמאל, ונשארו שם לרמז על 
גדול והשני כהן משוח מלחמה שיהיו תלויים בזכותו ולא 

כמו הנבואה של זכריה שראה שני יפסקו ממנו ומזרעו לעולם, 
שלא יפסקו  הכוהנים המשוחים לכהונה 2זיתים שנאמר לו שזה רמז ל 

 מזרעו של אהרן לעולם.
 

מפרש  ??מה זכה אהרן שלא הפסיד את הכהונה בזכותו
", שזכה אהרן ששמן שיורד על פי מדותיורב פפא "

המשחה ירד על זקנו לרמז שהכהונה תלויה בו, בשביל 
בפיו היה מספר ומדבר שלום בין ש הטובות שלו, מידותה

היו עולות על לכן הטיפות איש לחברו ומקרבן לתורה,  
שבזכות זה הוא זוכה שלא יהיה למשיחיו  זעיקרי זקנו לרמ

 . , עכ"ת דברי המהרש"אהפסק
 

שטיפות אלו עלו לעיקרי במאמר הקודם כתבתי  וכאמור
אז מתעורר כעס דווקא זקנו, כי פעמים בעת עשיית שלום, 

 ושהיה רדום, אבל הטיפות שעלו לעיקרי זקנו של אהרן כמ
מרגליות, גרמו לאנשים להתרכז באור המרגליות של 

 .אהרן, וכאילו פיו היה מפיק מרגליות
 

-ִכילהתרגז הם התרכזו בפיו של אהרן, ככתוב  " ובמקום
ַדַעת, ְותֹוָרה ְיַבְקשּו ִמִפיהּו: ִכי ַמְלַאְך -ִשְפֵתי ֹכֵהן ִיְשְמרּו

 ."ְצָבאֹות, הּוא-ה'
 

שיהיה כתוב לשני ההסברים שהבאנו, קשה לי,  ועדיין
", למה דובר שלוםכפי שכתוב בפסוק " "מדבראו  דובר"

 ??? "מספר" כתוב
 

, שאהרן הכהן הצליח לעשות שלום בית לתרץ נראהו
ושלום בין אדם לחברו, ולקרב יהודים ולהציל רבים מעוון, 

קודם מה שכתוב , וכפי שביארתי על ידי כוח הסיפוררק 
ַוֲאִפילּו כָֻּלנּו ֲחָכִמים, כָֻּלנּו ְנבֹוִנים, כָֻּלנּו "בהגדה של פסח 

ְזֵקִנים, כָֻּלנּו יֹוְדִעים ֶאת ַהּתֹוָרה, ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסֵפר ִביִציַאת 
ִמְצַרִים. ְוָכל ַהַמְרֶבה ְלַסֵפר ִביִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה 

ָבח יציאת , דהיינו שגם אם אתה מכיר את סיפור "ְמשֻּ
מצרים בכל זאת תספר כי זה מצווה, לכאורה זה תמוה כי 
אם אתה מכיר כבר את הסיפור אז יתכן שאי אפשר לקרוא 
לזה סיפור, וגם האם יש מצווה דווקא לספר גם כשאתה 

 מכיר מצוין, כאילו גזירת הכתוב???
 

סיפור יציאת הדברים מאירים כשמש, מצוות  אלא
נחנו עבדים במצרים, שאמצרים, זה להמחיש ולדמיין 

ולחוש את הכאב מחדש, ככה זה לא חזרה על סיפור מוכר 
  .גרידא, אלא לחיות את השעבוד והגאולה מחדש

 
ַע ְוַרִבי ֶאְלָעָזר ֶבן ֲעַזְרָיה הדוגמא,   וזה ַמֲעֶשה ְבַרִבי ֱאִליֶעֶזר ְוַרִבי ְיהֹושֻּ

ִבין ִבְבֵני ְבַרק, ְוָהיּו ְמַסְפִרים ִביִציַאת ְוַרְבי ֲעִקיָבא ְוַרִבי ַטְרפֹון ֶשָהיּו  ְמסֻּ
ִמְצַרִים ָכל אֹותֹו ַהַלְיָלה ַעד ֶשָבאּו ַתְלִמיֵדיֶהם ְוָאְמרּו ָלֶהם: ַרבֹוֵתינּו, 

 .ִהִגיַע ְזַמן ְקִריַאת ְשַמע ֶשל ַשֲחִרית
 

ישראל המחישו לעצמם כל הלילה בדמיון מושלם איך שהם  שגדולי
ורבי עקיבא עובד בפרך והם בוכים שבמקום ללמוד  ,עבדים במצרים

תורה הם שקועים בעבודת פרך, אוי ווי שקועים במט' שערי טומאה, 
", אתם לא עבדים, בבקשה ַרבֹוֵתינּועד שבאו תלמידיהם ואמרו להם: "

 תחזרו להיות רבותינו. 
 

בכדי לעשות שלום בית שהדברים גם אצל אהרן, היו  כן
, חי מדמיין את עצמו בנעליים של השניומספר הוא היה 
את כאבו של ואת רגשותיו, את מצבו של השני בדמיונו 

ולכן הצליח לעשות  הקשיים והחולשות שלו,הזולת ואת 
מעוון,  השיברבים ובדרך זה  ,שלום בן חבריםושלום בית 

, וזה נקרא שאהרן מבין אותו באמת לעומקהרגיש השני כי 
  !!מספרהיה 

 

כמו עוד, שהיות והיה כביכול משנה מהמציאות  ויתכן
שאמר ", שקר מפני דרכי שלום שמותר למען השלום"

שלא על מה שעשה לך, למרות  כמה פלוני מתחרטלשונא 
, אבל זה ספר סיפוריםנחשב כמ, אז זה באמת שמע זאת

ילקוט ו ',כלה רבתי פרק ג א הצליח לעשות שלום בישראל 
 .תקפח 'שמעוני מלאכי ב

  

כי השמן האיר כמרגליות, ללמדנו שאין כאן עבירה  ולכן
שלום, וגם הפסוק מעיד ה, לשנות מפני אדרבא מצווה היא

ְוַעְוָלה לֹא "ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה ְבִפיהּו,  'ו 'ב מלאכיבעליו 
ְוַרִבים ֵהִשיב , ְבָשלֹום ּוְבִמישֹור ָהַלְך ִאִּתי, ִנְמָצא ִבְשָפָתיו

 ". ֵמָעֹון
 

 שמא מעלתי??? -המשך 
 

שמן המשחה שתלו על זקנו שדווקא בגלל שהטיפות  יתכןי
לא שימשו את אהרן לעבודת המשכן, של אהרן, כמעט ו

ולסייע להוכיח  כמבואר קודםומאירות היו עולות אלא 
גם  והם בסיפורי אהרן להשכין שלום ולהשיב רבים מעוון,

ולכהונת  תוכהונלהמשך הזכות שימשו כהוכחה לאהרן  על 
 ,הלימעיש כאן ש שוחשלמשה ל זה גרם, בניו עד עולם

  .השמן לא שימש לעבודה בבית המקדשבעצם ש
 

, שכמו כלפי הטל החרמון המושלג ענה לו בורא עולם ועל
כל עבודת השם כל המקומות שווים לטל, כך ווירושלים 

כן א, ושעושה אהרן הם עבודת השם באופן מושלם
כמעט שלא מוזכר שאהרן הקריב המפרשים ציינו ש

 .בני אהרןרק קורבנות אלא 
 

אחרי הדברים שנאמרו למשה לא הכהן גם אהרן  אבל
נרגע, כי חשש שמא כל הטיפות התולים לו על זקנו זה 

כל רגע שלא ניצל לחזק במטרה לחזק יהודים, ולכן 
ולהרבות שלום אזי הוא מועל ומשתמש בטיפות התולות 

לא בכדי שש ,"רודף שלום, ולכן כתוב על אהרן "לו בזקנו
 ק יהודיםלנצל כל רגע לחזרץ ורדף הוא יהיה מעילה 

 ולהרבות שלום בישראל אמן.
 

משה דחף את אהרן לכהונה, הנה , שעוד להוסיף ויש
הפסיד את הכהונה מזרעו ועברה ממנו עצמו למרות שהוא 

לאהרן ובניו, כי הוא אהב את אהרן ושמח בכל לבו שאהרן 
  !!!זכה במה שהוא הפסיד, ולא נתקנא בו חלילה

 

אהרן שוכאמור " רדף לעשות שלום"אהרן שני  מצד
רק בני אהרן, ויש דעות שמשה וכמעט ולא הקריב קורבנות 

 בכהונה. בעצמו שימש
 

כי רצה  ,במשכן כמעט ולא שימשבכוונה אהרן ש ויתכן
אחיו לא לפגוע ב כי ,לשמש במקומואת הכבוד לתת למשה 

הנה מה משה שהפסיד את הכהונה, ולכן מסיים הפסוק "
" אכן אחים לתפארת, טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד

 שכל אחד דואג לאחיו ולא לכבוד עצמו. 
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 ויאמר משה אל העדה, זה הדבר אשר צוה ה' לעשות
 

ויקרב משה את אהרן ואת בניו וירחץ כתוב " ובהמשך
 משה ויקח" ובהמשך כתוב "אתם במים וילבש וילבשם

 ".פעמים שבע המזבח על ממנו ויז המשחה שמן את
 

האור קושיית  א.פסוקים אלו הקשו המפרשים,  ועל
למה משה רבינו היה צריך להקדים "זה  הקדוש החיים

הדבר אשר צוה ה'" הרי ברור שמשה רבינו לא יעשה דבר 
למה נצטווה משה לרחוץ  ב.שלא נצטווה עליו מהקב"ה??? 

ולהלביש את אהרן ובניו, הרי משה רבינו כמלך וזה ביזיון 
עד כדי כך שאפילו לעבד עברי אסור לעשות כזאת לאדונו 

: לא ידעתי היכן נצטווה רש"י כתב ג.מחמת ההשפלה?? 
 פעמים??? 7משה להזות שמן המשחה על המזבח 

 

יוצא שאדרבא מתוך דברי רש"י מתרץ,  מפאנו והרמ"ע
התורה שבכתב לתורה שבעל מכאן עדות מוחלטת  שילנו ש
משה רבינו הקדים שכל מה שהוא יעשה זה על  שהריפה, 

לא פי צווי מפורש מבורא עולם, והנה כמו שרש"י ציין 
פעמים על  7כתוב בתורה שהקב"ה צווה אותו להזות 

ומוכח שנטווה עשה זאת,  רבינו המזבח, ובכל זאת משה
 .שלא נכתבבעל פה גם מה 

 

זה עונה גם על השאלה של האור החיים הקדוש,  ובעצם
למה היה צורך למשה להקדים שפועל על פי ציווי ה'?? כי 
כאן חידש משה שנלמד מהתורה שבכתב שיש תורה שבעל 

 פה. 
 

 7שבכל זאת אפשר ללמוד ברמז על  הרמ"ע ומוסיף
בעניין מזבח  "קדושהפעמים לשון " 7ההזאות, שכתוב 

פעמים להזות  7, ללמדנו שצריכים בפרשיות התורה העולה
 בשמן משחה קדוש על המזבח לקדשו.

 

 הקדושה מתוךאולי להוסיף על דבריו, שדווקא  ואפשר
פעמים  7, שהנה מתוך להגיע לאור התורה הפנימיאפשר 

קדושה שנאמר לגבי המזבח למד הרמ"ע שזה הרמז לתורה 
נתחזק  שבעל פה הנלמד מתוך התורה שבכתב, ולכן

בקדושה כפולה ומכופלת ושבעתיים, ונגיע לאור התורה 
 הטמונה בה.

 

, ראיתי מפרשים שמתחבטים היאך משה רחץ את ואכן
 אהרן ובניו, הרי מה עם כבוד משה??? ומה עם הצניעות???

 

הדברים משתלבים בתירוץ הקודם, שהיות ומתוך  אבל
היה להם מצב  "קדושהפעמים " 7קדושה מיוחדת שכתוב 

החטא שלא היה  קודםכמו שהיה לאדם הראשון וחוה 
להם בושה במצב של עניין הצניעות, כי הם היו קדושים 

 וטהורים בלי יצר הרע.
 

גם הגיעו משה ואהרן ובניו ועם ישראל לקדושה גדולה  וכך
מאוד ביום שמשה קידש את המשכן ואת אהרן ובניו, ולכן 

וחוסר הצניעות למשה שהיה כמלך, זה לא היה בושה 
 ולרחוץ ולהלביש  את אהרן ובניו לפני כל העדה.

 

לזה ראיתי בדרכי מוסר בשם רבי משה רוזנשטיין,  ודומה
" שביאר רש"י ויעש אהרן ובניו את כל הדבריםעל הפסוק "

ולכאורה מה החידוש  להגיד שבחן שלא היטו ימין ושמאל,
שלא היטו הרי מדובר בצדיקים גמורים?? וגם היה לו 

 לכתוב שלא שינוי מה המשמעות שלא היטו??
 

שהחידוש שלא היה להם אפילו נטייה וניסיון  ותירץ
לשנות, שעקרו מהשורש את היצר הרע בעניין זה וודאי, 

 ולדברינו עקרו גם את חטא אדם וחווה וכאמור.
   

לנו כטבע להתגבר,  הפוךייום וכן הלאה, ברציפות בשמירת עיניים וקדושה, זה  40יום ועוד  40שאם נשקיע  ,ללמדנו
 .ואמן אמן , בידנו הדבר רק חזק ואמץ,ויפחת טבענו לנטות לרע

 

 זאת התורה לעלה ולמנחה ולחטאת
 

", בדבר ה' שמים נעשובמדרש רבה שעל זה כתוב " כתוב
מעשה תמה מה הקשר בין הקורבנות ל יערות דבשובספר 

אם ובפשטות אפשר לתרץ שאלתו שהרי כתוב " בראשית??
", שמתילא בריתי יומם ולילה חוקי שמים וארץ לא 
  .ובריתי יומם ולילה זה כולל גם עבודת הקורבנות

 

שזה לימוד  מעמדות אלמלא מגילה לא' וכדברי הגמרא
על ידי משמרות ישראלים שנאמרו  לפי סדר מיוחד, תורה

 וארץ שמים נתקיימו לא ,במקביל להקרבת הקורבנות
 וארץ שמים חוקות ולילה יומם בריתי לא אם" :שנאמר

  ".א שמתיל
 

תירץ, שכתוב שהקורבנות מכפרים, והנה  וביערות דבש
דיבור התורה שעולה מכפרת על הרהורי הלב מובן, כי 
דיבור התורה מבטל מחשבת הלב, אבל על חטאת איך יתכן 
שדיבור התורה שזה מכפר אכן מועיל?? הרי הוא עשה 

 ואיך דיבור יבטל מעשה???מעשה עבירה 
 

עת רבא יובנו דבריו לפי דברי הגמרא הקודמים בד ובפרט
ו או יותר משלימוד התורה מכפרת כ יש לקישור' יצחק ור

מהקרבת הקורבנות, בוודאי יקשה קושייתו היאך מעשה 
על ידי  בטלשל חטא שמביאים עליו חטאת יתכפר וית

 דיבור של לימוד תורה???
 

הרי כל ", בדבר ה' שמים נעשועונה המדרש, " זה עלו
חטאים הקב"ה נתן העולם נברא בדבר ה', לכן גם לתקן 

  .כוח לתקן בדיבור התורה הקדושה
 

אולי לתקן קלקול ולבטל את הקיים, יותר  הרי ונשאלתי
ליצור דבר חדש?? ואם כן מה הראיה מבריאת אשר קשה מ

 העולם???
 

, יש מאיןלתרץ, שבבריאת העולם היה יצירה של  ונראה
התשובה ותיקון ואילו שיצירה כזו היא קשה מאוד מאוד, 

טמון כבר בתוך שהיה קיים בעולם, וייתכן שאפילו החטא 
, שאם יצירה ובריאה כל שכןלימוד מ, לכן יש כאן העבירה

תיקון וביטול עבירה  כל שכןחדשה נוצרה על ידי דיבור 
 כבר היה טמון קודם.שזה 

 

בעבירה חידוש כזה, ש נאמר מדועחשבתי להוסיף  אגב
כידוע כאשר כי  ,העבירהכוח התשובה ותיקון  ןטמועצמה 

חוזרים בתשובה מתוך אהבת ה' יתברך אזי העבירות 
נהפכות לזכויות, לכן מתאים מאוד שהתשובה תהיה 

  טמונה בעבירה עצמה.
 

מידידי הרבים עזרה למצוא מקור לחידושי זה,  וביקשתי
וברוך ה' שפנה אלי יהודי יקר וצדיק ואמר לי שמפורסם 

בתוך כל שאמר ש המגיד הגדול ממעזריטששל מאמרו 
שמן הזית טמון ששלה, כמו  "תשובה"עבירה כבר טמונה ה

 .בזית עצמו
 

בא ליטהר מסייעין ה" יומא לח' כוונת המשך הגמרא זהו
היה  "פתח התשובה"כי  ,"לו םפותחי", ולא כתוב "אותו
לפני עשיית העבירה, ועכשיו רק מסייעים לו  עוד קיים

  .שיוכל לעשות תשובה מיד



 צו – וטהר לבנו

9 
 

 שאמר רבי" ע"ז ד' גמראלרעיון זה הוכיח לי מה דומהו
 ולא, מעשה לאותו ראוי דוד לא :יוחאי בן ש"ר משום יוחנן

 לאותו ראוי דוד לא ,עגל – מעשה לאותו יםראוי ישראל
 ישראל ולא ",בקרבי חלל ולבי"( קט תהלים): שכתוב, מעשה

 זה לבבם והיה יתן מי": שכתוב, מעשה לאותו ראויים
 ".הימים כל אותי ליראה להם

 

: לו אומרים - יחיד חטא שאם, לך לומר ??עשו למה אלא
 אצל לכו להו אומרים - צבור חטאו ואם, יחיד אצל כלך

לכל יהודי שיחזור  פה פתחוןפתח ו נתינת וזה "צבור
  .עבירהבתשובה בכל מצב, ומכל 

 

הסכים הקב"ה לנסות את עם  שבגללה הסיבהש דהיינו
ישראל במעשה שטן שכאילו משה מת וחושך בעולם, כי גם 

יש בעבירה זו תועלת של תשובה  ,אם יחטאו בעגל
שכך כל עם ישראל ילמד שתמיד אפשר לחזור  ,לחוטאים

ראה שמשיא בתשובה גם על עבירה חמורה וחוצפה נו
הקדושה נפילה לעומק הטומאה לעבודה זרה, אבל עדיין 

 .בתשובה לחזורוחייבים  אפשר

כלפי דוד המלך קודש הקודשים מחבר ספר  וכן 
זו עם העצומה הנפילה ה" נעים זמירות ישראל, תהילים"

טמון בה כוח שכביכול חטא בעבירה שלו גם בת שבע כביכול, 
ביותר וחשוב גדול רב ואדם שכל אדם אפילו , של תשובה

 .לחזור בתשובהתמיד להתגבר וכשיפול יוכל 
 

הרה"ח  הגדול ממני בשנים ובחוכמה ובכל דבר טוב אחיו
 שכך כתוב מפורשלי מיד ציין שאול ריינר שליט"א  ר'

תחילת פרקי  של רבי חיים מוולאזין "רוח החיים" בספר
בלי ניצוץ אפילו רגע אחד שאין קיום לעבירה אבות, 

כוח התשובה שבעצם שזה  ,שיש בשורשוהקדושה 
מספרי אבות לכך מקורות הביא לי ועוד , הטמון בו
 .קבלהששורשם בספרי החסידות 

  

 ספרשב ר' משה שטרענציילערציין לי ידידי הרה"ח  ואכן
הבעל שם ששמע ממורו  א אות וישב - יוסף יעקב תולדות

 שגם ביןי ותפלה תורה ביטול לו יזדמןכש שלם אדםש, טוב
 .יותר שיתקרב כדי אותו שדוחה ברךית ידומ זה

 

בכל מצב, ואם תתייאש מהתשובה כי הנפילה הייתה מאיגרא רמה לבירא נצל את כוח התשובה ל שמחובתנו ללמדנו
אם לא ננצל אותם , דע לך שאת המוסר השכל וכוח התשובה שהקב"ה טמן בחטא העגל ובחטאו של דוד המלך, עמיקתא
לחזרה בתשובה, אם כן זה גורם שאנחנו כביכול גורמים לחטא העגל וחטאו של דוד להתעצם לרעה, כי זה לא  –לחיובי 

 זאת לחילול ה' נורא ואיום. הופכים השיג את מטרתו, והאשמה תהיה תלויה בנו, וגם מפתח של תשובה אנחנו
 

ליצור את התשובה, אלא  צריךלא  שאתה ודעלקום מעמק הבכא ולחזור בתשובה,  "למרות הביזיונות"החובה  עליך, לכן
, שגם עליך "תהיה גם אתה חוליה בשרשרת המחזירים בתשובה"ואדרבא ותתחזק, קח א גש וזה כבר קיים, ומצפה לך ב

, וצמח בתשובה גמורה לתפארת עם ישראל "כמה נפל האדם רח"ל אבל כל הכבוד לו הוא קם והתעלה חזרה"יגידו אוי 
קדימה חזק ואמץ, אל ייאוש!! ואל תבוש מהמלעיגים עליך, חזור "אבא מחכה לך", בני היקר בא חזור ידי פרושות לקבל 

 אותך באהבה תמיד.
 

 אם על תודה יקריבנו
    

ודה באה רק על אחד מהארבעה שת מנחות פ' הרש"ש כתב
יות ואסירים נדי הים בארשחייבים תודה בלבד שהם יו

מדבריות, ושאר  כיוהול ושהתרפא יםשהשתחררו וחול
קורבנות על תודה לה' על נס והצלה מסוג אחר זה יהיה 

 ימים ולילה אחד. 2קורבן שלמים הנאכל ל
 

כשמשיח  - שלעתיד לבוא רבה ט' ז' רשבמדכתוב  והנה
והקשה רבי  ,כל הקורבנות בטלים חוץ מקורבן תודה ,יגיע

אין יותר צרות מדרש רבה א ובלשהרי לעתיד זייציק  חיים
כג' א' ואולי כי גם בטל ייצר הרע, ואם כן על מה יביאו 

 קורבן תודה???
 

איזה חסד  הגאון רבי חיים, שלעתיד לבוא יבינו ותירץ
ואיזה טובה היה להם במקרים הקשים והצרות שהיה 

קודם הגאולה, ועל זה הם יביאו קורבן  להם בימי הגלות
 תודה לעתיד לבוא!!!

 

מקרים שחייבים עליהם  4, אם זה היה אחד מ ולכאורה
הוא זוכר את הנס הגדול הזה והוא לא קורבן תודה, אם כן 

בהבנה מיוחדת שמקבלים צריך להיזכר בו ולהבין אותו 
חובה שהתחייב עוד רק לעתיד לבוא, ואין זה שונה מאותה 

רבי ישמעאל כתב בפנקסו הגמרא מספרת שקודם, כפי ש
 שלעתיד לבוא הוא יביא חטאת שמינה על שוגג שחטא??

 

ייתכן שכאשר היו עוד קורבנות אכן תודה באה רק  אלא
קורבן  דברים הנזכרים, כי לשאר הטובות מקריבים 4על 

שלמים, אבל לעתיד לבוא שיתבטלו כל הקורבנות אזי כל 

קורבן שיבוא על הודאה להקב"ה על כל טובה שנעשתה לו 
 הטובות הנזכרים, יהיה קורבן תודה. 4ולא רק מה 

 

עדיין צריך ביאור מדוע לעתיד לבוא קורבן תודה לא  אבל
בא מיד לאחר הגאולה כפי שמביאים את החיובי חטאות 

לפני הגאולה, איך עדיין יביאו קורבן תודה גם  שהצטברו
לאחר זמן של הגאולה, למה רק לאחר זמן הוא מתעורר 
להביא קורבן תודה?? ואיך זה לא בטל בהמשך, וכי בני 
אדם לא נזכרים ומבינים את חסדי ה' מיד בביאת המשיח 

 ועת הגאולה שהאור מאיר את העולם???
 

די ה' שהיו בצרות לתרץ, שאת ההבנה הגדולה בחס ונראה
של חיינו שהיו לפני הגאולה, זה מקבלים רק על ידי 
התעלות בתורה בשיעורים שנזכה לשמוע בעת הגאולה מפי 
הקב"ה, וכל זמן שיתעלו בעוד לימוד תורה, כך הם 

 .מתעלים ומבינים יותר לפרש את החסדים של הקב"ה
 

קורבן תודה לא מתבטל אלא ממשיך הלאה בימי  ולכן
, משא"כ שאר הקורבנות הבטלים כי לאורך ימיםהמשיח 

 .אין יותר בעולם חטאים והרהורי עבירה
 

שהגאולה עדיין לא הגיעה, ואין לנו קורבן  ובינתיים
שהיה  סבו של החיד"אתודה, עלינו לנהוג כפי שנהג 

ממגורשי ספרד שמאז שניצול מטביעה בים, התחיל 
הוא לחתום את חתימתו בצורת ספינה בכדי שיזכור 

 .את הנס לנצחומשפחתו 
 

עמוקים בדיוק  חתכיםראיתי לזכור את חסדי ה' עמי שהתפילין שלי אבדו ונדרסו ונחתכו בשני למדתי וגם אני  ולכן
כפי וכמובן  ,בניסי ניסיםלאחר כמעט כחודש התפילין עצמם נמצאו ה'  ברוךו .באמצע התפילין בין של יד לשל ראש

, וברוך ה' הרב אישר שבנס אין פגע ונזק בתפילין את התפילין יסודי שיבדוקרב חשוב שהתחייבתי בעת צערי נתתי ל
, וביום שקניתי נרתיק חדש צירפתי את הנרתיק החתוך לחדש, כך שכל פעם אזכר בנס הגדול ואזהר יותר בשמירת עצמם

 התפילין, ואזכר בנסי ה' עמדי תמיד.
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 ישרףבאש מבשר הזבח ביום השלישי והנותר 
 

שיש כאן רמז על מידת הביטחון, כי הנה , החינוךבעל  כתב
בורא עולם דורש לא להותיר מהבשר, ומה שבכל זאת נותר 
מהבשר יישרף, ולא שינצלו את הבשר הנותר להנאת שום 

  .בעולם בריה
 

בורא עולם רוצה לחנך אותנו לבטוח בה' ולא לחסוך  כי
עבור האוכל הנצרך למחרת מפני חוסר הביטחון בה' 

 והדאגה מהאוכל הנצרך למחר.
 

ע ובצדיק אוכל לשאת הפסוק במשלי " הגר"אביאר  וכך
למחרת  אוכל " שצדיק לא חוסךנפשו ובטן רשעים תחסר

 .כי יש לו ביטחון בה' שיפרנסו

הרשע אוכל בקמצנות ובחסכנות ומרעיב את עצמו כי  אבל
 אין לו ביטחון בה', ודואג אל צורכי מחר.

 

הבן שואל, וכי איך נדע האם האדם הוא רשע חסכן  וכאן
או צדיק מסתגף ומסתפק במועט, בבחינת "פת במלח 

 תאכל"?? 
 

פשוטה היא, נראה איך הוא נוהג עם אחרים,  והתשובה
נדיב ונותן ברוחב לב, סימן שהוא צדיק אם לאחרים הוא 

סגפן וקדוש, אבל אם לאחרים הוא גם קמצן אזי הוא רשע 
  .וחסר ביטחו

 

שאותו פעולה יכולה להיות שווה בין צדיק לרשע, וההבדל נמדד רק ביחסו לאחרים לפי זה נדע האם צדיק , ללמדנו
 צדקה תציל ממות אמן ואמן.והשני זה הרוחניות שלנו, של וקדוש לפנינו או רשע קמצן לפנינו, ונזכור שלדאוג לגשמיות 

 

 כל חלב שור וכשב לא תאכלו
 

 אשרי תמימי דרךתהילים על הפסוק " במדרש כתוב
", תמימים וחסידי היו דור המדבר, בתמימות ההולכים

" כל חלב שור לא תאכלו"קיבלו את התורה, אמר להם: 
לא אמרו לו למה??? אלא קיבלו עליהם, ואף על פי שקיבלו 

 עליהם לא אמרו למה נעשה אותם??? 
 

??? כי כאן יש "נעשה ונשמע"לא הביא את הפסוק  למהו
תמימות אחרת, שאתה יודע מה נדרש ממך בפירוט ובכל 
אופן גם בלי להבין אתה מקבל על עצמך, אבל זה לא רק 
זה, יש כאן תמימות בלי שאלות לא רק בקבלה שקיבלו על 

מים יכול ליפול בשעת מעשה, עצמם בתמימות, אלא גם ת
יצר מתעורר מחדש ומחליש ומכביד עלינו את שאז ה

העבודה כי גדולה וקשה היא, ולא כפי שחשבנו תחילה בעת 
 הקבלה.

 

 תהיליםבמבאר את דרשת חז"ל על הפסוק  הלוי והבית
שאפילו שיש לנו דעה  "אדם ובהמה תושיע השם" לו' ז'

עצמית בכל אופן נמשכנו אחריך ה', כמו שבהמה נמשכת 
אחרי הבעלים בלי דעה ורצון עצמי אלא כמילוי פקודה 

 מושלמת.
 

ים בתפילה ומותר האדם להוסיף, שלמרות שאומר ונראה
ין כי הכל הבל, לבד הנשמה הטהורה!!! ואם מן הבהמה א

כן המבדיל לטובה את האדם מן הבהמה זה בכוח התבונה 
לעשות רצון בורא עולם וזה מעלת האדם המשובחת 

בכל זאת אין כאן סתירה, כי גדלות האדם היא  ,באמת
וא הופך עצמו כבהמה לקיים שלמרות הבנתו ושכלו ה

 מצוות ה' בציוות מושלם כמו בהמה לבעליה.

ולכן כתוב "תמימי דרך,  שלבים קשים א. התכנון של הדרך, ב. ההליכה עצמה, 2מגלה לנו שדרך יש בו  והמדרש
חלק באופן מחודש, והדרך לנצח זה בתמימות,  ועלינו להתגבר בכלוכל אחד מהחלקים יש בו ניסיונות חדשים  ההולכים"

 .בתמימות ובלב שלם, מתוך אהבת ה' כי חייבים ללכת ואין אפשרות אחרת ואין דרך אחרת, ואשרי ההולך בדרך השם
 

 וכלי חרש אשר תבשל בו ישבר
 

: לפי שהבליעה שנבלעת בו נעשה נותר, והוא רש"י כתב
 .הקדשיםן לכל יהד

 

ע"ז ברבינו תם מקשה לפי דעת  השואל ומשיבבעל  מקשה
שכלי שעבר עליו לילה אזי הבליעה שבו היא פגומה עה' 

היא כבר לא  ועל כןבטעם ולא נחשבת יותר למאכל אדם, 
אוסרת את מה שיתבשל בסיר, אם כן מדוע התורה 
מחייבת לשבור כלי חרס שבישלו בו קדשים, הרי אחרי 

 לילה הבליעה נפגמת ומותרת??
 

עשרה ניסים נעשו " אבות ה' ה'שהרי אמרו חז"ל  ותירץ
", לכן גם ולא הסריח בשר הקודש מעולם –בבית המקדש 

הכלי שבלע מהקודש טעמו לא מסריח ולא נפגם לעולם, 

ולכן אין ברירה וחייבים לשבור את כלי החרס כי יש בו 
 בליעת איסור של נותר בקדשים.

 

השאלה, למה אכן הנס פעל גם על הבלוע בכלים  ונשאלת
  .שלא יסריח, הרי בגלל נס זה היו צריכים לשבור כלים

 

אולי עדיף היה שהנס לא יפעל על הנותר הבלוע בכלי,  ולכן
אם  ואין כאן ביזיון לקדשיםלעין שגם ככה הוא אינו נראה 

 ייפגם טעמו???
 

לתרץ שאדרבא כל פעם שניפצו ושברו כלי חרס זה  ונראה
חידד לכל אדם שראה זאת שקודש לא מסריח, שאפילו 

 בליעת הקודש גם כן לא מסריחה ולא נפגמת.
 

מלמד אותנו מוסר השכל עצום, שלכל יהודי יש בליעה של ניצוץ של קדושה, והיא לעולם לא נפגמת ולעולם לא  וזה
מסריחה, ואם יש בעיה בכלי אז מנפצים את הכלי או עושים לו הגעלה, אבל נקודת הקדושה קיימת תמיד בלי שום פגם, 

  !!!!המשמעות של ניתוץ כלי או הגעלת כלים במשמעות על עצמנו ה' ישמורולא נעים לחשוב מה 
 

לא יהיה הקדושה כנותר ומיותר בנו, אלא הקדושה תהיה מרכז חיינו, ואילו שאר הדברים הגשמיים הם יהיו  ולכן
שלג וצוות וכדומה,  , וגם אם כשלנו דווקא בימינו אפשר לתקן לא על ידי גלגוליהנותר, ובעזרת ה' נהיה קדושים וטהורים

 אמן ואמן. נדבק בתורה ובמעשים טובים וכך תתקבל תשובתנוכי היום הדור חלש מאוד, רק נקבל עזיבת החטא לנצח, ו
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