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 ~1 ~  

 פורים וסיליקוטים 
 שמיני -נפלאים 

 
"ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ובר אוריין. 
 (עלינו לשבח) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 לבחון בכל דב האם ממעשה זה יהיה כבוד לה' או כבוד לעצמנו... 



 

 ~2 ~  

 פורים וסיליקוטים 
 שמיני -נפלאים 

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

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

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

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

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

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

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

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

  שצריך למזבח כפרה.
 (נועם אלימלך) 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 (עובדות מבית רבותינו) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 בהתלהבות, תפילה מכל הלב.
 

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

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

 . וגורמת את חטאיהם
 ישראל מוויז'ניץ)אהבת (

 

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

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

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

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

 "ל)(כ"ק אדמו"ר מבלאז'וב זצוק
 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (ברכי נפשי) הקב״ה. 
 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 (רבי יעקב ניימן זצ"ל)
 

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

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

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

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

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

 שאמסור את נפשי עליו!
 

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

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

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

 .לשון הרע״
 

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

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

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

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

 (חידושי הרי״מ) העופות הכשרים.
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. יהודי השכיר את חנותו שרוןמעשה באחת הערים באיזור ה
ומכר  ,לרוסי, ספק גוי ספק יהודי. הלה פתח במקום חנות אוכל

 ושרצים. טריפות  ,, חזיר"אניני הטעם"בה מאכלות אסורות ל
 

כל מה שדיברו עם בעל החנות לא עזר. אמר, ראשית, אני לא 
אחראי למעשיו, זו לא עבירה שלי... שנית, אני השכרתי לו את 

 החנות ואני לא יכול לבטל, יהיה עלי קנס...
 

בשבת פרשת שמיני הורה הרב לגבאי להעלות לתורה את היהודי 
קורא להטעים שלשלת ה... ואמר לבעל יםבעליית בעלי החי

 את השכירות...הלה ביום ראשון ביטל  ב"ואת החזיר"...
 ("נר לשולחן שבת" מהרה"ג י"א)                                                                                               

 
 (י"א כ"ג) "את אלה מהם תאכלו, את הארבה למינו"..

 

שמונה מיני חגבים הותרו באכילה, ולכן כשיש אדם הבקיא 
בצורתם ובשמותם מותר לאוכלם, אם יש מסורת ששמו חגב, 

 ולפיכך נמנעים ברוב תפוצות ישראל מלאכול שום ארבה. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

אבל מנהגנו פשוט בכל קהילות תימן לאכול מין ידוע ומפורסם 
 ,אבל שאר המינים אין אוכלים .דור אחר דור ,אצלנו מימות עולם

 אע"פ שיש להם כל הסימנים, כיון שאין לנו מסורת שהם נקראים
 (שו"ע המקוצר לגר"י רצבי)                                                                                      חגבים. 

                                                                                                           
 היו אוכלים ארבהעד לפני מאתים וחמישים שנה בתוניס 

 

.. וכן באו מתלמסן .וזקן אחד שבע ימים העיד לי שהוא נאכל '
רבי יהודה הכהן זקנים לימים והעידו שנאכל. ושאלתי את החכם 

 .'המחוז וגם בג'רבה והמחוזתונס ונאכל בשוהשיב  ,מתונס
 נפטר בשנת ש"ן) ,ןאנכדו של רבי צמח דורבספר "יכין ובועז" מהגה"ה (                                       

 
 רבה של ג'רבה ,הגאון רבי אהרן פרץשל  ומתוך מכתב

 

 .את החגב כל העםמיום שעמדתי על דעתי ראיתי שאוכלים "
 ,מורי ורבי מוהר"ר נסים כיאט היה אוהב אכילתן אכילה עזהו

והייתי סובר שהעולם כולו אוכלים אותו. ומעולם לא שמעתי מי 
, ולא גם אני הייתי אוהב אכילתו מכל מעדני עולם .שפקפק בזה

 כי טעם חטא טעמתי... ידעתי 
תרגום ואחד והנה לפני כשלש שנים הייתי קורא שנים מקרא 

וראיתי שאסר אותו...  "אור החיים"בפרשת שמיני עם פירוש 
וכתב שהנה כבר ביאר זאת בחיבורו "פרי תואר" על יורה דעה 

ויקר מקרה, שבאותו שבוע בא חכם  וחיבורו זה אינו נמצא בעירנו.
ממדינת הים והביא עמו את הספר ההוא "פרי תואר"... וקריתי 

 יו טובים ונכוחים.ושניתי ושילשתי, וראיתי כי דבר

 
 
 
 
 
 
 
 

מאותה שעה תהיתי על הראשונות וקיבלתי על עצמי  ,סוף דבר
 אוכלו לעולם!לשלא 

 

 ,וידעו שדרכי לאוכלו בחיבהאיני אוכלו אמנם אחרי שראו שאני 
ואמר לי אל  "בעל החלום"ואמרתי להם שבא אלי  .שאלוני על כך
משני טעמים:  ,ולא רציתי לומר להם שהחגב אסור ...תאכל ממנו

שבערי תוניס אוכלים אותו, ואע"פ שמקצת הקהל  ,ראשית
 ,שנית, הדבר נראה כיוהרה ישמע לי, לא ישמעו אלי כולם.

 שבתוניס יתירו ואני אוסר.
 

ששלח אלי תלמידי  ,ואהיה כמחריש עד חג השבועות שעבר
הרי כשהייתי לומד אצלך ראיתי כמה פעמים שאתה ' ,רפאל הכהן

 'אוכל חגב וכעת אומרים שאתה שונאו?!
 

 ,אמנם עדיין לא הכרזתי איסור .ושלחתי לו את הדברים הנ"ל
מפני שהחגב אינו מצוי היום וממתין אני להכריז שהוא אסור עד 

 שאז דבר בעיתו מה טוב! ,שיהיה מצוי בג'רבה
 נפטר בשנת תקכ"ו)פרץ רבי אהרן  -הובא ב"לב הדס" ,("גנזי שלום" יו"ד ה'                               

 

 שמנהג ג'רבה שאין אוכלין ארבה.העיד  "ברית כהונה"בספר  אכן
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 את הארבה,כול יהודי אלג'יר ומרוקו נהגו לא

 :הקדוש הרעיש על זה וה"אור החיים"
 

שנוהגים בעירנו שבשנים אמרתי לגלות דעתי במה שראיתי "
ואמרו כי  ,שבא הארבה לערי המערב פשטו בני עמנו לאוכלם

קדמוניהם נהגו בהם היתר ואין בידם קבלה ששמו חגב. וראיתי 
אלא  ,שאדוני זקני לא היה אוכלם ומקהה שיניו באוכל אותם

  .]והאריך בראיות לאיסור[ ...במפורש שראיתיו מעלים עין לאסור
 

מנהג הגון ורק נהגו  אינוכי  ,לזה שנהגו בו היתר ומעתה אין לחוש
כל בני עירי, ואחד מהם שלא שת את כן בשנות בצורת. והפרשתי 

לבו לאיסור הראוהו בחלום שהיה אוכל שקצים ורמשים. 
   !והעירוהו שהוא הארבה שאכל בו ביום, והצדיק הדברים

 

ה גדול הנס האחרון שעשה ה', שתמיד היה רגיל לבוא המין הזו
מדי שנתיים שלש ולא איחר מארבע שנים, ומשעה שפרסמתי 

מאותה שנה לא נראו  ,איסורם וחכמי העיר היטו אזנם ואסרום
 ("פרי תואר" יו"ד פ"ה א')            "     עוד במרוקו למעלה מעשרים שנה!!!

 

כל ירא וחרד ירא ויפחד  לכן" :כתבב"אור החיים" על הפרשה ו
והנה מיום שנשמעו  -לבל יושיט ידו לשקץ זה, וימחה בשולחי יד 

דברי במערב ופירשו מהם רבים לא נגע ה' עוד במכה זו ולא נראו 
 (י"א כ"א)                                                         "!זה יותר מי"ב שנה

 

ברדוגו ור"מ טולידנו ורבי פתחיה  ,פסק זה עורר פולמוס חריף
"חלילה חלילה מלהאמין בדבריו..." ואכן  :הליצו יושר על מנהגם

רבות מקהילות מרוקו ואלג'יר המשיכו באכילת הארבה עד שעלו 
שם היה נאכל בשל  ,מרוקו דרוםש ובקבמרבעיקר  ,לארץ ישראל

 שם. ועדויות רבות יש על כך.  שררהעוני והבצורת ש
 (שו"ת "דברי חכמים" יו"ד י"א "מלכי רבנן" ועוד)                                                

 פרשת שמיני 
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 (י"א ד') ."אך אתה זה לא תאכלו... את הגמל"
 

 מכשול גדול - גמל קטןן
  

הגאון חכם רבי אברהם רפול סיפר פעם על יהודי אחד שהיה 
קטן. פעם השוחט של תושבי שכם. בזמנו היה שם ישוב יהודי 
שחט  בכר, אותו שוחט לא מצא כבשים, קנה במקום זה גמל קטן,

 אותו ומכר את בשרו ליהודי שכם שלא הבחינו בהבדל.
 

 .היה ביניהם יהודי רשע מומר שהכיר את טעמו של בשר הגמל
אלא בשר גמל. פנה לאותו  ,בשר כבש או עגל זההבחין שאין הוא 

 שוחט ואמר לו: "כיצד אתה נותן להם בשר גמל?!"
 

אמר לו השוחט בתמימות: "הרי אין בכך שום בעיה וזה כשר, שכן 
ללמדנו שהתורה אסרה  ,בפרשת שמיני הגמל כתוב בטעם גדול

 רק דווקא גמל גדול אבל גמל קטן לא נאסר".
 

בית רושלים, ליסיפר חכם אברהם רפול שלקחו את השוחט ל
תוך שהוא הלקוהו על מעשהו, שם  ,הכנסת "רבן יוחנן בן זכאי"

 ה)"("קול צופיך" פר' כי תשא תשס    צווח שכך לימדו רבו ומה רוצים ממנו... 

 
 (י"א ז')ואת החזיר... טמא הוא לכם". "

 

 ...חזיר כשר לפסח
נאלץ  ,בשל מחלת האסטמה בה לקה הגאון רבי אברהם נח פאלי

רבי אברהם נח חכך  קרים גם בחג הפסח. חצי האילשהות ב
ל לשמור את מצותיו. כיון שהבחין שבעלת הבית וכבדעתו היכן י

בו התאכסן הכשירה את מחסן העצים כבר בחודש שבט. הבין 
 שבבית כזה יכול הוא לאכסן את מצותיו ללא חשש.

 

הבית מתחילה חשב לערוך את הסדר לבדו, אבל לאחר שבעלי 
 הפצירו בו נענה לבקשתם.

 

בשובם מבית הכנסת המתינה לרבי אברהם נח הפתעה נוראה: 
כלי כסף וכלים נאים, אבל קערה,  :שולחן הסדר היה ערוך כהלכתו

על אחד ממגשי הכסף הונח בשר חזיר... אחוז תדהמה נרתע 
לאחוריו, בעלת הבית שסברה שהוא חושש מחמץ, חזרה ואמרה 

 )"ר' הירש"(                    כשרים לפסח...            שהכל בושל בכלים

 
 למעלת הנגיד המפואר ד. גנסיא:"

היום קיבלתי מכתב מעירך בו קובלים על כבודך שאינך משגיח 
על עניני הדת, כי נוצרי אחד הוא המוכר בשר כשר לבני העיר עם 

רק על סמך חותם כשר שיכול להזדייף  ,בשר חזיר בלי שום שומר
 בקלות. וסיפרו עוד דברים זרים. 

 

אני לא השבתי אותם דבר, רק הודעתי לכבודך עם אחד מידידיך. 
ועוד כתבתי מכתב זה להזהירך להסיר המכשול הגדול הזה 

 )לגאון רבי יוסף משאש ח"("אוצר המכתבים" תתע                                       "מקהילתך...

    
 (י"א מ"א רש"י) ."וכל שרץ השרץ על הארץ"

 

 תולעים במקום הנכון
 

בוגן צדיק וחסיד היה, יומם ולילה להגאון רבי סעדיה ישעיה קצנ
עסק בתורה. פעם אחת התענה מספר ימים תענית הפסקה, 
אשתו הרבנית אדל, בתו של הגאון רבי נפתלי כץ רצתה להכין לו 

 לסעוד לבו. ולא השיגה פת חיטין של ישראל. לביבות
 

על אף שהיה נזהר מלאכול פת עכו"ם הורתה לעצמה היתר ליקח 
הלא אין זה אסור  חשבהפת עכו"ם ולעשות לו מהם לביבות. 

בדבר גדול כזה מותר שרה סבמצד הדין, ולא חששה להטעותו כי 
 עשתה ונתנה לפניו.כך לשנות מפני דרכי שלום, 

 

על דעתו להרהר אחריה. לקח מן הקערה לביבה ולא עלתה 
שקורין 'קניידל' והניחה בצלחת. והנה כשחתך אותה מצא בה 

חידוש "תולעת. אמר: "אדל, ראי שמצאתי בו תולעת". אמרה: 
 הוא, ואע"פ כן הלביבות אינן אסורות בגלל תולעת אחת".

 

חתך ומצא גם בה תולעת. משך ידו מן המאכל  ,לקח עוד לביבה
הלא דבר הוא שמצאתי שתי תולעים בשתי : "ואמר לאשתו

 ."לביבות זה אחר זה
 

תמהה גם היא ואמרה: "מודה אני לך, את חטאתי אני מזכירה 
מאחר שלא יכולתי להשיג פת ישראל, ומן  ,שלקחתי פת של גוי

אמרתי להטעותך השמים נזדמן לך שלא תבוא לידי מכשול, ואני 
       ("יש מנחילין")                 מפני בריאותך".                                        

 )יו"ד פ"ב ב' (חולין סג: לומר עוף זה טהור מסר לי רבי"."נאמן צייד 
 

אך נראה  מלכותי,והדור ברבור כך נקרא היום אותו עוף גדול 
 (מלכים א' ה')  שאין זה העוף המוזכר בנביא שעלה על שולחן שלמה.

 

על שולחנו עלו "ברבורים אבוסים". רש"י כתב שהוא תרנגול 
 י"א .איזה עוף רשולא פי 'ועופא פטימיאמפוטם. בתרגום כתב '

 (מדרשים)ו. נקרא ברבור על שם מקומו ,עוף הבא מברבריא שזה
 )שם(רד"ק  .הם שמניםש ,כי הם העופות המסורסים מפרשים שיו

 

  א' יו"ד צ"ב) "יהודה יעלה" רב האי גאון, (רבי תנחום במדרש, אווזים מפוטמים.שהם  י"א
מלמד "הברבור של היום הפיטום מזיק לו. אמנם בשו"ת ך א

הביא שהוא מין אווז שצווארו ארוך יותר, ואין בידו כח  "להועיל
 שו"ת מהר"י ברונא קמ"ה)  ,(ח"ב יו"ד י"חובפרט שמהר"י ברונא התירו.  ,לאוסרו

 )"שלח תשלח"(  עוף טהור.אכן ולכן יש שכתבו שהברבור המצוי הוא 
 

 'ו...יברבורים ושל ,להתענג בתענוגים'שבת אנו שרים של בזמירות 
 

הג"ר  בנהאת מובא ששאל את הרבנית פיינשטיין ו "אבני חן"בספר 
ברבורים "פיינשטיין שר בזמירות  יכליך הגאון רבי מא אדוד שליט"
שהרי אין לנו מסורת  ,, הרי אנו לא אוכלים ברבורים"ושלו ודגים
היה  יכלהרבנית זכרה שרבי מ שר פטומי מילי?! רבינועליהם וכי 

   רבי דוד טען שהוא המהם, דילג ולא שר...אילו ו ,מזכיר ברבורים
 

, הג'מוספלו. אחד מהם הוא וב זנים רבים שלבעולם קיימים 
ישראל בארץ היו  בזמן המנדטנחשב הפראי והעז שבבקר, ש

 .בביצות בצפון הארץבטבע שחיו  יםג'מוס כחמשת אלפים
 

, את בשר הג'מוס שאכלומסורת הישוב הישן שבירושלים 
 לוינגר ישראל מאירהרה"ג  רהעי בו חומרי חיה ובהמה. והחמירו
משום שהיו צריכים להכין  ,היטבהשוחטים היו זוכרים זאת ש

 .וכמויות גדולות של עפר כדי לכסות דם רב שהיה יוצא משחיטת
 

על זיע"א וכן שמעתי עדות נאמנה מהאדמו"ר מפינסק קרלין 
 ("מסורת וסימני טהרה" נ"ג)                                 מסורת שחיטת הג'מוס.

 

מחמת שהג'מוסים מה שאנו לא ראינו כזאת אצל אבותינו, זה 
גדלים באופן טבעי במקומות שוממים מאדם ואין כמעט מי 

 ("אבני חן")                                 שמגדלם בשל פראותם הרבה והמסוכנת.
 

ביקשתי מהג"ר רבי מנחם מנדל לובין שישאל את חמיו הגאון '
רבי נסים קרליץ אם ההתנגדות החריפה של מרן ה"חזון איש" 
בשעתו לגבי אכילת מיני בקר מבלי "מסורת" כוללת גם את 
הג'מוס. והשיב רבי נסים שידוע לו בבירור שאת הג'מוס היו 

, והנידון אוכלים כל השנים היראים מעדת האשכנזים בבני ברק
 )(שם   .'השור ההודי'היה לגבי מין אחר, ה"חזון איש" שהיה אצל 

 

אליהו לנדאו השיב שהוא זוכר שפעמים רבות היו מביאים מהם  הג"ר
  (שם) אוכלים את בשרם. יראיםוה ,בבני ברקלשחיטה בבית המטבחיים 

 

 יהודיותהיו אוכלים בקהילות  ,ביזוןה ,פלו האמריקאיאאת הב
שנים האחרונות ב )פלו האירופיאונו"כ אודות הב (עיין יו"ד כ"ח ד' בארה"ב.

עשרות גורמי כשרות אירגנו שחיטה והשגחה על בשר הביזון. 
שיש לו ריאות נקיות מבלי  אפלוכמה סיבות יש לכך: טבע הב

 ברזל.וחלבונים כולסטרול ועשיר במעט  מכיל ובשר .חששות
  ("מסורת וסימני טהרה")          והפרה מתעברות זה מזה. הבאפלונוסיף כי 

 

ודבריכם ...  פלו המותר מימות עולםוקרוב הדבר שהוא בכלל הב'
ארץ ישראל מקומו של מרן ברורים לאמריקה, ומה שנוגע ל

הגאון רבי יוסף ) דקי" ח"י"שבט הלוי" ( .'אין עסקנו בזה עכשיו החזו"א
לאכול את  הוגנ הבמקום שהי ,לבני חו"לפסק שלום אלישיב 

 )ועיי"שפמ"ג כ ח"א ס"ב "אבני חן"(  הביזון מותר להמשיך באכילתו למהדרין.

 
רבה של וינה, כלפני שנים בעת כהונתו של הגאון רבי חיים שטרן, 

. כל העגלים בוינה געשו ורעשו העוסקים במכירת הבשר
. זמןשנשחטו בשחיטה הכשרה נפסלו על ידי הרב, כך היה במשך 

מרו כי אמנם מדובר בריעותא בלבד, אך כיון ודעתו באהרב נימק 
שמדובר בשחיטת "גלאט" יש להחמיר ולנקוט גישה של 

 לכתחילה. איש לא העז להמרות את פיו, אך ראו ותמהו.
 

עברו כמה חודשים ויצא המרצע מן השק. נודע כי העגלים 
שהובאו לשחיטה היו חולים, ונמכרו בניגוד לחוקי הוטרינריה 

ופלו באנטיביוטיקה חריפה כדי לטשטש את עובדת לאחר שט
 מחלתן ואולי בנסיון לרפאם.

 

היהודים אשר נמנעו מלאכול את הבשר שנפסל נמצאו נשמרים 
 )"זכרון חיים"(               .סכנה חמורה לבריאותםמגם ניצלו  ך, אמאיסור
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  ""שמינישמיני""פרשת פרשת  
  . באהבה–לקבל דין שמיים ]. ג, י[" וידום אהרון"... 

  ?"וישתוק"ולא " וידום"קט הכתוב לשון מדוע נ: ל"שואל הרב מאיר רובמן זצ" זכרון מאיר"בספר 
                   , טבע המדבר הוא שכשפוגעים בו. חי ומדבר ,צומח ,כידוע מתחלק העולם לדומם, ומתרץ באופן נפלא

י מכה הוא כופף קומתו וצורתו "טבעו שע, הצומח. הוא בורח, טבעו כשמכים אותו, החי. הוא עומד להגן על עצמו
                   ,  דומםלשון" וידום"ואצל אהרון כתוב , כהי מ"בל הדומם לא מקבל שום שינוי אפילו עא; משתנה

  .למרות המכה נשאר בלי כל שינוי, אחר שעשה עצמו כדומם שאינו מרגיש
                    ,יש אדם ששותק כאשר קורה לו אסון משום שהוא עדיין נמצא בהלם המכה ואין הוא מסוגל לדבר

  .ל"רח, ויש אנשים שזועקים וצורחים בהיוודע להם אסון
בהיוודע לו דבר . אהרון הכהן שיכל את שני בניו נדב ואביהוא הצדיקים שהיו עתידים להחליף את משה ואהרון

גיע לו עונש כה חמור של האם מ? האם לא היה לו מה לומר". וידום אהרון", מיתתם מקבל הוא את הדין בשתיקה
, אמירתומכאן אנו למדים שהיה לו מה לומר אך אי . י מציין כי קיבל שכר על שתיקתו"רש? מיתת בנים
  . היא זו שזיכתה אותו בקבלת השכר, התאפקותו

 ,ה"חנה ע- ישבה בסמוך לנרות הרבנית ציפורה,  באחד מלילות השבת:סיפור מצמררמובא " היא תהלל"בספר 
                  בכפות ידיה כיסתה . חן וטוהר נשקפו מפניה האצילות. והתפללה, ל"צ רבי אריה לוין זצוק"גהאשתו של ה
הפעם ביקשה .  היו בני הבית רגילים לומר–לא ידע תפילה מהי , מי שלא ראה את הרבנית בתפילתה. את עיניה

: גופו היה כחוש ופניו חיוורות. ר שכב הבןבפינת החד. שהיה חולה אנוש, והתחננה בדמעות שליש על בנה הפעוט
  . קראה האם בתחינתה–!" שלח רפואה שלמה לבני! אלוקים ,אנא"

ילדים רבים הלכו . ישראל- אנשים רבים מתו ברעב הקשה ששרר בארץ. הימים היו ימי מלחמת העולם הראשונה
. ת האלה פגעה גם בילדה הקטןאחת המגיפו. שהתפשטו במהירות מבית לבית, לעולמם במגיפות ובמחלות שונות

בפרוטותיה האחרונות קנתה מעט חלב עיזים . מפעם לפעם ניגשה הרבנית למיטת הפעוט וטיפלה בו במסירות רבה
  ...אך המחלה גברה. והישקתה את הילד הרך

בוקר בשבת ב..." רק אלוקים יכול לעזור, אין לנו כבר מה לעשות: "הפטיר בלחש, שהוזעק בליל שבת לבית, הרופא
  ...החזיר הילד את נשמתו ליוצרה

                     , תתגבר, היא תתאפק. הן שבת קודש היום, היא לא תבכה! לא. ניצבה הרבנית ליד מיטת בנה ונשכה את שפתותיה
.  קראה מפעם לפעם–!" שבת היום. "ניחמה ועודדה, אנושיים חיזקה את בני הבית-בכוחות על! הרי אסור לבכות בשבת

                 .. שבת. "לא סיפרה דבר, גם לשכנתה שנקשה במקרה על דלת הבית.  זמירות השבת כרגילאריה נשמעו' מביתו של ר
רק משיצאה השבת הירשתה לעצמה להתאבל על בנה .  הסבירה הרבנית לאחר מכן לבני ביתה–" ?ואיך אצער את השכנים

  . מחמדה האהוב שנלקח ממנה
                     , ים נלקחו מהם בימי מלחמת העולם הראשונהעוד שלושה ילד. אריה ואשתו' לא היה זה הבן היחיד ששיכלו ר

                   ,  אמרה הרבנית–" מבורך' יהי שם ה, לקח' נתן וה' ה: "ובגבורה מיוחדת הצדיקו עליהם את הדין, במגיפות וברעב
                 – ילד פלא הוא. היה קשה מאוד להתנחם עליו, בן שנה וחצי, בנימין-אך כשנפטר הבן אברהם. ועודדה את בני ביתה

  .  היה הילד בבחינת פלא של ממש,ואכן. בוודאי נועד לגדולות – שתאותאמרו הבריות בה
כשגדל מעט הייתה הבנתו כשל נער גדול . רים החל לדברפובעודו בן חודשים ס. חשו כולם כי הבית התמלא אורה, כשנולד
, בקדושה ובטהרה" שהכל"חודשים היה מברך ברכת ' בעודו רך בן ט. כל מי ששמע אותו היה משתומם למשמע אוזניו, ממש

                     . נלקח מהם לאחר שנה וחצי, אריה ולאשתו' שניתן לר, אך האוצר היקר הזה. ורק לאחר מכן גמע את חלב אימו
באותה עת הייתה הרבנית שקועה . לנחם את הרבנית, עולות חדשות, נכנסו לפתע שתי נשים, כשישבו שבעה על בנם יקירם זה

מעולם לא שמעו , הן הביטו בה ונדהמו. בורא עולםביקות וברגש שפכה ליבה לפני בד, פניה היו שלוות כפני מלאך. בתפילה
איך זה יכול להיות שהיא שפויה . "הפליאה אותן במיוחד, שהייתה נסוכה על פניה בעצם ימי השבעה, השלווה. תפילה כזו

  . אמרה האחת לחברתה בשפתן–!" ?בדעתה
  ."מעולם לא נפגשתי באישה כה שלווה בימי השבעה,  לי כי הצדק עימךנדמה: "חברתה ניענעה בראשה

כי הרבנית אינה מבינה , נדמה היה להן. והשתיים המשיכו עוד לדבר ביניהן על הרבנית, הרבנית כבר סיימה את תפילתה
   ...הרי דיברו רוסית ,אותן

גם השפה הרוסית הייתה שגורה .  התפארה בכךאך אף פעם לא, בשפות רבות שלטה הרבנית שליטה מלאה. ..אך טעות בידן
מקבלת אני את גזר : אך דענה לכן ,נשים יקרות, שפויה אני בדעתי: "היא שמעה הכל ולאחר מכן הפטירה בלחש. ..על פיה

  ..".ישיבה של מעלהילמד בני ב, משלא זכיתי, היה בני היקר לומד בישיבה של מטה, אילו זכיתי. הדין באהבה
רק מי שהתורה חדורה בנשמת אפו יוכל להידמות . איזו עוצמה של גבורת נפש ומידות נעלות לקבלת דין שמיים באהבה

ואם זו תהיה אמונתו של האדם יקל עליו , ה הוא הגוזר את מספר ימיו ושנותיו של האדם"רק הקב". וידום"לאהרון בבחינת 
, אם זו תהיה אמונתנו. 'רק מה – אבל הכל –אלא הכל , רה פגעה בהןגזירות שלא יד המק, לקבל גזירות שאינן בגדר הטבע

  .)ברכת דוד (ה"נקבל באהבה את גזירותיו של הקב

  

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גרבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הין שלמה אחיה בן הל, ו" חביבה בת מוזלי הי,ו"הימהרנגיז בת טאוס , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



  ].ט, י[ "יין ושכרר"
 בקבוק לו להשיב מנת על, יין בקבוק לקבל וביקש שכנו שמעון אל ובא, בביתו יין מצא לא, קודש שבת שבליל בראובן מעשה
  . ברשותו שהיה משובח יין של בקבוק בשמחה לו נתן שמעון. השבת לאחר חדש
 אמר, "האיכותי מהיין שנהנתם מקווה אני. "הסוג מאותו יין בקבוק לו להשיב כדי שמעון אל ראובן שב, ימים מספר כעבור
 כשטעמנו מיד: "הסביר וראובן, בתימהון עיניו שתי את פתח שמעון!". הפת על אלא, היין על קידשנו לא: "ראובן ענה. שמעון
  .  שמעון תמה!" ?חדש יין עבורי קנית זאת ובכל". "וסרוח חמוץ, מקולקל ביין שמדובר הבחנו, מהיין ביתי ובני אני

. המקולקל היין מחמת לנו שנגרמה הנפש עגמת על והתלוננתי, היינות חברת אל התקשרתי, השבת במוצאי: "ראובן השיב
 את שקיבלנו לאחר! הסוג מאותו ומשובחים טעימים יינות של ארגז, כפיצוי לביתך שולחים אנו: והודיע, התנצל החברה נציג

  ..." לפניך הוא והרי אחד בקבוק ממנו הוצאתי, הארגז
, לי שייך שהארגז לי נדמה אך, כבודו לי יסלח: "בנימוס שכנו אל ופונה, שלם ארגז" הוליד "שלו הבקבוק כיצד שומע שמעון
  ". פיצוי בגינו דורש הייתי אני גם, אצלי קלקולו מתגלה היה ואילו, שלי ליין הודות הגיע הוא הרי
             ! לי שייך היה כבר המקולקל שהיין ונמצא, תחתיו אחר להשיב מנת על, ממך קיבלתי היין את הרי: "כנגדו ראובן טוען
 המבחיל החמוץ הטעם את טעמנו אנו, ובפועל, הפגום המוצר מחמת שנגרמה נפש העגמת עבור ניתן הפיצוי הלוא – ועוד זאת
  ?הדין מי עם ..".היין של

 , שתייה םלש יין לשכנו ליתן התכוין כי, בטעות לנתינה נחשבת שמעון של נתינתו :א"שליטיצחק זילברשטיין  ר"מו השיב
, לקידוש יין לקבל דהיינו, מצוה של בעסק אם כי, מסחר בעשיית שעה באותה עסק לא ראובן וגם". מסחר "לשם חומץ ולא
 הרי, המקולקל הבקבוק את כלל קיבל לא וראובן ומאחר. שמעון של ברשותו נשאר הבקבוק ולכן, חומץ לקבל נתכוין ולא

  :)! ה"ל מ"ב" (חבירו של בפרתו סחורה עושה הלה כיצד "הטענה כלפיו שקיימת
  .)ופריו מתוק( לשמעון היינות ארגז את ליתן צריך ראובן :לסיכום

  ].ב, יא[" זאת החיה אשר תאכלו"
  .)י"רש(זאת תאכלו וזאת לא תאכלו ,  מלמד שהיה משה אוחז בחיה ומראה אותה לישראל–זאת החיה 

 העיר של רבה, ל"זצ מייער זליגמן יששכר רבי הגאון היה, ל"זצ מאיר יששכר רבי הגאון של סבו: 'במדבר יאחר 'בספר מסופר
  . הצרופה היהדות אושיות את להרוס שאיימו ברפורמים כארי לחם הנהגתו שנות בכל. שבגרמניה רגנסבורג

 בעיר השחיטה מערכת על האחריות את לעצמו ליטול החליט ,הרפורמי החוג לבני שהשתייך' ראביי, 'העיר מתושבי אחד
  .גדולה בחרדה נתמלא העיר ורב, הכשרות בחומת נוראה רצהפ זו היתה. הרפורמים של המוחלט בגיבויים
 הלכות את וללמד ללכת עליו שציוותה, הדורה דמות בחלומו לו נראתה, הכשרות על המאבק של בעיצומו, הלילות באחד
  ! השחיטה על במאבק הבורר שהיה, הגוי המיניסטר את, הסבוכות שחיטה
 למיניסטר הציע, בחשש מהולה בנחישות. הגוי המיניסטר עם להיפגש ומיהר חלציו ואזר, בגו דברים יש כי יששכר רבי הבין
 גילה, להפתעתו. הלכותה את ללמדו הרב והחל, להצעה המיניסטר הסכים, הפלא למרבה. היהודית השחיטה דיני את ללמוד

                     .): 'ט (בחולין הגמרא דברי את, ושוב שוב הגוי' תלמידו 'באוזני הרב שינן וכך, בלימוד רבה התעניינות המיניסטר
                , חלדה, דרסה, השהיי: שחיטה הלכות הן ואלו ,משחיטתו לאכול אסור, שחיטה הלכות יודע שאינו) שוחט- (טבח כל"

  . השחיטה דיני את הערל הממונה שידע עד ".ועיקור הגרמה
                     , עתה" :מהממונה וביקש בחלקו שנפלה שגרתית הלא ההזדמנות את יששכר רבי ניצל, הזה המוזר הלימוד בסיום
 את הוא גם יודע, זו חשובה משרהל הטוען, פוקר יהודי אותו האם בבקשה בדוק, בוריין על ההלכה דרישות את הבנת כאשר
  ..."יודע שאתה מה

, בעיר היהודית השחיטה על הכבדה האחריות את לעצמו ליטול שניסה, הרפורמי והיהודי, התקבלה העיר רב של בקשתו
  .כבורר שימש שכאמור, המיניסטר אל כבוד אחר הוזמן
                 , לרפורמי הגוי פונה, "בבקשה לי תאמר ליאו. "שחיטה הלכות על בחינה של בעיצומה להפתעתו עצמו מצא, כשהגיע

 הופתע הבוחן המיניסטר. בנושא מוחלטת בורות והפגין, לגמגם החל הנבחן". ?השחיטה את הפוסלים הדברים חמשת מהן"
 כלל שולט אינו, המכריע התפקיד את עצמו על לקבל וראוי בהלכות כבקי עצמו להציג המתיימר האיש כי, בעיניו לראות
                     , לבוחנו הוא וחפץ היהודית השחיטה בהלכות שולט הגוי הבורר כי לעצמו תיאר לא המבולבל הנבחן .תבהלכו ועיקר
            . במערומיו שהתגלה הרפורמי של בקלונו הסתיים הנדיר המעמד כי לציין למותר ...זה מסוג לבחינה כלל נערך שלא כך

 של האומנות לידיו חזרה, בעיר השחיטה מערכת על הכבדה אחריותה כאשר, אתר על הדיחו והמיניסטר, לאור יצאה האמת
  .ל"זצ מייער זליגמן יששכר רבי, הצדיק הרב
 ללמד שאין, בידינו הלכה הרי: קודשו-פי את לשאול וביקש, א"שליט ר"למו אחד חכם תלמיד הראה המופלא המעשה את

 ליעקב דבריו מגיד): "ז"קמ תהלים( שנאמר, כוכבים-לעובד תורה דברי מוסרין אין.): ג"י (חגיגה במסכת כמובא, לנכרי תורה
 בתורה שעוסק נכרי.): ט"נ (סנהדרין במסכת למדנו וכן ".ידעום בל ומשפטים גוי לכל כן עשה לא, לישראל ומשפטיו חוקיו
 את המלמד וממילא. להם ולא מורשה לנו -" יעקב קהלת מורשה משה ולנ ציוה תורה) "'ד, ג"ל דברים (שנאמר, מיתה חייב
  ). שם בחגיגה' בתוס יעויין" (מכשול תתן לא עיור לפני "באיסור אף עובר, תורה הנכרי
  ?השחיטה דיני את הנכרי המיניסטר עם ללמוד ההיתר מהו, השאלה נשאלת, כן ואם
 כל כי, לנכרי תורה לימוד איסור סרך שום השחיטה הלכות בלימוד יןשא פשוט הדבר :א"שליטיצחק זילברשטיין  ר"מו השיב

, בנידוננו אבל, הקדושה תורתנו חוקי את וללמדו להודיעו כדי, סתם לנכרי תורה דברי שמוסר אחד על דווקא נאמר האיסור
 העברת ידי על תתאפשר הקהילה שהצלת משום, לישראל רק היא הלימוד ותועלת, תורה דברי לו למסור כוונה שום אין
 על הדת את העיר רב יעמיד וכך, הקהילה יסודות את לקעקע שזומם הרפורמי את ידו על ויכשיל שיבחן, למיניסטר' מידע'ה

  .ממכשול הרבים הצלת מצוות, אדרבה אלא, איסור חשש כלל כאן אין ולכן. תילה
 שיבוא התחננה הנכריה ואימו, ברק בבני בכולל מדשלו, חכם תלמיד צדק-רג ידי על, לידינו שאלה שבאה, לציין ר"מו הוסיף(

 מעוניינת שהיא אמרה םוהא, שונות הלכתיות בבעיות כרוך הדבר כי לה הסביר הבן. בצרפת אצלה להתארח משפחתו עם
 לשאול הגר ובא, היהודים של חייהם אורחות את שתדע כדי, שבת מהלכות וקצת, הנחוצים המטבח כשרות הלכות את לדעת
                  שמלמדים כשם כי ואמר. להיתר והשיב, ל"זצ אלישיב ש"הגרי מרן ח"מו לפני השאלה את הצעתי ?ללמדה מותר האם

  . )ופריו מתוק( )ושבת בחלב בשר הלכות צדק-הגר םא את ללמד מותר גם כך, לדעת שעליו הדינים את' שבת של גוי'
  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוונסורה  מרת מנ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע
  , ל"ז מרים בת יונהנ "לע, ל"ז אליהו בן מריםנ " לע,ל"ז יוסף בן אסתרנ " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע

  .נפטרי עם ישראלכל נ "ולע, ל" זמולוק בת טורןנ "לע, ל" זמרים בת קודסיהנ "לע, ל" זשמואל בן יוליאנהנ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע, ל"זנ רחל בת שושנה "לע
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 שבועהפרשת בפירושים מתוך שיעור קט ל
 21:45ב יום חמישי בשעה "ב 4זכריה ' רח" דברי שיר"ס "בביהכנ

 497ספר ון מגלי                                            ז"תשע שנת שמיניפרשת 
 )ב, ט( "'הב ִלְפֵני ֵר ְוַהְק … רָק ן ּבָ ַקח ְל ֵעֶגל ּבֶ "

ַעל , ֵעֶגל ֶזהַעל ְיֵדי , ה"ְלהֹוִדיַע ֶׁשְּמַכֵּפר לֹו ַהָּקּבָ  -ַקח ְל ֵעֶגל 

 ).י"ִׁש ַר " (ַמֲעֵׂשה ָהֵעֶגל ֶׁשָעָׂשה

ּוְכִפי ֶׁשָאְמרּו , הּמָ ה ֲאדֻ ָר ּפָ ַעל ְיֵדי ם ִיְׂשָרֵאל ִהְתַּכֵּפר ָּכל עַ 

ַּבִּמְדָּבר י "ִׁש ַר ' עי" (ַאת ְּבָנּהם ּוְתַקַּנח צוֹ אֵ ָּתבֹוא הָ : "ל"ֲחזַ 

? ַמּדּועַ . ׁש ֵעֶגל ְמיָֻחדַרק ְלַכָּפָרתֹו ֶׁשל ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ִנְדַר ). ב, כ

 ?ָהֵעֶגלַעל ְיֵדי ק ְלַכָּפָרה נֹוֶסֶפת ְזַק ה ָהָיה ְמיָֻחד ּבֹו ֶׁשּנִ מֶ 

ַרִּבי ַהָּגאֹון  -" ּפֹוָרת יֹוֵסף"ְוִהְסִּביר ֹזאת ֹראׁש ְיִׁשיַבת 

 :ָּכ, ל"ָקה ַזצַ ְיהּוָדה ַצְד 

לֹו ָהיּו ֶׁשָעְבדּו  -א ָהֵעֶגל ְט ַּכָּמה ְוַכָּמה ַּדְרּגֹות ָהיּו ְּבֻחְמַרת חֵ 

א , ְּבִלָּבםּבֹו  ֲאֵחִרים ַרק הֹודּו, ַמָּמׁש טֹוִבים ֵמֵאֶּלה ָהיּו ֶׁש

א ִמ  ְּבַיד עֹוְבֵרי  חּוָחְטאּו ְּבַעְצָמם ַא ֶחְטָאם ָהָיה ְּבָכ ֶׁש

ה ֶׁשל ֶׁשִעם ֹזאת ֶׁשָעָׂשה ַמֲעׂשֶ  ,ּוֵמַעל ֻּכָּלם ַאֲהֹרן, ָרהבֵ עֲ הָ 

ָּלם ִנְזְקקּו ּכֻ . ִמָּכל ָמקֹום ַּכָּוָנתֹו ָהְיָתה ְלֵׁשם ָׁשַמִים, אְט חֵ 

א ַהֹּכל ָהיּו ׁשָ , ְלַכָּפָרה  . ִוים ָּבּהאּוָלם 

ֶׁשִהְׁשַּתֲחוּו לֹו ְוָקְראּו ְלָפָניו , ֵעֶגלּבָ  ְטאּוֶאת אֹוָתם ֲאָנִׁשים ֶׁשחָ 

ֶהי ִיְׂשָרֵאל" ִצָּוה ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ַלֲהֹרג , )ד, מֹות לבְׁש " (ֵאֶּלה ֱא

יו ְוִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ִח ְרגּו ִאיׁש ֶאת ָאְוִה " :ְּכִפי ֶׁשָּכתּוב, ְּבַסִיף

ְּבִלָּבם  ְטאּוֵאֶּלה ֶׁשחָ , ְלֻעָּמָתם). כז, ָׁשם" (בוֹ רֹ ְוִאיׁש ֶאת ְק 

ַוִּיַּקח "): כ, ָׁשם(ָּכתּוב ? ֵּכיַצד, ֵמתּו ַּבַּמֵּגָפה, ַּבֲעבֹוַדת ָהֵעֶגל

ַוִּיֶזר ַעל ְּפֵני ַהַּמִים , 'ֵאׁש ַוִּיְטַחן ְוגוַוִּיְׂשֹרף ּבָ ' ֶאת ָהֵעֶגל ְוגו

 ְלָבְדָקם ִנְתַּכֵּון: י"ִׁש ר ָׁשם ַר אֵ ּוְמבָ , "ק ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלְׁש ַוּיַ 

ַאף , ְּכלֹוַמר". בּו ִּבְטֵניֶהםצָ ַהַּמִים וְ  ֶׁשְּבָדקּום', ְוכוְּכסֹוטֹות 

 . ֵמתּוֵהם ֶנֶעְנׁשּו ּו

א ָעְבדּו לָ ? ִמי ִנְׁשַאר א , לֵעגֶ ֵאֶּלה ֶׁש א ְּבַמְחָׁשָבה ְו

א ? ה ָחְטאּו ֵהםּמֶ ּבַ . הְּבַמֲעׂשֶ  ֶחְטָאם ָהָיה ַרק ָּבֶזה ֶׁשֵהם 

ָרה ּפָ ָלֶהם ִהְסִּפיָקה ּכַ . ה"ְּכֶנֶגד עֹוְבֵרי ְרצֹונֹו ֶׁשל ַהָּקּבָ  חּוִמ 

א ִנְזְקקּו ְלֹעֶנׁש ָקׁשֶ . ֶעֶטתמֻ  ָלֶהם ְּבָכ ָהָיה י ֶאָּלא ַּד , הֵהם 

 . "ַאת ְּבָנּהם ּוְתַקַּנח צוֹ אֵ ָּתבוֹא הָ "ֶׁש 

א ַּד , ה ֵמֲאֵחִריםַהָּיִחיד ֶׁשּנֹוַתר ׁשֹונֶ  ָּפָרה ּכַ י ָהָיה לֹו ּבַ ְו

ֶׁשָעָׂשה ֶאת ָהֵעֶגל , הּוא ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן, ֶׁשִּנְתַּכְּפרּו ָּבּה ַרִּבים

א ִהִּגיַע לֹו ֹענֶ , ְּבַעְצמוֹ  ִּכי הּוא ָעָׂשה , ׁש ִמיָתהְוַלְמרֹות ֹזאת 

ָלֵכן הּוא ְלַבּדֹו ָהָיה ָזקּוק ְלֵעֶגל . ֶאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלֵׁשם ָׁשַמִים

 .ֶׁשְּיַכֵּפר ָעָליו
 

 )ז ,ט( "ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ַאֲהֹרן ְקַרב ֶאל ַהִּמְזֵּבחַ "

ָאַמר לֹו  .א ָלֶגֶׁשתֵר יָ ֶׁשָהָיה ַאֲהֹרן ּבֹוׁש וְ  - ַרב ֶאל ַהִּמְזֵּבחַ ְק 

 )י"ִׁש ַר ( ָּת ְר ְלָכ ִנְבחַ  ?ָלָּמה ַאָּתה ּבֹוׁש :ֹמֶׁשה

ֵאּלּו  -" ַאֶּדֶרת ֵאִלָּיהּו"אֹוֵמר הָ  - "אֵר יָ וְ "וְ " ּבֹוׁש"ַהִּמִּלים 

ַאֲהֹרן ָהָיה ִמְתַּבֵּיׁש ָלֶגֶׁשת ֶאל ַהִּמְזֵּבַח . י ִמִּלים ׁשֹונֹותֵּת ְׁש 

ְוַגם ָהָיה ָיֵרא ַלֲעׂשֹות ֹזאת ִּכי ָהָיה  ,ֵּכיָון ֶׁשָעָׂשה ֶאת ָהֵעֶגל

 . יֹוֵדַע ְּברּוַח ַהֹּקֶדׁש ֶׁשִּיְהֶיה ִעְרעּור ַעל ְּכֻהָּנתֹו ַעל ְיֵדי ֹקַרח

ה ְּבֶעֶצם ָהְיָתה ֶׁשְרצֹונֹו ּנָ ַטֲעָנתֹו ֶׁשל ֹקַרח ַעל ַהְּכהֻ , ְוִהֵּנה

א ָיַדע ׁשֶ , הְוָקׁשֶ  .ִלְהיֹות ֹּכֵהן ָּגדֹול ס ְרנָ ֵאין ַמֲעִמיִדין ּפַ "ְוִכי 

ַעל ַהִּצּבּור ֶאָּלא ִאם ֵּכן ֻקָּפה ֶׁשל ְׁשָרִצים ְּתלּוָיה לֹו 

ָהְיָתה לֹו , ח ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהןִּתּנַ ? )ב"עיֹוָמא כב " (ֵמֲאחֹוָריו

  !?ַא ֵאיזֹו ֻקָּפה ֶׁשל ְׁשָרִצים ָהְיָתה ְלֹקַרח, ֶׁשל ָהֵעֶגל "ֻקָּפה"

ַרב ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ִּכי ְלָכ ְק : "ֹמֶׁשה ְלַאֲהֹרןֶזהּו ֶׁשָאַמר 

ְוֵיׁש ְל ֻקָּפה ֶׁשל  ,ַּדְוָקא ִמְּפֵני ֶׁשָעִׂשיָת ֶאת ָהֵעֶגל -" ָּת ְר ִנְבחַ 

ִּכי  ,ל ְל ִלְהיֹות ָיֵראִמֵּמיָלא ַא .הּנָ ִלְכהֻ  ָּת ְר ָלֵכן ִנְבחַ  -ְׁשָרִצים 

א ְיַעְרֵער ַעל ְּכהֻ   ! ָנְתַאף ֶאָחד 

ֶׁשל  ינוֹ ָּכַתב ֶׁשעֵ ) ז, טזַּבִּמְדָּבר (ְּבָפָרַׁשת ֹקַרח  י"ִׁש ְוִהֵּנה ַר 

א ָהְיָתה לֹו צֵ הּוא ָרָאה ֶׁשּיֵ . ֹקַרח ִהְטַעּתּו א ִמֶּמּנּו ְׁשמּוֵאל ֶׁש

 ,ם ָּכל ֹזאת ִהְנִהיג ֶאת ִיְׂשָרֵאלְועִ  ,ֻקָּפה ֶׁשל ְׁשָרִצים ֵמֲאחֹוָריו

א ֻקָּפה ֶׁשל  - ֹקַרח -א ְוִאם ָּכ ַּגם הּו ָיכֹול ִלְהיֹות ַמְנִהיג ְל

 ! ְׁשָרִצים

א ָיַדע ֹקַרח ֶׁשִּלְׁשמּוֵאל ִּתְהֶיה ֻקָּפה ֶׁשל ְׁשָרִצים  א הּוא -ְו ֲה

 ...ֹקַרח ְּבַעְצמוֹ 

ְלָכ "ֶאת ַהִּמִּלים " ַאֶּדֶרת ֵאִלָּיהּו"ֶדֶר נֹוֶסֶפת ֵּבֵאר הָ ּבְ 

קֹוֵמץ ֶאת [ֶׁשֲהֵרי ַהֹּכֵהן עֹוֵבד ִעם ַּכף ָיד ְקמּוָצה , "ָּת ְר ִנְבחַ 

 . ]ם ִיְׂשָרֵאל ֶאת עַ ֵר ְמבָ [ְוַכף ָיד ְּפתּוָחה  ]ַהִּמְנָחה

, )כ( ַּכף ְקמּוָצה: "כ"ֻמְרֶּכֶבת ִמְּׁשֵתי אֹוִתּיֹות " ָּכ"ה ַהִּמּלָ 

 ָּת ְר ִנְבחַ  :"ָּת ְר ְלָכ ִנְבחַ "ָלֵכן ָאַמר לֹו . )ך( ְוַכף ְּפתּוָחה

ַּכף : ִעם ְׁשֵּתי ַּכּפֹות? ְוֵאי עֹוִׂשים ֹזאת, הּנָ ַלֲעבֹוַדת ַהְּכהֻ 

 . ְּפתּוָחה ְוַכף ְקמּוָצה

, "ַׁשַער ַּבת ַרִּבים"ָּכַתב הַ " ָּת ְר ְלָכ ִנְבחַ "ֶהְסֵּבר נֹוָסף ַלִּמִּלים 

ר בַ ָהעֹוֶׂשה ְּד ָּכל ): "ב"ע ְּבָרכֹות יב(ְוהּוא ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא 

ְולֹוְמִדים  ,"מֹוֲחִלין לֹו ַעל ָּכל ֲעֹונֹוָתיו -ֲעֵבָרה ּוִמְתַּבֵּיׁש ּבֹו 

אֹוב ֶאת ְׁשמּוֵאל ְוָאַמר לֹו ֶׁשהּוא ֶׁשֶהֱעָלה ּבָ , ֹזאת ִמָּׁשאּול

א , א ַּבְּנִביִאים ,א עֹוֶנה לוֹ ' הוַ , יֹוֵצא ַלִּמְלָחָמה ָמָחר ְו

 ,"יםִּמ ִרים ְותֻ אּו"א ָאַמר ִּכי ֵאינֹו עֹוֶנה לֹו ַּגם ּבָ ְו .ַּבֲחלֹומֹות

ִמָּיד ָאַמר לֹו . ֲעֵבָרה ֶׁשָהַרג ֶאת נֹוב ִעיר ַהֹּכֲהִניםִּכי ִהְתַּבֵּיׁש ּבָ 

, )יט, כחא ְׁשמּוֵאל (" ִּמיָמָחר ַאָּתה ּוָבֶני עִ " :ְׁשמּוֵאל

 . "ִּבְמִחיָצִתי -ִּמי עִ : "ֶרֶׁשת ַהְּגָמָראּוְמפָ 

ֵאי יּוַכל ְלִהְסּתֹוֵפף , ְוִאם ָׁשאּול ָהַרג ֶאת נֹוב ִעיר ַהֹּכֲהִנים

-ֶאָּלא ִמָּכאן רֹוִאים  ?ִּבְמִחיַצת ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא ַהָּקדֹוׁש

מֹוֲחִלים , ֶׁשָּכל ָהעֹוֶׂשה ֲעֵבָרה ּוִמְתַּבֵּיׁש ָּבּה -אֹוֶמֶרת ַהְּגָמָרא 

  ".לֹו ַעל ָּכל ֲעוֹונֹוָתיו

 ,ַמּדּועַ . א ָהֵעֶגל ַרק ְלֵׁשם ָׁשַמִיםְט ִהֵּנה ַאֲהֹרן ָעָׂשה ֶאת חֵ וְ 

 ? הָר ּפָ ּכַ  יִר א צָ הּו ,ֵאפֹוא
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             א"יבדלחט

א ִהְתַּכַּוְנָּת  :ה"ּבָ ֶאָּלא ֶׁשָאַמר לֹו ַהָּק  ָאְמָנם ַאָּתה ַעְצְמ 

ְוַאָּתה ַּגם ִּתְגֹרם , ַא ֲהֵרי ֶהְחֵטאָת ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ַלֲעֹבר ֲעֵבָרה

. ְּכֶׁשָּבא ַאֲהֹרן ְלַהְקִריב ָהָיה ּבֹוׁש? ֵאי. ָלֶהם ַלְחֹזר ִּבְתׁשּוָבה

א ָעָׂשה ְּכל ,ה ִאם ַאֲהֹרןּומָ  :ָאְמרּו ֻּכָּלם , ִמְתַּבֵּיׁש -ּום ֶׁש

ִמָּיד ָחְזרּו ָּכל ָהָעם  !?ֶאת ֶחְרָּפֵתנּונֹוִלי ְלֵהיָכן , ָאנּו

 . ִּבְתׁשּוָבה

ְּכֵדי ֶׁשִּמֹּכַח  ,ָּת ְר ְלָכ ִנְבחַ ? ָלָּמה ַאָּתה ּבֹוׁש :ָאַמר לֹו ֹמֶׁשה

 . ָיׁשּובּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמהַהּבּוָׁשה ֶׁשְּל ִיְתַּבְּיׁשּו ֻּכָּלם וְ 

 

ֵלאֹמר ִּבְקֹרַבי  'הַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ַאֲהֹרן הּוא ֲאֶׁשר ִּדֶּבר "

 ) ג, י( "ֶאָּקֵדׁש ְוַעל ְּפֵני ָכל ָהָעם ֶאָּכֵבד ַוִּיֹּדם ַאֲהֹרן

 ֹראׁש ֶׁשל ְּבנוֹ  א"ְׁשִליטָ  ִפיְנְקל ְיהּוָדה ֱאִליֶעֶזר ִסֵּפר ָהַרב

ֶׁשְּׁשבּוַעִים ִלְפֵני , ל"ַזצַ  ִפיְנֶקלֵאִלָּיהּו ָּברּו ִמיר ָהַרב  ְיִׁשיַבת

א לֹו ָר ָק ] ָּפָרַׁשת ְׁשִמיִני אּוְר ָהָיה ֶזה ַּבָּׁשבּוַע ֶׁשָּק [ְּפִטיָרתֹו 

 : ָאִביו ְוָאַמר לֹו ֶאת ָהַרְעיֹון ַהִּנְפָלא ַהָּבא

ָאַמר לֹו ֹמֶׁשה . "יוֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָאַמר ֶהְסֵּפד ָעצּום ַעל ַאְחָינָ 

יֹוֵדַע ָהִייִתי ֶׁשִּיְתַקֵּדׁש ַהַּבִית ִּבְמיָֻּדָעיו  ,ַאֲהֹרן ָאִחי :ְלַאֲהֹרן

ַעְכָׁשו רֹוֶאה ֲאִני ֶׁשֵהם , ֶׁשל ָמקֹום ְוָהִייִתי ָסבּור אֹו ִּבי אֹו ְּב

ִרי ְוִלְכאֹוָרה ַהֵּסֶדר ָהָיה צָ , )י"ִׁש ַר " (ְּגדֹוִלים ִמֶּמִּני ּוִמְּמ

ֹות ֶהְסֵּפד ַעל ר ַאף הּוא ִמּלֹיאמַ ה ָיקּום ַאֲהֹרן וְ ָּת עַ ׁשֶ , ִלְהיֹות

ֲאִני ַרק , ְׁשַמְעֶּתם ֶאת ִּדְבֵרי ַהֶהְסֵּפד ֶׁשל ָאִחי" :ְּכגֹון, ָּבָניו

, יֹוָתם ְקַטִּנים ִנְּכָרה ֲעֵליֶהם ַּגְדלּוָתםְה ּבִ רֹוֶצה לֹוַמר ֶׁשְּכָבר 

 . ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה" ר ַנַערִיְתַנּכֶ ְּבַמֲעָלָליו 

 ! ׁשֹוֵתק? ה ַאֲהֹרן עֹוֶׂשהּומָ 

 ? ר ַהָּדָברׁשֶ ַמה ּפֵ 

ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָאַמר ֶהְסֵּפד , ַּדע ְל: ָאַמר ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ָּברּו ִלְבנוֹ 

! הַא ַּגם ֶהְסֵּפד ֶזה ֲעַדִין ֵאינֹו ַמִּגיַע ְלַמְדֵרַגת ַהְּׁשִתיָק , ָעצּום

 ְלַדֵּבר ְּבִׁשְבחֹו ֶׁשל ָאָדם ֲחָזָקה ַהְרֵּבה ַהְּׁשִתיָקה ְּבֵעת ַהֹּצֶר 

ַמְכִניִסים ֶאת ַהֶּׁשַבח ְלתֹו ִמְסֶּגֶרת  -ִּכי ְּכֶׁשְּמַדְּבִרים , יֹוֵתר

א ִמְסֶּגֶרת -ְּכֶׁשּׁשֹוְתִקים . ֶׁשל ִמִּלים א , ַהֶהְסֵּפד הּוא ְל ְל

 !ַהֹּכל ִנְכָלל ּבוֹ , ְּגבּול

א ָיֹכל ָהָיה ִלְׁשֹּתק ִּכי ְׁשִתיָקה ִמִּצּדֹו ָהְיָתה , ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו 

ַעל , ָּמא ְקִפיָדא ֵיׁש לֹו ֲעֵליֶהםׁשֶ , ִמְתָּפֶרֶׁשת ְּכִבָּזיֹון ַלִּנְפָטִרים

ְלַאֲהֹרן ֲאִביֶהם ָהְיָתה ָהֶאְפָׁשרּות לֹוַמר . ׂשּוָאְמרּו אֹו עָ ַמה ּׁשֶ 

 !ִלְׁשֹּתק, ד ַהּיֹוֵתר ָּגדֹולֶאת ַהֶהְסּפֵ 

ָחַזר ֲעֵליֶהם  ,ַּכּמּוָבן, ִפיְנֶקלֶׁשל ָהַרב  נוֹ ּבְ ׁשֶ , ְּדָבִרים ִנְפָלִאים

 . ר ִמֵּכן ְּבֶהְסֵּפדֹו ַעל ָאִביום ְלַאחַ יִ בּועַ ְׁש , ְּבִהְתַרְּגׁשּות

ִמיְכל ר ַרִּבי ּפֵ ה ֶׁשִּס ַנְזִּכיר ַמֲעׂשֶ , ןְוִאם ִּבְׁשִתיָקה ָעְסִקינָ 

ַרִּבי , ין'וֹולֹוזִ ֹראׁש ְיִׁשיַבת : א"ִליטָ ְׁש  יְּפקוִֹביץלֶ ְיהּוָדה 

ַהַּׁשְּתָקן "ָהָיה , ין'ִמּוֹולֹוזִ ב "ִציֲחָתנֹו ֶׁשל ַהּנְ , ְרָפֵאל ַׁשִּפיָרא

. ָּכל ַהְּזַמן הּוא ָׁשַתק -חּוץ ִמִּדּבּור ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה ". ֶׁשל ַהּדֹור

ָאז הּוא "... הּוא ׁשֹוֵתק ַעד ֶׁשהּוא ִמְתַעֵּיף"ׁשֶ ְוָאְמרּו ַעל ָּכ 

 ... ח ִקְמָעה ּוַמְמִׁשי ִּבְׁשִתיָקתֹו ַהְּתִמיִדיתנָ 

 

 ְזִמירוֹת ַׁשָּבת

 ַׁשָּבתַעל " ָמתוֹק ָהאוֹר"ִמּתוֹ ַהֵּסֶפר 
 "ְמֹׁש ַחְסְּד ְליוְֹדֶעי ֵאל ַקּנוֹא ְוֹנֵקם"

ֵהם ַּתְרֵּתי " ל ַקּנֹוא ְוֹנֵקם-אֵ "ִמַּדת ַהֶחֶסד וְ , ָרהִלְכאוֹ 

 ! ְּדָסְתֵרי

הּוָבא ַּבֵסֶפר (ל "ַזצַ ר ִמֶּנעְדֶרִזין "ָהַאְדמוֹ אֹוֵמר  –ָאְמָנם 

 -" ְמֹׁש חסדך  ְיֹוְדֶעי: "ַהַּכָּוָנה ָּכ -) "ְּבָאֳהֵלי ַצִּדיִקים"

" ל ַקּנֹוא ְוֹנֵקם-אֵ " ֶׁשִהְּנ ְלאֹוָתם ַהּיֹוְדִעים ּוַמִּכיִרים אֹוְת 

ְוֵכיָון ֶׁשָּכ ּתּוַכל . ַאף ְּבֵעת ֶׁשַאָּתה ַמְׁשִּפיַע ָלֶהם ָּכל טּוב

א ֵיֵצא ִמָּכ ׁשּום ִקְלקּול, ִלְמֹׁש ַחְסְּד ֲעֵליֶהם  .ִּכי 

 

 "ל ַקּנוֹא ְוֹנֵקם-ְמֹׁש ַחְסְּד ְליוְֹדֶעי אֵ "

ה הּוא "ְוִכי ָּכאן ַהָּמקֹום ְלַהְזִּכיר ֶׁשַהָּקּבָ -ְקָצת ָּתמּוַּה ַהָּדָבר 

א ָּכל ַהִּׁשיר ְמַׁשֵּבַח ּוְמָפֵאר ֶאת ? "לַקּנוֹא ְוֹנֵקם-אֵ " ֲה

ֲאֶׁשר ִּבְזכּותֹו ָזִכינּו , ַעם ִיְׂשָרֵאל-ה ִעם ַעּמוֹ "ַהֶּקֶׁשר ֶׁשל ַהָּקּבָ 

ִאם ֵּכן ָּכאן ַמְתִאים יֹוֵתר , ְּׁשָמּה ַׁשָּבתַלַּמָּתָנה ַהִּנְפָלָאה ׁשֶ 

א , ה"ָהָיה ְלַהְזִּכיר ֵׁשם ֶׁשל ֶחֶסד ְוַרֲחִמים ֶׁשל ַהָּקּבָ  ַקּנוֹא "ְו

 ?"ְוֹנֵקם

, "ָזכוֹר ְוָׁשמוֹר"ַּבֵּסֶפר  ַרִּבי ַנְחָמן יוֵֹסף ִויְלֶהֶלםָּכַתב ַעל ָּכ 

ַמְתִאים  "ַקּנוֹא ְוֹנֵקם"ַּדְוָקא ַהִּכּנּוי , ִּכי ַאְּדַרָּבה ְוַאְּדַרָּבה

. ה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ֲאהּובוֹ "ְלַבֵּטא ֶאת ַהֶּקֶׁשר ַהִּנְפָלא ֵּבין ַהָּקּבָ 

ִּכי ְמקֹוָרּה ֶׁשל ַהִּקְנָאה נֹוֵבַע ֵמָעְצמֹות ֶׁשל ַאֲהָבה ? ַמּדּועַ 

ׁשּוט ֵאינֹו ְמֻסָּגל ִלְסֹּבל ֶאת ָהֻעְבָּדה ֶׁשאֹוֲהבֹו ַהְמַקֵּנא ּפָ . ְוֶקֶׁשר

ֹמה ַהֶּמֶל ע. נֹוֵטׁש אֹותוֹ  , ה ִקֵּׁשר ֵּבין ִקְנָאה ְלַאֲהָבה"ַּגם ְׁש

 ,ִּכי ַעָּזה ַכָּמֶות ַאֲהָבה"): ט, ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ח(ְוָכ ָּכַתב 

 ."ָקָׁשה ִכְׁשאוֹל ִקְנָאה

, ַמּדּוַע ְּבַמֲעַמד ַהר ִסיַני, ַיֵּׁשב ֶאת ַהְּתִמיָההֵּכן ֵיׁש ְלָפֵרׁש ּולְ 

ְּכָבר , ה ִעם ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל"ֶׁשָהָיה ְּבִחיַנת ִנּׂשּוִאין ֶׁשל ַהָּקּבָ 

א ִיְהֶיה ְל "-ַּבִּדְּברֹות ָהִראׁשֹוִנים ִנְׁשַמע ִאּיּום נֹוָרא 

ִהים ֲאֵחִרים ַעל ָּפָני  ֶקי ֵאל ַקָּנא' ִּכי ָאֹנִכי ה', ְוגוֹ ֱא  "ֱא

ַהִאם ָּכ ַמְתִאים ְלַדֵּבר ְּבעֹוד ֶׁשְּׂשֵמִחים ַעל ). ה-ג, ְׁשמֹות כ(

ה "ַהָּקּבָ  -ָאְמָנם ַהְּדָבִרים ְמיָֻּׁשִבים ֵהיֵטב ? ַהֵּקרּוב ְוָהַאֲהָבה

ֶאָּלא , א ָּבא לֹוַמר ֶׁשַּיֲעִניׁש ֶאת ִמי ֶׁשָּיֵפר ֶאת ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה

ַעד ֶׁשִּמי , ֶׁשֹּכה ְּגדֹוָלה ִהיא, ֵּטא ֶאת ֹּגֶדל ַאֲהָבתֹו ְלַעּמוֹ ְלבַ 

 .ה"ֶׁשִּיְתַרֵחק ִמֶּמּנּו ְיעֹוֵרר ֶאת ִקְנָאתֹו ֶׁשל ַהָּקּבָ 

ַּכּיֹוֵצא ַּבָּדָבר ֵיׁש ְלָבֵאר ֶאת ִעְנַין ְּכִפַּית ַהר ְּכִגיִגית ְּבֵעת ַמַּתן 

ַּדאי ֵאינֹו ַמְתִאים ַלַּמֲעָמד ַהָּגדֹול ֶׁשְּבוַ , )א"ַׁשָּבת פח ע(ּתֹוָרה 

א ָּבא ֶאָּלא .ֶׁשל ַהֻחָּפה ְוַהִּניּׂשּוִאין ֶׁשָהָיה ָאז ֶאָּלא ֶׁשַּגם ֶזה 

ּוִמּתֹו ָּכ ָעָׂשה ַהֹּכל ְּכֵדי , ת ְלַעּמוֹ "ִמּתֹו ַאֲהָבתֹו ֶׁשל ַהֵּׁשי

 .ִלְׁשֹמר ָעָליו ֶׁשִּיָּׁשֵאר ְּבַנֲחָלתוֹ 
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  שבת שלוםם

  
  בר העורךדד

נדב  מיתתמובאת הפרשיה הכאובה של בפרשת שמיני 
אש  'בהקריבם לפני ה שהיו קדושי עליון ואביהוא בני אהרן
יה חטא שהקריבו קטורת וה אותם, וזה היזרה אשר לא צ

אכן בדברי חז"ל מבואר שמתו גם מפני שהורו  .יחיד מדעתם
הלכה בפני רבם, ונכנסו שתויי יין למקדש, ועוד טעמים, 

  .)בהרחבה סיבותכל האת מאליהו ח"ב שהאריך לבאר  ועיין מכתב(
, מסביר איך מיתת בני הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א

 על יראת שמים של המתבונן. המשפיע ,מיתת צדיקים - אהרן
שעשו כן מעצמם ולא שאלו  - הורו הלכה בפני רבםשמה 

כל מ, לפי דעתם את משה רבינו, כי אפילו אם ההלכה נכונה
בפני רבם, שזהו חיסרון  להורות בעצמם להם לא היה קוםמ

ועוד '. בכבוד הרב, ומפני זה כבר נקרא שהקריבו 'אש זרה
טעם שמתו מפני שנכנסו למקדש שתויי יין, אף על פי 
שעדיין לא נאמרה האזהרה לשתויי יין, ורק לאחר מיתתם 
הזהיר הקב"ה לאהרן יין ושכר אל תשת וגו', מכל מקום היה 

שתויי יין למקדש,  להם להבין בעצמם שלא ראוי להיכנס
שיכור אל יתפלל, והיינו, שאין ראוי  .)(עירובין סדוכפי שאמרו 

ומאחר שנכנסו למקדש שתויי , להתפלל במצב של שכרות
 .נתחייבו מיתה - יין 

הם חטאים  ,והנה כל החטאים המוזכרים בנדב ואביהוא
לפי גודל מדרגתם,  כחוט השערהשנענשו עליהם בדקדוק 
", ומבארים  '"וימותו לפני ה :(י, ב)וק וכפי שנזכר בלשון הפס

בזה שהם היו במדרגה גבוהה של יראת שמים ודבקות 
ועשו הכל לשם שמים מתוך ', בהקב"ה, בבחינת 'לפני השם

"הוא אשר דיבר  :ומשה רבינו אמר לאהרן. מדרגתם הגבוהה
"היכן דיבר? ונועדתי  ;לאמר בקרובי אקדש", ופירש רש"י 'ה

דש בכבודי, אל תקרי בכבודי אלא שמה לבני ישראל ונק
אחי, יודע הייתי  י. אמר לו משה לאהרן, אהרןבמכובדַ 

שיתקדש הבית במיודעיו של מקום, והייתי סבור או בי או 
והיינו ". בך, עכשיו אני רואה שהם גדולים ממני וממך

ין בזה כמו ישהמשכן נתקדש במיתת נדב ואביהוא, והענ
אלוקים ממקדשיך" ודרשו שהביא רש"י להלן שנאמר "נורא 

, כשהקב"ה 'ממקודשיך'אלא  "ממקדשיך"חז"ל אל תקרי 
מתעלה  (הדבר גורם שיראו מה')עושה דין בצדיקים מתיירא 

וסיף ומזה מעורר  ,, כי כשרואים דין:)(זבחים קטוומתקלס 
, יראת שמים, שרואים שמידת הדין פוגעת אפילו בצדיקים

שאם יש להם איזה חטא דק מאד, נענשים במידת הדין, 
רואים את חומר הדין, שיש עונש אפילו על חטאים דקים ו
הקב"ה לא מחכה עד שיחזרו ו, אצל אנשים צדיקים כ"כ "ככ

דין בצדיקים ומדקדק עמהם  בהם בתשובה, אלא עושה
עניין זה של שמירה  .כדי לטהר ולקדש אותםכחוט השערה, 

מיוחדת שיש משמים על הצדיקים להעמידם על טהרתם 
 'שומר ה: "(תהלים קמה, כ)שכתוב  רמוזה במה ,ללא כל פגם

אפילו פגם דק מן הדק והיינו שיש שמירה ש את כל אוהביו"
, ואם יש איזה חטא כחוט השערה, מיד בהםלא יהיה

 .מענישים אותם בעולם הזה, כדי שיישארו טהורים ונקיים
וזהו מה שאמרו . דבר זה גורם למתבונן להוסיף יראת שמים

מתיירא מתעלה ומתקלס,  ,כשהקב"ה עושה דין בצדיקים
ם, 'ומתעלה ומתקלס' הם עוד 'מתיירא' היינו יראת שמי

של שבח ועילוי שיש להשי"ת ממאורעות  דרגות גבוהות
יראת 'אנשים בעלי מדרגה צריכים שיהיה להם גם  .שכאלה

, וכשמדברים ', שהיא מדרגה הקרובה לאהבת ה'הרוממות
דור דעה, מסתבר שהכוונה היא ליראת  - על דור המדבר

במיתת נדב אם כן, . הרוממות, ולא רק ליראת העונש
מפני שראו , ותרי גבוההנתעלו כל ישראל למדרגה ,ואביהוא

וספו להם מדרגות של תוועל ידי זה נ את הדין בצדיקים,
  .מתיירא מתעלה ומתקלס', ובזה נתקדש הבית'

 
 

 

 

ִמיִני  ְ תוכן ענייני הפרשה - ׁשּ
 סדר העבודה בתחילת השראת השכינה במשכן:  .א

הקרבנות: מביא אהרן עגל לחטאת ואיל לעולה, ובני  .א
עזים לחטאת, עולה, שלמים, ישראל מביאים שעיר 

 ומנחת סולת.
משה רבינו מלמד את מצוות היום, והלכות כהנים  .ב

ולוים, הדלקת המנורה, דיני טמאים, איסורן במחנה 
 שכינה, פרה אדומה.

עגל חטאת: שחיטתו, זריקת הדם, הקרבת החלב  .ג
במזבח, ושריפת הבשר חוץ. הקרבת האיל לעולה, 

חה, ושלמים, והקרבת קרבן העם: חטאת, עולה מנ
 .(וגם את החלבים הניף)ותנופת החזה והשוק. 

 אהרן הכהן מברך את ישראל בברכת כהנים. .ד

 .מעשה הקטורת) (ללימוד מועד לאהל נכנסו ואהרן משה .ה
ואז יצאה אש מלפני ה' אל המזבח, ואכלה את  .ו

אות להשראת  - (ונשארה על המזבח מאז)החלבים, 
 ..השכינה במשכן, "וירא כל העם וירונו".

 נשרפו ,(שלא נצטוו עליה)רת קטֹ הקטירו ואביהוא נדב .ז

 "וידֹם אהרן".  ה', באש
 דיני ינהגו שלא ואיתמר, אלעזר לאהרון, ציוה משה .ח

 .את השריפה אשר שרף ה' ישראל יבכווכל  אבילות,
, ציוה ה' על איסור כניסת כל המאורע הנוראלאחר  .ט

שתויי יין למקדש, וכן שלא להורות הלכות במצב זה. 
 פורים.ועל כניסת כהן גדול ביום הכ

 מתכפרים.  ובעלים אוכלים כהנים - הקרבנות אכילת מצַות   .ב
  שריפת שעיר החטאת, דרש משה מדוע נשרף, והשיב   .ג

   כ).-(י, יבאהרן, ומשה הודה שמעתי ושכחתי 
איסור והיתר בחיה אשר על הארץ ובמים ובעוף,    .ד

 .כח)-(יא, אוטומאתם במיתתם במשא ובמגע 
 )לח"תכ"א ראשי תיבות חעצ( מתים שרצים שמונה טומאת   .ה

 ומשקה. באוכל וכלים, באדם במגע

 הטהרה במקוה, ובמעין מים.    .ו
 

 
 

ִמיִני" ְ ּיֹום ַהׁשּ   (ט, א) ..."ַוְיִהי ּבַ
הוקם המשכן בו שמיני למלואים הוא ר"ח ניסן ש: וברש"י

 נטל עשר עטרות השנויות בסדר עולם. בו ביום ו
 .שהוא יום ראשון לבריאת עולם ,אחת מהעטרות היא

משמע שו יום נטל עטרות מדוע אמר שאות ,ולכאורה קשה
שביום שהוקם המשכן נתחדשו עשרה דברים, והלא בריאת 

 (כתוב) העולם היתה מכבר ולא עכשיו. ונראה דהנה איתא
על שלשה דברים העולם עומד על התורה : "(א, ב)באבות 

. והנה תורה וגמילות "ועל העבודה ועל גמילות חסדים
ם, אבל קיימו גם האבות וכל הצדיקים הקודמי ,חסדים

וה השי"ת דהיינו במשכן ובכהנים וכו', זה יעבודה בדרך שצ
לא היה רק עכשיו בעת שהוקם המשכן. ונמצא שביום הזה 

שה עמודים של העולם. וכי נשלמו השל ,הושתת העולם
ראשון לבריאת העולם", כי בהקמת " ושפיר נקרא יום זה

 ]זור אליהוא[                           המשכן נעשה קיום להעולם. 

 בס"ד

 זשע"ת כ"ג   ניסן             זצ"ל מו"ר הרה"ג יעקב אדלשטייןהעלון מוקדש לע"נ             'זשנה   306עלון מס'  

ִמיִני ְ ׁשּ
 ב' וםערך בינש 426 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון

 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 
 הגאוןמו"ר  בנשיאות", יקצורו"ברינה  במדרשת

 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי



 

 

ְפִרֵסי " ָרה ּוִמּמַ ֲעֵלי ַהּגֵ ַאְך ֶאת ֶזה לֹא ֹתאְכלּו ִמּמַ
י ַמֲעֵלה ֵגָרה הּוא ּוַפְרָסה ֵאיֶנּנּו  ָמל ּכִ ְרָסה ֶאת ַהּגָ ַהּפַ

י ַמֲעֵלה :  ַמְפִריס ָטֵמא הּוא ָלֶכם ָפן ּכִ ָ ְוֶאת ַהׁשּ
ָרה ִהואְוֶאת ָהַאְר  ...ֵגָרה י ַמֲעַלת ּגֵ   )ו-ד, יא(  "ֶנֶבת ּכִ

 והקשר לבורא העולם –מה מותר ומה אסור 
  

זואולוג. אתם  -אספר לכם סיפור קטן. ישב על ידי באווירון 
יודיעם מה זה זואולוג? פרופסור לחיות, גן חיות. פרופסור 

יני רוב החיות שעל כדור ייהודי מליונר, היודע ומבין בענ
 הארץ. 

לספר לי  במהלך הדרך הארוכה שישבתי לידו, הוא הספיק
בה  -על כל שאיפות חייו, ועל תפקידו כיום באוניברסיטה 

הוא מעמיד תלמידים בזואולוגיה, "כבר זכיתי להעמיד 
פרופסורים גדולים". בקיצור, הוא שוחח  -שלושה תלמידים 

 עמי בידידות, כחבר וותיק. היה מאד מעניין. 
את פי  ה'הגישו במטוס אוכל לא כשר. ויפתח  ,באמצע הדרך

תון... אמרתי לו בכאב: "איך אתה לועס כזה אוכל? וכי הא
!? הוא התרגז קצת שאני מפריע לו לאכול: "אינך יהודי

"שמע נא, מה שמשה רבינו אמר, לא מחייב אותי כי הוא 
 הרי נפטר לפני ארבעת אלפים שנה". 

 "רשע", אמרתי לו, "הקב"ה אמר זאת, והקב"ה חי וקיים". 
ם תוכיח שהקב"ה אמר איזה ביקש "א ,"רבי, אל תתרגז"

אני מסכים לדעתך ושב בשר מותר לאכילה ואיזה לא, 
 בתשובה". 

שאם אוכיח לך, אתה עוזב את  -"טוב, אבל תזכור את דברך 
 האוכל". 

"שמע נא, רבי, חבל לך על הזמן והמאמץ, כי לפני כמה 
התווכחתי עם רב אחד במשך ארבע שעות, והוא לא  םשני

 י". צח אותינ
לא צריך ארבע שעות. די לי בארבע רגעים, לא ארבע  "אני

שעות. תוך ארבע דקות, כביכול תשכב על הארץ ותודה 
 שהצדק איתי". 

הוא הסתכל עלי, פתח את העיניים כמו עגל. "אה, ארבעה 
? "המתן בסבלנות ואני ""כן, לא צריך יותר". "איך ?"רגעים

סימני כשרות של אראה לך": פרופסור, אתה יודע מה הן 
 שאל בתדהמה היהודי.?! "? "מה"בהמה

"מפריס  -אסביר לך, סימני כשרות הכתובים בתורה הם 
אלו הם שני הסימנים של בהמה  -פרסה ומעלה גרה" 

טהורה, כמפורש בתורה, וכפי שכל ילד יהודי בן ארבע יודע. 
ההלכה אם יש  העתה, אשאל אותך, פרופסור, מה תהי

 ? "ד? מפריס פרסה או מעלה גרהלבהמה רק סימן אח
 "חצי כשר חצי טרף" השיב. 

  ."מה אתה שח? אין חצי חצי, או כשר או טרף"
אמר. "אתה צודק" הסכמתי "בהמה עם סימן  ,"טוב, טרף"

"עכשיו תשמע היטב, משה רבנו  !"אחד היא טמאה לאכילה
כתב בתורה כי קיימים ארבע חיות: גמל, שפן, ארנבת, חזיר, 

כל שאר  !רק סימן אחד, וארבעתם בלבד. רק אלושיש להם 
 החיות או שיש להם שני סימנים, או שאין להם כלל. 

תגיד לי, משה רבינו למד אצלך זאולוגיה? היה לו תואר "
  ", השבתי.לא"? "פרופסור לחיות

. "נו יצא לצייד והכיר ביערות את החיותיאולי משה רב"
וא גדל בבית לא. הוא גם לא עבד מימיו בגן החיות, ה"

 . "המלכות במצרים, לא בג'ונגל באפריקה
וא"כ מהיכן ידע שאין אחרים כיוצא בהם? ומי כמוך ידוע "

ארבעת  כבר עברו שממתן תורה עד היום ,כפרופסור לחיות
אלפי שנה, כאשר חקרו כבר כמעט את כל כדור הארץ, 

חיה חמישית שיש  ,ועדיין לא נמצאה בכל הג'ונגלים בעולם
 ? "נוימניין כל זאת למשה רבלה רק סימן אחד... 

תנא דבי רבי אי, "המשכתי לנגן באוזניו את לשון הגמרא: 
וכי משה רבינו קניגי  )דף סבחולין (אומרת הגמרא  ל,ישמעא

היה או בליסטרי היה? מכאן תשובה לאומר אין תורה מן 
? וכי )עובד בגן החיות(! האם משה היה "קניגי" "השמים

מאיפה ידע את זה? אלא לומר  ?)ציד חיות(משה בליסטרי 
ת הגמרא. כלומר, ה' שברא רלך שתורה מן השמים, כך אומ

וידע מה שברא, הוא אמר לו את הדברים והוא העבירם 
 . "לנו

כשסיימתי לדרוש באוזניו, הבחנתי כי כמה מיושבי המטוס 
מלפנים ומאחוריו, התאספו סביב, הפסיקו לאכול והתקבצו, 

 ים... התנצלתי על האיחור בדקה.והנה כבר חלפו חמשה רגע
 הבטתי עליו, הוא היה חיוור כמו סיד. 

והוסיף "אגמור לאכול, ואחזור  ,אמר !"רבי, שכנעת אותי"
 אתה אבוד" הפטרתי.  ,בתשובה". "תלך

הוא משוכנע כבר, הוא יודע, אבל "קודם אגמור לאכול". 
באמצע האוכל אינו יכול, מסכן... נורא ואיום, הוא משוכנע 

 אבל רוצה לסיים את האוכל. הנה, כך נראה האדם. 
 

י, ר' שלום שבדרון אמר פעם: "אני ישנה ולבי ער קול יי, איא
דודי דופק פתחי לי אחותי רעיתי יונתי תמתי שראשי נמלא 

הקב"ה דופק על פתחנו מעורר  ,טל קווצותי רסיסי לילה"
קול דודי דופק"!  -הוא דופק! הוא דופק  -אותנו לתשובה 

"פשטתי את  )המשך הפסוקים(אומרים להקב"ה?  וומה אנ
 ,כותנתי איככה אלבשנה רחצתי את רגלי איככה אטנפם"

היום אי  -עשיתי אמבטיה לבשתי פיז'מה קשה לי להתעורר 
כשאסיים את המנה (מחר אני אחזור בתשובה  -אפשר 

משבוע הבא אקבע עתים לתורה, ממחר  ,)שהגישו לי במטוס
מחר, ... , וכך עוברים כל החייםידותיאשתפר בתיקון מי

מחר, מחר. "פשטתי את כותנתי איככה אלבשנה רחצתי את 
וי, חולפים להם החיים כחלום ורגלי איככה אטנפם" אוי 

יעוף של התקווה של "מחר". ואיך בני ישמעאל אומרים 
שום כלום, לא היה  -(פירוש  מישמיש"פיל בערבית: "בוקרא 

  ולא יהיה).
  ...כשיו! אין מחר!מה מחר? ע

לפעמים כאשר מתעוררים לאחר דפיקות רבות, זה כבר 
מאוחר מאד. אי, אי, כי מגיע יום קשה ונורא שעליו נאמר: 

 אין, הדוד נעלם.  -"ודודי חמק עבר" 
אתמול באתי וישנת, ועתה מאוחר! "ביקשתיהו ולא 
מצאתיהו קראתיו ולא ענני". אה, והגעגועים מתחילים אז 

ם רק הגעגועים: "השבעתי אתכם בנות ירושלים נשאר לאד
 אם תמצאו את דודי מה תגידו לו שחולת אהבה אני". 

טילים! שכחתם, כן הטילים, כשנפלו פה הרבותי בר מינן, 
שזה התרחש לפני מאה שנה...  ,אה? נראה על הפנים שלכם
, המסיכותזוכרים את  –ך הכל זה היה לפני מספר שנים ס

ה אז "קול דודי דופק" צביטה בלב אוי, הי את חדר האטום...
אוי, "השיבנו אליך ונשובה" ביקשנו. נו, ועתה כמעט שכחנו 

אה "דודי חמק עבר נפשי יצאה בדברו ביקשתיהו ולא  -
מצאתיהו קראתיו ולא ענני" ועתה, הקב"ה רוצה לפחות את 
התשוקה שלנו: "אם תמצאו את דודי מה תגידו לו שחולת 

 '. הלה באהבת אני חו -אהבה אני" 
בונו של יר -כולנו נאמר להקב"ה: אנו מתגעגעים אליך 

. לראות את האמת, את אור אלקים את עינינוח פקעולם! 
 . ךובקיום מצותי ךולחפוץ בקרבת

הגעגועים שלנו יעלו לכסא הכבוד ונזכה לגאולה ויהי רצון ש
     שלימה במהרה בימינו, אמן!  

 ]לזצ" רבי שבתי יודלביץ, ל'להגיד'[

 סיפור מדהים לשבת...



 

 

ֵֹרץ ְולֹא " ֶרץ ַהׁשּ ֶ ָכל ַהׁשּ צּו ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ּבְ ּקְ ׁשַ ַאל ּתְ
ם ֶהם ְוִנְטֵמֶתם ּבָ אּו ּבָ ּמְ  (יא, מג)" ִתּטַ

  תורה? ללמוד החשק את מאבד לפתע שילד קורה כיצד
לפעמים קורה שילד שלמד במלוא החשק, נופל ממדרגתו 

התורה ומפסיק ללמוד, וכל המרץ והזריזות שלו להתמדת 
ההורים מתפלאים מה אירע לפתע לבנם . נעלמים כלא היו

בחו אותו. לא עוזר מאומה, והילד יהמתמיד שמלמדיו כה ש
 .מתדרדר עד שלפעמים הופך לאחד הריקים וחסרי כל

נורא אירע אצל רבי חיים קניבסקי שליט"א. בין  מעשהה
העומדים בתור אל הרב, היה גם מהנדס בכיר, פרופסור גדול 
בתחומו, כבן שמונים וחמש, יהודי ירא שמים, שבניו 
ובנותיו הולכים בדרך ה' וחובשים את בתי המדרשות. 
הפרופסור סיפר לרב בפנים כבושות שהוא אינו מצליח 

לאחר נסיונות שנמשכו עשרות שנים  להבין דף גמרא, וגם
כן, להבין את  -לא עולה בידו הדבר. פרופסור במתמטיקה 

 -כן, להבין דף גמרא  -כל הנוסחאות המסובכות במקצוע זה 
לא. הוא המשיך וסיפר שהדבר מציק לו מאד, שכן בשיעורי 
הלכה הוא מסתדר בצורה כלשהי, ויש ביכולתו להבין הלכה 

כשמגיעים לגמרא, המוח הגדול שלו ב'משנה ברורה', אך 
נסתם. הפרופסור הישיש דיבר בצער רב, והנה, סיפר רבי 

 בייצחק זילברשטיין, פתח לפתע הפרופסור את פיו ואמר לר
חיים שתוך כדי עמידתו כאן, יתכן והתגלתה לו הסיבה 

 ... המונעת בעדו לצלול אל דף הגמרא
מה שעבר בעיניים דומעות סיפר את עברו ואת קורותיו ו

עליו בימי ילדותו, אך לפתע קטע הפרופסור את שיחזור 
הדברים ועבר לספר על מקרה שאירע עם הגאון רבי עקיבא 
אייגר זצ"ל, כאשר אם בוכיה הגיעה עם ילדה בן השבע אל 
הגאון וסיפרה לו בדמעות, שלפתע עבר לו כל החשק ללמוד. 

כל רבי עקיבא אייגר הירהר מעט והשיב לה, שמן הסתם א
הילד דבר שאינו כשר, וזו הסיבה לטמטום המוח שלו. 
תמהה האם: הרי אצלנו בבית הכל כשר, איננו מכניסים 
לביתנו מצרך כלשהו שיש עליו ספק? והגרע"א בשלו. 

היא  ,בקדושתו היתירה "הריח" שהסיבה לטמטומו של הילד
הלכה האשה לביתה והחלה שמעה כך, ש. מאוכל לא כשר

 קורות האוכל הנכנס לביתה. את מ ,לברר ביתר שאת
ומה התברר? באותו יישוב הדיח המרא דאתרא את השוחט 

ף גדול והמקומי ופסלו לשחוט לבני העיירה. השוחט היה חצ
 והמשיך לשחוט, למרות גזירתו של הרב. 

ערכה אחת המשפחות בעיירה חתונה לבנה,  ,באותם ימים
 וביקשה כנראה ליהנות ממחיר מוזל, והזמינה את הבשר

השתתף בחתונה ואכל מהבשר  בנה גםאצל השוחט ההוא. 
 שנשחט ע"י השוחט שנפסל. 

חזרה האשה אל רבי עקיבא אייגר וסיפרה לו דברים 
פסק הגאון.  !כהווייתם. "זו הסיבה לטמטומו של הילד"

לשאלת האם מה לעשות וכיצד לתקן את הפגם, הורה רבי 
וק שם עקיבא אייגר שיעלו את הילד לארץ ישראל ושיעס

בתורה. ואכן הילד עלה ארצה, וצמח לאחד מתלמידי 
החכמים הגדולים שבירושלים. סיפור זה מובא ב"ירושלים 

חיים נתקל בו לפני זמן מה.  בישל מעלה", והיהודי שבא לר
"גם במקרה שלי התחיל טמטום המוח מגיל צעיר, בתקופת 
לימודיי ב"חיידר" שבעיירה, ולכן, סיפר הפרופסור 

אולי גם אצלי אירע כדבר הזה.  ,ת, עלה בדעתיבהתרגשו
הוא חשב וחשב עד שנזכר, שכשהיה ילד כבן תשע ראה אצל 

, ולפתע אחזו בולמוס ולא ' (חזיר)דבר אחר'חבירו הגוי בשר 

יכול היה להתגבר על עצמו עד שטעם מהבשר ההוא, למרות 
שידע שמדובר באיסור חמור. "ומאותו רגע שטעמתי 

מו מעיינות הדעת שלי ולא יכולתי מהבשר הטרף, נסתת
 המבוגרלהבין את הגמרא שלמדתי בחיידר", סיפר הישיש 

מה לעשות כדי לתקן את  קניבסקי בבכיה, ושאל את הגר"ח
החטא ההוא. הגאון הציע לו שיצום יום אחד כדי להקיא 
מתוכו את אכילת בשר הטריפה, וגם כשהפרופסור טען 

שי הוא צם ביום שיהיה לו קשה מאד לבצע זאת, ובקו
כיפור, מחמת גילו המבוגר ומצב גופו, אמר לו חיים שינסה 

 בכל זאת לצום. 
מר רבי יצחק זילברשטיין כמה צריך לשמור על וא ,הרי לנו

נפש ילדינו ואיזו אחריות מוטלת על ההורים שלא יאכילו 
המאכלים חודרים כי את ילדיהם דבר שאינו כשר כל צרכו, 

ד ופועלים שם את פעולתם כארס אל מוחו הטהור של היל
ואל יתפלאו ההורים אם לפתע יאבד בנם (נחש),  של עכנאי

  ']טובך יביעו'ע"פ [                  .  את כל חשקו בלימוד התורה
 
 

 
 
 

ה ֶאל" חַ  ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ ְזּבֵ  (ט, ז)  "...ַאֲהרֹן ְקַרב ֶאל ַהּמִ
למה  אמר לו משה ,שהיה אהרן בוש וירא לגשת: רש"יוב

 .אתה בוש לכך נבחרת
שהאדם יבוש מצד עצמו, , יש ללמוד מכאן שכך צריך להיות

ח ציווי השי"ת שלכך נבחר. וואעפ"כ יתקרב אל המצוה מכ
כי בוודאי מה שאהרן התבייש, זה היה כראוי. כי אהרן היה 

דה. אך גם זה דבר גדול, שע"י יצדיק ולא היה בו חסרון מ
זה סימן שהיתה זו ", קרבוי"כתיב מיד  "קרב"שאמר לו 

בושה של אמת. וכלל הדברים, כי בושה ודאגה של אמת 
אינם מביאים לידי עצבות ולא לשום מניעה בעבודת ה', 

 (תנא דבי אליהו רבה ג)כמ"ש  ,מביאים לידי שמחה האדרב
 ]שפת אמת[       ... שמחתי מתוך יראתי ויראתי מתוך שמחתי

 

אינו ראוי לירא  שנבחר לכך על כן הרי בגללותמוה, 
ולהתבייש בדבר, ונראה הכוונה שאמר לו לכך נבחרת, 

וקא לכך ד ,כלומר מפני שיש לך יראה ובושה מן הקב"ה
נבחרת, כי זבחי אלקים רוח נשברה והקב"ה שוכן על דכא 
ושפל רוח, ולכן נבחר "אהרן" להיות "הכהן הגדול" כי היה 

 חביב מאד אצל הקב"ה בגלל ענוותנותו ובושתו. 
 ], מובא בדגל מחנה אפריםדושמהבעל שם טוב הק[

 

 
 
 

 גימטריה בפרשה
תאכלו " - )יד, י(" ואת שוק התרומה תאכלו במקום טהור

תאכלו " .פירש"י דזהו במחנה ישראל ",במקום טהור
 '.במחנה ישראל' -טריה בגימ ,"במקום

 

פירש"י  ",ואת שעיר החטאת" - )טז ,י(" ואת שעיר החטאת"
  .י ראש חודשזה שעיר מוספ

 ".זהו שעיר ראש חדש" -טריה " בגימואת שעיר החטאת"
 

. פירש"י זה עקרב "על ארבע" - )מב ,יא(" כל הולך על ארבע"
 . "עקרב" -טריה " בגימל ארבעע"

 זצ"ל] יעקב ישראל קנייבסקי ן ר'מר[



 

 

נוהגים  ,ועד חג השבועות לאחר חג הפסח בתקופה זו
להכין  לקרוא מידי שבת פרק אחד מפרקי אבות, זאת כדי

'כלי קיבול' לקבלת התורה, אבל קודם עלינו כאת עצמנו 
 ."מרא של חז"ל "אם אין דרך ארץ אין תורהילקיים את המ

רבי יעקב אומר, העולם הזה : "טז) (ד,כתוב בפרקי אבות 
דומה לפרוזדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוזדור, 

 ".כדי שתכנס לטרקלין
כך אתה התקן עצמך בעולם מקום מושב המלך.  - 'טרקלין''

 .מברטנורה) ובדיהעבי (ר ,הזה כדי שתזכה לעולם הבא
 

רבי זמירה יצא פעם למדבר אונו, לפתע הבחין מרחוק בהר 
המתלקח באש ועשן. התקרב רבי זמירה אל ההר, היטה 

 אוזנו ושמע קולות בוקעים מן האדמה. 
בו איש אחד בדמות ערבי שאמר לו: "בוא ואראך  (פגש) פגע

 נפלאות נסתרים מבני אדם". 
והערבי אמר לרבי  ,הלכו שניהם אל מעבר להר הבוער

זמירה: "הטה אזנך אל נקרת ההר". היטה אוזנו ושמע קולות 
נוראים. זעקות ואנחות הבוקעים ממעמקי האדמה. הבין רבי 

הולכת עד מקום הגיהנום,  ,זמירה כי נקרת אותו ההר
מייסורי שאול. והקולות המה קולות הרשעים הזועקים 

 הערבי הלך לו ורבי זמירה נשאר לבד. 
דקות אחדות עמד רבי זמירה נרעש ונפחד, אח"כ התכופף 
במקום אחר וראה שמוליכים איש אחד הבוכה וצועק מרה, 

הנום ונעלם ולא יומכניסים אותו לעומק מדור אחר של הג
 ראהו יותר. 

 נחרד רבי זמירה וברח משם בבהלה. הוא הבין שזהו מת
כשל רבי זמירה  ,מורא ועייפות ,המובל לגיהנום. מרוב פחד

 ברגליו, נפל ונרדם. 
בחלומו ראה את האיש שראה קודם שם מובל והנה, 

ומפני  , ומאין אתה?לגיהנום. שאל אותו רבי זמירה: מי אתה
מה מענישים אותך בגיהנום? סיפר האיש: יהודי הנני. גרתי 

ועברתי על עבירות והייתי קצב שמה  שראלירץ בגליל שבא
שבתורה, ובשביל זה משליכים אותי לגיהנום ושורפים את 

 שלושגופי, ומחיים אותי ושוב שורפים אותי, כך עושים לי 
פעמים ביום, ובכל פעם מכריזים על אלו עבירות אני נענש. 
היום נתנו לי רשות להיראות בחלום לפני רבי זמירה הצדיק 

 מתי. ולבקש ממנו אולי ימצא תיקון לנש
רבי זמירה: מה היה שמך בעודך בחיים, ובאיזו עיר  ושאל

? ענה המת: איני זוכר את שמי, כדרך שאר "התגוררת
אשר לא יזכרו את שמם לאחר מותם,  ,הרשעים בגיהנום

 אבל את שם העיר אזכור. 
 לוביקש רבי זמירה לדעת אם השאיר אחריו בנים, ענה 

ל הוא לא למד כלל שנים נותר אחרי, אב 8המת: "בן קטן בן 
. "תורה

נעלם לו המת, כי לא הניחוהו להמשיך לדבר עם רבי זמירה. 
 ,זכר היטב אשר ראה בחלומו ,כשהתעורר רבי זמירה משנתו

 וכשחזר לביתו שם פעמיו אל עיר מגורי אותו קצב. 
כשחקר ודרש אחר אותו יהודי, נודע לו שאיש זה מפורסם 

ועדיין זכור הוא ברשעותו, ומאז מותו חלפו שש שנים 
לשמצה. גם על בנו של הקצב שמע שהנער הולך בדרכי 

 אביו. 
יגע וטרח רבי זמירה עד שהצליח להשפיע על בנו של הקצב 

 המת להניח את עבודתו בבית המטבחיים וללכת אחריו. 
א"ל רבי זמירה: דודך אני, ומבטיח אני לך כל טוב שבעולם, 

 נער והסכים. , שמע זאת הובלבד שתחפוץ ללמוד תורה

כניתו, הוא שכר עבור הנער מלמד ורבי זמירה הצליח בת
 ועד לימוד הגמרא.  'ב', א-טוב אשר התמסר ללמדו, החל מ

העלם היה בעל מוח ולב, וקלט בקלות את אשר למד וחשקו 
בתורה היה גדול. לאט לאט הפך העלם לתלמיד חכם 

 ומתמיד, ורבי זמירה אהבו כבנו. 
שדכו והשיאו לאשה חשובה וצדיקה. רבי זמירה דאג ל

האברך התקדם בחכמתו והפך לראש ישיבה שמנתה מספר 
 רב של תלמידים. 

שמו של האברך, ראש הישיבה, נודע כרבי נחום הפקולי. שם 
ם והכניסו וזה נתן לו רבי זמירה על שהוציא את אביו מגהינ

"פקו פליליה", הוא אבי  :ז) ,חכ ,(ישעיהנאמר פי שעדן, כ-לגן
בזמנו של  ,ברכות של התפילה 18רבי שמעון הפקולי שסידר 

 רבן גמליאל דיבנה. 
שאותו קצב בא אליו  ,סיפר רבי זמירה לחברו ,כעבור שנים

 ו:בחלום והודה לו על אשר הביא תיקון לנשמתו. וסיפר ל
משהחל בני לומר בכל יום קריאת שמע, הפחיתו מעונשי 

בלבד,  ובמקום שלוש פעמים ביום נענשתי פעם אחת
כשהתחיל ללמוד גמרא הכניסוני לגן עדן, כשהוסמך לרב 

עדן במקומם של -ולימד את האחרים תורה, נתנו לי כסא בגן
צדיקים, ובכל פעם שבני דרש ברבים, עטרוני בעטרה חדשה 

 שהאירה באור גדול. 
על ענין זה דרש רבי זמירה את הפסוק: "גיבור בארץ יהיה 

ומר, שאם הניח אדם בארץ בנים זרעו, דור ישרים יבורך", כל
גיבורים בתורה, על ידי כך דור ישרים יבורך, שאביו של דור 

  .הישרים יבורך בעולם העליון ויתעלה מעלה מעלה
 ]"אור מנחם"[

 

 
 התורה     בברכת

 ברינה                רון 
 

 א][משלי טז,  "ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון"        
 

 א' ניסן – לע"נ מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדוק                              
 סרח בת שמחה ויוסף-לע"נ מרת אימי: שרה            
 לע"נ חמי : מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף        

 גורג'י בן שמחהנפתלי בן רוזה : לע"נ סמי בן שמחה :  :לע"נ               
 יהודה בן טובה : יוסף חיים בן לאה: לע"נ  חיים בן אסתר :נ"לע               

 יעקב בן סאלם -ומרים : לע"נ דוד אבא בן אריה לע"נ: צבי               
 רחמים בן חאורו אברהם -: לע"נ לע"נ: בנימין בן שולמית                
 יפה נדרה בת נעימה-מינה בת מרדכי שמואל : לע"נ -הרבנית  :לע"נ                
 כתון בת חביבה -מרים : לע"נ בת בלור רחל-מרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ                
 רחל בת חנה -נזימה בת טובה : לע"נ -שמחה בת סרח : לע"נ: לע"נ                
 : לע"נ סמי בן חנה  עופר בן יחיא"נ : לע לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                

 : אריה (לאון) בן מלכה : זהבה ועקנין בת אטולהצלחה  
 : מתנאל בן איריס. זיווג הגון  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

3828752-050 -בסלולרי  ולתרומות, להקדשות להזמנות
 Ronbarina@gmail.com:או במייל

 4741102.מ השרון רמת 2 רקוצה' רח: כתובת
 

 סיפור לשבת -  העולם הזה הוא הכנה לעולם הבא

 לזרע של קימא:
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 אהרן בן צילה: נפתלי שלמה בן לאה
 שושנה רייזל בת מינה

 שולמית בת שרה
 בן זכר)(: חן בת דלילה ה צביה בת רחלשמח

 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה

 יעל ברכה בת אביגיל

 לרפואת: 
            הרב מאיר בן כמסאנה : יהודה בן אסתר

 יעקב ישראל בן גלית : אורטל בת גלית
 זהבה בת הודיה : פאולה בת דינה

      מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   
 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ

  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 
 רחל בת נוארה: נורית בת רחל 

 הדסה בת מרים

 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים
 4741102רמת השרון מ. 2: רח' הקוצר ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 
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  ט" הבעלחג השבועותימי הספירה  לרגל הננו להודיע כי

  א"להשיג את ספרי מורינו ורבינו שליטנית� 

  

 

  

  

  

  

  ספרי� אלו ושאר ספרי רבינו

בחנויות הספרי� נית� להשיג

 ש"הרשהכונות וטיב טיב 

  שבועות

  

  המועדי�טיב 

 שיחות ופניני� לחג השבועות

  

  יצא לאור במהדורה מחודשתכ "כמו

  ש על ספירת העומר"ספר טיב הכונות וטיב הרש
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 שמיני   •  130  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  )קחו שעיר עזים לחטאת (ט, גג
  ב"תורת כהנים" מבואר ששעיר העזים בא ככפרה על חטא מכירת יוסף.

יוסף לא הפריע ליציאת מצרים, לא הפריע לקריעת והנה עוון מכירת 
ים סוף וגם לא למתן תורה. רק עכשיו, כשהגיעו להקמת המשכן, 

  לפתע 'נזכרו' שצריכים להביא כפרה, מה פשר הדבר?
מתרץ ה"משך חכמה": עד עכשיו היה להם לימוד זכות כלשהו 

אמתלא] על מכירת יוסף, שיוסף נהג לא כשורה, כיון  –[ובלשונו 
שלא היה לו להביא "דבתם רעה" אל יעקב אביהם, אלא הוא עצמו 

  היה צריך להוכיחם.
אמנם, כל זה היה עד חטא העגל, אבל עתה, בחטא העגל, הראו כלל 
ישראל שאינם מקבלים תוכחה, שהרי חור ניסה להוכיחם והרגו 
אותו, ממילא שוב אין הם יכולים לטעון שיוסף היה צריך להוכיחם, 
ואדרבה, טוב שהביא את דבתם לאביהם, כדי שלא יהרגוהו, וכיון 

על מכירת יוסף ונצרכו כפרה עליה התעוררה התביעה עליהם  –שכך 
  (יחי ראובן)  בהקרבת שעיר העזים.

  ב)-(י, א ותצא אש ותאכל אותם וימתו לפני ה'
אמרו חז"ל (סנהדרין נ"ב.): "שני חוטין של אש יצאו  איך הם מתו?

מבית קדש הקדשים, ונחלקו לארבע, ונכנסו שנים בחטמו של זה 
  ושנים בחטמו של זה, ושרפום".

שני חוטים של  –השאלה הנשאלת כאן: למה מתו דוקא במיתה הזו 
  אש שהתחלקו לארבעה?

הרבי רבי יונתן איבשיץ זצ"ל אומר  כאן א געואלדיגער כאפ, ממש 
מתיקות התורה: הגמרא (ערובין ס"ג.) אומרת: "כל המורה הלכה 
בפני רבו ראוי להכישו נחש". גם כאן, נדב ואביהוא היו מורי הוראה 

רבם, ומיתתם היתה צריכה להיות על ידי הכשת נחש, אלא  בפני
  , היכן שבני ישראל עבדו, לא היו נחשים.שבמדבר

  הכיצד? לאן נעלמו הנחשים?
כתוב במדרש תנחומא (פרשת ויקהל סימן ז): "'וארון ברית ה' נסע 
לפניהם דרך שלשת ימים לתור להם מנוחה' (במדבר י) והיה הורג 

ת הקוצין והורג שונאיהן של ישראל. אמר נחשים וערבים ושורף א
יוצאין מבין  שני ניצוציןרבי אלעזר בן פדת בשם רבי יוסי בן זמרא: 

  ועקרבים ושורפין את הקוצין". והורגים נחשיםשני הכרובים 
ממילא, אומר הרבי יונתן, ממש געואלדיג: באמת נדב ואביהוא היו 

מה גרם לכך, ועשה צריכים לההרג על ידי נחשים, אבל אין נחשים. ו
שלא יהיו נחשים? אותם "שני ניצוצין", שני חוטי אש, לכן הם 
צריכים כעת למלאות את מקומם של הנחשים ולהרוג את מורי 

  (שם)   ההוראה לפני רבם.    פלאי פלאים!

"בשביל ארבעה דברים מתו שני בני אהרן וכו' ועל שהיו  שם.
לוי: מעיל היו חסרים" מחוסרי בגדים. ומה היו חסרים? אמר ר' 

  (ויקרא רבה, פרשה כ')
  מנין לו לר' לוי, שדוקא מעיל היו חסרים?

שני ביאורים נפלאים הובאו בענין זה, על ידי הגאון רבי משה יהושע 
  בשמו של אביו, הגאון  –העשיל, בעל "ים התלמוד". הראשון שבהם 

מר רבי מרדכי זאב אורנשטיין, אב"ד למברג: בהמשך הפסוקים, או
משה למישאל ואליצפן: "קרבו שאו את אחיכם מאת פני הקודש", 
ומבואר בתורת כהנים שהכוונה היתה שמישאל ואליצפן שלא היו 
  כהנים ישאו אותם מן המקום הזה, ולאחר שישאו אותן מהמקום הזה 

יוכלו גם אחיהם הכהנים לשאת אותם. והדבר תמוה, שהרי לכהנים 
  שישאו אותם הכהנים אחר כך?אסור להיטמא למת, ואיך הותר 

שהקשו לשיטת (סנהדרין נ"ב. בד"ה ההיא) אולם יש ליישב על פי דברי התוספות 
הסובר שהיתה זו שריפה ממש, א"כ מדוע מצינו שמישאל ואליצפן 

במה הם נטמאו? ותירצו, ששלדן של נדב  –נדחו לפסח שני 
מא. ט –ואביהוא נותר קיים, והדין הוא שמת שנשרף ושלדו קיים 

והנה, לגבי מת שנשרף על גבי קטבלא ושלדו קיים, כל זמן שהוא 
בטלה  –במקומו מטמא, אבל כשהשיאו ממקום זה למקום אחר 

ממנו תורת מת ואינו מטמא עוד. וזה ביאור דברי התורת כהנים: 
"שאו את אחיכם מאת פני הקודש", ואז, כשלא יהיה במקומו, אין 

ת לא נשאר קיים אלא שלדן, ואז מטמאים עוד, כיון שכדברי התוספו
  יהיה אחיהם הכהנים רשאים לגעת בהם.

אולם לכאורה עדיין קשה, שהרי הפסוק אומר "ותאכל אותם" ודרשו 
ולא את בגדיהם, וא"כ הבגדים נטמאו והכהנים  –חז"ל: אותם 

ייטמאו בנגיעתם בבגדים? אך הרי הדין הוא שבגד כהונה שנטמא 
קורעו ומכניסו,  –נטמא הבגד בפנים  מכניסו ומכבסו, ואם –בחוץ 

ואם כן היו יכולים לקרוע את הבגדים. אלא שכל זה טוב לגבי שאר 
בגדים, אבל לגבי המעיל נאמר "לא יקרע" והקורעו עובר בלאו, ואם 
כן לא יכלו לקורעו ושוב יש להקשות: איך נשאו אותם הכהנים, הרי 

  נטמאו על ידי נגיעה במעיל? 
  י שחסרי מעיל היו!מכאן הוכיח ר' לו

בעל "ים התלמוד" עצמו ביאר באופן אחר: מבואר במדרשים שבני 
אהרן נענשו על מחשבה רעה של לשון הרע. והדבר תמוה, לכאורה, 

  שהרי מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה?
), שכל המספר לשון הרע כאילו אולם כיון שאמרו חז"ל (ערכין ט"ו:

ר בעיקר נענשים על מחשבה, כמאמר , והרי ידענו שבכופכפר בעיקר
הכתוב "למען תפוס את בני ישראל בליבם", אם כן מיושב מדוע 

  נתפסו על מחשבת לשון הרע, שהיא ככפירה בעיקר חלילה. 
  אולם עדיין קשה, שהרי המעיל מכפר על לשון הרע?

  (כמוצא שלל רב)     מכאן שהיו חסרי מעיל!

  ואת החסידה (יא, יט)
וברש"י: ולמה נקראת שמה חסידה? שעושה חסידות עם חברותיה 
במזונות. סיפר הגה"צ רבי משה נתן קרלינסקי זצ"ל: ביקרתי אצל 

הגאון רבי יחיאל מרדכי גורדון זצ"ל ביום  –ראש ישיבת לומז'ה 
האחרון לימי חייו, בבית החולים, כשהוא מלופף ביסורים, ואז הוא 

כי החסד הכי גדול שאפשר לגמול אמר לי כהאי לישנא: "דע לך 
לאדם, הוא לעזור לו בשידוכים ולהציע הצעת שידוך ההגונה לו, 

  (מפי בנו שליט"א, מתוך העלון איש לרעהו)שזה הטבה לאדם לכל ימי חייו..."  

  (יא, מג) אל תשקצו את נפשותיכם... והתקדשתם והייתם קדשים
אכל האסור ה"חתם סופר" אומר: כאשר אדם הולך בשוק ורואה מ

ם יבאכילה, וחושב על איסור האכילה הזה, על ידי כך הוא זוכה לקי
באותם רגעים מצוה, בהתגברו על ההזדמנות שנקרתה לפניו, של 

  אכילת המאכל הזה.
והנה, ניתן לקיים מצוה זו לא רק במאכל המוכן לאכילה, כי אם גם 

על ידי שאדם יזכיר לעצמו כי הם נאסרו עליו  –בראית חמור או סוס 
באכילה.  איזו ידיעה נפלאה זו! כמה מצוות אנו יכוללים להרויח 

  (ומתוק האור)בזכותה!!   
  

                                    

                              ?פעמים 18זו, ואף מוזכרת בפרשה אחרת איזו חיה טמאה מוזכרת בפרשה        
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 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה          



 סיפור השבוע    
  החשק ללמוד תורה? כיצד קורה שילד מאבד לפתע את כל  

  "אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השרץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם"
לפעמים קורה שילד שלמד במלוא החשק, נופל ממדרגתו ומפסיק ללמוד, וכל המרץ והזריזות שלו להתמדת התורה נעלמים כלא היו. 

אותו. לא עוזר מאומה, והילד מתדרדר עד שלפעמים הופך לאחד ההורים מתפלאים מה אירע לפתע לבנם המתמיד שמלמדיו כה שבחו 
  הריקים וחסרי כל.

מעשה נורא אירע אצל רבי חיים קניבסקי שליט"א. בין העומדים בתור אל הרב, היה גם מהנדס בכיר, פרופסור גדול בתחומו, כבן שמונים 
את בתי המדרשות. הפרופסור סיפר לרב בפנים כבושות שהוא אינו וחמש, יהודי חרד וירא שמים, שבניו ובנותיו הולכים בדרך ה' וחובשים 

כן, להבין את כל הנוסחאות  –מצליח להבין דף גמרא, וגם לאחר נסיונות שנמשכו עשרות שנים לא עולה בידו הדבר. פרופסור במתמטיקה 
שכן בשיעורי הלכה הוא מסתדר בצורה לא. הוא המשיך וסיפר שהדבר מציק לו מאד,  –כן, להבין דף גמרא  –המסובכות במקצוע זה 

כלשהי, ויש ביכולתו להבין הלכה ב'משנה ברורה', אך כשמגיעים לגמרא, המוח הגדול שלו נסתם. הפרופסור הישיש דיבר בצער רב, והנה, 
הסיבה המונעת בעדו סיפר רבי יצחק זילברשטיין, פתח לפתע הפרופסור את פיו ואמר לר' חיים שתוך כדי עמידתו כאן, ייתכן והתגלתה לו 

  לצלול אל דף הגמרא.
בעיניים דומעות סיפר את עברו ואת קורותיו ומה שעבר עליו בימי ילדותו, אך לפתע קטע הפרופסור את שיחזור הדברים ועבר לספר על 

בדמעות, שלפתע עבר לו כל מקרה שאירע עם הגאון רבי עקיבא אייגר זצ"ל, כאשר אם בוכיה הגיעה עם ילדה בן השבע אל הגאון וסיפרה לו 
החשק ללמוד. רבי עקיבא אייגר הירהר מעט והשיב לה, שמן הסתם אכל הילד דבר שאינו כשר, וזו הסיבה לטמטום המוח שלו. תמהה האם: 
הרי אצלנו בבית הכל כשר, איננו מכניסים לביתנו מצרך כלשהו שיש עליו ספק? והגרע"א בשלו. בקדושתו היתירה "הריח" שהסיבה 

  טמטומו של הילד היא אוכל לא כשר.ל
הלכה האשה לביתה והחלה לברר ביתר שאת את מקורות האוכל הנכנס לביתה. ומה התברר? באותו יישוב הדיח המרא דאתרא את השוחט 

פחות המקומי ופסלו לשחוט לבני העיירה. השוחט היה מחוצף גדול והמשיך לשחוט, למרות גזירתו של הרב. באותם ימים ערכה אחת המש
בעיירה חתונה לבנה, וביקשה כנראה ליהנות ממחיר מוזל, והזמינה את הבשר אצל השוחט ההוא. הילד השתתף בחתונה ואכל מהבשר 
שנשחט ע"י השוחט שנפסל. חזרה האשה אל רבי עקיבא אייגר וסיפרה לו דברים כהווייתם. "זו הסיבה לטמטומו של הילד", פסק הגאון. 

הורה רבי עקיבא אייגר שיעלו את הילד לארץ ישראל ושיעסוק שם בתורה. ואכן הילד עלה  צד לתקן את הפגם, לשאלת האם מה לעשות וכי
והיהודי שבא לר' חיים נתקל בו לפני ה מובא ב"ירושלים של מעלה",  ארצה, וצמח לאחד מתלמידי החכמים הגדולים שבירושלים. סיפור ז

יל צעיר, בתקופת לימודיי ב"חיידר" שבעיירה, ולכן, סיפר הפרופסור בהתרגשות, עלה זמן מה. "גם במקרה שלי התחיל טמטום המוח מג
בדעתי אולי גם אצלי אירע כדבר הזה. הוא חשב וחשב עד שנזכר, שכשהיה ילד כבן תשע ראה אצל חבירו הגוי בשר "דבר אחר", ולפתע 

ת שידע שמדובר באיסור חמור. "ומאותו רגע שטעמתי מהבשר אחזו בולמוס ולא יכול היה להתגבר על עצמו עד שטעם מהבשר ההוא, למרו
הטרף, נסתתמו מעיינות הדעת שלי ולא יכולתי להבין את הגמרא שלמדתי בחיידר", סיפר הישיש כבן התשעים בבכיה, ושאל את הגר"ח מה 

הטריפה, וגם כשהפרופסור טען שיהיה  לעשות כדי לתקן את החטא ההוא.  הגאון הציע לו שיצום יום אחד כדי להקיא מתוכו את אכילת בשר
לו קשה מאד לבצע זאת, ובקושי הוא צם ביום כיפור, מחמת גילו המבוגר ומצב גופו, אמר לו ר' חיים שינסה בכל זאת לצום.  הרי לנו אמר 

דבר שאינו כשר כל צרכו., רבי יצחק זילברשטיין כמה צריך לשמור על נפש ילדינו ואיזו אחריות מוטלת על ההורים שלא יאכילו את ילדיהם 
ל דהמאכלים חודרים אל מוחו טהור של הילד ופועלים שם את פעולתם כארס של עכנאי, ואל יתפלאו ההורים אם לפתע יאבד בנם את כ

  ו)טובך יביע(   חשקו בלימוד התורה.
  

  
תפ"ט  את סימן תפ"ט בשולחן ערוך? זה לשון המחבר בסימן שלישי השבועביום ללמוד  : האם היה מותרשאלה                                      

ילת ערבית מתחילין לספור ספירת העומר... וצריך לספור מעומד ולברך תחילה. וסופר הימים והשבועות. כיצד סעיף א': "בליל שני אחר תפ
שבוע אחד ויום אחד...". אז מדוע שיהיה אסור ללמוד את ביום הראשון אומר היום יום אחד... וביום שמיני יאמר היום שמונה ימים שהם 

  ההלכה הזו ביום שלישי לפני מעריב? משום שמזכירים כאן את ספירת הלילה "היום שמונה ימים שהם שבוע אחד ויום אחד..."
 –בדבר אחר לא עשה מצווה : "הא דמצוות אינן צריכות כוונה, היינו בסתם, אבל כשעקר הכוונה מן המצווה השיבכך נשאל אחד הפוסקים ש

  (שו"ת הלכות קטנות) וכאן שהוא קורא בתורה כוונתו לקרוא בתורה ותלמוד גדול ועוקר כוונת המצווה".

וכהאי גוונא איתרחיש עם בעל שו"ת 'באר משה' שמסר שיעור בהלכה ברבים סמוך לתפילת מעריב, ורגע לפני שהקריא את לשון המחבר 
בשאלה הנ"ל וכיוון שלא לצאת ידי חובת ספירת העומר. ולאחר העיון הסיק שאין בכך  "היום שבעה ימים שהוא שבוע אחד ויום אחד" הרהר

  (מתוך מוסף ש"ק יתד נאמן)    שאלה, ושוב מצא כן בשו"ת 'פני מבין' (או"ח סי' קל"ג).

  

                          

      מי אני? ,מלבישה את כולם, לבן ולא שלג, רך ולא מצמר ,קל ולא מפוך                         
         אבי אודסר נ"יסח: גליון שביעי של פנ"י  אבי אייזנבךגליון פסח:   :שמות הזוכים    .גרעיני חמניות :שובה לחידה מגליון פסחת                                
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 ')אביאורים ,מוסר, והנהגות הנלמדים מפרקי אבות(פרק                  
ָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ֵחֶלק  ל ִיׂשְ יִקים ּכָ ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ ֱאַמר (ישעיה ס) ְוַעּמֵ ּנֶ א, ׁשֶ ָלעֹוָלם ַהּבָ

ֵאר ה ָיַדי ְלִהְתּפָ ַעי ַמֲעׂשֵ משנה זו השנויה בסוף סנהדרין  :ְלעֹוָלם ִייְרׁשוּ ָאֶרץ ֵנֶצר ַמּטָ
כהקדמה לפרקי אבות, וכבר עמדו בזה מה השייכות של משנה  נוהגים לאומרה

לעוה"ב למסכת אבות שכולה עניני מידות ומוסר.ויש חלק  ישראל יש להם דכל זו
דות שבתורה ילבאר כי הנה מסכת אבות עוסקת כולה בעניני מדות, שכל המ

היחידה בש"ס העוסקת כולה בעניני מוסר  המסכתא במסכת אבות, והיא נכללו
המסורים ללב. אדם הבא ללמוד פרקי אבות עלול לחשוב בלבו מה  ובדברים

ותו למסכת אבות! ראשית שענינים אלו קשים מאד להשיגם, כמ שייכות יש לאדם
המוסר שנקל יותר לדעת את כל הש"ס על בוריו מאשר לעקור  כמו שאמרו בעלי

המידה העיקרית של האדם שהיא קשה לו ביותר. והוא  מידה אחת, וביחוד
התכונות והטבע, ואיך יוכל להשיג זאת. וגם שנדמה  משום שצריך לכך שינוי

בבחינת מותרות, שדיין במה שאסרה תורה, בכל  יני מידות הםלאדם שענ
עונשים עליהם, ומה לו להתייגע בעניני  הציוויים המפורשים שנאמרו בתורה

שהוא כבר חטא בה הרבה ונתרחק,  מידות שלא ציותה עליהם התורה. ומה עוד
בשבילו לשמור עצמו מאיסור  דות, החשוב ביותריומה לו ולמדרגות גבוהות במ

להם חלק לעולם הבא  יתר. וכנגד זה מקדימים את המשנה כל ישראל ישוה
שנאמר ועמך כולם צדיקים וגו' נצר מטעי מעשה ידי להתפאר,שיהודי ידע שהוא 

חלק לעולם  קיכם, וכל יהודי יש לוונצר מטעי של הקב"ה, בנים אתם לד' אל
 להבא שאליו הוא צריך להגיע. וכשם שדנים ומענישים בב"ד של מעלה ע

 )האדמו"ר מסלונים זצ"ל (חטאים ועבירות, כך גם ידונו אותו על עניני מידות.
 

ה ל מׁשֶ יַני ּתֹוָרה ִקּבֵ  בשלשלת זו מסכת הקדוש רבינו שהתחיל הטעם:ִמּסִ
 חכמי אותם בדו לא המסכת שבזו והמוסרים דותיהמ שגם לך לומר,הקבלה
 )מברטנורה עובדיה רבי(.מסיני נאמרו הם אף אלא,מלבם המשנה

 
ה ַעל לׁשָ ִמילּות ֲחָסִדים:  ,עֹוֵמד ָהעֹוָלם ְדָבִרים ׁשְ  כיַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ּגְ

 ימינו הראשונים כימים לא אשר, לאמר  אמתלא  מוצאים, התורה גדר הפורצים
, העת רוח לפי ואינם כבר נתיישנו התורה וחוקי, דעה בדור אנו חיים כי, כעת
  אבל, חדשות המצאות יום בכל שנראות, הזאת בעת קדימה ללכת היה טוב ומה
  בידענו, אחד קוץ אף בה לשנות מבלי ד׳ בתורת מחזיקים, סבא ישראל אנו

 ולא נצחית היא, תורתינו כן לא שינויים  סובלים ארציים  ענינים רק אשר
 בשאר כי  אף  כלומר, עומד העולם דברים ג׳ על התנא כוונת  וזו, לעד תשתנה
 תורה בעניני אבל, קדימה להלוך צריך שהעולם יודעים אנו גם, הזמן עניני

.  שינוי שום בלי הראשון מעמדו על לעמוד העולם צריך, חסדים וגמילות ועבודה
 )ארז לוח(
 

ֲהרוּ , ֲחָכִמים, אֹוֵמר ַאְבַטְליֹון ִדְבֵריֶכם: מרן ִהּזָ  במוסקבה פעם נפגש חיים החפץ ּבְ
 דחוף מברק זמן באותו ניסח לוינסון הירש רבי חתנו. עמו ושוחח ידוע נדבן עם

 החפץ מרן אמר. התשלום בהוצאות לחסוך כדי במילים לחסוך מאמץ ועשה
? ולמה. ומילה מילה כל וסופרים מברק בניסוח מדקדקים אנשים כמה תראו: חיים
, הבריות מדקדקים ככה בכסף אם.כסף להם עולה מילה שכל יודעים שהם משום

 גם ופוגע חמורים לאיסורים נוגע זה אם מילה כל לספור יש וכמה כמה אחת על
 )ד"ח המוסר תנועת(. בנפשות גם ולפעמים בממונות

 
אי ִלי ִנּתַ ְתָיֵאשׁ  ְוַאל...אֹוֵמר ָהַאְרּבֵ ְרָענּות ִמן ּתִ  מן, מעצמך תתיאש אל: ַהּפֻ

 בישראל היו צדיקים הרבה כי, עליך באות פורעניות שהרבה בראותך, הפורענות
 נוכל לא ואנחנו), ג׳ משלי, (יוכיח אותו ד׳ יאהב אשר את כי,יסורים שסבלו
 )    יהודה ילקוט(. מעלה של חשבונות להבין

 
ה תֹוָרְתָך ֶקַבע. ֱאמֹור ְמַעט  אי אֹוֵמר, ֲעׂשֵ ּמַ הׁשַ ה ַהְרּבֵ אפשר לפרש בדרך  :ַוֲעׂשֵ

 בפיך תאמר ,שעות כמה ללמודו לישב בדעתך לטתחה כאשר אף ,מעט אמורצחות 
 ללמוד תוכל ,הרבה עשה כך ואחר ,שעה רביעית ללמוד אתה שרוצה היינו ,מעט רק

 מעט להתנהג ביראה ערום ויה נאמר זה ועל,הרע יצרך יבטלך ולא ,ויותר יותר
   )(תפארת צבי .הרע היצר נגד בערמומיות

 

                                                                                                           

                   לקט פירושים על פרשת השבוע                
ה אְתךָ  ֶאת ַוֲעׂשֵ ר ֹעָלֶתךָ  ְוֶאת ַחּטָ ַעְדךָ  ְוַכּפֵ מדוע צריך אהרון הכהן  :ָהָעם ּוְבַעד ּבַ

לכפר בחטאתו ועולתו בעד העם, הלוא מיד בהמשך נאמר שעל אהרון להקריב 
תרץ שבני ישראל היוו את הסיבה לחטאו ויש ל העם ולכפר בעדם?  את קרבן

״כל של אהרן, שכן הם הכריחו אותו  לעשות את העגל. והנה חכמינו אמרו: 
מי שחברו נענש על ידו אין מכניסים אותו במחיצתו של הקב״ה״, יוצא שגם 
בחטאו של אהרן היה להם לבני ישראל חלק, נוסף על החטא שלהם עצמם. 
ממילא הרי כפרתו של אהרן היתה גם כפרתם של בני ישראל, על החלק שהיה 
ך להם בחטאו של אהרן. לפיכך אמר הכתוב: ״ועשה את חטאתך ואת עולת

וכפר בעדך ובעד העם״, קורבנותיך לא יכפרו רק עליך בלבד, כי אם גם על 
 חכמה) (משךהעם אשר גרם לחטא זה. 

 
ּדֹם שנאמרה  הדבור עמו שנתייחד קבל שכר ומה שתיקתו על שכר קבל :ַאֲהֹרן ַוּיִ
 הסבר זצ״ל חיים החפץ מרן מפי שמעתי).רש״י( יין״ שתויי פרשת לבדולו

 שבן לפי, וכדומה אהרן״ "ויחריש ולא אהרן״ "וידם: בלשון זו כאן נאמר למה
 אם, פניו הבעת מתוך רוחו מצב את להכיר מחריש אפשר כשהוא גם אדם
 שום להכיר אין דומם על ואלו, וכדו' עצב או רוגז, שמח אורצון שבע הוא
 היתה זו בשעה אהרן של ומדרגתו כלום, תוכו מוכיח על חיצוניותו ואין דבר

 רק אפילו תלויאב של שמץ שום עליו ניכר היה דומם, שלא בבחינת שהיה
 (פרחי שושנה )  .לזה בדומה פנים או העוית באיזו

 
ּדֹם  שהיה יהודי בירושלים היה בילדותי": ציון מנחם" בספר מובא :ַאֲהֹרן ַוּיִ

 היה מאד קשה. שתיקה של זאת במידה מיוחד שהיה, שותק דוד ר׳ מכונה
 לך יש איך, דוד ר׳, שאלוהו פעם.הריחיים כאבני שהיו שפתותיו את להניע

 אני וכאשר, הדבר עלי קשה אכן, להם השיב הוא ברם. כך כל לשתוק כח
 פסח צבי רבי מרן חותני... לשתיקתי וחוזר מעט נח אני, משתיקה מתעייף
 גם.בזה ומיוחד יחיד והיה,שתיקה של זאת במידה הוא אף נקט,זצ״ל פראנק

 על לשמור מאד קשה היה כאשר, הקודש בעיר ורוגשות סוערות בתקופות
 שני מיתת לאחר בתורה שנאמר מה על. לשונו ונוצר פיו בולם היה, שתיקה

 זצ״ל הגאון חותני.שתיקתו על שכר נטל, רש״י פירש -אהרן״ ״וידם, אהרן בני
 דבריו כבש הוא אך, לדבר מה לו היה כי, מעידה ״וידום״ המלהכי, פירש
 .אמר לא, זאת ובכל, לומר מה לו שהיה על, שכר נטל זה על, דיבר ולא

 
צוּ  ַאל ּקְ ׁשַ אוּ ' וכו ַנְפׁשֵֹתיֶכם ֶאת ּתְ ּמְ ֶהם ְולֹא ִתּטַ ם ְוִנְטֵמֶתם, ּבָ  (יומא   ובחז״ל. ּבָ

 שאוכל מי, דהיינו. אלא ונטמתם ונטמאתם תקרי אל, חסר כתיב, ונטמתם )ל״ט
שאינו  עד האדם של ונפשו מתטמטם לבו וטרפות נבלות, שקצים ורמשים

 של חנות לו 'שהי לסוחר דומה הדבר למה משל .אח״כ כלל ומתבונן מרגיש
 סרחון כי. רגע שם אף להתמהמה יכול ולא, אחת לבורסקי פעם שנכנס, בושם

 הזמן במשך... לנפשו ברח ,מעולם בזה הורגל שלא ויען, עלה באפו העורות
מסחרו  להחליף והוכרח, עסק הבושם לסגור צריך' והי מנכסיו לו שירד נזדמן
 ,נפש למפח זה מסחר לו' הי אם מתחילה והנה, בורסקי בעלבעצמו ונעשה

 במסחרו עמד התרגל כאשר עתה אבל ,העורות ריח לסבול יכול היה לא כי
 הוא כי בורסקי לו ונדמה, רחוןיהס בריח ולא הרגיש בחנותו היום כל וישב
 עד בזה ומתרגל נבלות וטרפות שאוכל מי עם הענין הוא כן .ומלידה מבטן

ולא , התורה צותה ולכן, רחון הנבלהיבס כלל מרגיש ואינו שלבו מתטמטם
 וטרפות אפילו בנבלות נפשו יטמא היינו שלא... בם ונטמתם בהם תטמאו
הבורסקי  כמו,מהן לפרוש לו' יהי קשה כבר שיתרגל בהן מכיון כי, אחת פעם
 )התורה על חיים חפץ(...העורות רחוןיבס
 

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

 בס"ד 

 שמיני
 180מספר  -גליון   
    

 ו"הי שושנה בן  דוד לרפואת  



  
    

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

 
 

לה יה להנהלת הקהנה לשנה פנשהמשפחה שלו התרבה משרב, 
ראש לה, ציטט יבבקשה להעלות לו את המשכורת. בישיבת הנהלת הקה

שכותב שם ״שלרב  שו׳׳ת חלק חו״מ סי׳ קס״ד)(״את דברי ה״חתם סופר הקהילה
לה להוסיף על שכרו, כדי שתהיה לו פרנסה ברווח, אפילו אם ימחויבת הקה

לה הסכימו, פרט לזקן יאינו רוצה, מחויב הוא לקבל״. כל חברי הנהלת הקה
עם הארץ אחד שאמר: ״רבותי, עם הרב שלנו עשינו מקח טעות. בחרנו בו 

רב משום שאמרו עליו שהוא בקי בכל התורה כולה, ואילו עד עכשיו עדיין כ
הוא יושב ולומד כל היום וכל 

 (או"מ)״ הלילה.
 
 
 

 ארבעה בתים עושים ראש של שבתפילין הטעם הביא )כ״ה סי׳( רבה" ב"אליה
 ,המוח הראש במקום על אותם ומניחים ,אחת פרשה בית כל ובתוך ,פרודים
 אחד קלף על פרשיות כתובים ארבע וכל אחד בית הוא יד של תפילין ואילו

 ,דיבור ,שמיעה ,ראיה חושים יש ארבעה שבראש לפי .הלב כנגד אותו ומניחים
 מקום על ומניחים ,הבורא לעבודת לכשעצמו כל חוש לשעבד וצריך ,וריח טעם
 .אחד מישוש חוש רק בו אין יד של אבל .החושים מרכז כל שהוא המוח

 
 

ההשפעה על הבן הוא מההנהגה הכללית שהוא רואה  צריך לדעת כי עיקר
רוצים שיהא להם בנים גדולי תורה בעלי מידות טובות  בביתו, אם הורים

לעמול ולהשקיע בחינוך עצמם, ומכך  שיהא להם נחת מהם, הרי הם צריכים
ברוח של פשטות  יהא להם השפעה טובה בחינוך הילדים. כשהבית מונהג

נוסף לזה על .של תורה ומצוות ומידות טובות, נחרט הדבר בלב הילדעל יסוד 
ההורים לשים לב על קשרי החברות של ילדיהם. כי השפעת החברים, על 

דיבוריהם ועסקיהם, רב הוא מאד הן לטוב או ח"ו, וכן יש להשתדל למעט  ידי
הסתובבות הילדים ברחובה של עיר עם חבריהם מחוץ  עד כמה שאפשר את

נקודה נוספת  .ההורים פקוחה עליהם הלימודים, כדי שיהא עיןלשעות 
שצריכים ההורים לייקר ולכבד את המורים ואת כל העוסקים בחינוך 

בעיני הבנים. כי כל מילת ביקורת או נימת זלזול במחנך נקלטת מיד ,בניהם
ענין נוסף  .האפשרות ההשפעה של המחנך על התלמיד אצל הבן והורסת את

יו והוא אחד מגורמי ההצלחה בחינוך הצאצאים, האשה שיש לעורר על
הצנועה היא זוכה להעמיד דורות ישרים ובהנהגת האם נקבע העתיד של 
ילדיה, ככל שתגביה את עצמה במעלתה העצמית הרוחנית כך תצליח 

נוסף לכל הפעולות, צריך  .להשפיע ולחנך את דור העתיד של כלל ישראל
י ד' כי הכל תלוי בסיעתא דשמיא.  עוד לעמוד בתפילה ובתחינה לפנ

 (הגרמ"י  ליפקוביץ זצ"ל, אמרי דעת ח"א)

 

שאם יניח בתוך לרשות הרבים  כלישאדם יוציא בשבת איך יתכן  שאלה:
יהיה פטור ורק אם לא יניח בתוכו את הדבר ההוא רק אז  דבר מסויםהכלי 

  ?יהיה חייב

עור הוצאה פטור אף יפחות מש וכדומה יניח בתוך הכלי אוכל אם תשובה:
 ) (שבת צג:.עור והכלי טפל לאוכליש על הכלי כיון שהאוכל אין בו

ה להנהלתשהמשפחה ש
לה, ציישה להעלות לו את המשכורת. בישיבת הנהלת הקה

סופרלה ה״חתם דברי קס״ד)(את סי׳ חו״מ חלק שםשו׳׳ת שכותב

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                              
   ).בחיי רבינו( ן.המצפו ושליח הלב קולמוס הוא הלשון                                                 

                            )הרמב"ם( .בקולמוסו מכזב כן לשונוב שמכזב כמו ,המכזב                                 
 )מוסר טשב( .ראיה צריכות אינן המפורסמות                                
                                                              

וקבלת העלון והארות ,הערות  ,תגובות
 :במייל,

s3241625@gmail.com 

ָכל ֹעז ִלְפֵני ר ּבְ  בהיותו בזמנו סיפר, ל"זצ יגן ניסים הרב: ד' ְוָדִוד ְמַכְרּכֵ
 על מסופר. מאד ומחזק מדהים סיפור לו שסיפר אדם פגש יורק בניו
 היהודים אחיו את לעודד ניסה עת ובכל... בגטו שחי ופשוט תמים יהודי

 הזדמנות שהייתה פעם בכל. העבודה מחנה בתוך חיים של רוח ולהפיח
, קדיש שיעשו דואג היה איש 21 היו כאשר. אותם חוטף היה למצוות
 מקיים היה אדם אותו בגטו לעשות ניתנת שהייתה מצווה כל, תפילות
, יהודי אותו בזכות במחנה שם חזקה היהדות שרוח ראו הגרמנים. בשמחה

 אחד לה'ינק שיש ומתברר חקירה עשו הם. בגטו המקומות שאר מכל יותר
 פעמים מספר אותו הזהירו. בגטו יהדות של רוח הזמן כל שמפיח שובב
 זה עם יפסיק לא שאם אותו הזהירו. הגטו בתוך ומתפלל שר אותו שראו
!". חי בעודך עצמך את תקבור אתה"ו המחנה בתוך' לינץ משפט לו יעשו
 את עבדו" ולשיר לרקוד המשיך האדם אך, אותו ירתיע שזה חשבו הם

 הפסק יצא" סוף סוף"ו.  שם מתרחש מה הבינו לא הם"... בשמחה השם
 שכול פומבי למשפט והגברים הנשים כל את להביא: המחנה ממפקד דין

 לו אמרו.  גרמנים ליד מצוות ששומר חוצפן יהודי זה מה יראו האנשים
: שר היה הזמן וכל לחפור התחיל! שלך הקבר את כאן תחפור כולםליד

 החלו והארורים האכזריים, הנאצים הגרמנים". בשמחה השם את עבדו"
 בינם תהו! שם קורה מה עיקלו ולא מעשיו את הבינו לא הם, להתבלבל

 חופר הוא!?! המוות לפני!? עקשן להיות יכול הוא כמה עד עצמם לבין
 עדיין והוא חי אותו יכסו חי ימות שהוא לו אמרו, בידיים שלו הקבר את
 מאלפי פיך תורת לי טוב".. "וכסף זהב מאלפי פיך תורת לי טוב: "שר
 את לקדש לפחות רצה הוא, לשיר המשיך הזה היהודי"... וכסף זהב

 ורקד שר הוא אז. מת שהוא לפני אותם ולעודד במותו אחרים של החיים
 מחכים והגרמנים הקבר את לחפור סיים הוא. הקבר את חופר בעודו

 לקבר ולהיכנס להתפשט עליו ציוו הגרמנים. חי אותו לכסות ברגעים
, מכנסים, הגופיה, החולצה הוריד הוא. אותו הרתיע לא זה גם. עירום
את  להוציא הסכים לא אחד דבר.  לקבר ערום להתכנס מתכונן נעלים
 המיושנים החוטים. להוריד הסכים לא קטן הטלית את...  קטנה הטלית
 ממנו דרש וזכרו שימו ימח הגרמני.  לו רקדו שנים כמה אותם שלבש
 תגיד לו אמר הרשע הגרמני. הסכים לא והוא ושוב שוב זה את להוציא

 אותך קורע שאני לפני? הטלית את להוריד מסכים לא אתה למה לי
 יש... האלה בחוטים: לו אמר? לך עושים האלה החוטים מה לי תסביר
 ולא העולם את מנהיג אשר אלוקים שיש מראים הם! השם שם את בהם
 את ינקום אלוקים אותו. עלי וגם עליך גם בוס שיש מראים הם. אתה
 יכל לא המפקיד.  עליכם גם בשמיים עליון כח שיש מראה זה!! ממך דמי

 לו ואמר היהודי העם של נלאים הבלתי והעוז האומץ הגבורה את לשמוע
 אותו פגש שם...  הברית לארצות לברוח ויזה לו ונתן! מייד תתלבש: 

.זה סיפור את לו וסיפר יגן ניסים הרב
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  ו לעשות רצון ה'משה כפה הרגשותי
 העושה כי דע -' וגו לאהרן משה קרא' וגו ביום
 יהיה לו, לזולתו לו הנודעת גדולה שיתן כזה דבר
 בנפשו ישלוט לא לעשותה יתחייב כאשר, אחיו

' והב, במהירות שיעשנה' הא שלמיות' בג עשותה
' והג, בדבר שישנם ההדרגות בחינת בצירוף
 הכתוב והודיע, רבים לפני בפרסום הדבר עשיית

    ועשאם. בנפשו משה שלט יחד שלשתם כי
 בהיות פירוש, השמיני ביום אמר המהירות כנגד

 קרא תיכף אלא, עכב לא לב טהור הבוקר
 עשה' ב נתעצל ולא הכהונה לו לתת לאהרן
 הכהונה שנתן ההדרגה בחינת בצירוף הדבר
 העצבון יגדל בזה כי הגם, יחד ולבניו לאהרן
 ואשר, ובניו לאהרן מושכת גדולה שיראה בלבו
 בתחילה, בהדרגות הדבר יעשה לבו אל יעצב
 הכרח היה לא כי, לבניו כן ואחרי לאהרן יקרא

 כל במצב' הג אהרן עם אז הבנים בקריאת
, ונכבדים רבים בפני בפומבי הדבר לעשות, ישראל ולזקני דכתיב הזקנים

  .הרגשותיו וכפה יתברך רצונו לעשות הרצון שלימות על יורה וזה
 החיים אור

 

 צוה ה', שויתי ה' לנגדי תמידזה הדבר אשר 
 .אהרן הקרבת על פירש י"ורש. הדבר הוא מה לדעת צריך'. וגו הדבר זה

 המעשה על לומר שיכוין ונראה תעשו שאמר הכתוב מאמר פשט זה ואין
 דקדק', ה לפני ויעמדו העדה כל ויקרבו דכתיב בסמוך הכתוב שהזכיר
 לומר צריך היה לא גם מועד אהל לפני אמר ולא' ה לפני לומר הכתוב
 שהכינו לומר ירצה אלא, מועד אהל פני אל' וגו ויקחו בסמוך אמר שהרי
 ובחינה', ה לפני שהיא עמידתם והערכת והמושכל השלימות בערך עצמם

 בזה כי תמיד לנגדי' ה שויתי דוד כמאמר, השלימות תכלית השגת היא זו
 כישיבתו' וכו ותנועותיו האדם ישיבת אין כי, התורה שהיא מימינו ימוט לא
 משה וכשהשכיל, המלכים מלכי מלך לפני שכן ומכל מלך לפני' וכו

 שתעשו' ה צוה פירוש תעשו' ה צוה אשר הדבר זה להם אמר זה במעשה
 וירא', ה לפני עומדים אתם כי בדעתיכם מעריכים תמיד שתהיו, אותו

 החיים אור                                                    .'ה כבודאליכם
 

 הטעם שהקרבן מכפר
 חוטא לנבואה שאלו שאמרו ל"ז לדבריהם ירמוז המזבח אל אהרן ויקרב
 יביא אמר' ה רחמי ולצד, תמות היא החוטאת הנפש אמרה, עונשו מה

 בכל החייב הוא כי, המקריב מחשבת הוא הקרבן מעשה שעיקר, קרבן
 לו והיתה, האישים על ולהשרף ליזבח, ההוא בקרבן יעשה אשר המעשה
 עצמו הוא פירוש, המזבח אל אהרן ויקרב אומרו והוא, לכפרה זו מחשבה

 ועשה, לאישים לזביחה פירוש למזבח וקרב, נפשו אשם לשים הכין
 .חליפתו להביא שנתרצה' ה רחמי לצד, לעגל במקומו השחיטה
 העולם להעמיד' ה נשבע כי לנו שקדם מה לפי בענין לב לתת וראיתי
 אם כן אם מעיו בני יוותרו וותרן ה"הקב האומר וכל, במשפט וברואיו
 קרבן יביא איך, הנביא כמאמר, תמות היא משפטה החוטאת הנפש
 .ויפטר
 בחינתו אין חוטא כשהאדם כי, המשפט פי על בדבר יש נכון טעם כי ונראה
 בו נכנסה כן אם אלא עבירה עובר אדם אין ל"ז אומרם דרך על, אדם בחינת

 ועלה באנוש היא רוח בתשובה שחזר וביום, בהמה ונעשה, שטות רוח
 תחת זה אדם להמית הוא ראוי האם, אדם למדריגת בהמה ממדריגת

 החושב בצער עמה וישתתף, בהמה שהוא החוטא דוגמת יביא לזה, בהמה
 את מציל הוא המרגיש רוח חלק זה וכפי, זה משפט בו לעשות הוא ראוי כי

 .זו בהערה האדם
, שבאדם הבהמי חלק כי', ה תושיע ובהמה אדם הכתוב שאמר מה והוא 

 כדי לצדו פירוש, בו נושע ההשכל בחינת שהוא, האדם עם בהצטרפותו
 בעד הקרבן הקרבת בדין אפילו ובזה, לעונש ראוי אינו והוא, יענש שלא

 ובהמה אדם רבה תהום משפטיך כאומרו, המשפט קו על הוא החטא
 החיים אור            .'ה תושיע

 

 מפורים עד פסח יוצאים יום יום מהיכלות הטומאה 
 כמו כי, יום' ל פסח בהלכות ודורשין שואלין סוד וזהו ויהי ביום השמיני.

' א בפעם ישראל של נפשותיהם י"הש הוציא במצרים הראשון שבפסח
 מעט מעט מוציאם ושנה שנה בכל כ"אח כן, לגמרי הטומאה היכלות מכל
 יוצאים ימים שבשמנה ל"הנ החשבון לפי יום' בל לצאת שיכולין שיעור כפי

 שהיה מדרגתו כפי מעט עזר פ"עכ מישראל' א לכל ויש' אמהיכל

 מי כי, הללו יום' ל התחלת קודם בראשונה
 ריוח לו יש הטומאה של ט"מ בהיכל אז שהוא
 בסוף הרי הראשון בהיכל שהיה ומי מועט
 כפי הקדושה להיכלות נכנס כבר יום ד"הלמ

 הקדושה בהיכלות כבר אז שהיה ומי, החשבון
. והבןהחשבון כפי ויותר יותר מתעלה הוא הרי
 יום' ל דאותן פסח בהלכות כתבו האחרונים והנה

, עצמו פורים מיום מתחילין ודורשין דשואלין
 מהיכלות היציאה דהיינו הזאת חירות שענין הרי

                    מפורים. מתחילין אלו יום' שבל הטומאה
 ערבי נחל

 

 המצוה בחשק נותן חיות
פי׳ כי כל  ה וגו׳.וגו׳ אש זרה אשר לא צוויקרבו 

מצוה צריכין אנו לעשות בחשק רב ובצמאון גדול 
עד שבעשיית המצוה יהי׳ בלי השארת חיות 

שוב הגשמיות כלל אך המצוה עצמה נותנת בו 
חיות שיוכל לחיות עוד ולא ימות בעבורה כמ״ש וחי בהם וכאן שלא הי׳ 

ש נשארו שניהם בלי חיות "צווי מהשי״ת והם עשו זאת במסירות נפש לש
 .הגשמיות כלל ובזה יצא נפשם בדביקות נפלא

 חידושי הרי"ם
 

 

 מצוה לא יחשוב מעבירות בשעת שמתפלל או
. המצות על מעבירין אין הגמרא מאמר י"עפ ל"הנ .החטאת מעשות וירד
 לו לומר תפלה זו העבודה אל בגשתו האדם את לקרר היצר דרך כן כי

 אינו האמת אולם. הקודש אל לגשת לבבך ימלא ואיך עון מלא אתה הלא
 לקבל הבריות על ומרחם פה כל תפלת שומע הוא ברוך הקדוש כי כן

 העבירות זכרונו על יעלה בל המצות על מעבירין אין ש"וז. תפלתו ברחמים
 תסיר טוב עושה שאתה בשעה טוב ועשה מרע סור. המצות עשיית בעת
 בשעה' וגו החטאת מעשות וירד וזה. עוד תזכור אל לבבך מקרב הרע

 ואני פ"וז. שלהם החטאת זוכר' הי לא ישראל את מברך' הי שאהרן
 שלמה תפארת                                    . רצון עת' ה לך תפלתי

 
 ע"י הכנעה וביטול זוכין לכל

 הקדוש ח"באוה עיין', ה כבוד עליכם וירא תעשו' ה צוה אשר הדבר זה
 תעבירו ר"יצה אותו לישראל משה להם אמר הדבר זה ל"וז הילקוט שהביא

, המקוםלפני לשרת אחת ובעצה אחת ביראה כולכם' ותהי מלבבכם
 ויקרבו כתיב זה שלפני בפסוק כי, ל"הנ כ"התו לפרש נוכל אולי  .ש"עיי
 כ"ואח, אליכם נראה' ה היום כי כתיב ובהדיבור', ה לפני ויעמדו העדה כל

 היינו' דלפני ויעמדו, ה"להקב מקורבים שנעשו היינו העדה כל הקריבו
 למדרגותהמרומז' ד לפני כטעם, עצומות ובכוונות נפלא בדביקות
 י"שע, אמונה חסרון י"ע רק' הי העגל חטא הלא משה להם אמר, גבוהות
 באו ז"עי ממדרגתם וירדו אחד יום משה פני אור מדרגת להם שחסר
 פרה ענין על ה"זצללה מווארקא י"מוהר' הק רבינו וכמאמר, להחטא
 וממילא, ונפלאות בגדולות ולהלך לעלות כזאת תעשו אל ולכן, אדומה

 אשרהדבר את רק, לחסרונות ו"ח לבא תוכלו האור לכם יחסר אם ו"ח
 אשריען המצוות כל לעשות, שלימה באמונה בסתם היינו, תעשו' ד צוה
 שזה היינו, תקעו אמר רחמנא תוקעין למה מלובלין הרבי וכמאמר', ד צוה
 אף בזה שציונו' ד מצות עושים שאנחנו המצוות בכל הנבחרת הכוונה הוא
 נעשה כ"אעפי, ונעימות אור שום נרגיש ולא, טעם שום נדע לא אם

 על השלימה האמונה י"ע תיקון לכם' יהי וממילא, ש"הבוית צווי מחמת
', דהיקרא חושית' בראי שתראו', ד כבוד אליכם וירא כ"אח ותזכו, החטא
 בידיעה לידע צריך ישראל איש דכל הוא והענין  :כבודו הארץ כל מלא

 שפעו רק הוא החיות וכל החושים דכל היינו', מני פנוי אתר דלית ברורה
 אבל, להטיב הטוב כדרך להטיב שברצונו', ד חסדי מרוב הוא והכל', ית
 הכל ובגשמיות ברוחניות ההארות וכל, בוראו אצל כלום לאדם לו אין
 ישראל ישמח      .וחסדיו רחמיו ברוב', ית מאתו הוא

 

 מהמלאכיםה' מתענג מבניו יותר 
 שורהכתוב ומסיים, לחטאת עיזים שעיר קחו לאמר תדבר ישראל בני ואל
 נראה' ה היום כי בשמן בלולה ומנחה' ה לפני לזבוח לשלמים ואיל

 להיות בנו ורצה', יה לו בחר יעקב כי, 'ישראל מעלת גודל ידוע הנה. אליכם
 ידועוהנה. תמים בלב ולילה יום אותו לעבוד העמים מכל סגולה לעם לו

 כביכול מושלים שהם שלם בלב אותו העובדים הצדיקים מעלת גודל
 בי מושל מי', אלהים ביראת מושל צדיק' ל"ז חכמינו כמאמר, ה"בהקב
 לויקדושת                                                 .המלאכים ממדריגות למעלה והם, צדיק

 

 
 
 

 
 
 בס"ד

 
 

 

 
 בעניני חיזוק בעבודת השי"ת

 טעמו וראו כי טוב ה' מלוקט מספר
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 השי"תל מביא תענוגתורה ומצות השתוקקות בע"י 
 התענוג שכל איך במעשינו מסתכלין כשאנו והנהזאת החיה אשר תאכלו. 

 ערך לפי נחשב ואין כאפס הוא ת"להשי ממעשינו הבא והשעשועים
 בכח באפשרי שאינו אך. עבודות מיני בכל יתברך אותו לעבוד לנו הראוי
 אבל ושכלו כחו ערך לפי רק י"הש את ועובד שכלו השגת למיעוט האדם
 ממה ויותר יותר לעבדו ומתאווה ונכסף מאוד ומשתוקק חפץ ברצונו

 ומקבל למאוד יתברך לפניו חשוב והתשוקה הרצון וזה והשגתו שבכוחו
 האדם של הרצון זה נקשר כי שיעור לאין גדולים ושעשועים תענוג מזה

 אכילה וזה ישראל הכנסת עם הבורא וזיווג ייחוד נעשה ואז יתברך ברצונו
 וצופה הטוב ברצוננו יתברך אותו משביעין כשאנו כביכול שלו ותענוג
 תענוג עת בכל לו להשפיע לבבינו יכסוף שמאוד ומביט

 אצלו הרצון זה נחשב ואז ויותר האפשרי בכל ושעשועים
 היינו. יעשה יראיו רצון שכתוב כמו ממש כמעשה יתברך
 .להעשיה נחשב שהרצון

 ל"ר, תאכלו אשר החיה זאת פסוק על המדרש שכתב וזהו
 יתברך רצונו עושים שאנו מה החיות הוא האכילה דעיקר
 המלך דוד שאמר וזה. ל"כנ הטוב והרצון החיות ומעלים

 הוא העבדות דעיקר, חפצתי אלהי רצונך לעשות ה"ע
 כשהאדם ל"ר, מעי בתוך ותורתך. ורצונך חפציך להשלים
 ואוכל התורה פי על מותר שהוא מה מעיו לתוך מכניס
 עול עלינו מקבלים שאנו יתברך רצונו משלימים ואנו בקדושה אותו

 כביכול לעילא וחיות שביעה נותנים אנו זה ידי על ומצותיו יתברך מלכותו
 ישראל אוהב                                                                        .ל"כנ למעלה יחוד ונעשה

 

 לעשות רצון ה'ע"י זהירות מתאוה יהא 
 רצונך לעשות הכתוב שאמר זהו תנחומא במדרש. תאכלו אשר החיהזאת
 ואבר אבר שבכל ישראל אשריכם, מעי בתוך ותורתך חפצתי אלהי
 את יצר אשר אומרים אנו ולכך באדם איברים ח"שרמ, מצוה נתןשבכם
, שבאדם איברים כמנין ח"רמ בגימטריא חלולים חלולים' וכו האדם
, בבשרכם תתנו לא לנפש ושרט, בבשר. ראשכם פאת תקיפו לא, בראש
 קונו רצון לעשות רצונו מישראל איש כל דהנה     .'וכו מילה מצות ועוד

 מונעו הוא שבמעיו המתאוה וכח שבקרבו ר"היצה אמנם, ותפלתו בתורתו
. ויבעט ישורון וישמן ושתיה אכילה תאוות לכל שמסיתו ת"השי מעבודת
 ונתפטם הטמאים ובדברים אסורות במאכלות שנכשל מי ו"ח ובפרט
 ולא תאותם המשברים נוגה כאור שהוא צדיקים אורח כן לא אשר. באיסור
. טובים ומעשים בתורה' ה את לעבוד ברשותם לבם לכן, כרסם למלאות

 שזה, חפצתי אלהי רצונך לעשות, בענותנותו ה"ע המלך דוד שאמר וזהו
 לשמור, מעי בתוך ותורתך העיקר אמנם, רצונך לעשות שרצוני בודאי
 יעכבני שלא כדי שבמעי המתאוה לכח התפשטות לתת ולא במעי התורה
 החיה זאת לפרשה הזה הפסוק המדרש סמך ולכן, אמת בדרך מללכת
 את תשקצו ולא הטמאים דברים לאכול שלא הכתוב שהזהיר, תאכלואשר

 הדברים כי, ואהבתו ת"השי מעבודת מניעה זה ידי על ויהיה, נפשותיכם
 עד עליה להם ואין בקליפה אסורים שהם אסור בשם נקראים הטמאים

 .ש"עי תניא בספר ש"כמ הארץ מן טומאה רוח שיעבור הקץ ימות
, מצוה נתן שבכם ואבר אבר שבכל ישראל אשריכם המדרש שאמר וזהו
 קדושת לקבל ח"רמ והם אבר כל מקדשים שאתם כן י"שע לומר רצונו
 ישראל עבודת                        '.ית לשבתו ומכון כסא ולהיות עשה מצוות ח"רמ

 

 להיות קדושים ומזומנים להשי"ת
 ונאמר, ותרומה הפרשה לשון על נאמר קדושה מלת כי, קדושים והייתם

 כ"ג ונאמר, ישראל בבני קדש יהיה ולא כמו, ומוכן מזומן דבר על כן גם
 אפשר אי כי, אחד ענין על מורים הם הפירושים וכל. קדושה ענין על

 עצמו ובודל פורש הוא כן אם אלא מעלה של בקדושה קדוש להיות לאדם
 אז ה"ב הבורא כבוד להשראת עצמו את ומזמין העולם עניני תאות מכל
 קידושין מלשון ,במצותיו קדשנו אשר וזה. ה"ב הבורא קדושת לקבל יכול

 לבדו לו מזומנת היא ואז ,כהקדש עלמא אכולי לה דאסר בגמרא ופירשו
. לבוראנו קדושים להיות צריכים אנו הזה החזיון וככל. קידושין נקרא ובזה
 רגע בכל אתכם לקדש ומזומן מוכן בודאי שאני פירוש, אני קדוש כי

               . ומזומנים קדושים להיות צריכים שאתם רק ותורתכם תפלתכם ולקבל
 ישראל עבודת

 ולא הנשמה רק הגוף אפשר לטמטם
ולא תטמאו בהם ונטמאתם  רץהשו רץנפשותיכם בכל הש תשקצו אתאל 

א לוהתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני ו םקיכלבם, כי אני ה׳ א
, יאמר כי הנשמה ו'וג מאו את נפשותיכם בכל השרץטת

ל ואינה מקבלת זוהמת חלאת מאכלים עחלק אלוה ממ
והיא עצם רוחני  עבמתועבים כי מה לה ולמאכל המתו

מן השמים, אך הגוף מתטמטם ע״י  ,אוירי מאת ה
המאכלים ההמה ואינו יכול לקבל עוד המושכלות כי 

  .יעכר מוחו ולא יכנסו דברי קדושה במקום טומאה
י״ז עכוך יצמו אזי מקבלת הנפש זעכשאדם מקדש  אמנם

את מינו, וזהו אל כי היא חלק אלקים קדוש ומצא מין 
א תטמאו בהם, לו ורץהשרץ תשקצו נפשותיכם בכל הש

ליונה, רק ונטמאתם עאין כח בשרצים לשקץ ולטמא נפשכם 
ולא הנשמה, כי אני ה׳ אלקיכם והיא חלקו, לכן  םבם, אתם מתטמטמים ב

צמכם תהיו קדושים כי קדוש עוהתקדשתם והייתם קדושים אם תקדשו 
                .ל ולא תטמאו את נפשותיכם דייקא כנ״ל וק״לאני ומצא מין את מינו אב

 חתם סופר
 

 אם מתקדשים אז ה' יקדש יותר
 יכנס לבל אתכם אקדש אני מתקדשים אתם אם פירוש'. וגו והתקדשתם

 שכן וכל' וכו מביא ה"ב הקדוש אין אומרם דרך על שיקוץ דבר לגופכם
 של לגופו הנכנס איסור בדבר זה מאמר התוספות והעמידו, עצמן צדיקים

 החיים אור                                                    .בזה ישמרהו הוא ברוך הקדוש כי אדם
 

 המקדש עצמו מלמטה סופו להיות קדוש
 ובאתערותא לתתא א"ס אתכפיא ממחשבתו שמדחהו ודחיה דחיה ובכל

 כנשר עצמה המגביה דלעילא א"ס ואתכפיא דלעילא אתערותא דלתתא
 בזהר שהפליג וכמו' ה נאם אורידך משם' וגו כנשר תגביה אם ש"מ לקיים

 לתתא א"ס אתכפיא כד' ית לפניו רוח נחת בגודל] קכח דף[ תרומה' פ
' ואסתלקות אחרא' משבח יתיר כולא על לעילא ה"דקב יקרא דאסתלק

 גם מאד לבבו ירע ולא עליו אדם לב יפול אל ולכן'. וכו מכולא יתיר דא
 לאכפיא עבודתו וזאת נברא לכך אולי כי זו במלחמה ימיו כל כן יהיה אם
 לדברם מאד מתאוה שלבו דברים מלדבר פיו בולם אם וכן ...תמיד א"לס

 א"ס דאתכפיא מזעיר במעט' אפי מחשבתו בהרהורי וכן העולם מענייני
 נמשכת זו ומקדושה הרבה לעילא וקדושתו ה"דקב יקרא אסתלק לתתא
 ש"וז '.ית לעבודתו ועצום רב סיוע לסייעו למטה האדם על עליונה קדושה

 מה לבד מלמעלה הרבה אותו מקדשין למטה מעט עצמו מקדש אדם ל"רז
 לו במותר עצמו כשמקדש' וכו והתקדשתם תורה של עשה מצות שמקיים

 קדוש אינו שבאמת אף כלומר קדושים עצמכם שתעשו והתקדשתם' ופי
 רק השמאלי בחלל כתולדתה ובגבורתה בתקפה היא כי א"מס ומובדל
 קדוש להיות סופו כלומר קדושים והייתם. עצמו ומקדש יצרו שכובש
 ומסייעים מלמעלה הרבה אותו שמקדשים י"ע א"מהס באמת ומובדל
  ז"פכ א חלק - תניא              .מעט מעט מלבו לגרשה אותו

 
  

ג,בבק,ןןבעןג
אפשראיכי, אחדעניןעלמוריםהםהפירושיםוכל. קדושהעניןעל

 מאמרים מתוך ספר אודה ה' בכל לבב 
 צריכים להכיר הניסים שבכל יום ויום

שתק וקבל שכר על שתיקתו, יל"ד מה הי' לו לומר. כתיב באיוב ה' נתן וה' לקח יהי שם ה' מבורך בכל זאת לא חטא איוב ולא נתן תפלהוידום אהרן 
לאלקים, הנה במדרש בר"מ שמתו בניו ונחמו אשתו שבעל הפקדון ית"ש נטל פקדונו שהפקיד אצלו, והנה א"כ כל ירא ד' לא יתפעל על החזרת

א יתן שבח והודי' על שזכה לפקדון הלז כל זה הזמן עד עתה דכל זמן שהפקדון אצלו אינו מרגיש בטוב ואין הטוב ניכר אלא בהעדרוהפקדון אך אדרב
ה צריךוהי' ראוי לתת תודה והיינו דקאמר איוב ה' נתן וה' לקח פקדונו יהי שם ה' מבורך על הנתינה הראשונה שעכשיו הכיר רב טוב שהיה לו אך לז

הטבע לכשיתעורר על רב הטוב ורוצה להודות על העבר קרוב שיתפעל להתרעם על הלקיחה ממנו ע"כ קמ"ל בכל זאת לא חטא איוב התחזקות
אך אהרן כששמע ממרע"ה בקרובי -בשפתיו ולא נתן תפלה לאלקים אעפ"י שברך והודה ה' אשר נתן הי' לו מעצור שלא ליתן תפלה על הלקיחה 

י וממך הי' לו להודות להי"ת שזיכהו בבנים כאלו, ומ"מ וידום אהרן ולא הודה לה' כי חשש פן יתעורר על הלקיחה ולאאקדש והם הי' גדולים ממנ
חתם סופר                                   .יעצור כח כאיוב

 •• פניני רש"יי• 
 לפי חיים לשון - החיה זאת

 במקום דבוקים שישראל
 לפיכך חיים להיות וראויין
 וגזר הטומאה מן הבדילם
 העולם ולאומות מצות עליהם

 לרופא משל כלום אסר לא
 .׳וכו החולה את לבקר שנכנס



 

 

 
 

טעם אמירת פרקי אבות לטהר את עצמו 
 בספירה

 הוא. לעצרת פסח בין אבות פרקי אמירת טעם
 מישראל ואיש איש כל מחויב האלו בימים כי

 שנטהרו כמו הספירה בימי עצמו את לטהר
 מהזוהר כנודע מצרים מטומאת מאז ישראל
. הם הנדה ימי' ז כענין שבועות שבעה הקדוש

 ולהבין לראות כדי אבות מסכת אז אומרים ולכך
 ולכסוף שם הנזכרים טובות המדות כל

 ולשוב אני גם כן אעשה מתי ולהשתוקק
 יש ולזאת .יתברך' ה לפני שלימה בתשובה
 בינה שערי' ה נגד פרקים חמשה זו במסכתא
 שערי' נ הם מעשר כלול אחד וכל. הכוללים

 נקראים האלה וימים. התשובה עולם. בינה
 מודים הם וגם",  מי" העולם אומות אצל

. לרפואה ומסוגלים טובים הם האלה שהימים
 שהימים הוא והעיקר. חמשים מנין הואי"ומ

 וכן. הנפש לרפואות ומסוגלים טובים הם האלה
 .אמן ונרפא' ה שירפאינו רצון יהי

 ישראל אוהב
 

 הספירה הכנה לטהרה בשבועות
 ל"ז ואמרו, שבתות שבע לספור' ה שיצו לצד לכם אומרו'. וגו לכם וספרתם

 כמשפט בה דן זו לאומה להזדווג' ה ורצה מצרים בטומאת שהיו לצד כי
 מוכשרים יהיו ואז שבועות' ז שיספרו וצוה, נקיים' ז לספור שדינה נדה

 הפלגת לצד, שבועות' ז וכאן ימים' ז שם כי והגם, לחופה כלה להכניסתם
, משפטם כן כי דעים התמים שיער ישראל בכללות היותם וגם הטומאה

 הכתוב מאמר והוא', וגו לצאת השלישי בחודש בפסוק שפרשתי מה ועיין
 שזולת לטהרתכם לסיבתכם היא זו ספירה סיבת פירוש לכם וספרתם כאן
 ממחרת טעם נכון על ידוייק זה ולדרך. התורה להם נותן' ה היה תיכף זה

 הימים כל שיהיו הספירה משפט כן כי, עצמו השבת מיום ולא השבת
 היום מקצת כאן האמור השבת יום שהוא בניסן ו"ט שיום ולצד, שלימים

 בפסח היה זה כי והגם, ממחרת לספור' ה יצו לזה מצרים בארץ עדיין היו
 כן כמו כי, בשנה שנה מדי עצמו פרק באותו יעשה הזה כמשפט, מצרים
 השבת ביום העובר לזכרון הפשט וכפי. חן ליודעי כידוע' ה בסוד יעשה
 בפרשת שפרשתי מה ועיין. יבין והמשכיל' וגו ימים ששת כי לזכרון

  .השביעי ביום אלהים ויכל בפסוק בראשית
 ור החייםא

 
 זמן תיקון המדות

היינו שצריך  ,קדמה לתורה ארץו שדרך הימי הספירה באו לתקן המדות וז
 :שיוכל להכניס לעצמו דברי תורה דילתקן עצמו בשבועות הללו כ

 חידושי הרי"ם
 

 תיקון של כל השנה בימי הספירה
א הלשון שיחטא בברית הלשון ו, הר בית מושב עיר חומהמכוי יכואיש 

מס׳ ערכין בא בתורה כמבואר "אשר היא מסובבת חומה ואין לזה תיקון כ
תלוי בימי ספירה שבין פסח לעצרת וביום העצרת הוא היובל שבו  'יונקתו

שנת ממכרו  וםשלימות, והיתה גאולתו על ת וורה ויקנו בתיתוקנו כל בני 
בימים  מימות שנה שהוא עומד בכל שנה ושנה מקבל תמימתותעד שיקבל 

ע בנפשו כי הוא דהאלה כדכתי׳ תמימות תהיינה, ימים תהיה גאולתו ר״ל י
ל אזי ח״ו יקום לצמיתות "א יגאל רלואם  גואל ימים עליונים שנפגמו,

בל וא יצא ביללקונה אותו הוא היצ״ה הלוחם על העיר ההיא הקטנה, ו
י יעמוד ר״ל מהא ץוחורה תמימותם, הוא בתבלו כל בני קת כשי"ם מובי

 .פאוכיס
 חתם סופר

 

 בסנפרינון"י הספירה מאירים ע
 בני עם נשמות כי ל"ז אומרם דרך על וספרתם באומרוָרַמז ֶרֶמז  ובדרך

 וטומאת הנפש תחלואי ובאמצעות, הלוחות בבחינת הם ישראל
. היו סנפרינון של הלוחות כי ל"וארז, אורם ויחשיך יתלכלכו התיעוב

 מאירים אתם זה מנין באמצעות פירוש לכם וספרתם אמרלזה
  .עצמיכם את כסנפרינון

 החיים ורא
 

 

ע"י לימוד פרקי אבות מתקני את עצמנו 
 למתן תורה

 ר"הר מורינו בישראל המפורסם הקדוש אמר
 שיכוין בכתבים איתא, ל"זצוק מקארעץ פנחס

 כי, נשמתו שורש לתקן הספירה בימי אחד כל
, מאין יש, חכמה היא, ש"י בגימטריא ר"עמ

 שורש לו יש אחד וכל, תמצא מאין והחכמה
 ישראל כל הספירה בימי אומרים ולכך, בחכמה

 אחד כלנשמת לתקן' וכו חלק להם יש
 כן גם אבות מסכת ובאמירת, אותו ולהעלות

, לפרש נראה, ד"עכ הספירה כל כוונת היא
 ותתבונן, לך כידוע אבות נקראו המוחין דהנה

 נתינת לסיפור בתורה קדמו אבות שמעשה
 אבות במסכת עוסקים אנחנו גם הנה, התורה
 ובפרט, תורתינו מתן זמן השבועות חג קודם
 משנת מעלייתא מילי הנהו כל אשר דרכנו לפי

 האבות ממעשה נלמדים אבות מסכת חסידים
 כ"ע יתבונן המשכיל, בתורה מבוארים אשר
 משה המסכת והתחלת אבות המסכת שם

 .הבן', וכו תורה קיבל
  יב מאמר - ניסן חדש מאמרי - יששכר בני

 
 ממשיכים קדושה לכל השנהבספירה 

 לרמוז יש. 'לה לעלה שנתו בן תמים כבש העמר את הניפכם ביום ועשיתם
 מוחין נפתחין פסח בלילי אשר הקדושים בספרים ידוע הנה כי, זה בפסוק
 בשער ליכנס האדם צריך יום בכל הספירה ימי במשך כך ואחר, עילאין
 - הגדולה הקדושה היא שאז, השבועות חג עד הקדושה משערי אחד

' ה מעובדי והוא הקודש אל לגשת לבו שערב ומי. התורה קבלת קדושת
 בימים קדושה תוספת לו שנתוסף בעצמו לשער יוכל - מצותיו ושומרי
 השארה לו שתהיה הקדושה עצמו על להמשיך האדם צריך, אכן. ההם
 . השנה כל משך על

 הספירה מימי ההתחלה היא שאז העומר את הניפכם ביום ועשיתם וזהו
 מעלה לך שתעשה, בכבש עלה מלשון כבש; הקדושה בשערי וליכנס

 כל על לךשתהיה - שנתו בן; כך כל קדושה עצמך על שתמשוך - ומדריגה
 . לעלות שתוכל - לעולה, הקדושה מהשארת כולה השנה

 ושמש מאור
 

 מצות ספירה להשתוקק להגיע ליום מתן תורתינו
 אלא אינו ישראל של עיקרן שכל לפי, הפשט צד על המצוה משרשי
 לא אם שכתוב וכמו, וישראל וארץ שמים נבראו התורה ומפני, התורה
 כדי ממצרים ויצאו שנגאלו והסיבה העיקר והיא'. וגו ולילה יומם בריתי

 כי האותלך וזה למשה השם שאמר וכמו, ויקיימוה בסיני התורה שיקבלו
 ההר על האלהים את תעבדון ממצרים העם את בהוציאך שלחתיך אנכי
 אותלךיהיה ממצרים אותם הוציאך, כלומר הפסוק ופירוש, הזה

 שהיא התורה שתקבלו כלומר, הזה ההר על האלהים את שתעבדון
 וענין. שלהם הטובה תכלית והיא נגאלים הם זה שבשביל הגדול העיקר
 אות למשה השם יעשה ולכן, מעבדות החירות מן יותר, להם הוא גדול

 . העיקר אל לעולם אות עושין הטפל כי, התורה לקבלת מעבדות צאתם
 הגדולה לכל ועלו נגאלו ובעבורה ישראל של עיקרן כל היא כי, כן ומפני
, התורה נתינת יום עד פסח של טוב יום ממחרת למנות נצטוינו, אליה שעלו

 ישאף כעבד, ללבנו הנכסף הנכבד היום אל הגדול החפץ בנפשנו להראות
 מראה המנין כי, לחירות שיצא אליו הנכסף העת יבוא מתי תמיד וימנה, צל

, לעומר מונין שאנו וזהו. ההוא הזמן אל להגיע חפצו וכל ישעו כל כי לאדם
, לזמן לנו יש ימים וכך כך מונין אנו ואין, המנין מן עברו ימים וכך כך כלומר

 להזכיר נרצה לא כן ועל, הזמן אל להגיע החזק הרצון בנו מראה זה כל כי
 שלהלחם שתי לקרבן להגיע לנו שיש הימים ריבוי חשבוננו בתחילת

 . עצרת
 ו"ש מצוה החינוך

 
 הספירה חוזרים ההארות של ליל הסדר כל ימי ע"י 

 כמו ספירה מצות על זמן מברכין אין מה מפני טעם כתבו הפוסקים הנה
 לתרץ יש הנראה ולפי. בדבריהם ש"עי זמניות מצות כמה על מברכין שאנו

 מוחין האירו דפסח' א בליל כי, עינינו שהאירו ל"ז י"האר דברי פי על
 המצות ידי על נכנסין הם הספירה בימי שיאירו אורות וכל וקטנות דגדלות

 ספירה לספור אנחנו וצריכים, מסתלקים הם כך שאחר רק והכוסות
 ק"בזוה ש"כמ השבועות חג עד לאחד אחד מעשינו ידי על להכניסם
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 שאין כיון זמן ברכת שייך דלא ל"הנ הקושיא ממילא סרה לכן. ל"ז י"והאר
 דפסח' א בליל בכלל הכל נעשה כבר כי זו מצוה ידי על חדש בהירות כאן
 והחוקים העדות מה ששואל החכם הבן שאלת לפרש אפשר והנה. והבן
' א בליל שנעשה כיון וביאורו הענין טעם ששואל דהיינו', וכו צוה אשר
 אחר לספור' ה צוה אשר והחוקים העדות מה כן אם, התיקונים כל דפסח

 לאט בעולמות התיקונים ולעשות לחשבון למצא לאחת ואחת ספירה כך
, ראה רעה וביום בטוב היה טובה ביום אומר כתוב כי, הוא והתירוץ, לאט

 בוראו את לעבוד שיוכל ושעות דגדלות מוחין באדם שיש דהיינו
 ונשאר המוחין ממנו שמסתלק וזמן עתים ויש, ובהתלהבות בבהירות
 .בקטנות

 עבודת ישראל
 

 מלשון ספיר ויהלום שצריכים להאיר לעצמכם
 שאתם, ויהלום ספיר מלשון וספרתם. 'וגו השבת ממחרת לכם וספרתם
 רצה, השבת ממחרת. עוונות מכל בתשובה, עצמיכם, לכם להאיר צריכים
 ממשיך פסח שבליל, דפסח' א מיום לכם שבא הקדושה מרוב לומר

 של שבועות שבעה על ל"כנ כוסות ומארבעה מצות משלושה קדושה
 .עומר

 פסח של שני ליום ישראל עבודת
 

 ספירה הוא זמן תשובה
 וסור חכמה היא' ה יראת הפסוק דרך על לפרש נראה. 'וגו הביאכם מיום
 ה"י בן בינה הוא, תשובה ועושה מרע סר שהוא מי פירוש, בינה מרע

 בשילוב מעורבים ה"י ן"שב יותר ועוד'. וגו' לה אתם בנים כדכתיב
 ה"בהקב מתדבק הוא תשובה שעושה מחמת הקודש חיבת להראות
 קודם' ב ה"י אותיות קודם ן"ב שאותיות גם ומה. כביכול גמור באחדות

 כשהוא כך ואחר בדרך מתעתע שהוא לבן משל', לה קודם ן"ונו ד"ליו
 יחזור שלא כדי כתפיו על אותו לוקח האב אז הישר בדרך והולך מתיישב
 הולך אדם כשרואה כביכול הוא ברוך הקדוש כך, תעתוע הדרך לאותו
 ולכן, כביכול ממש עליו אותו לוקח תשובה עושה כך ואחר טוב לא בדרך

 תשובה שבעלי במקום ל"חז וכמאמר. ה"י מאותיות קודם ן"ב אותיות
 צירוף מרע מאותיות נעשה מרע סר וכשהוא', וכו צדיקים אין עומדין
 צירוף מהם לעשות מרע אותיות מצרף לומר רצה התנופה עמר וזהו, עמר
 .עמר

 פסח של שני ליום ישראל עבודת
 

 עבודת הספירה לתקן הז' מידות
 נתגלה בפסח הנה כי. ל"הנ לאופן קרוב והוא, לכם וספרתם, יבואר או

 רוצה יתברך השם אמנם, לעבדו ושראוי, ונפלאות ניסים ידי על אלהותו
 חפצים אנחנו שנהיה, לעבדו מלמעלה אותנו מעורר שהוא הגם

 חפצים אנחנו הראשון שבשבוע, הספירה סוד וזה. הזה להתעוררות
 אנחנו השלישית ובשבוע, ביראתו חפצים אנחנו השניה ובשבוע, באהבתו
 והחמישית הרביעית ובשבוע, בבנו המתפאר כאב בנו שיתפאר חפצים
 דבוקים אנחנו שנהיה השישית ובשבוע, הוא ברוך הבורא באמונת שנאמין

 כל על אותו ממליכים שאנחנו השביעית ובשבוע, בעבודתו ומקושרים
 הוא ברוך מהבורא נמשכים המדות שאלו אחר לכן. ועלינו כולו העולם
' ה את ולעבוד להתבודד הספירה בימי לאדם שי, הספירה ימי באלו

 בית לעמו הישרים המדות אלו נמשכים הימים שבאלו כיון, אלהינו
 באלו עצמו את ולדבק לשמוח לאדם יש הספירה בעת ובפרט. ישראל
 כמאמר, בו ימשוך ישרים שמידות חפץ שאדם כיון, ישרים המדות
 . אותו מוליכין לילך רוצה שאדם בדרך ל"ז חכמינו

 אמור לוי קדושת
 
 

 

 המחשיב את ימי הספירה ליטהר בהם זוכה למתן תורה 

, תמימות שבתות שבע אינון, דא חושבנא מני דלא נש בר כל, חזי תא

 הוא ולאו, הוא דטהור בכללא ולאו, טהור אקרי לא, דא לדכיותא למזכי

 .באורייתא חולקא ליה למהוי כדאי

 מאטי כד, מניה אתאביד לא וחושבנא, יומא להאי טהור דמטי ומאן

 דכיו ולנטרא, בה ולאתחברה, באורייתא למלעי ליה לבעי, ליליא להאי

  .ואתדכי, ליליא בההוא עליה דמטי עלאה

 אמור - "קוהז

 ספירה תיקון מ"ב של אנא בכח 
. 'וגו אלהים בית עד אדדם בסך אעבור כי נפשי עלי ואשפכה אזכרה אלה
 לאלהים נפשי צמאה הפסוק בפירוש אמר ה"זלה ב"מוהד ר"אדמי דהנה
 מיחלים אנו הספירה ימי כל כי, אלהים פני ואראה אבוא מתי חי לאל
, בו שנתגלה ם"אכדט שם פי על גוברים הרחמים שבו בעומר ג"ל ליום
 דין מדת שבכל אלהים פני' ונק, אלהים אותיות לפני ב"בא האותיות והוא
 ל"א, זה בפסוק אמר וזה, שבו ופנימית רחמים של פנים בו להיות צריך

 עולה ט"כד שם כי ל"האריז ש"כמ, [העומר ימי הם ט"מ גימטריא, י"ח
 שם שהוא שלו הפנים, אלהים פני ואראה אבא מתי נפשי צמאה]. ג"ל
. ל"עכ הגנוז הטוב שנתגלה, יין'מ ודיך'ד ובים'ט י'כ ת"מר שיוצא ל"הנ

 שבו ב"מ קפיטל שהוא הספירה ימי על מורה הקפיטל גם דבריו ולפי
 .'וכו בכח אנא של ב"מ שם ניתקן

  ליקוטים - ישראל עבודת
 

 יום הספירה חשוב כשמונה ימים
 בפעם הוציאם ממצרים ישראל ה"הקב שהוציא שבעת שאף נודע והנה

 חזרו כ"אח אבל, יום באותו רק היה לא זה, טומאה שערי מכל' א
 על י"הש והניחם, לגמרי בחירה ביטול יהיה כן לא דאם למדרגתם
 נשלמים שיהיו צריכים שהיו בהיות ולכן, שכר להם שיהיה כדי בחירתם

 מה לכן נמנע דבר כמעט שזה אמרנו וכבר, מהטומאה שיצאו יום' ת בערך
 העומר לספור להם צוה הפסח ממחרת דהיינו השני ביום מיד, י"הש עשה

 אפשר שאי מה טומאה של' א מהיכל' א ספירה י"ע לצאת זו מצוה וסגולת
 ספירה י"וע', א מהיכל לצאת ימים בשמנה רק מצות שאר י"ע לפעול

 ואז, התורה נתן חמשים וביום, יום ט"מ סופרים לכן' א בפעם זאת פועלים
 בעולם שאפשר רשע היותר כי ענינו לפי קדושה מישראל אחד כל קיבל
 ולא תקנה לו אין' הנ בהיכל שהוא מי כי ט"המ בהיכל בתחלה שהיה
 שהתחיל מהקדושה קצת פ"עכ טעם' הנ ביום אזי באלו תורה דיברה
 להיכל אז בא ח"המ בהיכל בתחלה שהיה ומי, הראשון בהיכל לכנוס
 הרי הטומאה לשער חוץ בתחלה שהיה ומי, כולם וכן, הקדושה של השני
 נעשה מדריגה באותה אז היה ומי, הקדושה של' הנ להיכל בא' נ ביום

' הנ בהיכל שבא שמי ל"וכמש, הלוחות על חרות, המות ממלאך חירות
 .חורין בן הוא
 שהן שבתות' ז אלו כי ל"ר, תהיינה תמימות' כו לכם וספרתם ה"מש וזהו
 נגמר אינו' א היכל שמהלך מצות שאר י"ע כמו לא תמימות יהיו יום ט"מ

. וכאמור, אחד ביום המהלך נגמר הספירה י"ע כ"משא, ימים' בח אלא
 יציאתו וכן הקדושה להיכלות וכניסתו האדם התקדשות סגולת אכן

 לזה, לאברהם החסד בלשון ל"וכמש השינה בעת בלילה הוא מהטומאה
 התקדשות עת שאז דוקא בלילה סופר כן אם אלא תמימות דאין ל"ארז

 הלילה כל שניעור מי ואפילו, וכאמור, למדריגה ממדריגה והליכתו האדם
 מיין בסוד בלילה ובאים דבוקים ישראל כל נפשות כי כלום בכך אין

, ישנים והם ישראל בכלל נכללת היא נפשו מ"מ ישן שאינו מי אף נוקבין
 אלא תמימות אין ולכן, ביום ולא דוקא בלילה רק זו סגולה עת אין פ"ועכ
 .בלילה סופר כן אם

  שמיני פרשת - נחל ערבי
 

 יוכל לטהר להיות מוכן לקבל התורה
 משעבוד אבותינו נהפכו הימים שבאותן. לאדם מסייעין הספירה ימי

. מסייע הזמן עתה גם ממילא. התורה לקבל מוכן להיות עד ולבנים חומר
 .'כו מעצרתא עד מפסחא שקיינא כולהו' הגמ על ל"ז ז"ממו שמעתי וכן

  ]ג"תרל[– אמור אמת שפת
 
 

 קדושת חול המועדימי הספירה הם כ
 כולם כי ולאחריהם לפניהם בקדושה ימים שבעה המצות בחג צוה

 כימי שבועות שבעה יום וארבעים תשעה ממנו ומנה', ה ובתוכם קדושים
 של כחולו בינתים הספורים והימים, חג של כשמיני שמיני יום וקדש, עולם
 אשו את בו שהראם תורה מתן יום והוא, בחג והשמיני הראשון בין מועד

 חג מקום בכל ל"ז רבותינו יקראו ולכך האש מתוך שמעו ודבריו הגדולה
 כן הכתוב שקראו חג של שמיני כיום הוא כי, עצרת השבועות

  לו כג ויקרא ן"רמב
 

 

ימי הספירה, כל יום הוא לתקן מדה אחת ממ"ח דברים שהתורה ניקנית 
 בהם, ויום א' העודף הוא לחזור ולשנות אותם.

 חידושי הרי"ם
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במשך שבעה ימים המשכן פורק ונבנה מחדש, בנו ופירקו, בנו ופירקו, לומר לך שמשכן שאמור להכיל השראת שכינה מוכרח להיות מבוסס על דבר אחד- התחלות 
חדשות. רבינו מלמד אותנו לבקש כל החיים דבר אחד, איך עושים כאן ועכשיו התחלה חדשה.

לה'  להתקרב  דקדושה  חזקים  רצונות  לו  שיהיה  עצמו  את  וירגיל  כשיתגבר 

ולצדיקיו ולא ירפה את הרצון, בודאי יוכל להתגבר על כל המניעות" (ליקו"ה 

ברכת המזון ד,יב). אדם צריך אין סוף תפילות, ומעומק הלב, שה' יציל אותו 

יכול  אינו  עוזרו,  הוא  ברוך  הקדוש  סיכוי. "אלמלא  אין  ה',  בלי  כי  הרע.  מיצרו 

אותו.  ברא  ה'  כך  הרי  הרע,  יצר  לו  שיש  זה  על  לאדם  בטענות  בא  לא  ה'  לו"! 

אלא ה' רוצה שהאדם יהיה מודע לזה ויתחיל להתפלל. על כל דבר שבקדושה. 

על כל דבר שמרחיק ומפריד אותו מה'. ויותר מכל על שמירת העיניים. כי כאן 

יש את היצר הרע הכי גדול. אי אפשר להרגיש את טעם הקדושה כשהעיניים 

משוטטות והמחשבה נטמאת.

עצם פתיחת העיניים גורמת לאדם להסיח דעתו מה'. לכן צריך ללכת עם 

מה שאמר דוד המלך ע"ה: "עיני תמיד אל ה'". שהאדם יהיה תמיד בדבקות 

הרע  מלשון  מתחרות,  משנאה,  מחמדה,  מקנאה,  ניצל  הוא  ממילא  ואז  בה' 

ועוד ועוד. כי הוא לא רואה אף אחד. עיניו תמיד אל ה'. לכן צדיקים לא הרימו 

שלהם  העיניים  שמירת  כי  סגור.  בחדר  אפילו  אמותיהם  מארבע  עיניהם  את 

להפסיק  לא  בשביל  אלא  אסורים,  מראות  לראות  לא  בשביל  רק  היתה  לא 

משהו,  רואים  אז  העיניים,  את  שפותחים  כי  בה'.  שלהם  מהדבקות  לרגע 

האדם,  סביב  שיש  הרבות  הדעת  הסחות  אחר  להימשך  מתחילה  והמחשבה 

כי כל מה שהוא רואה, מיד מתחילה שרשרת של מחשבות ומי יודע לאן הוא 

יכול להגיע.

קדושת הדיבור זה דבר כל כך גבוה. אי אפשר לא להביא שוב את הספור 

שסיפר אחד מתלמידיו הגדולים של החפץ חיים זי"ע: "בהיותי מקורב אליו, 

היתה לי הזכות להיכנס לביתו פעמים רבות, ולשוחח אתו בלימוד ולהציע בפניו 

את שאלותי בכל מיני תחומים. באחת מן הפעמים, היה זה בשנותיו האחרונות, 

י ָקדוֹׁש ֲאִני" (יא, מד) ים כִּ "ִוְהִייֶתם, ְקדֹשִׁ

איש קדוש הוא לא מסיח דעת. כל הזמן עם ה'. כל הזמן בחבור. חושב על 

ה', מדבר עם ה', חי עם ה'. כל כולו יראת שמים.

כשהיה רבי דוד מצ'ורטקוב כבן שבע שנים, נפלה דליקה בבית אביו, הרב 

מרוז'ין, באישון לילה. יצא הרב מרוז'ין מחדרו ושאל היכן ילדיו. התקבצו בניו 

סביבו, אך אחד מהם היה חסר. היה זה הילד דוד משה. אחד מן המשמשים 

פרץ לחדרו ומצאהו שוכב על מיטתו והוא ער. שאלו המשמש: "האם לא שמעת 

שנפלה דליקה בבית?" רמז לו הנער כי אמנם שמע על הדליקה, אך כבר ברך 

ברכת 'המפיל', ואסור לו להפסיק. והראה ברמז כי ה' יתברך בוודאי יצילו. הלך 

המשמש וסיפר זאת לאביו הקדוש, ותיכף ראו שכבתה האש. אמר הרב מרוזין: 

יעשה'  יראיו  'רצון  כתוב  שכן  בשבילו,  הבעירה  ששקעה  בעיניכם  ייפלא  "אל 

(תהילים קמה, יט), ובני זה הוא עמוד היראה" (סיפורי חסידים).

מרגיש  פתאום  אדם  להילחם.  צריך  קדושה  על  לבכות.  צריך  קדושה  על 

הוא  הדבור,  את  לקדש  העיניים,  את  לשמור  האכילה,  את  לקדש  רוצה  שהוא 

הם  אלה  כולם,  על  טובות  בעיניים  להסתכל  רוצה  הוא  בתפילה,  לכוון  רוצה 

געגועי הנפש שרוצה ומשתוקקת להשתחרר ממיצרי הגוף. זאת בעצם יציאת 

להשתחרר  רוצים  שעה.  שעה  יום.  יום  מאתנו  אחד  כל  של  פרטית  מצרים 

מהשעבוד הזה, רוצים לצאת מעבדות לחירות. רבונו של עולם, עד מתי? 

תתחזק בזה שיש לך רצון. גם אם עדיין לא זכית לתקן איזו מידה או להתגבר 

על איזו תאווה. הרצון זה כוח אדיר, ואם האדם, כל המהות שלו וכל הרצונות 

שלו זה ללכת אל הקודש, הוא בסוף יגיע. הנקודה הזו של הרצון שמריצה אותי, 

היא גדולה מהכל, היא אינסופית, אין לה גבולות. "כי עיקר הוא הרצון. ותיכף 

בס"ד

שבת קודש   כו' ניסן, תשע"ז
פרשת שמיני

ה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ּוְלִזְקֵני ִישְָׂרֵאל" (ט,א) ִמיִני ָקָרא מֹשֶׁ ּיוֹם ַהשְּׁ "ַוְיִהי בַּ
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 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואת והצלחת מורינו הרב אליעזר בן עטיא שליט"א 

והרבנית תהילה בת לאה תליט"א

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, הרב דוד 
חיים בן זוהרה, ציפורה בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, 
ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת נסריה, אורנה בת ציונה, 
זוהר בן אורית, נהוראי בן יעל פאני, אליהו בן פורטונה יעל

להצלחה וישועה: נועה בת דבורה שמחה, שלום בן ליבא, 
יצחק צחי בן אורית, אורית בת סורינה 

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
בת אל בת ציפורה, מוריה בת שרה 

לזיווג הגון: מיטל בת יפה, נאור בן הלן, שי שרגא בן אסתר, 
רבקה בת שרה, אייל בן יעל, נתנאלה בת לודמילה שרה  

לעילוי נשמת: דליה בת נחום זאב הי"ד, יעקב בן רבקה, שרה 
בת יקות, אברהם בן חביבה, בוריס בן סבטלנה, שלמה 
שלומי בן אילנה נאוה, ציון בן יונה ודוד, שלום בן לאה, 

בניהו בן זכריה (יחיא) ומרים, ציפורה בת חנה, בנימין חי בן 
שרה, משה מוסא בן דוד וסיניה, עליזה אליס בת סוליקה

ת.נ.צ.ב.ה



אור האמונה  כו' ניסן, תשע"ז גיליון מס. 2574

את  לוקחת  הקדושה  האמונה  דומם.  חפץ  כמו  אהרון.  וידום  תרעומת.  של 
מוצא  לא  שאדם  האלה,  המבולבלים  האלה,  הקשים  האלה,  האפורים  החיים 
ומסלולו,  אחד  כל  לנו,  שקורים  הקשים  הדברים  וכל  סתום,  והכל  עצמו,  את 
שאומר  ניגון  ונפלא,  עצום  ניגון  כזה  זה  מכל  ועושה  הקדושה  האמונה  באה 

שהכל מתוכנן מראש, שה' עושה את הכל, והכל לטובה.

האין  זה  שמיני  הטבע.  מעל  כבר  זה  השמיני  היום  טבע.  זה  ימים  שבעה 
סוף. זה לדעת שאיפה שטוב לי זה רק אצל ה'. כל פעם שטוב לנו על הלב, זה 
כי אנחנו מתרוממים קצת מהצרות, מהדאגות, מתחברים ללמעלה, לעולמות 
יותר גבוהים, ליום השמיני. מרגישים את זה במיוחד בשבת קודש. אור גדול 
הגדול  הפלא  זה  שבת  למעלה.  הכל  את  שמרים  אור  ה',  אור  לעולם,  אז  יורד 
ורמסו  אותו,  ורדפו  בגולה,  היה  ישראל  עם  מחדש.  שבוע  כל  בעולם.  ביותר 
אותו, ויותר משבני ישראל שמרו את השבת, השבת שמרה עליהם. כי כשבאה 
שמתעללים  שכחו  הצרות,  את  ששכחו  בבית,  נפלאה  אוירה  כזו  היתה  שבת 
ומתחילים  ממנה  נפרדים  שאז  שבת  ממוצאי  פחדו  ח"ו,  אותנו  ורוצחים  בנו 

שבוע חדש.

את  ירגיש  שילד  הכל  לעשות  צריך  ונורא.  עצום  דבר  כזה  זה  שבת  שולחן 
הקדושה, ינשום את הקדושה מגיל אפס. ילד שרואה את האבא יושב בנחת 
ומזמר זמירות שבת, נהיה לו כזה טוב על הלב, כזה רוגע. אבא יושב עם הילדים 
הם  לתפילה!  חשק  לתורה!  חשק  מקבלים  שלו  הילדים  אז  איתם,  ושר  שלו 
מקבלים יראת שמים! כבר לא מעניין אותם מה קורה ברחוב. לא סתם מלים 
את התינוק ביום השמיני לחייו, אלא כדי שיעבור עליו שבת. רק כאשר מלים 
אותו ביום השמיני יודעים שכבר שהה התינוק בשבת קודש בעולם וקיבל כוח 
לעבור את הברית מילה בשלום. "ותגיעהו נפש החיונית הנשפעת בעולם ביום 

השבת, כידוע, ואז יהיה בן קיימא" (אור החיים הקדוש).

שבת. פסגת החיים היהודיים. הגחלת ששומרת על זיק של יהדות בכל בית 
והתחבר  הטובה,  הדרך  מן  סטה  פלוני  שבחור  חיים  לחפץ  סיפרו  פעם  יהודי. 
בעניינים  מאד  הוא  שמזלזל  עד  במידותיו,  הושחת  ואף  טובים,  לא  לחברים 
שבין אדם לחברו, וכאילו לא די בכך, עד שהחל לחלל שבת בפרהסיא כשכולו 
"ומי  שאל:  ומיד  דמעות  עיניו  וזלגו  חיים  החפץ  חרד  זאת  כל  בשמעו  גאווה. 
"אוזניו  והוסיפו:  תשובתם,  היתה  "כן"!  הוכיחו?"  מישהו  האם  לבו?  על  דיבר 
ערלות ואינו מקבל תוכחה"! "רוצה אני לפגשו מיד!" הורה החפץ חיים, ומיד 
אישית  לשיחה  הוא  נכנס  הבחור  כשהגיע  בחור.  לאותו  לקרוא  שמשו  הזדרז 
לאיש  ונהפך  בעיניו  כשדמעות  מהחדר  יצא  דקות  כעשר  ומקץ  חיים,  לחפץ 
אחר ושב בתשובה שלמה. כל נסיונות התלמידים לברר אצל רבם מה שוחחו 
שנים  כמה  לאחר  ורק  בתוהו!  עלו  רושם,  הדברים  עליו  עשו  כך  שכל  ביניהם 
שזכה אותו בחור ועלה ונתעלה במעלות התורה והיראה, ניגש אחד התלמידים 
עשר  באותן  חיים  החפץ  לך  אמר  מה  ממך  לשמוע  יקירי  לי  הרשה  לו:"  ואמר 
הלה,  ענה  לי!"  אחר!"  "האמן  לאיש  והפכת  מדבריו  הושפעת  כך  שכל  דקות 
"שלא דיבר עמי כלל, ומיד כשנכנסתי קם לקראתי וחיבקני ונשקני על ראשי, 
והושיבני ממולו, ולקח את כף ידי ונתנה בתוך ידו הקדושה וכשדמעות בעיניו 
וחזר  המלכה!!"  "שבת  קודש"!!  "שבת  "שבת"!!!  פעמים:  כמה  ואמר  חזר 
וליטף את ידי בחום ובאהבה כמה וכמה פעמים, ומעיד אני על עצמי שאחת 
הדמעות שזלגה מעיניו הקדושות נפלה על ידי ועדיין אותה דמעה צורבת את 

ידי עד היום הזה!!!

לתענוגות  התחליף  בה'.  להידבק  ה',  על  להתענג  הזה  בעולם  כאן  נבראנו 
השקריים שהעולם הזה מציע לנו הוא לחיות חיים של קדושה. אין עונש יותר 
גדול מזה שאדם אין לו חשק להתפלל, אין לו חשק לתורה, הלב שלו נהיה קר 

לכל דבר שבקדושה, כי הוא נתן את כל חום לבו לצד האחר.

כשחיים חיים של נתינה וחסד, חיים של אהבת הבריות, אז מחליפים תאוה 
באהבה, לקיחה בנתינה, אהבה עצמית באהבת הזולת. ככה מתקרבים אל ה'. 

בעת שהיה בגיל 83 בערך, נכנסתי לביתו, ולמרות החולשה שפקדתהו באותו 
יום, רבינו היה אז בעת רצון מיוחדת במינה, והדבר ניכר עליו. מחמת החולשה 
אפתח  ש...  ומבקש  אליו,  להתקרב  לי  מורה  הוא  ולפתע  במיטתו,  רבינו  שכב 
את פיו, הייתי נרעש ונפחד, ולא רק שלא הבינותי כלל מה החפץ חיים רוצה 
לפתוח  שכזו!...  להוראה  לציית  אעז  כיצד  ידעתי  לא  שגם  אלא  בכך,  להשיג 
עזר  לא  אבל  הארי...  לוע  תוך  אל  להיכנס  מוכן  מי  חיים?!  החפץ  של  פיו  את 
לי מאומה. החפץ חיים הורה לי בשנית לפתוח את פיו. בלית ברירה. ובחוסר 
אונים מוחלט התקרבתי אליו, ופתחתי את פיו הקדוש. לפני ניגלו שתי שורות 
שיניים צחורות כשלג, מסודרות ומתוקנות כדבעי, משל היה זה ילד קטן שעוד 

לא הספיק לפגום את השיניים שקיבל מהקב"ה.

חיים  החפץ  אלי  פונה  לתאר,  אפשר  שאי  חושים  בסערת  נתון  אני  בעוד 
ומבקש דבר נוסף. "תספור נא כמה שינים יש בפי!"... ואני חישבתי להתעלף... 
תוך פיו המסולא  למנות את מספר השינים, צריך כבר להיכנס עמוק אל  כדי 
בקדושה של גדול הדור, כיצד אוכל לעשות זאת?! אבל גם הפעם, לא איפשר לי 
רבינו לחשוב הרבה, והאיץ בי לספור את שיניו. מה אומר ומה אדבר, החילותי 
במשימה הקשה, ובסיומה הגעתי למספר 32, בדיוק כמספר השיניים שברא 
הקב"ה באדם. שן אחת לא חסרה ולא נפגמה!!! כל השינים היו בריאות וחזקות 
כביום  נתינתן!!! למותר לציין שבגיל מבוגר שכזה שבו היה החפץ חיים באותה 
מה  את  שעשיתי  לאחר  שכזו...  למתנה  שזוכים  קשישים  הרבה  אין  תקופה, 
שביקש, לקח החפץ חיים את ידי, ואמר בחיוך שאי אפשר לשכוח לעולמים: 

"אני שמרתי על הפה שהקב"ה נתן לי, והקב"ה שמר על הפה שלי!..."

עם  אף  להאריך  צריכים  סבלנות.  צריך  החיים.  לכל  עבודה  זה  קדושה 
לנו,  הולך  שלא  מה  כל  עם  עצמנו,  עם  השכנים,  עם  זוג,  הבן/בת  עם  הילדים, 
עם הכשלונות שלנו, עם הלב שנהיה פתאום אבן ולא מרגיש כלום. אם רוצים 
ולסובב  לעצמנו  סבלנות  לנו  שתהיה  צריך  אז  אלינו,  סבלנות  תהיה  שלקב"ה 

אותנו. אי אפשר להשיג  הכל ברגע אחד. זה נקרא רבוי אור.

התורה הקדושה מספרת לנו בפרשת השבוע על שני בניו של אהרון הכהן, 
חנוכת  יום  השמיני,  היום  של  בעיצומו  דוקא  בחטף  שנלקחו  ואביהו,  נדב 
המשכן. ולמה נסתלקו? הרי היו קדושים, הקב"ה בכבודו ובעצמו מדבר עליהם 
ומהי  זרה,  אש  הבאת  בעקבות  שנשרפו  זה  איך  אז  אקדש',  'בקרובי  כקרוביו, 
רוחניים,  אנשים  קדושים,  אנשים  אור.  רבוי  נתן -  רבי  אומר  הזו?  הזרה  האש 

צריכים להיות עם הרגליים על הקרקע.

מה זה להתקדש? זה להתרחק לא רק ממה שאסור אלא גם ממה שמותר 
חברים  שיחת  לעשות  מותר  לזלול.  היתר  אין  אבל  לאכול  מותר  מיותר.  אבל 
אבל אין היתר לדבר דיבורים בטלים. אנחנו לא תמיד מקפידים על לבוש מלא 
ומסודר, והרי הלבוש זה אור כל כך גבוה, זה בכלל לא דבר חיצוני. אנחנו נכנעים 
תרבות  את  מאשר  משהו אחר  לפה לייצג  שבאנו  ושוכחים  ושם לסלנגים  פה 
הרחוב. אנחנו לא תמיד מקפידים לשמור על רכוש ציבורי כמו שאנו שומרים 
על הרכוש הפרטי שלנו. אנחנו לא מזדעזים מחשש של גזל כמו שבאמת צריך 

להזדעזע.

שכיהן  שבזמן  האזל",  "אבן  בעל  מלצר  זלמן  איסר  רבי  הגאון  על  מסופר 
כרבה של העיר סלוצק, הלך פעם לתומו ברחוב. בעברו על יד בנין ההולך ומוקם, 
כשהוא שקוע ברעיונותיו, נכנס בשגגה לתוך בריכת סיד, נדהם וחלחלה אחזה 
אותו, לא על שטינף את מנעליו ומכנסיו, אלא על שנמצא שחיסר לקבלן הבנין 
מעט סיד השווה פרוטה... לא הביט על כבודו ומעמדו כרבה הראשי של העיר, 
ולא עזב את המקום עד שנמצא הקבלן, ופיצה אותו על הנזק וביקש מחילתו... 

(תורת הפרשה).

קדושה זה רק עם אמונה חזקה. אהרון הכהן עובר כזה נסיון קשה שדוקא 
ביום הקדוש הזה, יום הקמת המשכן, שני בניו הגדולים מתים. ואיפה? במשכן! 
ואהרון שותק. מקבל את הדין באהבה. אי אפשר לראות על פניו ולו סימן קטן 
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ככה מתקרבים אל הקדושה. כמו בסיפור הבא: 

המנושל

שבר  השואה  מן  יצא  ירקוני,  מרדכי  ר'  הוא  הלוא  מוטק'ה,   1951 תשי"א 
כלי. אלמן ואב שכול לשלושה ילדים קטנים שהפכו לאפר במשרפות אושוויץ. 
מצבו  את  להגדיר  מנסה  עצמו,  את  מחפש  ישראל,  בארץ  כאן  מהלך  בעודו 

ולרקום את עתידו, נולד בו משמים הניצוץ לחיים חדשים. 

הניצוץ הזה בער בקירבו יומם ולילה, מסוייט שכב על מיטתו נים לא נים 
הבדולח",  ב"ליל  האיומה  האש  מאכולת  אחרי  עצומות  בעיניים  עקב  הוא 
חורכת את החלונות, והתקרה בוערת קורסת, וכנשוכת נחש אכזר היא דוהרת 

אל הפרוכת הכחולה והגדולה שריקמת חוטי זהב על שוליה.

הקודש,  ארון  את  לבלוע  דם  צמא  פה  ופוערת  הפרוכת,  את  טורפת  האש 
והיא בולעת. הנאצים יורים באוויר, ובועטים בילד יהודי בן שמונה שרץ עם דלי 
מים בידו, לכבות את האש. הבעיטה החזקה מוטטה את הילדון שנאנק מכאב 
כילתה  הנאצית  והאש  האספלט,  כביש  על  נשפך  המים  דלי  בבטנו,  מצמרר 
הוא  והתנער.  המיוזע  מצחו  ניגב  מוטקה  אט.  אט  ושככה  תורה  ספרי  עשרות 
אפורים,  בניינים  עטויית  הגדולה  העיר  הוילון.  את  ופתח  מיטתו  על  התיישב 
הקדושות  הנשמות  כל  את  לטרוף  היא  אף  מאיימת  להכעיס,  חילונית  נמה, 
הפסקה  ללא  עתיד  אל  דוהרת  ניצחי,  רוחני  לחידלון  אפיקורסי,  לאקלים 
ולתהום שאין ממנה מוצא. הוא החליט לבנות בית כנסת. זה הניצוץ. הוא לא 
יתן לאש של ליל הבדולח לנצח את נשמת אפו של עם ישראל, הוא לא יאפשר 

לאלמנות ולשכול לעקור ממנו את שורש הצמיחה. 

בהלוואה.  לירות   1000 וביקש  הבנק  מנהל  מול  ניצב  הוא  בבוקר  למחרת 
"יש לי משכורת חודשית מחברת ההסעות "המקשר" על סך 20 לירות ויכולת 
התעניין  גורדון   חנניה  מר  הספקן  הבנק  מנהל  הסכום".  מחצית  של  החזר 
"לצורך מה?". מוטקה השיב לו במבט חוזר "אני הולך להקים בית כנסת כאן 
ירקוני  והתיאטרון!  הבילויים  בעיר  כאן  כנסת?  "בית  גיחך:  גורדון  בשכונה". 

אתה משיגענע, אבל הלוואה תקבל אם תביא לי עוד שני ערבים". 

מוטקה גייס שני ידידים  שחתמו על שטר הערבות, אבל גיחכו כמו מנהל 
הבנק. בית כנסת בתל אביב? כמו לבנות מגדל על הירח. חבוש כיפת חקי אפורה 
על ראשו ניגש מוטקה ירקוני למתווך הדירות ההונגרי ארתור טברסקי, שהביט 
בו משועשע והציג לו שלל קרקעות פרטיות במחירי מציאה. "בית כנסת"! לגלג 
קרקע  רכש  הוא  כסף".  תעשה  להשכרה,  דירות  בנין  שתקים  טברסקי "עדיף 
שגודלה 700 מ"ר במחיר מציאה של 500 לירות, וגייס לעזרתו אדריכל ומהנדס 
שיעשו תכניות. העירייה החופשית הערימה קושי על קושי, אבל מוטקה עמד 
במשימה. כעבור שלוש שנים הונחה אבן הפינה של בית הכנסת "עין הבדולח" 
שלט  תקע  הוא  דמם!!!  יקום  השם  בשואה,  שניספו  היהודים  נשמת  לעילוי 
שחור, עליו נמתחו אותיות צהובות ובוערות לעין כל, שידעו, שיזכרו. שנתיים 
אחר כך נחתך הסרט, ומוטקה ירקוני בלווית כמה קשישים ניצולי שואה, ניצב 
ההיא,  האש  העצומות  עיניו  לנגד  ובכה.  הכחולה,  והפרוכת  הקודש  ארון  מול 
הללו  בשנים  כן,  חדש.  יהודי  עידן  הפקוחות  עיניו  ולנגד  המחללת,  הגרמנית, 
למלא  מהודר  תורה  ספר  לו  שיכתוב  סת"ם  לסופר  ושילם  מפיתו  חסך  הוא 
את מקומם של ההם, שנשרפו בלילה הנורא. הוא הגבאי, נלחם בחירוף נפש 
עושים  שחרית  תפילת  מעט.  בה  מתפללים  אך  גדולה  העיר  מנין.  הקמת  על 
בשיניים, מנחה וערבית בשן ועין. הוא עוצר נהג ד'ליז'נסים, נהג מונית, משכנע 

סנדלר ומושך בעדינות מלצר סרבן מן המסעדה הסמוכה.

"אתם יהודים" הוא מסביר להם. הוא גם הרב, כי אין רב בשכונה. רוכש את 
ספרי "צאינה וראינה" ומתחיל להקריא. הסנדלר מתנמנם, החייט כבר נוחר, 
נהג המונית מבקש להימלט על נפשו. מוטקה תוקע בו עין של בדולח ומפטיר 

תשובה  לנו  אין  נשמתנו,  את  שרפו  מרכושנו,  אותנו  נישלו  "הגרמנים  בלחש 
אחרת לקיומנו אלא רק בית כנסת ותפילה ודברי תורה. הבנת מנחם?".

הקומה,  גבוהי  הכתלים  על  מביט  בפינתו,  נזוף  מצטנף  מנחם  המונית  נהג 
על נברשות הזכוכית הבוהקות ומראות הכסאות הריקים, שספק אם אי פעם 
ישבו עליהם יותר מקומץ יהודים... ומוטקה קורא "מצאינה וראינה". הוא ראה 
בבית הכנסת "עין הבדולח" משאת חייו, ולכן דחה את הקמת ביתו היא אשתו, 

דחה ודחה ודחה... ולבסוף נותר לבד וערירי.

כעבור 35 שנים. הגבאי מוטקה ירקוני יהודי מבוגר, כפוף משהו,, אבל עדיין 
של  חדש  ודור  הלך,  דור  הכתוב.  מתוך  תורה  דברי  לערבית  מנחה  בין  מקריא 
מתפללים החל לפקוד את המקום. היו חגים בעיקר בתשרי שבית הכנסת עלה 
על גדותיו, 300 גברים ו-150 נשים, בשבתות כבר נמנו כמה מנייני מתפללים. 
הכתוב...  מתוך  תשובה  הלכות  קרא  הוא  סוכה  בנה  הוא  בשופר,  תקע  הוא 
הוא מכר את העליות, הוא טאטא ושטף את החצר והמסדרונות, הוא הגבאי, 
הוא הרב, הוא המייסד, הוא מגשים החלום, ובין לבין ליבו התמלא על גדותיו 
מאושר, שנקם בנאצים והוכיח להם שעם ישראל לעולם איננו מנושל מנכסי 

הרוח הנצחיים. יש תורה, יש דברי תורה, יש תפילה ובית כנסת. יש חיים!!!

...עד שהגיע הרב הצעיר... הרב הצעיר היה איש נמרץ כבן 30, בעיניו בער 
שמח  מוטקה  להניע.  להזיז,  לפעול,  כדי  לכאן  בא  הוא  חדש,  ישראלי  ניצוץ 
לקראתו ולא חשד בדבר. הרב הצעיר ביקש מפתחות כדי ללמוד בלילה, וקיבל. 

הוא ביקש אישור לפתוח שיעור לנערים אחרי הצהריים, וקיבל.

הוא ביקש לערוך כנס התעוררות לקראת ראש השנה, וקיבל. הגבאי הקשיש 
אהב את מרץ הנעורים של הרב הצעיר, ונהנה משיתוף הפעולה עמו עד.. עד 
שפעם אחת, בין מנחה לערבית, כשמוטקה ביקש לקרוא דברי תורה מן הספר 
הסכים.  מוטקה  לדבר..."  רוצה  "אני  בידו,  לו  סימן  הצעיר  הרב  לועז"  "מעם 
נכון, 35 שנים זה התפקיד שלו, ללא עוררין, אבל לא נורא אם באופן חד פעמי 
היו  החדש  הרב  של  התורה  דברי  כי  לציין  למותר  דבריו.  את  הצעיר  הרב  ישא 
מתובלים במאמרי חז"ל מתוקים מדבש, עם סיפורי מוסר מרתקים , ומה יש 
מטעמים  הערוך  השולחן  לבין  הגבאי,  של  המונוטונית  ההקראה  בין  להשוות 
מבלי  לדרוש,  לתיבה  עלה  הצעיר  הרב  למחרת  הצעיר.  הרב  של  לחייך  ערבים 
לשאול את מוטקה. ועוד יום, ועוד יום. מוטקה, חשב למחות על דחיקתו... אך 
ולבצע  לדוכן  לעלות  צעיר  לאיש  הרב  סימן  כך  אחר  חודשיים  לשתוק.  העדיף 
את מכירת העליות לתורה. הוא סימן למוטקה בידו בשיא העדינות "למה לך 
לא  זה  רגליו..  את  דוחק  שהוא  חשב  מוטקה  לפעול".  לצעירים  תן  להתאמץ.. 
שלושה  סמכויותיו.  כל  שנושלו  ירקוני,  מוטקה  גילה  שנה  חצי  כעבור  יפה... 
של  למרותו  סרים  שהם  תוך  רמה,  ביד  הכנסת  בית  את  ניהלו  צעירים  גבאים 
הוקרה  מפתחות "לאות  צרור  המייסד  לגבאי  להשאיר  שהסכים  הצעיר,  הרב 
לא  להתווכח?  להתקוטט?  בקירבו.  נחתך  המייסד  של  ליבו  בעבר".  פעלו  על 

כדאי, זה יעכיר את האווירה.

הורה  הצעיר  הרב  בחייו.  השחורות  לאחת  הפכה  "וישב"  פרשת  שבת 
להוציא ספר תורה חדש, שהוכנס לא מכבר להיכל, מבלי לשאול את המייסד. 
"למה?" שאל מוטקה מופתע "מדוע אתה מוציא ספר תורה אחר מבלי לשאול 
אותי. הספר שלי שרת אותנו בנאמנות 35 שנים..." "הוא פסול" הפטיר הרב 
של  בליבו  נתקע  ברעל  משוך  חץ  תיקונים".  הרבה  בו  לעשות  "צריך  הנמרץ, 
הגבאי לשעבר, שבמשך עשרות שנים נשא דברי תורה, משך אנשים לתפילה 
ודאג לכל מחסורו של מפעל חייו. הוא שב לביתו אחרי תפילת מוסף התיישב 
על כסא נוח במרפסת ופרץ בבכי תמרורים. ליבו בוער בקרבו, וזעקות אילמות 
פילחו את חלל העיר "נישלו אותי, נישלו אותי". מפעם לפעם הרב הצעיר ניסה 
חילזון  כמו  עצמו  לתוך  הסתגר  מוטקה  אבל  ומפרגן...  מתחשב  נחמד,  להיות 
נעלב. מנושל. זניח. במשך שנתיים נוספות בלע- בשפתיים חשוקות מוטקה 
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לציבור,  תרומתו  נמוגה  כאילו  שנתיים  באותן  הגיב.  ולא  נישולו  את  ירקוני 
לקהילה, לבית הכנסת. היה ואיננו עוד, והרי לניצול שואה זה אין משפחה, אין 
בנים, או יורשים, שיטלו את הגה ההנהגה. פתאום, מבלי שהיה מוכן הגיע איש 
אותו  והפך  הבמה,  ממרכז  אותו  הסיט  שלו  והנחמדות  הכריזמה  ובכוח  צעיר, 

לעוד מתפלל זניח בקהילה הולכת ומתפתחת. 

הגיעו  הצעיר,  הכנסת  בית  רב  ביניהם  אנשים  מאד  מעט   .1991 תשס"א 
מוטקה ירקוני. קומץ מתפללים זקנים סיפרו על הימים  ללוויתו של המייסד 
הראשונים של בית הכנסת, ועל מסירותו של המנוח לאחזקת המבנה. כשרב 
בית הכנסת הצעיר עלה להספידו, עצרה לפתע מונית. ירד ממנה הנהג, יהודי 
באוזנו  ולחש  מעטפה  לרב  הגיש  הוא  המתפללים,  מוותיקי  מנחם,  צעיר,  לא 
"מוטקה זכרונו לברכה ביקש שתקרא את המכתב לפני שיסתם הגולל, הייתי 
אצלו בימיו האחרונים בבית החולים, וזו צוואתו". הרב הצעיר שלף את הניירות 
הצהבהבים והחל לקרוא. בדפים הראשונים גולל מוטקה את ימי הבראשית, 
עד שהגיע  כנסת.  לבנות בית  הניצוץ שבער בו  ואת  איזכר את "ליל הבדולח" 
תפשת  בזריזות  ודי  הצעיר,  הרב  כבוד  אתה  הגעת  האחרונות. "ואז  לשנתיים 
נבוך  עיניו  פער  תורה..." הרב  לשאת דברי  מן הזכות  אותי  נישלת  מקומי.  את 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

לשמוח  לי  תעזור  מהקנאה,  אותי  תציל 
בהצלחה של השני, של כל יהודי, גם אם אני עצמי 

עדיין מתקשה בעניין שהשני כל כך מצליח בו.

במיוחד קשה לי כשזה קורה פתאום. שאותו 
אחד שלא היה הכי הכי, הסתכלתי עליו בעיניים 
כמו  התנהג  לא  באמת  הוא  כי  טובות  כך  כל  לא 
שבן של השם ראוי שיתנהג, פתאום הכל מתהפך, 
בדבקות,  מתפלל  בהתלהבות,  לומד  עכשיו  והוא 
בפנים  הקדושה  את  רואים  וממש  מלא,  לבוש 

השכינה,  את  הבריח  כן  שלפני  אחד  אותו  שלו. 
היום הוא מכניס אותה לתוך בית המדרש.

הקינאה  על  משתלטים  איך  עולם,  של  ריבונו 
הזו? איך זוכרים שכולם ילדים שלך ואתה בודאי 
שמח לראות ילד שלך חוזר אליך. אז איך זה שאני 
שואל,  תמיד  שאני  הזה  העניין  מה  שמח?  לא 
אפילו בלי מילים, ומה איתי? מתי גם אני אזכה?

איך זה שאני שוכח את כל המתנות הנפלאות 
שקיבלתי ואני ממשיך לקבל ממך אבא? איך זה 
שלו,  והמסלול  אחד  שכל  עדיין  מבין  לא  שאני 

הם  האלה  והנתיבים  אליך,  שלו  והנתיב  אחד  כל 

מתי  נפגשים.  לא  פעם  שאף  מקבילים  קווים 

ללב  אזכה  אני  מתי  סוף?  סוף  זה  את  אבין  אני 

טוב, ששמח עם כל הצלחה וכל עלייה של יהודי 

אחר? מתי אני אראה את החבילה הדי יפה שאני 

של  בחבילות  לקנא  אצטרך  ולא  ממך  קיבלתי 

אחרים? 

תעזור  אדם,  בן  להיות  רוצה  עולם,  של  ריבונו 

לי.

שבת שלום לכל אחינו בית ישראל!
מנחם אזולאי

"תמשיך תמשיך רטנו המלווים. "אחר כך נישלת אותי ממכירת העליות, דחקת 
ואני  ממני  נושל  חיי  מפעל  ועריה.  ערום  אותי  והשארת  הגבאות  מעול  אותי 
ערירי,  שואה,  ניצול  יהודי  של  בכבודו  כך  לפגוע  הדעת  על  היעלה  חי.  עודני 
שאין לו בחייו אלא בית כנסת שהקים בעשר אצבעות???" הרב הצעיר ביקש 
בזיונו  את  מקריא  הוא  הביזיון.  גדול  כמה  אוי  אוי  אותו...  תבלע  שהאדמה 
קשים  בצבעים  עלבונו  את  תיאר  מוטקה  בושה!!!  איזו  המלווים...  לאוזני 
על  סליחתך  את  לבקש  רציתי  הרב,  האחרונות. "כבוד  השורות  הנה  וקודרים. 
עם  משמים  אותך  שלחו  שכמוני,  גאותן  שכמוני,  טיפש  בכשרים.  שחשדתי 
שיעורים,  שתוסיפו  חיי,  מפעל  את  שתמשיכו  כדי  צעירים  גבאים  כמה  עוד 
את  לייקר  ובמקום  הכתלים,  לבין  חיים  שתכניסו  התעוררות,  כנסי  שתערכו 
מפעלכם, רטנתי, קיטרתי ביני לבין עצמי. הלוא אם הייתי הולך לעולמי מבלי 
ערש  על  כשהנני  ועכשיו,  באה.  הייתה  אנדרלמוסיה  למקום,  מנהיג  להעמיד 
שבמרומים,  הרחמן  מאבינו  טובה  כמתנה  אתכם  שקיבלתי  להבין  זכיתי  דווי, 
והנני מברככם שחפץ השי"ת יעלה בידכם להגדיל תורה ולהאדירה. בהערכה 

ואהבה רבה. מוטקה".

(מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב (קובי) לוי)

ניתן לשמוע שיחה על פרשת השבוע מכותב העלון בטל: 02-5875777-5-7-1-7 (בעלות שיחה רגילה)

בס"ד יצא לאור 
לקט תפילותיו (חלק א) של הרב מנחם אזולאי

מתוך 500 העלונים הראשונים שיצאו לאור בעשרת השנים האחרונות
הספרון בן 234 עמודים בכריכה רכה

לרכישה, להקדשות לארועים ולפרטים נוספים - "אורות": 
r.m.azolai@gmail.com :טל. 072-2129414 (רב קווי) פקס. 076-5102980  דוא"ל
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להקדשות ובנושאי העלון נא לפנות לטלפון: 050-4178148
תרומות ניתן להעביר לת.ד. 57943, ירושלים  - או לחשבון בנק הדואר 20685668. כל תרומה תתקבל בברכה.

r.m.azolai@gmail.com :ניתן לקבל את הגיליון בדואר אלקטרוני ע"י שליחת מייל לכתובת
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,  ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,ל"זיפה בןמשה הרמן , ל"זבנה בתחזימה,ל"זפרחה בתלידיסיה ה ס ד מה,לזפרחה בתל ,לזבנה בתחז
,  יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם

,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

”ַהְּׁשִמיִניַּבּיֹוםַוְיִהי“במיליםפותחתהפרשה
שמשהלאחרהשמיניהיוםזהו.)’אטפרק(

ֵּתְׁשבּומֹוֵעדֹאֶהלּוֶפַתח“ובניולאהרוןאומר
.)’להח–צופרשתסוף(”ָיִמיםִׁשְבַעתָוַלְיָלהיֹוָמם
כפיהדבריםאתמקיימיםובניואהרון
ָּכלֵאתּוָבָניוַאֲהֹרןַוַּיַעׂש“הפסוקשאומר
מגיעואז,”ֹמֶׁשהְּבַיד’הִצָּוהֲאֶׁשרַהְּדָבִרים

.המשכןחנוכתיוםשהואהשמיניהיום
:נכתבשעליויום.כמוהומאיןשמחיום

ה”הקבלפנישמחההיתההיוםאותו]ש[“
.):ימגילה(”וארץשמיםבריאתכיום
.המשכןהקמתליוםישראלעםחיכוכמה
חטאלאחרישראלבעםהיתהצפייהכמה
חשבישראלשעםלאחר,הנוראהעגל
כברוהם,לעולםלהםיסלחלאה”שהקב

כפיהשכינההשראתאתלראותיזכולא
הנה.סיניהרבמעמדאותהלראותשזכו
קורבנותעליולהקריבניתן,משכןישכרגע

הכללכאורהו,העםחטאיעלשיכפרו
!מושלם

דברמתרחשהמעמדשלשבשיאואלה
,אהרוןבני..כזהביוםלוציפהלאאחדשאף
באירועהמפתחדמויותשהםואביהונדב

שניסובגללמותםאתמוצאים,הזההחשוב
שנתבקשלמהמעברמעצמםלתרום
!מובןלאבכללזהלמעשה...מהם

להסברמאלףמשלהביאמדובנאהמגיד
עירלבנותשרצהאחדבשרמעשה:העניין

.העולםלכלותועלתביופישתתייחד
טוביידיעלהעיראתובנהתכנןהוא

חנויותבהוקבעוהקבלניםהאדריכלים
גינותבעירונטעואגמיםבריכות,וגשרים
מאומההעירליושבייחסרשלאכדיועצים
פנה–שסייםלאחר.העולםהנאותמכל
דברבעירחסרהאם“:ושאלליועצוהשר
?”עשינושלאמה

העיר“,החכםהיועץהשיב–”בוודאי“
השרשמח!”רופאבהחסראבלמושלמת

.רופאללאבעירלדוראסור!ספקאין:ואמר
והבטיחביותרהטובהרופאאתהשרחיפש

.השרמקופתרחבהבידישולםשכרוכי
כללרפאשידעשםבעלרופאנמצאלבסוף
יבואהבאחודשכיוסוכם,מדווהוכלחולי
המיועדהזמןבהגיע.הראויבכבודהעיראל

נשיאים–הסביבהערימכלהתקבצו
פניאתלקבלכדיתושביהםוכלורוזנים
שלדהרותשמעוולבסוף.המהוללהמלך
שלבשיירההעיראלהגיעוהרופאסוסים

כלשלהרבהלשמחתםוכרכרותמרכבות
.התושבים

מביןבטובחששאינומישהוישהאם“
עליכבדראשי“.השרשאל?”הקהל

אותוהגישו“.הנוכחיםאחדאמר–”במקצת
בדיקהלאחרהרופא.השרציווה!”לרופא

יוכללמעןלביתויבואזהאישכיביקש,קלה
…הראויהובמסירותכיאותעליולהשגיח

להיותבידועלהזההואמזלברכמה“
מאודישתדלהרופאבוודאיכןועל,ראשון

כמותובריאאדםיהיהשלאעדברפואתו
…לזהזההתושביםאמרו”הארץבכל

בביתהאישששההימיםשלשהלאחר
מהומהקמהובעיר!..האישמת-הרופא
הרופאשלריחוויבאשלובזוכולם,גדולה
…העירבניכלבעיני
לאאני“:ושאלאליוהרופאאתהשרזימן
,חייםשבקזהאישמדוע?אירעמהמבין
באמתואם!?חולהכךכלהיהלאוהרי
!?”לרפאוהצלחתלאמדועחולההיההוא
חולההיהלאהוא,תראה“:הרופאענה
בנילתועלת,כךלוגרמתיאניאלאאנוש
.העיר

הרבהההתרגשותאתראיתיכשהגעתי
כיבטוחיםהתושביםשכלוהבנתילקראתי
ובשל.מחלהכלבפנימחוסניםהםמעתה

,בשרואכילתייןבשתייתלעצמםיפריזוכך
אניכיונמצא,חייםלסכנתעצמםיביאו
ראוכאשרלכן…מחייהמאשריותרממית

ידיתחתשמתיםכאלוגםישכיהעירבני
…כבראשונהבבריאותםלהיזהרימשיכו

:מדובנאהמגידאומרהנמשלגםהואכן
הראוימןכיה”הקבראההעגלחטאלאחר
הואהלא”רופא“גםישראללעםלהכין

.חטאיהםמכלכולםאתשירפאהמשכן
יוכלושכעתבליבםחשבוי”בנראוכאשר

ה”הקבסיבבכןועל.בעיהללאלחטואהם
נפגעוהמשכןחנוכתשביוםואביהולנדב

ישראלעםכלהבינוומיד,ייןשתויישנכנסו
…המשכןלמרותלמותגםשניתן
שגם,לעצמינומוסרמכךללמודאנוצריכים

שלהמחשבהלליבנומתגנבתלפעמיםאם
כברה”הקבעםאנחנו“..”!בסדריהיה“

,שנהבכלכיפוריוםאתישהרי..”נסתדר
רקאנחנו,בתשובהלחזורנוכלתמידוהרי
…20,30,40,50בני

אפשרויותלכםשנתתינכון:ה”הקבאומר
עללותרשניתןאומרלאזהאך,כפרהשל

.מהחטאיםוהשמירההזהירות
לעיתיםכי,ולהיזהרלהישמרעלינוחובה

יכוללאכברבוטחיםאנושבוהרופאגם
!לעזור

בּוַוַּיְקִר ְקֹטֶרתָעֶליהָ ַוָּיִׂשימּוֵאׁשןָבהֵ ַוִּיְּתנּוַמְחָּתתֹוִאיׁשַוֲאִביהּואָנָדבַאֲהֹרןְבֵניַוִּיְקחּו
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,ַהֹּׁשֵרץַהֶּׁשֶרץלְּבכָ ַנְפֹׁשֵתיֶכםֶאתְּתַׁשְּקצּולַא 
ֱאלֵֹקיֶכם'הֲאִניִּכי!םּבָ ְוִנְטֵמֶתםָּבֶהםִתַּטְּמאּוְולֹא

!ָאִניָקדֹוׁשִּכיְקֹדִׁשיםִוְהִייֶתםְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם
)'מד-'מגפסוקיםיאפרק(

אף,בארץבהןמטמאיןאתםאם.ָּבםְוִנְטֵמֶתם
ובישיבת,הבאבעולםאתכםמטמאאני

ֵקיֶכם'הֲאִניִּכי".מעלה ,קדוששאניכשם."ֱא
אתקדשו.ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתםכך,אלקיכם'השאני

שאנילפי.ְקֹדִׁשיםִוְהִייֶתם.למטהעצמכם
.הבאולעולם,למעלהאתכםאקדש
,הזהבעולםהאדםשלמצבואיך,אנורואים

.הבאבעולםמצבועלישירותמשפיע
במה,מעשיובכלומתקדשמתעלהאדםאם

שגםהואזוכה.לפיוומכניסמפיומוציאשהוא
.קדושהעליוישרהה"הקבהעליוןבעולם

v.hayom@gmail.com

אור החיים הקדוש

)'מגפסוקאיפרק(!ַנְפֹׁשֵתיֶכםֶאתְּתַׁשְּקצּולַא 
לבללהזהרישראלשצריכיןלומרותשקצואל

ההפרשכי,הדעתבהיסחאפילולפיהםיכנסו
כמזיד–כשוגג,זהבמציאותלמזידהשוגגשבין

אדםבנפשמעשהויעשההתיעובכי.)הבדלאין(
הפגםשישתנהאלא,הדעתבהיסחאפילו

תטמאובשוגג,שקץנפשותעשהמזיד.במעשה
בתוספתליזהרהאדםוצריך.ותטמטםנפשו

ספקבגדריכנסאשרדברבכלוזריזותזהירות
האוירשנזהםאלובזמניםגםומה,זהשיקוץ

שאיןקרקעגידולילךואיןיחדכולןוהארצות
!הדבראתישמורנפשושומר,מהשיקוץבהם
:יזל"הארבשםהחייםאורהכתבועוד

לרעמטובוישתנההאדםיתהפךשלפעמים
עצמווהוא,סיבהמאיזהידעולא,ומזגווטבעו
לצדיסובבזהכי,ואמר..דעתונהפךאיךיתמה

..הרעמחלקיבושישמאכלאדםיאכלשלפעמים
)))'יגיחמותאחריפרשת(

ללללללללל

מאר לאימאמארר ,,אליסבןיראיאאי אליססבןיר סבןבןירר  סס,אליסאל ל,אל ששבןבןהכהןהכהן ,,,, הו ההה האל הו האליהו שבןהן אל ,בנהבתמרים,השששןןהו הההכה ,בנהבת,שרהה,הששרהה ם ,מר

הההההההההההההההששששששששששששששששבבבבתתתתתבבבבבבתתתתתתתתת השבתתבתתתתזזזזזזזזזממממממממממממננניינננננניייי ההשבתתבתתזמנניני תתתזמנניני



ידיושנגע בהם אדם שלא נטל מאכלים 
בוקרבכל,כליי"עלסירוגיןהידייםאת)לרחוץ(ליטולחיובישנוכידוע
עלשורה,בבוקרמשנתואדםקםשכאשרמפני.מהשינההקימהלאחר

ורק,מיתהשלמששיםאחדחלקהיא,שהשינהמשום,טומאהרוחידיו
אסורכןועל.מהידייםרעההרוחמסתלקתוכדיןכדתידייםנטילתידיעל

הרוחכי,שחריתשלידייםנטילתלפנימשקהאומאכלבדברילגעת
.בהםשנוגעמאכליםעלגםשורהרעה
אינם,לחםהאופיםמאפיותבעלי,רבותשפעמיםבמה,נדוןועתה

והם,כהלכהידיהםליטולמדקדקיםאינםהסתםומן,שמיםיראיאנשים

ר  כֹל ֲאׁשֶׁ ַמְרּתָ ַלֲעׂשֹות ּכְ ייייייייייייזםםםםםםםםםםםדברים (((((((((((((( יֹורּוךָ רררררררררְוׁשָ )'''''''''''''יייייייייייייי' זזזזזזזזז

,)ראשוןחלקאומריביעת"בשו(ל"זציוסףעובדיההרבהגדולרבינוומרן
שהרי,רעההרוחכחנחלשהידייםשבשטיפת,זהלעניןראיההביא

,ייןיצורלשםבגתענביםלדרוךנוהגיםשהיו,זרהעבודהבמסכתמבואר
עלהשורהרעהשהרוח,המקובליםוכתבו.ברגלייםדריסהידיעל

אתגםרוחציםאנושאיןוהטעם,הרגלייםעלכןגםשורה,הידיים
אחיזתשתוקףמשוםהוא,רעההרוחאתלסלקבוקרבכלהרגליים

נהגואופןובכל.כללנטילהלומועילהולא,גדולברגלייםרעההרוח
משום,הואהטעםובודאי.רעהלרוחחששוולא,ברגלייםענביםלדרוך
,ואז,הענביםאתדורכיםשהיולפנילנקיותהרגלייםאתרוחציםשהיו
שכחכיון,ברגלייםהנוגעיםלמאכליםשתעבוררעהלרוחלחושאיןכבר
.רגילהברחיצהאפילונחלשרעההרוח
אינוהנראהשככלאדםבהםנגעשכבר,וכדומהלחםבכיכרותולכן

מאכליםאבל.בדיעבדבהםלהשתמשלהקליש,ידייםנטילתעלמקפיד
אופירותכגון,במיםלשוטפםוניתן,ידייםנטילתללאאדםבהםשנגע
שבזה,פעמיםשלוש,מהברזזורמיםבמיםלשוטפםנכון,וכדומהירקות

.מהםטומאהרוחחששמסירים
,בבוקרידיואתשנטלברורשלאאדםבהםשנגעמאכלים:סיכוםול

פעמיםשלושלשוטפםנכון,במיםלשוטפםניתןואם.מהםלאכולמותר
.זורמיםבמים

בָֹת ֶאל ְלָבֶבָך   )''''''טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט' לללטטטטטלללטטטטטטטטדברים ד לט((((((((( ְוָיַדְעּתָ ַהיֹּום ַוֲהׁשֵ

ֵצא ְפֵניֵאשׁ ַוּתֵ ֻמתוּ אֹוָתםַוּתֹאַכל’הִמּלִ ּדֹם…’הֵניִלפְ ַוּיָ !ַאֲהֹרןַוּיִ
)'ג–'בפסוקיםיפרק(

שכרומה.שתיקתועלשכרקבלאהרון”ש,הקדושי”רשלנומסביר
.”ייןשתוייפרשתלבדולושנאמרה,הדבורעמושנתייחד?קבל

!בתורהשלמהפרשהישירותאיתודיברה”שהקבלכך,זכהאהרון
ושצריך,לעולםבוראשישבהתנהגותושמוכיחלאדם,עצוםשכראיזה
וכבר.מעלהכלפי)בטענותלבוא(להתריסולאבאהבההכלאתלקבל

ֶאתָלַדַעת!ְלַנֹּסְת,ַעֹּנְתְלַמַען“)’בח(עקבבפרשתהתורהאומרת
בעולםוהסבלהצערתכלית.”לֹאִאםִמְצֹוָתיוֲהִתְׁשֹמר,ִּבְלָבְבֲאֶׁשר
,העולםבוראשזה,מאמיןאתההאם.לאדםניסיוןלהיות]גם[היאהזה

אתלשמורוממשיךבאהבהמקבלאתההאם?הניסיוןאתלךששלח
!?נשבראתהשאלותקצתלךשיששברגעאו?המצוות

ניסיוןכללאחרמתחזק,ה”מהקבזהשקורהמהשכלשמביןאדם
!בחייושעובר

ִניֵהָּמהּוִמְׁשַעְנֶּתִׁשְבְט“:המלךדודשאומרכפי ֲחֻמֽ גם.)’כגתהילים(”ְיַנֽ
,ממךשזהיודעאניכי,אותימנחמים,המשענתוגם)מקל(השבט
הייסוריםאתלקבלצריךאדם!אליקרובאתההזהברגעובמיוחד
!בחייוהמשמחיםהמקריםאתשמקבלמידהבאותה,באהבה

ַהּטֹובֶאת“:שישקשיםהכיייסוריםאתשסבללאחראיובשאמרכמו
ִקיםֵמֵאתְנַקֵּבל )’י’בפרקאיוב(?ְנַקֵּבללֹאָהָרעְוֶאתָהֱא

ָך ֶוֱאמּוָנְתָך  ּבֶֹקר ַחְסּדֶ יד ּבַ ילתךךךךךךתתתתךךךךתךךךךךָָָָָָָָָָךךךךְלַהּגִ ּלֵ ( תתתתתתתתתתתתתתתתתֹות ללייילללייייייילללללללללללללללללללללללללּבַ )בבבבבבבבבבתהילים ב ((((((((תתת

פלפניאׁשא אוידֹם’הנילפוימתואֹותםותֹאכל’המ

ר   ים ּתֹוְכחֹות מּוָסֽ )גג''גגגגגגג'גגגגגגגגגגכגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגג' ככגגגגכככגגככככמשלי ו כג((((((((( ֶדֶרְך ַחיִּ

ֵצא ְפֵניֵאשׁ ַוּתֵ ֻמתוּ אֹוָתםַוּתֹאַכל’הִמּלִ ּדֹם…’הֵניִלפְ ַוּיָ !ַאֲהֹרןַוּיִ
)'ג–'בפסוקיםיפרק(

הרבשלחודשיםהששהבןנכדונמצא,ט"התשסבטבת'חבתאריך
יעלבהשגחתהיהעתבאותההתינוק,חייםרוחללאדרעיאריה

.לישוןאותוהשכיבהמכןולאחרהתינוקאתשהאכילה,המטפלת
רוחללאשהואהבחינההיא,התינוקישןבולחדרשובנכנסהשהיא
מהאוכלנחנקשהתינוק,התבררהרופאיםשערכומבדיקות.חיים

.לכןקודםקלהשעהשאכל
.עליהחרבעולמהשכל,המטפלתנכנסהחרדהלאיזולצייןמיותר
הואמטרתןשכלשנראההרבותוהשאלות,המאשימותהענייםלמול

.התינוקשלבמותוהוודאיתכאשמהעליהלהצביע
פונהשהמשפחהלפני,התינוקשלהלווייתולאחר,חריגבצעד

דרעיאריההרבפנה,נפטרשהרגעהצעירהתינוקעלבצערלהתאבל
אללהגיעכמובןהעיזהשלא,המטפלתשלביתהלכיווןהמשפחהעם

:מספרתמהביקורמאודשהתחזקה,השבורההמטפלת.ההלוויה
בנכדשטיפלתילימודהמאודשהואליואמרלחדרנכנסדרעיאריה"

לוושאין,שישטובההכיהמטפלתאתלילדנתןשהואיודעושהוא,שלו
..."מצפוןייסורישום
,ושיברוןצערשלברגעיםשגם,לאדםלהיותצריכהאמונהכמה
!מלבדובעולםכחעודושאין,יתברךמאיתושהכלבוודאותידע

הֹזאת רַהַחּיָ לּתֹאְכלוּ ֲאׁשֶ ֵהָמהִמּכָ רַהּבְ ְרָסהַמְפֶרֶסתּכֹל,ָהָאֶרץַעלֲאׁשֶ ַסעְוׁשַֹסַעתּפַ ָרֹסתׁשֶ הֵ ּגֵָרהַמֲעַלת,ּפְ ּבְ ָמהּבַ
ֲעֵליתֹאְכלוּ לֹאֶזהֶאתַאךְ ,ּתֹאֵכלוּ ֹאָתהּ  ְפִריֵסיַהּגֵָרהִמּמַ ְרָסהּוִמּמַ יּגָָמלהַ ֶאתַהּפַ ֵאיֶנּנוּ ּוַפְרָסההּואֵגָרהַמֲעֵלהּכִ

ָפןְוֶאת,ָלֶכםהּואָטֵמאַמְפִריס ָ יַהׁשּ יָהַאְרנֶֶבתְוֶאת,ָלֶכםהּואָטֵמאַיְפִריסלֹאּוַפְרָסההּואֵגָרהַמֲעֵלהּכִ ַמֲעַלתּכִ
ָרה יַהֲחִזירְוֶאת,ָלֶכםִהואְטֵמָאהִהְפִריָסהלֹאּוַפְרָסהִהואּגֵ ְרָסהַמְפִריסּכִ ַסעְוׁשַֹסעהּואּפַ ְרָסהׁשֶ ָרהְוהּואּפַ לֹאּגֵ
ר ָרם,ָלֶכםהּואָטֵמאִיּגָ ׂשָ עוּ לֹאּוְבִנְבָלָתםֹתאֵכלוּ לֹאִמּבְ )'ח-'אפסוקיםיאפרק(.ָלֶכםֵהםְטֵמִאיםִתּגָ

רִמּכֹלּתֹאְכלוּ ֶזהֶאת יִ ֲאׁשֶ ּמָ רּכֹלםּבַ לוֹ ֲאׁשֶ
יר תְסַנּפִ ֶקׂשֶ ִיםְוַקׂשְ ּמַ יםבַּ ּבַ ּמִ ָחִליםּיַ םֹאתָ ּוַבּנְ

.ּתֹאֵכלוּ 
)'טפסוקיאפרק(

שלבכשרותםסימניםשתישנדרשיםכךעל
:הדגים
שנדך
סנפיר.א:

שת
שלבהעדרו,קשקשת.בר

.טמאהדג,מהםאחד
דגלפניווהגישובמסעדהנמצאאדםאם

יודעלאהואאך,קשקשיםעליומזההשהוא
המשנהאומרת?יעשהמהסנפירלוהיהאם

לויש,קשקשתלושישכל":):נאנידה(
".קשקשתלוואין,סנפירלושישויש.סנפיר
דגשכל,בטבעחוקלנומגליםהמשנהחכמי
!סנפירגםלוישקשקשתלושיש
עלולהתחייבלקוםיכולבימינומדעןאיזה
עםדגשוםבעתידימצאשלא,כזהדבר

-כלנוידועיםכיום?סנפירבליקשקשים
אפילובניהםואיןדגיםשלמינים30,000

!סנפירלוואיןקשקשתלושישאחד
פהשבעלהתורהשגםלנומוכיחזהדבר

העולםבורארקכי,העולםמבוראניתנה
.זהפרטלדעתומסוגליכול

אךלהםישאשר,)וחזיר,ארנבת,שפן,גמל(חייםבעלישלסוגיםארבעהעודהתורהמפרטתמכןלאחר
,מהכתובלנוברורהרי:השאלהונשאלת.לאוכלםואסורטמאיםהםולכן,אחדטהרהסימןורק

הטהרהשלהסימניםשניאתלוישאשרחייםבעלרקזה,באכילההתירהשהתורהשמה
חייםבעליארבעתאתומציינתהתורהמוסיפהסיבהלאיזוכןאם.)פרסהומפריסגרהמעלה(המוזכרים

אומרתשהתורהברגעהרי?לאכילהכשריםלאהםולכן,אחדטהרהסימןרקלהםשישל"הנ
אחתאותואפילובתורהשאיןידוע,ועוד!מספיקלאזהמהםשאחדליברור,סימניםשנישצריך
??אותםומציינתמתעכבתשהתורה,אלובחיותמיוחדמה,כךאם,מיותרת

שניעםאוהםבטבעהחיותשכל.בטבעשקייםחוקלנומגלההתורה!ביותרמדהימההתשובה
יותר.מציינתשהתורההחייםבעלימארבעתחוץ.טהרהסימןשוםבליאו,ביחדהטהרהסימני
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