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 לפרשהפנינים 
 

"צו את אהרן ואת ביו לאמר זאת תורת 
העלה הוא העלה על מוקדה על המזבח כל 

  הלילה עד הבקר ואש המזבח תוקד בו"
  (ו, ב)

–צו את אהרן ואת ביו לאמר זאת תורת העלה
עולה מכפרת על כל עבירה של מצוות עשה, 

כי על הרוב, עובר אדם וכתב בעל מתות אור, 
על עשה על ידי שהוא מדבר דברים בטלים. 
ורמז לכך בכתוב: צו את אהרן ואת ביו 
לאמר, הייו, בעקב אמירת דברים בטלים, 

  ריך להביא עולה.צ –זאת תורת העולה 
  (הרב חיד"א בחומת אך)

  
–ת העלהצו את אהרן ואת ביו לאמר זאת תור

הה אמר (ש"א טו, כב): החפץ לד' בעולות 
וזבחים כשמוע בקול ד' הה שמוע מזבח טוב 
להקשיב מחלב אילים. ואיתא בגמ' (מחות 
קי): כל העוסק בתורה אין צריך לא עולה ולא 
מחה ולא חטאת ולא אשם. וזו כוות הכתוב 

שיאמרו  -כאן "צו את אהרן ואת ביו לאמר 
ורת העולה", העיקר הוא ת תזא –לבי ישראל 

בתורת העולה. מוטב שילמדו תורת העולה 
  (ר"ר בום משפשיסחא)     משיביאו קרבן עולה.

  
צו את אהרן ואת ביו לאמר זאת תורת העלה 

רמב"ן, ה–הוא העלה על מוקדה על המזבח
ספר החוך ועוד, מסבירים את עין הקרבות: 

הוא שיחשוב האדם כי חטא לאלקים  העיקר
בגופו ופשו, וראוי לו שישפוך דמו וישרוף 
גופו, לולא חסד הבורא שלקח ממו תמורה 
וכופר, את הקרבן. וזה מרומז בפסוק: צו את 

 –שיאמרו להחוטא  –אהרן ואת ביו לאמר 
 –זאת היא כוות הקרבן  –זאת תורת העולה 

לה על יחשוב בלבו שהוא העוש –היא העולה 
בו  –ואש המזבח תוקד בו  –גבי המזבח 

בעצמו. וישים את לבו לזה וישוב לד' ויכופר 
  באר שמואל)(                                                  לו.

  
ין צו אלא לשון זירוז מיד א–צו את אהרן

ולדורות (רש"י). הרי בעווותיו הרבים אין לו 
 –לא מקדש ולא כהן, ומה שייך "ולדורות"? 

וראה שזה מוסב על תפילה שהיא במקום 
קרבן, ושלמה פרים שפתיו, והיא לעולם 
קיימת. ובזה יש לפרש הפסוקים (תהלים א, 
יח"כ) אדי שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך. כי 
לא תחפוץ זבח ואתה עולה לא תרצה. זבחי 
אלקים רוח שברה, לב שבר ודכה, אלקים 

מו "כי יקרא לא תבזה. "כי לא תחפוץ" הוא כ
קן צפור", "כי תבה", "כי תשא", שפירושו 
זמן העשייה, ולכן גם כאן הפירוש הוא: אד' 

  י לא תחפוץ זבח, בזמן אשר כ –שפתי תפתח 

  
לא תחפוץ זבח, בזמן חורבן הבית, אז על כל 

 –פים שפתי תפתח, וזה הוא במקום קרבן 
כי גם בזמן הקרבן  –זבחי אלוקים רוח שבר 

 –שברית הלב, אם כן הרי בוודאי עיקרו הוא 
  (עקידה)       לב שבר ודכה אלוקים לא תבזה.
  

אין צו אלא לשון זירוז מיד –צו את אהרן
ולדורות (רש"י). צו הוא מלשון צוותא 
והתחברות, הייו, הדביקות בד', ואל לו 
לדחותה עד מילוי ימיו, כאשר תשוב השמה 

ור מחצבתה, ותידבק בשכית עוזו. "אין למק
צו אלא לשון זירוז מיד", עליו להזדרז 
ולהתחבר עם השכיה בעודו חיים עלי 
אדמות. כמו שאמר (ואתחן ד, ד): ואתם 

  הדבקים בד' אלקיכם חיים כלכם היום.
  (ממעייות הצח, בשם החת"ס)

  
מר רבי שמעון, ביותר צריך א–צו את אהרן

הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס 
(רש"י). ההסבר הוא לפי דרשת חז"ל: כל 
העוסק בתורה כאילו הקריב עולה, מחה, 
חטאת ואשם (מחות קי). והה לכהים היתה 
טובת האה מהקרבות, הייו: מתות כהוה, 
ואפילו בעולה, שכולה כליל, הי'ה העור 

'ה אפוא מקום לחשוש שלא ירצו לכהים. הי
הכהים לפרסם שאפשר לקיים מצות 
הקרבות גם על ידי לימוד התורה. לכן אמר 
"צו את אהרן ואת ביו לאמר", כלומר, חובה 
אליהם לאמר, שיאמרו לבי ישראל, שכל 
העוסק בתורה כאילו הקריב כל הקרבות, 

שיפסידו  –אפילו במקום שיש להם חסרון כיס 
  חתם סופר)(            רבות בי ישראל.חלקם בק

  
אמר ר' שמעון, ביותר צריך –צו את אהרן

הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס 
(רש"י). בעל "חידושי הרי"ם" פירש, באשר 
קרבן עולה בא על הרהור הלב. והוא אחת מג' 
עבירות שאין אדם יצול מהן בכל יום (ב"ב 

, קסד), ולפי שלכל אבר יש כיס לכסותו
המעכבו מלעשות פעולתו, כמו העין, הלשון 

ן הלב שלו חסר כיס כ-וכדומה, מה שאין
שימע פעולתו, לכן עליו צריך לזרז ביותר. 

במקום שיש בו חסרון כיס, מחמת  –וזהו 
 שכאן מדובר בקרבן עולה הבא על הרהור הלב.

והה ראיתי תוספת ביאור מגדול אחד: בשאר 
לעשות רע. כמו האיברים הכיס הוא המוע מ

העפעפיים לעיים, והאלי'ה לאזים (עי' 
כתובות ד'), והכיס הוא המכסה והמציל. אולם 
בוגע ללב, שם הכיס בעצמו הוא חסרון, כי 
הכיס המכסה את הלב זו ערלת הלב 
המטמטמת את הלב, כמו שאמר (עקב י' טז): 
ומלתם את ערלת לבבכם, הייו, להסיר את 

  צריך לזרז במקום שיש בו הכיסוי. וזהו ביותר 
  

  
חסרון כיס, פירוש, במקום שהכיס הוא הפגם 

  (דברי מחם)                    והחסרון הגדול ביותר.

  
אמר ר' שמעון, ביותר צריך –צו את אהרן

הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס 
(רש"י). מובא בזוהר (פ' צו, כז) אין צו אלא 

 –עבודה זרה. ובזה הדיוק: ביותר צריך לזרז 
 –זרה יש צורך לזרז עוד יותר מאשר על עבודה 

במקום שיש בו חסרון כיס, כאשר זה וגע 
לכסף. כי תאוות הממון בימיו היא עבודה 

  זרה הגרועה ביותר. 
  (אדמו"ר ר' יחזקאל מקוזמיר)

  
אמר ר' שמעון, ביותר צריך – צו את אהרן

הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס 
  (רש"י). 

אלה שאין פרוטה בכיסם, ובכל זאת הם גסי 
הרוח, שעליהם אמרו חז"ל (פסחים קיב): 
ארבעה אין הדעת סובלתן, ואחד מהם הוא דל 

  (כתב סופר)                                                 גאה.

  
אמר ר' שמעון, ביותר צריך – צו את אהרן

הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס 
  (רש"י). 

את הפסוק (תהילים קיב, א): אפשר לפרש 
 –אשרי איש ירא את ד' במצותיו חפץ מאד 

אשרי אדם האוהב לעשות מצוות העולות לו 
בכסף. "מאד" משמעו גם ממון, כדרשת חז"ל 

בכל ממוך" (ברכות פ"ט). וזה  –"ובכל מאודך 
שאומר רש"י: ביותר צריך לזרז על מצוות 
העולות בכסף, כי להיות ירא שמים במצוות 

  אין עולות לו כלום, אין בכך משום רבותא.ש
  (דברי תורה)

  
 –זבחי אלוקים רוח שברה – זאת תורת העלה

מי שעושה תשובה מעלין עליו כאילו עלה 
לירושלים ובה את בית המקדש (מ"ר צו פ"ז). 
תדע, שהאדם עצמו חשב כמו מקדש, שהאדם 

ועל כן אם האדם הוא איש הוא כמו בית, 
קדוש, הוא בית קדוש, וכשהוא חוטא הוא 
מטמא את בית המקדש הזה, ולפיכך החוטא 
כששב בתשובה הוא בוה את בית המקדש 

  (מהר"ל, תיב התשובה פרק ה')               מחדש.
  

יוחאי, אמר רבי שמעון בן – זאת תורת העלה
לעולם אין העולה באה אלא על הרהור הלב 
(מדרש רבה פ' צו פ"ז). הרהורי עבירה קשים 
מעבירה (יומא כט), הפירוש הוא, שהרהורי 

מעבירה, בגלל העבירה, משום  –עבירה קשים 
שעשה את העבירה. מי שבא לידי הרהורים 
  קשים סימן שעבר עבירה בלי חטא אין הרהור.

  מזריץ')ר' דוב בר, המגיד מ(

  



לכאורה הרי כל הקרבות – זאת תורת העלה
הם מוקדם על המזבח, ולמה הדגיש בעולה? 

וראה, כי בכל הקרבות עיקר הכפרה  –
בדם. אבל בעולה המכפרת על הרהור הלב, 
על מחשבות זרות, וכתוב בזוהר (פ' צו) 

מחשבות שהעולות המוקטרים היו מבערים 
אם כן בעולה, הכפרה שלה במוקדה,  –זרות 

  מקרא מפורש)(                                    בביעור. 

  
כל המתגאה איו –הוא העלה על מוקדה

זה  –ידון אלא באש, שאמר היא העולה 
  על מוקדה. –שמתגאה 

  (ילקוט שמעוי, ויקרא תפ)
  

בד -ומכסי"ולבש הכהן מדו בד 
ילבש על בשרו והרים את הדשן אשר 
תאכל האש את העלה על המזבח 

  (ו, ג)                       ושמו אצל המזבח"
ולבש הכהן מדו בד ומכסי בד ילבש על 

מדו בד זו הכתות, שמכפרת על כעס –בשרו
ושפיכות דמים, ומכסי בד מכפרים על 

ללמדך שרק הקי התאוות (זבחים פח), 
  .השי"תמתאוות ומכעס, יכול להתקרב ל

  (מי השילוח)

  
ולבש הכהן מדו בד ומכסי בד ילבש על 

הביא, המהיג או מוכיח הדור, המה –בשרו
בבחית כהים, כמובא ברמב"ם (פרק יג, יג 
מהלכות שמיטה ויובל) וכמו שאמר (ש"ב ח, 
יח): ובי דוד כהים היו. ואם כי "מדו בד", 

חכם -מידמדרך התל - מידתו התבודדות, 
להתבודד בד' אמות של תורה ועבודת ד', 
מכל מקום יתעורר מדי פעם ויתעסק בצרכי 

יעלה  –הציבור והעם, ו"הרים את הדשן" 
"ושמו אצל המזבח"  –וירים את פחותי העם 

יחברם ויקשרם בקודשת המקדש ויעלום  –
 (חתם סופר)                         לקדושה ולטהרה.

  
זוהי העבודה הראשוה גם –והרים את הדשן

אצל הכהן הגדול בהכסו לפי ולפים. ולמען 
לא ישכח הכהן, בחיר העם, בבואו למקום 
קדוש וורא כזה, עיייו הפשוטים והגשמיים 
של העם, לכן צוותה התורה "ופשט את בגדיו 
ולבש בגדים אחרים", ילבש בגדי חול ויעסוק 

להתפלל על  בעבודת חול, כדי שיזכור
  הצרכים הרגילים והפשוטים של העם.

  (ר"ר בום מפשיסחא)
  

כמידת שריפת הפסולת כך –והרים את הדשן
גודל הקדושה באדם. כי יש מ"ט פים טהור 

ויש גם  –זה לעומת זה  –ומ"ט פים טמא 
בלב האיש הישראלי מ"ט שערים, ואמר 

ל הפסוק זאת תורת העולה היא בזוהר הק' ע
מחשבה רעה, מיד  –העולה: היא העולה 

כשיש תורת עולה יש גם מחשבה רעה. זו 
לעומת זו. ויש עלי'ה גם למחשבות זרות 

על  –כששרפות בלהב אש התשוקה לד' 
מוקדה על המזבח. וזה הרמז בתרומת הדשן, 

ושמו אצל  –והרים את הדשן, אחרי השריפה 
הוקצה לו מקום  –ה אפר המזבח, אחר שעש

  (שפת אמת)                                          בקודש.
  

שאלו לר' דב בעאר, המגיד –והרים את הדשן
ממזריץ', איך אפשר למצוא להט והתלהבות 
לעבודת ד'. אמר: מי שצריך לאש מחפש 

אכי  –באפר. וזה והרים את הדשן, האפר 
  .ממו יקבל התרוממות הרוח –עפר ואפר 

  (לפי דגל מחה אפרים)
  

"ופשט את בגדיו ולבש בגדים 
אחרים והוציא את הדשן אל מחוץ 

  (ו, ד)              למחה אל מקום טהור"
אומר הי'ה ר' מאיר –ופשט את בגדיו

מפרמישלאן: צריך האדם לזכור, כי יבוא יום 
אשר "ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים" 

הגוף שהוא  –בגדי לבן... "והוציא את הדשן –
מחוץ לעיר,  –אל מחוץ למחה"  –פסולת ה

לבית מועד לכל חי...  –"אל מקום טהור" 
האש של  –"והאש על המזבח תוקד בו" 

  גיהם.. ועל כן יחזור בתשובה בעוד מועד.
  

והוציא את הדשן אל מחוץ למחה אל מקום 
אפילו פסולתן של ישראל שאין בם –טהור

לכאורה שום יצוץ של קדושה, אפילו מי 
יש לו גם כן אפשרות  –שמצא מחוץ למחה 

של תיקון. כי רצון ד' לבל ידח ממו דח, 
ישראל שסר מדרך -ואסור להתייאש מבן

שרה, כי לא אפסה התקוה שעוד יחזור הי
בתשובה. ולכן גם את הדשן שאין בו אף 
יצוץ של אש קודש צריכים להביא "אל 

  מקום טהור".
  (בית יעקב, לאדמו"ר ר' יעקב מאיז'ביצא)            

  
"אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה"

  (ו, ו)                    
תיא "ותו בי אהרן הכהן אש על המזבח" 

יורדת מן השמים (לעיל א' ז') אע"פ שהאש 
  יומא כ"א: –מצוה להביא מן ההדיוט 

משרשי המצוה, ידוע הדבר בייו ואצל כל 
ל לבי -חכם,  כי  סים גדולים אשר יעשה הא

אדם בטובו הגדול, לעולם יעשם דרך סתר, 
וראים העיים עשים קצת כאילו הם 
בדרכי הטבע ממש או בקרוב לטבע, כי גם 

ס מפורסם, כתוב  בס קריעת ים סוף, שהיה
שם (שמות יד, כא) "ויולך ה' את הים ברוח 
קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחרבה 
ויבקעו המים", והמשכילים יביו, כי עין 

  סתר זה, למעלת האדון ושפלות המקבל.
ומזה העין רצוו להבעיר אש במזבח, אע"פ 
ששם יורד אש מן השמים, כדי להסתיר הס, 

היורדת לא היתה ראית  לפי הדומה שהאש
  בירידתה מן הטעם שאמרו. 

  (החיוך (מצוה קל' ב)
  

  "קדש קדשים היא כחטאת וכאשם"
 (ו, י)      

למה התורה תה מדרגת קדשי קדשים 
לקרבן מחת דבה, ואילו שלמים היו רק 

דבה כולה קדשים קלים, ובשלמא עולת 
למזבח ולכן היא קדש קדשים אבל מחת 

  דבה הרי שייריה אכלים כמו שלמים.
מפרש האבראל שבדרך כלל המביא מחת 
דבה הוא עי ושפל רוח שקרוב לקב"ה 
ביותר מפי טעם זה גם החטאת והאשם הם 
קדשי קדשים שבאים על חטא ומי שחטא 

ושפל רוח וחזר בתשובה שגם הוא כע 
וחביב לפי הקב"ה ולכן התורה ותת טעם 
שמחת דבה קדש קדשים מפי שהיא דומה 

 לחטאת ולאשם.
  

"לא תאפה חמץ חלקם תתי אתה 
מאשי קדש קדשים הוא כחטאת 

  (ו, י)                                        וכאשם"
מחה  –קדש קדשים הוא כחטאת וכאשם 

תמיד קדשי קדשים, אפילו כשמביאים אותה 
קדשים קלים,  דבה, אף על פי ששלמים הם

מדוע? (עולה שהיא כולה כליל מובן מדוע 
היא קדשי קדשים). העין הוא, כי מחה 
שהיא קרבן עי מאוד חביבה לפי המקום, 
לכן היא קדשי קדשים. גם חטאת ואשם הם 

קדשי קדשים, כי את הקרבות הללו מביאים 
כדי לכפר על חטא ומתוודים עליהם ושבים 

ין לפי המקום, כי בתשובה. לכן גם הם חביב
במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים 

  (אברבאל)                    גמורים יכולים לעמוד.

  
–במקום אשר תשחט העלה תשחט החטאת

בצפון (זבחים מח). למה תלה  –והיכן הוא 
בעולה, כאילו  –הכתוב שחיטת צפון לחטאת 

ה וחטאת עיקר ההקרבה בצפון שייך לעול
כ"ק אבי זצ"ל הג' רק  –גררת אחרי'ה? 

אברהם מסוכצ'וב) תן הסבר לזה: טעם 
מחמת שהעולה באה  –שחיטת צפון בעולה 

על הרהור הלב שהוא צפון באדם, על כן 
מקומו בצפון. ולמה גם החטאת טעוה צפון, 
הרי החטאת באה על עבירה גלוי'ה, על 

וגג, מעשה גלה, היפך מעולה? אלא שעין הש
שזדמן לאדם מישראל לעבור חטא בלי דעת, 
הוא בגלל זה שבודאי השתוקק מכבר לאותו 
דבר ולכך יש לו חיבור וההתקשרות לאותה 
תשוקה, ועל כן זדמן לו דבר זה לעבור עליו 
בשוגג. והכפרה היא על ההשתוקקות 
הראשוה. אם כן כפרת החטאת באה על 

ן. שורש המחשבה, ולכן גם היא צריכה צפו
ותלה הכתוב חטאת בעולה, להורות שגם 

  כפרת החטאת באה על ההרהור.
  (שם משמואל)

  
"וכל מחת כהן כליל תהיה לא תאכל"

  (ו, טז)                  
אמר הרב ב"מורה בוכים" (ג, מו) כי טעם 
בעבור שכל כהן מקריב קרבו הוא בעצמו, 
ואם יקריב מחה ויאכלה הוא בעצמו כאלו 

ד לא יקריב לא הקריב דבר, כי מחת יחי
ממה כ"א הלבוה והקומץ, ולא די מיעוט זה 
הקרבן אלא שיאכלה וידמה שלא הקריב 

  )רמב"ן(        קרבן כלל. ולכן ישרפו את כולה.

  
  (ז, א) "וזאת תורת האשם קדש קדשים"

המגיד מקוז'יץ הי'ה מפרש את הפסוק: 
עלי'ה עול, אשר אין בה מום אשר לא עלה 

בדרך המוסר, מי שמשלה את עצמו שאין בו 
מום, שאין בו פגם והוא קי מחטא, סימן 
שלא קיבל עליו עול מלכות שמים. דבר זה 

מהו  –רמז גם כאן: "וזאת תורת האשם 
קדש קדשים  –הגורם לאדם שיחטא ויאשם? 

המחשבה שהוא קדוש קדשים שהוא  –הוא" 
  (עצי לבון)                                    צדיק גמור.

  
ת תורת זבח השלמים אשר יקריב "וזא

  (ז, יא)                   לה'"                             
לא אמר "אשר יקריב לה'" בכל הקרבות 
כ"א אצל השלמים, אשר בלי עון ירוצון, לפי 
שהם קרובים אל ה' יותר מכל הקרבות 
הבאים על החטא. ומטעם זה כתיב בסמוך 
(פסוק כט) "המקריב את זבח שלמיו לה'", 

סוק ל') "ידיו תביאה את אשי ה'", הזכיר (פ
  בכולם "לה'". "כי באלה חפצתי אום ה'".

והבט ימין וראה, שלא הוזכר בשום קרבן 
שהבעל יביא בידיו חלק של גבוה כ"א 
בשלמים "ידיו תביאה". לפי שכל מי שיש לו 
כעס מן המלך ורוצה לכפר ולקח פי רוגזו, 

יח כדרך אז הוא שולח המחה לפיו ע"י של
שאמר יעקב (בראשית ל"ב כ"א) "אכפרה 
פיו במחה ההולכת לפי ואחרי כן אראה 
פיו", אבל המביא למלך איזו מתה דרך 
דורון וכבוד, אז הוא מביא המחה בידיו 

  עצמו לא ע"י השליח.
וזה ההבדל בין חטאת ואשם הבאים ע"ח 
המעשה ועולה הבאה ע"ח ההרהור ובין 

בות הבאים להסיר פי השלמים, כי אותן קר



 

  

כעסו של השי"ת, איו דין שידיו תביאה, כי 
ראה כחוצפה כלפי שמיא, לפיכך הוא 
משלחה ע"י הכהים אבל השלמים שהם 

  (כלי יקר)           דורון ומתה "ידיו תביאה". 

  
 (ח, ה)     "זה הדבר אשר צוה ה' לעשות"

  בי מבדין:צ-שאל רבי חוך
מה ציוה ה' לעשות, ומהו לא אמר בפסוק 

  הדבר?
  והשיב:

בפסוק קודם אמר "ואת כל העדה הקהל אל 
פתח אוהל מועד" וכותב רש"י: "זה אחד מן 
המקומות שהחזיק מועט את המרובה". 
ולכאורה: לאיזה צורך התרחש ס כזה, הלא 
אין הקב"ה עושה סים בכדי? אלא כדי 
ללמדם, כל אימת שבי ישראל שרויים 

ואהבה יכול גם המועט להחזיק את באחדות 
המרובה, כיון שכל אחד מתבטל לעומת רעהו 

 ואיו תופס מקום.
וזה שאמר להם משה: "זה הדבר אשר צוה 
ה' לעשות", הייו להיות תמיד באחדות, 

  ולאהוב איש את רעהו...
  

"וכל מחה בלולה בשמן וחרבה לכל בי 
  )י(ז,                  אהרן תהי'ה איש כאחיו"

צל א –תהי'ה איש כאחיולכל בי אהרן 
הכהן, אצל המהיג, צריך כל אדם מישראל 

  להיות אהוב כמו אחיו, כמו עצמו ובשרו. 
  (אדמו"ר ר' שלמה מרודמסק)

  
מתה ה–לכל בי אהרן תהי'ה איש כאחיו

לכהן תהי'ה בעין יפה וברוח דיבה, כאילו 
 א)   (הרב י' י' טרוק מקוט              ותן לאחיו.

  
לולה ב–לכל בי אהרן תהי'ה איש כאחיו

זו מחת  –בשמן, זו מחה דבה, וחרבה 
חטא ומחת קאות (רש"י). בין החרד לדבר 
ד', המביא מחת דבה, ובין החוטא המביא 

כל בי אהרן תהי'ה איש ל - מחת חוטא, 
לכולם יתייחסו בי אהרן בשוה, כאחיו, 

 לכולם יראו אותה הידידות והאחוה.
  (אדמו"ר ר' יצחק מוארקא)   

  
"אם על תודה יקריבו והקריב על זבח 
התודה חלות מצות בלולות בשמן ורקיקי 
מצות משחים בשמן וסלת מרבכת חלת 

  ז, יב)(                             בלולת בשמן"     
במדרש תחומא (אמור יד) ובמדרש תהילים 

) ות בטלים לעתיד לבוא וקרבןו): כל הקרב
  תודה איו בטל.

אפשר לומר, מי שזכה ולא חטא אפילו 
בשוגג, שלא הי'ה זקק לשום קרבן, עבור 
זכות זו עצמה מחוייב להודות לד', ולהביא 
קרבן תודה על כך שזכה להיות שמר מכל 

  פ, י')(                                                      חטא.
  

שלמיו ביום קרבו "ובשר זבח תודת 
  (ז, טו)          יאכל לא ייח ממו עד בקר"

 –ובשר זבח תודת שלמיו ביום קרבו יאכל
קרבן תודה אכל ליום אחד. והטעם, כי קרבן 
תודה בא על ס ובכל יום ויום ישם סים 
חדשים, "ועל יסיך שבכל יום עמו", לכן כל 

  יום ויסו, וכל ס וקרבו. 
  מגור)אדמו"ר ר' אברהם מרדכי (

  
–ובשר זבח תודת שלמיו ביום קרבו יאכל

מכאן שבקדשים הלילה הולך אחר היום 
שלפיו (חולין פג), ולא כבשאר מצוות התורה 
שהיום הולך אחר הלילה שלפיו. ויש עוד 

מצוה אחרת שבה הלילה הולך אחר היום 
שלפיו, והיא מצות ברכות התורה. שמברכין 
אותה בבוקר ויוצאים בה לכל היום והלילה 
שלאחריו. כמו שכותב רביו יוה פרק אד 
דברכות בשם הירושלמי "או אגורי דיממא 

ביממא,  –לווים  –אזפין  –פועלי יום  –
בלילה. וכן בבבלי  –משלמים  –ופרעין 

(עירובין סה). וקרוב לומר שזה סמך על 
יומם  לשון הכתוב (יהושע א, ח): והגית בו

ולילה, שלא אמר על סדר הבריאה "ויהי 
  תורה תמימה)(                       ערב ויהי בוקר".

  
"ואם האכל יאכל מבשר זבח שלמיו 
ביום השלישי לא ירצה המקריב אתו לא 
יחשב לו, פגול יהי'ה והפש האכלת 

  ז, יח)(                     ממו עוה תשא"       
בא אל ה"חוזה" מלובלין  –איש אחד 

רות מבלבלות והתאון לפיו שמחשבות ז
שאל  –מחשבות זרות?!  –אותו בתפילתו. 

אצל צדיקים,  –הצדיק בתמיהה 
שמחשבותיהם תמיד בדברים שבקדושה 
ובדברי תורה, יש שמחשבות זרות כסות 
אליהם, אבל אתה הרי מחשבות אלו הן הן 

  המחשבות שלך, ולא מחשבות זרות.
  (ספורי צדיקים) 

  
  ח)י(ז,               לא יחשב לו, פגול יהי'ה" 

בשולחן ערוך (אורח חיים זימן צ"ח סעיף ד) 
מובא שהתפילה היא במקום הקורבות, ולכן 
צריך להיזהר שתהא דוגמת הקרבן בכווה, 
ולא יערב בה מחשבה אחרת, כמו מחשבה 

  שפוסלת בקדשים.
על עין הכווה הראוי'ה בתפילה אמר המגיד 

  מדובא משל פלא:
אדם אחד זקוק הי'ה לטובה מאת חברו. 

הי'ה מקורב למלכות, שידבר עליו טובות ש
לשלטון. לשם כך הטריח עצמו וסע אל ביתו 

  שם חיכה כשעה עד שהלה ישוב מעסקיו,
כאשר הגיע ביקש בתחוים כי ימלא את 
משאלתו והסביר וחזר והסביר את חשיבות 
הדבר עבורו. לבסוף כאשר הסכים הידיד 
לבקשה. הודה האיש למטיבו בהתרגשות 

 רבה ופרד ממו לשלום.
ואכן עשה הידיד את המתבקש ממו והיטיב 

  עם ידידו משכבר.
כעבור זמן שוב הלך אותו מקורב למלכות 
ברחוב העיר ופגש מכר ותיק. אא עשה א לי 

ן בר עלי לשלטון בעיד –מר המכר א –טובה 
  פלוי.

הסכים האיש. אולם הדבר שכח מליבו ולא 
  עשה את המבוקש ממו.

אמר המגיד  –ההבדל בין שי המקרים 
כח הראשון הטריח עצמו מרחק  –מדובא 

רב ולא חסך כל מאמץ, וגם כאשר גילה כי 
הלה איו בביתו המתין לבואו. ואילו השי 
פגש בו במקרה ולא הראה כל סימן למאמץ 

ם כך גם אותו מקורב למלכות מיוחד, משו
  לא עשה כל מאמץ.

 –אמר המגיד מדובא  –כן הוא גם המשל 
כאשר או מתאמצים בתפילה, שוה הדבר 
בתכלית מאשר אם או מתפללים כמצוות 

  אשים מלומדה....
  

"והבשר אשר יגע בכל טמא, לא יאכל, 
ל טהור יאכל כ -באש ישרף והבשר

  ז, יט)(                                              בשר" 
כשטמא וגע  –כל טמאוהבשר אשר יגע ב

בטהור מטמא את הטהור, ולמה כשהטהור 
הרי  –וגע בטמא איבו מטהר את הטמא 

משום  –מידה טובה מרובה ממידת פורעות? 
מי  –שהטמא הוא ודאי טמא, אבל הטהור 

  (ר' מ' מ' מקוצק)       ערב לו שהוא טהור?!... 
  

"זאת התורה לעלה למחה ולחטאת 
  ם"ולאשם ולמלואים ולזבח השלמי

  (ז, לז)
 –זאת התורה לעלה למחה ולחטאת ולאשם 

יש מגיעים על ידי התורה לעולה ולמחה, ויש 
  לחטאת ולאשם. –שמגיעים בתורתם 

  (ר' מ' מ' מקוצק)

  
–זאת התורה לעלה למחה ולחטאת ולאשם

גדול השלום שכל הברכות והטובות והחמות 
שהקב"ה מביאן על ישראל חותמין בשלום: 

הפורש סוכת שלום, בתפילה  –בקריאת שמע 
וישם לך  –ושה שלום, בברכת כהים ע –

שלום (מ"ר צו, פרשה ט'). שהכל הולך אחרי 
הסוף. ההתחלה תמיד  –חתום. העיקר ה

באחוה, אלא עיקר החשיבות איך הדבר 
  מסתיים.

ו"החוזה" מלובלין הי'ה רגיל לומר, אפילו 
שלום שעשה רק לפים, לא בלב שלם, טוב 
יותר ממחלוקת שיסודה אמת. שלום מרומה 

  (דברי יעקב)      טוב יותר ממחלוקת אמיתית.
  
  

  הליכות והלכות 
 בשבתחולה  דיי

על דיי חולה בשבת  מלפרטהידיעה  תקצר
אולם סה לעמוד על יסודות ההלכה ומקצת 

  פרטים.
סוגי המחלות לשלשה  אתחילקו  חכמים
  סוגים:

ולה ממש פירוש שלא ח-בעלמאמיחוש . א
אלא הרגשה לא טובה ובזה גזרו חכמים 

רפואה בשבת שמה  לעשות שאסור גזירה 
ויעבור איסור  התרופהיבוא לכתוש את 

  תורה.
סכה אדם שחולה במצב  בו שאין חולה .ב

שיצא מגדר מחוש בעלמא. וחולה שהחולי 
, מותר לו לקחת תרופות גופומשפיע על כל 

 אמירה י"וכן מותר לו לעשות צורכי החולה ע
שבת באיסור  יחלל אם הגוי ואפילולגוי 
  תורה.

מצווה לחלל שבת עליו  סכה בו שישחולה  .ג
והזריז משובח ומי שחושש ומתחסד הרי זה 

גוי  יישראל ולא ע" י, ועושים ע"דמיםכשופך 
  מחשש שיתרשל הגוי.

  לסוגים אלו: דוגמאות והרי
לא טובה  והרגשה מיחושראשון:  סוג

לעשות שום תרופה כגון: שכאמור אסור 
ומתהלך כבריא או כאב  ראשוכואב לו 

שייים חלש או סובל מזלת או שיעול, אסור 
אבל מאכל בריאים  תרופהלו לקחת שום 

מותר כגון לשתות משקה חריף לכאב שייים 
  בפיו). המשקה(בתאי שלא ישהה את 

מותר לשתות חלב או  בגרוומי שחש  וכן
  גילים לשתות זאת.דבש כיון שגם בריאים ר

בשבת: אם זה ויטמיים  ויטמיים לגבי
שהבריאים אוכלים לחזק בריאותם כתב 

שמותר בשבת שזה לא  ל"זצ" לציון אורה"
מאכל חולים, ואם רגיל לקחת בכל יום 

 להמשיךמשה"  אגרותמתיר ה" ויטמיים
 ז"הגרשכתב בשם  כבשבת, ובספר שש"

וק לאסור במצב זה שזה לחיז לאויערבך זצ"
לאוכל  כתחליףהבריאות ורק התיר אם זה 
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אחר, ואם הוא חולה שאין בו סכה כגון 
', וכוחום, לכל השיטות מותר בתרופות 

  ובויטמיים.
 לאחום בשבת במודד חום  למדודמותר  וכן

  דיגיטלי.
בשבת כגון חתך בסכין  שפצעמי  פצעים

וכדומה פצע שטחי לא עמוק, מותר לפזר 
אבל אסור לשים  םהדאבקה שעוצרת את 

חומר שגם מרפא את הפצע וזה  שזה" יוד"
לעצור את הדם  שמטרתואסור. ופלסטר 

מותר, ומותר לפתחו להוציא את המדבקות 
אויערבך  ז) ושיטת הגרש"ל"זצלציון"  אור("

 אבלאת המדבקות  להוציא לאסור לזצ"
את הפצע מותר  שמקה" יודלשים "

אם  הזמותר להסיר פלסטר  עלשיטתו. ולכ"
אסור  מהיה מודבק עליו לפי שבת ומ"

 אולחתוך פלסטר (איספלית) או צמר גפן 
  גזה, ואם זה גדול ישתמש בכולו.

שטחים אבל פצע שכואב כל  בפצעיםזה  כל
 דיו הפגוע לאברגופו או יש חשש סכה 

בו סכה שמותר להיח תרופה  שאיןכחולה 
  גוי. יוכן מותר לעשות הכל ע"

 למרוח בליייח עליו  הלמשחזקוק  ואם
  למרוח משחה בשבת. שאסור
יבשות או מי שידיו יבשות  משפתים הסובל

או סדוקות אסור למרוח משחה או שמן וזלי 
  ידיו שזה דרך רפואה. אועל שפתיו 

וחייב לקחת ברצף, אחרת  תרופותשלוקח  מי
לא ישפיע עליו, אם זה אטביוטיקה מותר 

שההפסקה  בכל תרופה מקיליןלהמשיך, ויש 
  ).ל"זצלציון"  אורתזיק לפעולת הרפואה ("

  

        מעשה חכמים
 וכל ברך לך תכרע

סיפור מופלא מאוד מופיע בספר 'תולדות 
יצחק', שיצא לאור לעילוי שמת הרה"ג רבי 
יצחק חן זצ"ל, השקדן המפולג בתורתו 
וביראתו, שיפטר בקיצור ימים. הסיפור סב 
אודות אבי סבו של הרב חן, הלא הוא הגאון 

חכם אהרן טוויל הכהן זצ"ל שהי'ה המקובל 
  אחד מגדולי חכמי ארם צובא.

רבי אהרן ודע כחסידא קדישא ופרישא, 
  .  אשר סיפורי מופת סובבים אודותיו

בין בי המשפחה מתהלך סיפור מדהים 
 שהתרחש עמו, וזה דבר המעשה;

פעם זמם ערבי בן בליעל להרוג פש. ידוע ידע 
בתפילתו, הערבי ההוא, שרבי אהרן מאריך 

וגם לאחר שכל המתפללים עוזבים את בית 
  הכסת, הוא שאר שם לבדו. ומתפלל.

שעה זו היא שעת הכושר לפגוע ברב היהודי, 
חשב הערבי. הוא גם ידע שבתפילת הלחש 
עומד רבי אהרן כעבד לפי קוו, אחוז 
בשרעפי קודש, ללא יע וללא זיע, ואז קל 

  הי'ה לפגוע בו ישירות.
. ארב הברש ליד בית הכסת, חשב ועשה

והמתין עד שאחרון המתפללים יצא את בית 
הכסת. רבי אהרן ששאר לבדו על עמדו 
והי'ה שקוע בתפילתו, לא חש כלל בעשה 

  סביבו. לעת כזאת ציפה הערבי הארור.
הוא דרך בזריזות את שקו, לעבר ראשו של 
הצדיק ולחץ על ההדק. לא הי'ה לו כל ספק 

ור יפגע ביעדו, ובעוד חלקיק כי אכן, הכד
שי'ה יתבוסס הצדיק היהודי בדמו על רצפת 

  בית הכסת.
אלא שלכל כדור יש כתובת. מה עשה השי"ת 
כדי להפר את עצתו הרעה? בדיוק באותו רגע 

  בו ירה הערבי כרע רבי אהרן ב"מודים"...
הכדור חלף כמה מילימטרים מעל גבו, 

צדיק. במקום שבו לפי רגע היה ראשו של ה
  כפשע הי'ה ביו ובין המות.

עיו בס כה -הערבי ההמום שחזה במו
מופלא, תמלא כולו חיל ורעדה. הוא הרי לא 
ידע מדוע הוריד הצדיק את ראשו... וברח 

  מבית הכסת כל עוד פשו בו.
מי עשה את כל זאת. אם לא הקב"ה? מי גרם 
שצדיק ההוא יכרע ב'מודים' דוקא באותה 

הערבי את הכדור. אם לא  שי'ה שבה ירה
  ורא עלילה היודע לכוון את כל הזמים?

ומכאן המסקה הפשוטה שאין לו על מי 
לסמוך אלא על אביו שבשמים, הדרך תהי'ה 

  לזת-(הגדה של פסח עמ' תלוכבר קצרה מאוד.

  
  

ידוע הי'ה שבדרך כלל מע רבי ישראל מאיר 
הכהן מראדין, בעל ה"חפץ חיים", לתת 

  ברכות. מסרב הי'ה בתואות שוות.
שוה הדבר הי'ה במקרים בהם הרגיש 
ה"חפץ חיים" רגש של "הכרת הטוב" למאן 
דהוא, או אז הי'ה מברכו מכל הלב וברכותיו 

  יק תקיימו במלואן.של הצד
סיפר לי אחד מאחרוי הישיבה בראדין, רבי 
יהושע לוי, שכאשר הגיע ה"חפץ חיים" 
לכסי'ה הגדולה שהתקיימה בויא בחדוש 
אלול של שת תרפ"ג, דחקו הציבור לחזות 
בבואו של קדוש ישראל עד כדי כך שה"חפץ 
חיים" לא הי'ה יכול להיכס לאולם מחמת 

  הצפיפות והדוחק.
הי'ה בחור  –סיפר רבי יהושע  –אחי הגדול 

גדול וחזק והוא סייע ותמך ביד ה"חפץ 
  חיים" בין ההמון עד שהכיסו אל האולם.

פה החפץ חיים אליו וברכו בקול: הקדוש 
ברוך הוא יעזור שתאריך ימים ושים! ואכן 

מכח ברכתו של הצדיק,  –יפר רבי יהושע ס –
  שים!.אחי האריך ימים עד גיל מאה ושש 

  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  זצוק"ל יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ע"הרה רחל בת ש   

  ת..צ.ב.ה

  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  זצוק"לשרה 

  ת..צ.ב.ה

  


