
  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפ"ק ו| תשע" ז"יר| גליון  צו שתפר

 

 בנה...נפש  קדושתבאה בחלום להתחנן על 

וברש"י אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות. אמר ר' )ו, ב(.  צו את אהרן וגו'
 שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס.

אודות  -"חסרון כיס"  זצ"ל לפרש חידושי הרי"םהידועים דברי הרה"ק 
אי אפשר לכסות אותה כמו את יתר האיברים, שהמחשבה, שאין לה כיסוי, 

 ירתה.ך יש צורך יותר בזירוז על שמלפיכ

שליט"א: שמעתי ממקור  רבי אליעזר דוד פרידמןבענין זה סיפר הגה"צ 
אחרי מלחמת העולם השניה, מעשה נפלא נאמן מאוד לפני עשרות שנים, 

זצ"ל מגדולי וחשובי  רבי יעקב אשר אורקוביץונורא על החסיד הישיש 
סלונים שנלב"ע לפני כמה שנים לבית עולמו )ביום כ"ו לחודש אייר מ"א 

נפשו שלא לשמוע ולהרהר , על מסירות מטמונים "יסוד שביסוד" תשס"ז(ל
  .ריםבדברים אסו

של הגרמנים  הישר' אשר זה כשהיה במחנות הכפיהיה מעשה:  ךוכ
ימח שמם עבד עמו במשמרתו איש אחד מגושם, בן בליעל שהיה מנבל פיו 

יו ידע כבר ר' אשר שאין די , וכשהיה הלה פותח את פבכל דיבורים אסורים
באטימת האוזניים באצבעותיו והיה נמלט על נפשו במסירות נפש ממש, כי 

 מניםרהו הגובכל פעם שהיו עורכים ביקורת בין העובדים ולא מצאוהו, הכ
. משתכפו עליו ימ"ש מכות גדולות ונאמנות, וכך היה פעם פעמיים ויותר

 לפני האיש ההוא שיחמול עליומכותיו התחיל ר' אשר מתחנן על נפשו 
 . לא הועילל, אך ויפסיק מלדבר דברי נבלה כי אין הוא מסוגל לשומעם

, אתא בוקר והברנש הלז הגיע לר' אשר ואמר לו, אגיד לך ויהי היום
תואר דמות אמך, ואמנם תיאר לו צורתה בדיוק, וכה סיפר: בלילה ראיתי 

ני בדברי תחנונים עליך, וביקשה שאחדל להציק בחלומי את אמך באה לפ
, שהיתה . ומאז פסק לדבר בלישנא בישא. ועמדה לה זכותהולהפריע לך
, לבוא בחלום מהעולם העליון כדי להגן על בנה משמיעת דברי אשה כשרה

 , והוא פלא.נבלה

         הע' ח() במדבר פר' –מפי ספרים וסופרים 

 

 נס ההצלה של היעב"ץ זצ"ל

  .אם על דבר הודאה על נס שנעשה לווברש"י  , כג(.ז) אם על תודה יקריבנו
 מעשה בא פעם: ץ"היעב המכונה ל"זצ עמדין יעקב רבי ק"הגה מרן סיפר

 בעזהשי"ת

 המעשה שהי
 דור זצ"ל מגדולי צדיקי ה פרשת השבועעל עובדות ומעשיות 

 

 עץ של משופעת קטנה תיבה על מוטה וראשי לההלי באמצע שנרדמתי לידי

 ספרי מונח עליה, עומדים שלי כתיבה כלי שעליה שולחני על לפני העומדת

 נר עומד ממעל גבה ועל, צריך שאני מה כותב אני ועליה, בו מעיין או לומד כשאני

 במקום לי להאיר בלילה הדולק, בתיבה הקבוע, עץ של נר בבית תחוב חלב של

 .למודי

 ובעוד, זו תיבה על מוטל, זרועי על ופני ישנתי, עפעפי על תנומה נפלה נהוה 

 הנר בו תחוב שהיה הלז בכלי האור אחז וכבר, כולו הנר כלה בשינה שנשקעתי

 ועשאם שלי מכתבים ניירות כמה נשרפו גם. אדע ולא מסביב ותלהטהו ואכלתהו

 שהיה, נר הבית בקצות האש אכלה והנה ואראה משנתי הקיצותי כך בתוך. אפר

, ושבתוכה התיבה עם, אש למאכולת כולו היה קט כמעט, נחר תוכו יבש עץ של

 בסכנה הייתי עצמי אני ואף, השרופים הניירות בצד עומדים למודי ספרי גם

, עץ כלי על ונשען, נר לבית סמוכות ופני, בשינה שקוע בהיותי, זה במצב גלויה

 אשר כאיש השמים מן העירוני לא אשאלמל באופן ל"כנ השורף הנר אל הקרוב

, ראשי ובשער בכובעי נאחז האור היה כבר, ידעתי לא ואנכי, העמוקה משנתו יעור

 הטובים וחסדיו המרובים שמים רחמי לולי, הפחות לכל בפני חבלילה יכול והייתי

 לבני ונפלאותיו חסדו, עשיתי וכן, בעשרה לברך הסכמתי לכן. לחייבים שגומל

 .הודיתי יתברך ולו ספרתי אדם

 כמה לדלוק כדי בו שהיה ארוך היה הלזה חלב של שהנר היה הנפלא והנס

 חשבתי, ל"כנ לו בסמוך לישן ראשי הטיתי הדלקתו לתיובתח, יכלה בטרם שעות

 הנר שכלה עד ונמשכה לי ערבה ושנתי( דולק בעודו להקיץ ובטחתי) מעט לישן

 נורא מה ויאמר, משנתו 'יעקב' ויקץ, נר הבית את גם ואחז, תומו עד ושרף

 נמשך הייתי שאלמלא, כזה רשום נס בו שנעשה, תלמודי בית הוא, הזה המקום

 . המציל ברוך. רבה רעה עושה היה, בשינה

 בצדי המונחים, מהכתבים שנשרף מה כל כי. זה בענין היה כפול נס עוד

 בית ספר בהדפסת עוסק שהייתי בפרק) מודפסים היו כבר מימיני הארגז אצל

 אחר גם כתיבותי להצניע רגיל שאני עם) עוד אליהם צריך הייתי שלא( תפלתי

( המסופק הדבר מתוכם לברר כדי בדפוס טעות נזדמן אם בהם לעיין ההדפסה

 תיבת אצל לבדם השני מצדי ידי אל מונחים שהיו, שונים מכתבים כתבים ושאר

 נשארו, ל"כנ בתווך עליו מוטה וראשי, ביניהם המפסיק, משמאל הכתיבה

 כל הפסד הזאת הדליקה לי גרמה שלא באופן, מאש מוצל כאוד מלהבה נמלטים

 אחרון לדור זאת תכתב. התחרך לא רישי ושער, כפי ביגיע ולא, בגופי לא מאומה

 .מבורך לעד שמו יהי ה-י יהלל נברא ועם

 סימן רי"ח בהשמטות(או"ח ) מור וקציעה

 

 בשורה טובה לשוחרי תורה

 ת הפרשה'(מבית היוצר של 'במשנ-) במהדורה שניהבמשנת רש"י הספר  הופיע 

   0100510250 :מיוחד במחיר כמויות להזמנתכעת בחנויות הספרים המובחרות; 
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 סגולה נפלאה להינצל מכל צרה וצוקה

 דבר על וברש"י אם. )ז, יב( יקריבנו תודה על אם

, מדברות והולכי, הים יורדי כגון, לו שנעשה נס על הודאה

 צריכין שהם, שנתרפא וחולה, האסורים בית וחבושי

 אדם לבני ונפלאותיו חסדו' לה יודו ןבה שכתוב, להודות
  וכו'. .(כא, קז תהלים)

אמר  –להינצל מכל צרה וצוקה  –סגולה נפלאה 

זצ"ל על הפסוק  האהבת ישראל מויז'ניץהרה"ק 
אלה ויתבוננו חסדי  וישמר חכם בתהלים )קז, מג( "מי

 צריכין ארבעה:( נ״ד ברכות) חז״ל דברי פי על ה'״

 חולה שהיה מי, מדברות הולכי, הים יורדי: להודות

הנה  .ויצא האסורים בבית חבוש שהיה ומי ונתרפא

 סעודת עושה ויוד מערש שקם לאחר, חולה אדם

 פאהוישר על להשי״ת להודות ברצותו ,הודיה
 כמה על אחת. מאסון שניצל אדם כל וכן, ממחלתו

, חלה שלא, בריא אדם להקב״ה להודות צריר וכמה

 . וצער אסון בא לידי שלא ואיש

 פקח אדם — חכם״ ״מי: ה'אהבת ישראל' ומפרש

 מאסונות עדין כשנשמר — ״וישמר אלה״, לה' מודה

 ה׳״ ״ויתבוננו חסדי כי, הצרה עליו תבוא בטרם, האלה

 ובכל יום בכל עמו שעושה, השי״ת בחסדי מתבונן כי —

 .מהצרות נצלי זאת בזכות וממילא, ובכל שעה עת

 קדוש ישראל

 

 צדיקים מודים לה' בכל יום

 רשתלא הזכיר תודה בפ מדוע ש לדקדקוישם. 

כי ויקרא כשהזכיר כל הקרבנות לבני ישראל ולא הזכירו 

 .צו כשהזכיר הקרבנות להכהנים ר'בפ אם

אינם  המוני העםהדכבר כתבתי במקום אחר ד"ל וי

נעשה להם נס שניצולו מקריבים תודה אלא אחר ש

לבני ישראל לא  על כן ,מצרה "חולי ים יסורים מדבר"
אם יקרא לך  'אם על תודה יקריבנו כפותח פיו'אמר להם 

משא"כ הצדיקים כגון כהני ה'  ,מקרה צרה ותינצל

ועל נסיך שבכל יום 'מקריבים תודה בכל יום דאמרינן 

ים )נסים נסתר 'תיך שבכל עתועמנו ועל נפלאותיך וטוב

שנעשו לנו יום ויום ולכן אומרים בכל יום מזמור לתודה( 

 .בפ' צו שדבר עם הכהנים אמר על תודה יקריבנו על כן
ז"ל בפ' אמור לרצונכם תזבחו  הפלאהוכבר אמר מורי ב

 .לא תמתינו להקריב עד עת צרה אלא לרצונכם תזבחו

 תורת משה להחתם סופר

 

 ועל נסיך שבכל יום ויום

 (.טו, ז) למיו ביום קרבנו יאכל וגו'ובשר זבח תודת ש

זצ"ל: קרבן תודה  האמרי אמת מגורשח הרה"ק 

נאכל ליום אחד. והטעם, כי קרבן תודה בא על נס ובכל 

יום ויום ישנם נסים חדשים, "ועל נסיך שבכל יום עמנו", 

 לכן כל יום ונסו, וכל נס וקרבנו.
 אמרי אמת

 

 פרשת הקרבנותב לגלות האחרוןביאור נפלא מדוע רמז האוהחה"ק 

 כל המזבח על מוקדה על העלה הוא העלה תורת זאת לאמר בניו ואת אהרן את צו
 )ו, ב(.  בו תוקד המזבח ואש הבקר עד הלילה

אחרון שאנו בו לנחמנו , תרמז כל הפרשה על גלות הבאור החיים הקדושכתב 
מאנה הנחם נפשו בראותו אורך הגלות, עיי"ש באריכות נו, כי כל איש ישראל מעצבון נפש

 דבריו הקדושים.

 להבין לפי דרכו מה שייכות ציווי הקרבת העולה לפי פשוטו של מקרא. ויש

רמ"ע השכתב  מה ל פיע ,י"ל :ר בדרך נפלאביא (ב"מהר"א ט-) חידושי תורהבספר 
ב אמרו על אליהו שהוא מקריבעשרה מאמרות )מאמר אם כל חי ח"ג סכ"ג(  מפאנו

תמידין בבית המקדש, ואף על פי שהוא שמם, שהרי בקדושתו עומד, ואתיא כי הא 
לו  ונזנינן בסוף מסכת עדיות )פ"ו, מ"ו( מקריבין אף על פי שאין בית, ואפשר שנגדת

שיהיו  ולומר[]בור, ואינו רחוק להאמין משל צי םשיהיו באיקופות מתרומות הלשכה כדי 
ומהעורות הקדשים  .אבות העולם עומדים על גביו למעמד, והימן ואסף וידותון משוררים

כל הם של יתויזכדכתיב בהו )בפרשתנו ז, ח( "לו יהיו", אמרו שהוא עושה מגילות, וכותב 
 עכ"ד. ישראלאחד ואחד מ

, כי פעם זצ"ל הישמח משהמקובלני מזקיה"ק  )בפר' אמור( הייטב לבזקיה"ק וכתב 
אחת אחר שסיים תפילת שמונה עשרה עלה בלבו להתפלל לראות הדבר הלזה, ועם 
לבבו אמר אולי קיימא לי שעתא ואזכה לראותו. ותיכף התפלל על זה, ומילא ה' שאלתו 

 הונה עומד ומקריב כסדרו עכ"ל.וראה עין בעין את אליהו מלובש בבגדי כ

וידוע העובדא בזה )הובא בדרכי חיים( כי פעם אחת בליל התקדש חג הפסח הזכיר 
זצ"ל, וסיים מאוהעל ]בעל הישמח משה[ זצ"ל מה שסיפר הרה"ק  מרן הדברי חיים ק"ז

ואמר, אם אליהו מקריב תמידין בזמן הזה, מסתמא הוא מקריב גם קרבן פסח, ולכאורה 
, ואין אין שוחטין את הפסח אלא למנוייו"ל פי שורת הדין )רמב"ם הל' קרבן פסח פ"ב( ע

שוחטן אלא על מי שראוי לאכול ממנה כזית, שחטו שלא למנוייו או למי שאין כל אחד 
איך נשחט הפסח בזמן הזה, אלא ודאי דממטי . ואם כן "יכול לאכול כזית, הרי זה פסול

דור, כך אמר הדברי חיים, ואחרי שסיים את דבריו אכל מיד ומייתי כזית ממנה לצדיקי ה
את האפיקומן בהתלהבות נוראה, עד שנדמה למסובין שאוכל כזית מקרבן פסח, ואף הן 

 .עכ"ד היו רואים כמו שומן של בשר צלי כעין נוטף מעל פני קדשו

פיסקא הא לחמא עניא(  ,ט"ב י"זה ביאר כ"ק מרן דודי זקני זצ"ל )הגדש"פ מהרוב
, לשנה הבאה , השתא הכאמאמר בעל ההגדה, "כל דכפין ייתי ויכול, כל דצריך ייתי ויפסח

אינו מובן השייכות, ולכאורה  –, לשנה הבאה בני חורין" , השתא עבדיבארעא דישראל
ומר הכוונה, "כל דכפין ייתי ויכול" היינו אכילה השוה לכל, "כל דצריך ייתי אמנם יש ל

ח, אמנם כל זה הוא " היינו כי מי שהוא ראוי יוכל אפילו בזמן הזה לאכול מקרבן פסויפסח
. אבל "לשנה הבאה בארעא דישראל" שנהיה אז השתא הכא""כאשר  להרק ליחידי סגו

חורין מיצר הרע ומשעבוד המלכיות, ואז נזכה כולנו לאכול שם מן הזבחים ומן  בני
      הפסחים עכ"ד.

כתובים על ספר דברי הימים,  ויסוד דבריו הקדושים של הרמ"ע מפאנו, הלא הם
 ב, ג(, הנה אני בונה בית דבה"י ב)ך ע"ה אל חורם מלך צר לאמר במה ששלח שלמה המל

אמר רב גידל אמר רב זה מזבח בנוי  לשם וגו' לעולם זאת על ישראל, ובגמרא )מנחות ק:(
, יש מי שאומר חלוקין מדרשות ,ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו קרבן, וכתבו בתוס'

, ויש מי שאומר כבשים של אש, והיינו דאמרינן בשמונה עשרה נשמותיהן של צדיקים
שי ישראל ותפלתם מהרה באהבה תקבל ברצון, ויש אומרים , ואבעבודה )ברכת רצה(

דקאי אדלעיל, והשב את העבודה לדביר ביתך ואשי ישראל ע"כ. על כל פנים מבואר מזה 
 כי הקרבנות תמידים כסדרם נקרבים גם בזמן הזה.

 כל המזבח על מוקדה על להוהע הוא להוהע תורת זאתיאור דברי הכתוב "וזהו ב
שייך התמיד  –ת הקרבת קרבן עולה יינו כי מצוה" בו תוקד המזבח ואש הבקר עד הלילה

, ואף כי נגרשו אף בזמן הזה ימי הגלות הנקראים לילה, כי המזבח עומד בקדושתו לעולם
ואליהו עומד ומקריב  טלהחלת ה' ונחרב הבית, התמיד לא נתבבני ישראל מהסתפח בנ

, וזהו המכוון בדברי האור החיים הק', שרמז לגלות האחרון בפרשת חלב ודם אשה לה'
      .עכ"ד ודפח"ח הקרבנות

 . 

 במשנת האור החיים הק'
 לחפצים להתענג בדברי האור החייםיעקב שלמה שיינברגר טור מיוחד מאת העורך הרב 
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את בשר הקדשים הנאכל לכהנים בשבעת 
כי יש לבשלו ימי המילואים, מדגישה התורה 

 חויקרא בפרשתינו )נאמר עובר לאכילתו. כך 
לּו "(: לב-לא יו ַבשְֻּ נָּ ַויֹּאֶמר מֶֹּשה ֶאל ַאֲהרֹּן ְוֶאל בָּ

ם תֹּאְכלּו אֹּתֹו ר ֶפַתח אֶֹּהל מֹוֵעד ְושָּ שָּ  ...ֶאת ַהבָּ
ְשרֹּפּו ֵאש תִּ ֶחם בָּ ר ּוַבלָּ שָּ ר ַבבָּ גם וכך  ".ְוַהמֹותָּ

 כטשמות בשעת הציווי, בפרשת תצוה )נאמר 
ְלתָּ ": (לד-לא שַֻּ ח ּובִּ קָּ ים תִּ אִּ לֺּ ֶאת  ְוֵאת ֵאיל ַהםִּ

דֹּש קֹּם קָּ רֹו ְבמָּ ן  ...ְבשָּ ים ּומִּ אִּ לֺּ ְבַשר ַהםִּ ּוֵָּתר מִּ ם יִּ ְואִּ
ֵא  ר בָּ ַרְפתָּ ֶאת ַהמֹותָּ ש ֹלא ַהֶלֶחם ַעד ַהבֶֹּקר ְושָּ

י קֶֹּדש הּוא ֵכל כִּ  ".ֵיאָּ
י שאר נהעדפה זו של בישול על פעל 

שר לאכילה, כמו בהאפשרויות להתקין את ה
צלייה ושליקה, עמד הגאון רבי אהרן לוין, רבה 
הנודע של ריישא וחבר הסיים הפולני, בספרו 
'הדרש והעיון' )ויקרא מאמר סט(, בשאלה אותה 

 הוא מותיר ללא מענה.
שהכהנים צריכים לאכול את קיימא לן הנה 

תן להם כמתנות כהונה כשהוא צלי הבשר הני
 (: לב בקחולין )

 אמר רב חסדא: מתנות כהונה אין נאכלות"
 ,מאי טעמא .אלא צלי, ואין נאכלות אלא בחרדל

לגדולה, כדרך  – 'למשחה' (במדבר יח)אמר קרא 
  ."שהמלכים אוכלים

וידועים דברי רבותינו בעלי התוספות על 
 אתר:
( ב צכל התדיר )זבחים  רקדבפ ,וא"ת"
ובכולן רשאין הכהנים לשנות באכילה ' נןאמרי

ואמר בגמרא  ',לאוכלן צלויין שלוקין מבושלין
פירוש לגדולה  'למשחה'טעמא משום דכתיב בהו 

ונראה דודאי כמו שטוב  .כדרך שהמלכים אוכלין
לו ונהנה יותר מצי אכיל להו אבל אדם שטוב לו 
צלי כשלוק ומבושל יאכל צלי שהוא דרך גדולה 

 ."ותרי
קובעים איפוא התוספות שבוודאי העדיפות 

בשר הקדשים היא 'כמו  אכילתהראשונה לצורת 
שטוב לו ונהנה יותר'. ולכן מי שנפשו חשקה 

בדווקא בבשר שלוק או בבשר מבושל, אינו צריך 
לצלות את הבשר. אולם מי שאין לו עדיפות 

ומבחינתו טוב לו הבשר  לצורת הכנה מסויימת
לו ראוי שהרי , הן כשהוא מבושל והן כשהוא צלי

 צלי, שכן דווקא שיהדר לאכול את הבשר כצלי
 המלכים. מנהג, כוחשיבותדרך גדולה  אוה

אכילת בשר חשיבות ואם אכן עיקר 
צלי, מקשה בעל התקנתו כהוא בהקדשים 

 שיתקינו את תיתי נקבע 'הדרש והעיון': מהיכי
הבשר בימי המילואים כבישול דווקא ולא כצלי, 

כדרך בעוד שצלי הוא מצוה מהמובחר בהיותו 
 שהמלכים אוכלים.

מחדד בעל 'הדרש והעיון' את שאלתו ואומר 
כי אין להשיב ולומר שלשון 'בישול' במקרא יכול 

נאמר כלפי להיות במשמע גם 'צלי', וכמו ש
ְלתָּ "(: ז טזדברים קרבן פסח ) שַֻּ ַכְלתָּ ּובִּ , "ְואָּ

זהו צלי אש, שאף הוא  -ובשלת " :רש"יופירש 
, שהלוא הפסח נאסר בבישול, וכמו "קרוי בשול

ֶםמּו נָּא "(: ט יבשמות שנצטווינו ) ַאל תֹּאְכלּו מִּ
שָֻּּ  ֵשל ְמבֺּ י ֵאשּובָּ ם ְצלִּ י אִּ יִּם כִּ אף אם כן , ו"ל ַבםָּ

 כאן נאמר שאין בישול אלא צלייה.
בעניין איסור 'בשר בחלב' זה אינו, שכן 

כמו שנאמר שאינו אסור מהתורה אלא בבישול, 
םֹוֹלא ְת (: "יט כגשמות ) י ַבֲחֵלב אִּ ל ְגדִּ תב ", כַבשֵֻּ

הוא  הפרי חדש )יו"ד סי' פז( שצלי בכלל בישול
, וכפי שמוכח מהפסוק 'ובשלת ואסור מהתורה

 'חוות דעת'הואכלת' שפירושו צלי. ודחה זאת 
 :על אתר

ראיה מקרא  י חדששמביא הפר הומ"
ם ג ,אלמא דקרא לצלי בישול 'ובשלת ואכלת'ד
מקשה  )נו ב(דהא בב"מ  .לאו ראיה הוא ןכ

וכל היכא דכתיב ידו ממש הוא והא  ,הש"ס
 תםהאני ומשני ש ,כתיב ויקח את כל ארצו מידו

אע"ג  ,י"ל מינכא ה ןכם וא .דליכא למימר הכי
היינו צלי הוא משום דליכא  'ובשלת'דקרא 

אבל במקום דאיכא  ,למימר הכא רק צלי
 דהא ידו ,למימר בישול ממש צריך ריבוי לצלי

 כיהילו נמי אשכחן בקרא דהיינו רשותו אפ
ידו ממש צריך ריבוי  מימרליכא במקום דא

ף דאשכחן בקרא דקרי לצלי א כי נמיה ,לרשותו
במקום דאיכא למימר בישול  קוםמכל בישול מ

י איה ברורה הוא לפור ,ממש צריך ריבוי לצלי
 ".ענ"ד

מבואר איפוא מדברי ה'חוות דעת' כלל 
גדול בפירוש המקראות: דווקא במקום בו לא 

יכולים  –ניתן לפרש את הפסוק כפשוטו 
להעמיס בו כוונות אחרות. אולם כל מקום בו 

עלינו לפרשו  –ניתן לפרש את הפסוק כפשוטו 
ולכן דווקא כך ולא להעמיס בו כוונות נוספות. 

בפסוק של 'ובשלת ואכלת' בו לא ניתן להסביר 
את הפסוק כפשוטו, יכולים אנו להסבירו 

'לא במשמעות של צלי. אולם הפסוק של 
תבשל גדי בחלב אמו' שניתן להסבירו 
כפשוטו, יהיה עלינו להסבירו דווקא במשמעות 

 שמעות של צלי.של בישול ולא במ
מסכם בעל 'הדרש והעיון' את ומשכך, 

הלוא : אותה הוא מניח ללא מענה שאלתו
בפסוקים האמורים בימי המילואים בהם ניתן 

רי זה ממש לפרש את ציווי הבישול כפשוטו, ה
שהכוונה היא  כאיסור בישול בשר בחלב

לבישול דווקא ולא לצלי, בשונה מהפסוק של 
אפשרות  חוסרמחמת 'ובשלת ואכלת' בו 

ואם כן  .כצלי אנו מפרשים אותו אחרת
: אם עיקר המצוה השאלה במקומה עומדת

באכילת קדשים היא בצלי, מהיכי תיתי בא 
 .הציווי בימי המילואים על בישול דווקא

 

 עיון בקושיה

האמת היא שבעל 'הדרש והעיון' מרחיב 
את שאלתו גם כלפי פסוק נוסף בפרשתינו, 

(: כא-יח וויקרא החטאת )האמור כלפי קרבן 
יו ֵלאמֹּר זֹּאת תֹוַרת " נָּ ַדֵבר ֶאל ַאֲהרֹּן ְוֶאל בָּ

את ם  ...ַהַחטָּ ֵבר ְואִּ שָֻּּ ל בֹו יִּ שַֻּ י ֶחֶרש ֲאֶשר ְתבֺּ ּוְכלִּ
ם יִּ ַטף ַבםָּ ה ּומַֹּרק ְושֺּ לָּ שָֻּּ י ְנחֶֹּשת בֺּ ְכלִּ וכלשונו: , "בִּ

 "ומבואר גם כן דעיקר המצוה היתה בבישול".
שעל פרט זה סבור אני כי טעות  אלא

לצורה  , שכן הפסוק אינו מתייחסוהייתה ביד
המועדפת בה ראוי לאכול את הבשר, אלא זו 

הבשר אירע ובלבד שהפסוק מפרט שאם 
עליו להשבר, ואם בכלי  –בושל בכלי חרס 

עליו להשטף ולהתמרק במים, ודינים  –נחושת 
 אוים להאמר גם אילו עיקר האכילה החייבאלו 

ולא בבישול, שכן התורה מפרטת  בצלי דווקא
את ההלכה גם בעבור אלו שמעדיפים בישול 
על פני צליה, וכמו שכתבו התוספות שבכהאי 
גוונא שנוח להם בשר מבושל יותר מבשר צלוי 
ראוי להם להדר אחר הבישול דווקא, שזהו 

 'למשחה לגדולה' אצלם.
היה מקום ליישב והאמת שבכלל 

 אצל ימי המילואים הקושיה עיקראת בפשיטות 
שכלפי שמיא גליא, ואף משה היה יודע, ולומר 

את הבשר כשהוא  לאכולשאהרן ובניו מחבבים 
 חייבים היו, ומשכך יותר מכשהוא צלי מבושל

שזהו  כדברי התוספותדווקא, ולהדר אחר מבושל 
ושמא סבר בעל 'הדרש  .'למשחה לגדולה' אצלם

 והעיון' שדוחק לומר כן.
 

 : בבמה לא היה דין 'למשחה לגדולה'חידוש

ישוב קושיית בעל 'הדרש והנראה לומר ב
מה "ב(: לד א"ז עמה דאיתא ) בהקדם והעיון'

בחלוק לבן. רב  ,שימש משה שבעת ימי המלואים
וכתבו  ."כהנא מתני: בחלוק לבן שאין בו אימרא

 התוספות: 
 לודאפי ,ה"ר יעקב מאורליינ"ש פירש"ו

ימי המלואים שהיה  שבעתכל  קוםמכל מנתקדשו 
 ,משה מעמיד המשכן ומפרקו היה נחשב כמו במה

 בבמה כדאמר בפ"ב דזבחים )קיט ואין בגדי כהונה
ואין להקשות הלא אין חטאת קרב בבמה  .(ב

דמצינן למימר הוראת  ,וחטאת מלואים קרבה שם
לא מצינו חטאת יחיד ד ,שעה היתה כמו שריפתה

 ".נשרפת אלא זו
ספות מבארים שהסיבה לכך היינו: התו

שבימי המילואים לא שמשו קבעה הגמרא ש
א לפי שדין המשכן הכהנים בבגדי כהונה, הי

הלוא אין בגדי כהונה היה כבמה, ובאותם ימים 
, בימים אלו חטאתקרבן הקריבו אם כי ו בבמה.

י נפהגם שאין חטאת בבמה, לא עשו כן אלא מ
 .הוראת שעה

חדש שבבמה ללולי דמסתפינא הוה אמינא ו
אין דין "למשחה לגדולה", ומשכך גם בימי 
המילואים לא היה דין אכילה באופן של "למשחה 

 לגדולה".
נודע בעל 'מחידושו הידוע של הגאון צא ולמד 

שאין איסור אכילה באנינות בקדשי במה,  'ביהודה
 (: ז בלברכות )צל"ח בספרו וכמו שכתב 

גדול שאינו אוכל  אומר אני דהא ליתא, דכהן"
וגו',  'ואכלתי חטאת היום'אונן ילפינן מאהרן דכתיב 

בקדשים הקרבים במשכן כתיב, אבל בבמת  ןכם וג
.. איברא שיש לנו .יחיד לא שמענו איסור אכילה

ואמנם  .אבל אין כאן מקומו ,אריכות דברים בזה
הוצרך לדברינו כאן דאיסור אכילת אונן בקדשים 

ילפינן, ומינה דהיינו מהקישא דקדשים לפסח 
קדשים דומיא דפסח שקרב בבית המקדש או אף 
בשעת היתר הבמות בבמה גדולה, דהרי פסח לא 

אבל קדשים שמקריבים  ...משכחת לה בבמה קטנה
בבמה קטנה אינן נכללים בהיקש הזה, ולכן קדשי 

  ".במה קטנה מותרים לאונן
( שאיסור והנה כבר כתב הסמ"ג )ל"ת רסד

הוא מצד דין שורשו אכילת קדשים באנינות 
שבכלל מאתיים איפוא 'למשחה לגדולה'. ונמצא 

בבמה אין איסור דעת הצל"ח היא שאם ש –מנה 
אין דין בבמה אכילה באנינות הרי שדעתו היא גם ש

 'למשחה לגדולה'.של 
או כלך לך לדרך אחרת, כי הנה נודע חידושו 

ימי המילואים לא , שב'משך חכמה'הנפלא של ה
 (: שמות כט לדהיה איסור נותר )

ואם יותר מבשר וכו'. לא הזכיר שלא יותירו "
כמו שצוה בכל הקרבנות, פשוט שלא יוכל אחד 
לאוכלו, ואכילה כזה לאו מצוה, לכן אין מהנימוס 
להזהירן על זה. ולכאורה יתכן לומר דבבמה אין 

שוה איסור להותיר. והא ששנינו בסוף זבחים הזמן 
בבמה, היינו שאם נותר אסור לאוכלו. ותוספות 

דכיון שלא היו המחיצות  ,כתבו בעבודה זרה
קבועות דין במה היה להם, ולכן לא היה אסור 
להותיר. ובפסח שאני, שבארתי במקום אחר דדין 

 ."קדשי מזבח היה במצרים שנתגלה שכינה
 'החינוך'ספר כבר האיר את עיננו בעל הנה ו

נותר הוא מדיני המלכות והגדולה, שיסוד איסור 
 :(ח' מצואלו דבריו באיסור נותר בשר הפסח )

וזה שנצטוינו שלא להותיר ממנו, הענין הוא "

 בישול או צלייה?
   ?מדוע בשבעת ימי המילואים התקינו את הבשר לאכילה על ידי בישול ולא על ידי צלייה

 ערד ',מזהב הנחמדים' ס", מח'האבות באר' המדרש בית ראש ,דנדרוביץ ישראל הרב
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כדרך מלכים ושרים שאינם צריכים להותיר מתבשילם מיום אל יום, 
ועל כן אמר שאם יותר ממנו שישרף כדבר שאין חפץ בו, כדרך מלכי 

בלב שבאותו זמן גאלנו השם יתברך אדמה. וכל זה לזכור ולקבוע 
 ."מעבדות, ונעשינו בני חורין, וזכינו למלכות ולגדולה
, הרי שבכלל נותרואם אכן לא נצטווינו בבמות על איסור 

שאין דין 'למשחה לגדולה' אמור בבמות, ולכן אין  –מאתיים מנה 
 ריעותא בכך שמותיר ומשאיר מיום אל יום

בזה מתורץ  שהוכחנו כי אין בבמה דין 'למשחה לגדולה' ומעתה
שאכן דווקא בימי המילואים  ,להפליא קושיית בעל 'הדרש והעיון'

דין במה, ובבמה  למשכןהתורה לשון של בישול, כיון שהיה  תפסה
את  ואין חיוב לאכול'למשחה לגדולה' אכילה באופן של חיוב אין כל 

  הבשר כשהוא צלי.
 נותר'תוצאה מדין '

מה שהבאנו על הקשר בין דין 'למשחה עוד רגע אדבר כלפי 
לגדולה' ואיסור נותר, שלדברי החינוך מושתת יסוד איסור נותר על 

שכל  לאידך גיסא,מקום אתנו לחדש הנה  ,דין 'למשחה לגדולה'
, ' הוא פועל יוצא מדין איסור נותריסוד דין 'למשחה לגדולה

, בגדולה וכדרך מלכים את המתנות כהונה אוכלשמהיות וכשהאדם 
יכול  אם כשאוכל כפי מה שיותר נעים וערב לו ואם כשאוכל בצלי,

, הרי שמטרת האכילה באופן כזה באה אכן בכדי יותרל והוא לאכ
 שלא יותיר.

ואם נתבאר שבשבעת ימי המילואים לא היה איסור נותר, שוב 
שמטרתו  דולה'כבר לא היה צורך באכילה באופן של 'למשחה לג

הוא למנוע נותר, ולכן דווקא בימים אלו תפסה התורה לשון של 
)אם כי ראוי לדעת, שבסופו של דבר אכן לא נותר ולא  בישול דווקא

 .(את עינינו)סו"פ צו( כלום, כפי שהאיר המשך חכמה 
 

 אימתי נתחדש דין 'למשחה'

של והנה כל דברינו עד כה אמורים מתוך הנחת היסוד שדין זה 
'למשחה לגדולה' כבר נאמר לישראל תיכף ומיד עם דיני הקרבנות 

, אולם אין הדברים נהירים כלל ועיקר, שכן דעת ומתנות הכהונה
הגאון רבי יהונתן אייבשיץ שכלל אין דין כזה מהתורה, וכך כתב 

 בספרו 'כרתי' )סי' סא אות יד(:
'למשחה לגדולה' הוא רק מדרבנן,  "ולכאורה יש לומר דזהו

זרוע ולחיים שנאמר  תואסמכתא 'למשחה', דהא לא כתיב במתנו
 .בפרשת שופטים, ועיין רמב"ן כי הוא מצוה חדשה"

ואם כי לא אדע מהיכי תיתי מצוה זו של 'למשחה' האמורה 
בפרשת קורח לא יהא כוחה יפה מכאן ואילך לכל מאכלים 

מתנות זרוע לחיים וקיבה שנאמרו שמשולחן גבוה קזכו, ואף על 
עדיין אין מניעה לומר שחידוש לנידון דידן אולם  .בפרשת שופטים

 ושנצטווזה של 'למשחה לגדולה' לא בא אלא מאותה שעה ואילך 
, . כך שבימי המילואים כלל לא היה עדיין ציווי זהבו בפרשת קורח

 .ולא היה כל העדפה לצלי על פני מבושל
 

 אף צלי קדירה –בישול 

ניתן  אולם אחרי ככלות הכל עדיין יש מקום להקשות: אמנם
מהיכי אך באכילת צלי דווקא, חיוב  לא היהשבימי המילואים לומר 

לשון של בישול ולא לשון של צליה,  לתפוסתיתי העדיפה התורה 
 .תבהיותה דרך גדולה וחשיבו אם בצלי יש מעלה יותר מהבישול

מה שהביא הדרכי בהקדם בעיקר העניין נראה לומר על כן היה ו
שדין 'למשחה לגדולה' הוא לאו )יו"ד סי' סא ס"ק עח( תשובה 

 : דווקא בצלייה באש ממש כי אם גם בצלי קדירה
"עיין בשו"ת מעשה אברהם הספרדי, חיו"ד סי' יט, שעמד על 
המחקר אי ר"ל דווקא צלי על גבי גחלים או דלמא דהוא הדין צלי 

והאריך בפלפולו והעלה בראיות דלאו דווקא צלי על גבי רה. קדי
גחלים, דהוא הדין נמי צלי קדירה, דצלי קדירה נמי נקרא צלי לעניין 

 זה, עיי"ש".
שפעמים והתורה בדברה על התקנת הבשר נו הרואות יוהנה עינ

ופעמים שהיא  במיםמדגישה שמדובר על בישול באופן של בישול 
בלשון תורה הוא שם  'בישול'ש ברור איפואו. בסתמאבישול כותבת 

 זאת , אלא שניתן לעשותבתוך קדירה כולל להתקנת בשר לאכילה
 מעתה בוודאיו. קדירהכצלי משקים וניתן לעשותו מים או בשאר ב
בישול הוא רק בבשר בחלב איסור נאמנו דברי החוות דעת שש

יכולים אנו ואין  ,, שהרי הפסוק אומר 'בחלב אמו'דווקא יםשקבמ
, כפי שהאריך לרבות אפילו צלי קדירה ובוודאי שלא צלי אש

האמור בתורה סתם בישול גם החוות דעת יודה ש. אולם למעניתו
תפסה התורה  שפירצלי קדירה, והן בישול במים והן כולל בתוכו 
, ואף אכילה באופן של בימי המילואים לפי שהכל בכלללשון בישול 

להאריך טובא בבירור לשון 'בישול'  ואם כי יש .'למשחה לגדולה'
לא באנו כאן אלא להעיר, ותן  אנובלשון מקרא ובלשון חכמים, 

 לחכם ויחכם עוד.
 

 

 

 לפרנסה מעבירות של ישרא

 (. ט ז,) וגו' והנותרת ממנו יאכלו אהרן ובניו
בעל התפארת יעקב, רבה של וורשא, ערך שיחה עם  רבי יעקב גזונדהייט

אחד האדמורי"ם של ווארשא, ותוך כדי שיחתם העיר לו רבי יעקב, שלכאורה 
הוא הרבי, מתקיים ומתפרנס מעבירותיהם של ישראל, מן ה"פדיונות" שהוא 

 ת, האמורים לכפר בהם על עוונותיהם.לוקח מבעלי העבירו
'מן הנותרת', מן הקרבנות,  –השיב לו הרבי, שאף הכהנים התפרנסו כך 

 שבאו לכפר על חטאים מחטאים שונים.
אומר: שלכן תיקנו תפילה הדברי חיים מצאנז ועל כך היה הרה"ק בעל 

נא מיוחדת בשביל הרבי, החי ומתקיים מצרותיהם של ישראל: "ויתיהב לנו מזו
ופרנסתא טבתא בלי צרה ועקתא" )זמירות שבת(, שיזמין לו ריבונו של עולם 

שלא יהא צריך להתפרנס מצרותיהם של ישראל ולצפות עד  –פרנסה טובה מזו 
שיבוא אליו יהודי מטופל בדאגות ובצרות לשפוך לפניו את לבו ויביא עמו 

 "פדיון".    
    אמרות חכמה

 לתפילה ולא לאכילה

 (. ט ז,) וגו' בלולה בשמן וכל מנחה
מעשה בפיקח אחד שעבר ברחוב, ושמע קול קורא אליו: "מנחה" בוא 

 והצטרף למנחה פשוטה.
נענה ואמר: אילו הייתה לך מנחה בלולה בשמן, האם גם אז היית קורא לי 

 לבוא ולהצטרף?
זצ"ל: פעמים רבות שמעתי  רבי ישראל סלאנטערוכך אומרים בשם 

וברים על יד בית הכנסת "קדושה" "קדושה"! אך לא נזדמן שקוראים ליהודי הע
 לי לשמוע שהסועדים יקראו לעוברים ושבים "סעודה, סעודה"!

 

 בין הטמא לבין הטהור

 (. יט ז,) וגו' והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל
, על אברך אחד מן הנכנסים והיוצאים בעל התניאמסרו פעם להרה"ק 

תחבר עם המשכילים. הזמין אותו הרה"ק מלאדי והסביר לו, אצלו, שהתחיל לה
 שההתחברות עם קלי עולם יכולה להשפיע עליו ולהטותו מהדרך הישרה.  

אי אפשר כל כך בקלות להשפיע, והוסיף  –אמר האברך בשחצנות  –עלי 
בבדיחה: הרי לכם סימן, שאני מתחבר ומתיידד זה זמן רב עם החסידים וטרם 

 .נעשיתי חסיד..
אצל טומאה כתוב:  –החזיר לו הרה"ק בעל התניא  –אין זה דומה כלל 

והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל, בנגיעה בעלמא סגי לטמא את הטהור. 
אבל מצינו בתורה גם נגיעה בקדושה: כל אשר יגע בבשרה )של חטאת( יקדש 

ל )לעיל פסוק ו, ט( ואמר חז"ל )זבחים צז(: כל אשר יגע בבשרה יקדש, יכו
אפילו לא בלע? תלמוד לומר 'בבשרה' עד שיבלע. הרי שנגיעה בקדושה היא 

שאצלך זה  –סיים הרה"ק מלאדי  –רק מתוך בליעה לתוכו, לפנימיותו. בפרט 
 להיפך, עם קדושה יש לך רק נגיעה קלה, ואולם את הטומאה אתה בולע.  

 עיטורי תורה 
 

 בין הסתכלות של רשע לבין הסתכלות של צדיק

ויעש משה כאשר צוה ה' אותו  כל העדה הקהל אל פתח אוהל מועדואת 
 וברש"י זה אחד מן המקומות שהחזיק מועט את המרובה. ד(. -)ח, ג וגו'

זצ"ל בטענה: כל זמן  רבי משה מקאבריןכפרי אחד בא לפני הרה"ק 
תוספו עוד יהודים פרנסתי ניברווח, מש שהייתי יחידי בכפר הייתי מתפרנס

 מתמעטת.
לו הרבי: כתוב בתהלים )לב, י( "רבים מכאובים לרשע, והבוטח בה' ענה 

חסד יסובבנו", 'רבים' העובדה שיש הרבה יהודים במקום אחד 'מכאובים 
לרשע' זה כאב לרשע, אבל 'והבוטח בה' חסד יסובבנו' הלה חושב את זה 

 לחסד שהוא נמצא עם עוד יהודים.
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