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ויהי ביום השמיי קרא משה לאהרן "
  )א, ט(                   "ולביו ולזקי ישראל

 כל) "עב, י(ל אמרו במסכת מגילה "חכמיו ז
".  איו אלא לשון צער–' ויהי'מקום שאמר 

מהו הצער שפקד את אהרן : שאלת השאלה
להקדשת אהרן וביו (ביום השמיי למילואים 

  ?)הכהוהלתפקידי 
 וכך אמם משיבה –לפי הפשט אפשר להשיב 

.  שביום זה באה צרה גדולה על אהרן–הגמרא 
דב . במותם הפתאומי של שי ביו הגדולים

  .ואביהוא
ה עצם התפקיד המכובד 'הי, ולפי פירוש חסידי

לאהרן " צרה"של כוהן גדול במשכן בבחית 
מי אי ומה : שאמר וחזר ואמר. הצוע והעו

  ?שתמיתי למשרה עלה וחשובה זו, אי
המכוה , הצדיק רבי אורי מסטרליסק

וח לו לאדם שיפיל : ה אומר'הי, "השרף"
מלהיות גדול וצדיק , עצמו לתוך כבשן האש

  ...מפורסם בישראל
  
ויהי ביום השמיי קרא משה לאהרן "

  )א, ט(                       "ולביו
שה מבאר הרב מ? מה טיבה של קריאה זו

פיישטיין שכאן לימד משה רביו עד כמה 
שתהא בעייו , צריך להתכון לדבר מצוה

ויתרכז , כחדשה כדי שיקימה בשמחה
במחשבתו במצוה זו בלבד כאילו רק בזו 

וכן בלימוד תורה יתרכז במה שלומד , צטווה
ומתוך כך יתמלא שמחה ועוג ויועיל לזכרון 

מלים וכל שכן לאשים הע, כגירסא דיקותא
צריכים בשעת הלמוד בערב , ביום לפרסתם

  )דרש משה(          . להסיח דעתם מכל דבר אחר

  
בקר - ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן"

  )ב, ט(       "לחטאת
ה "שמכפר לו הקב, להודיע: י"כותב רש

ידי עגל זה על מעשה העגל שעשה -על) לאהרן(
  ).' ה–' א. שמות לב(

בעת ימי הרי בכל אחד מש: שאלת השאלה
, שמות כט" (פר בן בקר"המילואים הוקרב 

שקרבן זה בא לכפר על , י מציין שם"ורש; )א
לשם מה הוצרך אהרן להקריב . מעשה העגל

ביום השמיי " עגל בן בקר לחטאת"
  ?למילואים

עם : משיב על כך הגאון רבי יהושע ליב דיסקין
הקמת המשכן היו צריכים להביא שתי כפרות 

, כפרה אחת על כלל ישראל) א: על חטא העגל
  ולכן הוקרב , שלא מיחה כשעשה עגל הזהב

  
  
  
  
  
  
  
. בכל אחד משבעת ימי המילואים" פר בן בקר"
כפרה אישית של אהרן על חלקן בעשיית ) ב

עגל בן בקר "ולכן צטווה להקריב . העגל
  .ביום השמיי למילואים" לחטאת

, בשמות כט: ומוסיף בעיין זה רבי יהושע ליב
 לכפר על מעשה –פר אחד : "י"ב רשא כות

שמכפר לו : "י"ואילו כאן מדייק רש": העגל
  "....על מעשה העגל שעשה... הקדוש ברוך הוא

  

  )  ה, ט(   "'ויקרבו כל העדה ויעמדו לפי ד"
יש קשר הדוק בין : אומרים חכמי ישראל

אחרי שוצרה . הרישא לסיפא של פסוק זה
קיום אחדות אמיתית בקרב שבטי ישראל ו

 שהתקרבו כל –" ויקרבו כל העדה"בהם 
ישראל זה לזה כלב ופש ובלא כל פיות 

.  זכו גם להשראת השכיה בתוכם–עצמיות 
שכן אהבת ישראל ". 'ויעמדו לפי ד: "ככתוב

' אמיתית וכה היא המביאה גם לאהבת ד
  .'ולקרבת ד

, ה אומר'הי) רבי יצחק לוריא(י הקדוש "האר
בה מקבל עליו היהודי - תשלפי התפילה בשחרי

 חייב כל אדם מישראל –עול מלכות שמים 
ואהבת לרעך "לקבל עליו קיום מצוות עשה של 

  ).יח. ויקרא יט" (כמוך

 
תעשו ' ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה"

  )ו, ט(                  "         'וירא אליכם כבוד ה
אותו יצר הרע העבירו : ל משה לישראל"א

כלכם ביראה אחת ובעצה אחת מלבכם ותהיו 
לשרת לפי המקום כשם שהוא יחידי בעולם 

עשיתם כן .... כך תהא עבודתכם מיוחדת לפיו
  .' וירא אליכם כבוד ה–

שהיא , השלימות במצוות בין אדם לחברו
והשלימות , העברת שאת אחים ומחלוקת

במצוות בין אדם למקום שהיא העברת שורש 
יש ,  בשלימותקבלת מלכות שמים, חטא העגל

 –בכוחם להביא להשראת השכיה בישראל 
  )אמרי ישראל(.                   'וירא אליכם כבוד ה

  
תעשו ' ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה"

  )ו, ט("                        'וירא אליכם כבוד ה
כאן מדבר משה לבי , מקשה האור החיים

' ישראל ומצווה עליהם זה הדבר אשר צוה ה
יראה להם אבל לא כתוב ' שתעשו כדי שה

ל "י ז"פ שרש"כ מה שצריכים לעשות ואע"אח
מפרש שזה הדבר הכוה על מעשה אהרן אין 
  זה פשט הפסוק ומסביר האור החיים שבפסוק 

  

  
' הקודם כתוב ויקרבו כל העדה ויעמדו לפי ה

ויש לדייק מדוע לא כתוב ויעמדו לפי אהל 
ו עצמם לשיא מועד אלא הכווה היא שהרימ

בלי שום ' השלמות והביו שהם עומדים לפי ה
. לגדי תמיד' מחיצות וזה מדרגת שויתי ה

וכשהשכיל משה שכלל ישראל השיגו מדרגה זו 
' אמר להם זה הדבר שהשגתם בעמדכם לפי ה

שתמיד תעשו כדי שיראה ' הוא אשר צוה ה
  )מאמר מרדכי(                   . 'אליכם כבוד ה

  
   "...קרב אל המזבח: ויאמר אל אהרן"

  )ז, ט(      
: פי המדרש-על. י"על פסוק זה אומר רש

: אמר לו משה. ה אהרן בוש וירא לגשת'שהי
  !לכך בחרת ?למה אתה בוש

העיר על המדרש זה רבי משה חיים 
מסאדילקוב משמו של סבו רבי ישראל בעל 

בגלל : משה רבו אומר כאן לאהרן; שם טוב
ישן ועוותן והך מלא יראה זה שאתה בי

יתברך וחושב שאיך כדאי ' ובושה מפי ד
 דווקא משום כך בחרת –והגון לכהוה 
: א יט"ככתוב בתהילים , לתפקיד רם זה

רוח כעת ושפלה " (זבחי אלוקים רוח שברה"
  )של האדם

  
  ..."ותאכל על המזבח' ותצא אש מלפי ד"

  )         כד, ט(
בכל המקרא כולו : אומרים חכמי ישראל

שירדה אש מן , עשרה פעמים- מציו שתים
שבמחצית אחת של . השמים ומופלא הדבר

במחצית : המקרים היתה ירידת האש לטובה
  .האחרת של המקרים היתה ירידת האש לרעה

ירידת האש משמים היה לטובה בששת 
ביום השמיי למילואים ) א: המקרים הבאים

המזבח את על "ירדה אש  מן השמים ושרפה 
ה זה אות 'והי): כד, ט" (העולה ואת החלבים

) ב. 'שקרבותיהם תרצו לפי ה. לבי ישראל
' ידי מלאך ד-קרבו של גדעון עלה באש על

אבי , קרבו של מוח) ג). כא, שופטים ו(
שופטים (' עלה באש בוכחות מלאך ד. שמשון

, קרבו של המלך דויד עלה באש)ד). כ-יט, יג
דברים (הגורן של אדן היבוסי בעת קיית 

) ה). 'השווה סוף שמואל ב: כו, כא, הימים א
-בעת חוכת בית. קרבו של שלמה עלה באש

קרבו של ) ו). א, ז, דברי הימים כ(המקדש 
. אליהו בהר הכרמל עלה באש מן השמים

הוא ' וכתוצאה מכך הכירו המוי העם שד
  ).ט"ל- ח"ל. יח, מלכים א(האלוקים 

ש משמים היתה לרעה בששת ירידת הא
האש שהמיתה את דב ) א: המקרים הבאים

האש שהמיתה ) ב). ב, י(בי אהרן , ואביהוא
) ג). א, במדבר יא(המתאוים במדבר  את

, האש ששרפה את מאתים וחמישים האשים
) ה- ד, )לה, במדבר טז(שהצטרפו לעדת קורח 

  מברכין החודש אייר
   חלקים11 דקות 48 7ה עהמולד יום רביעי בבקר ש

 ראש חדש בימים רביעי וחמישי



 פעמיים שרפה אש משמים שר חמישים
 ששלח, )האשים שלוחמישים (וחמישיו 

ה כדי לתפוס את אליהו הביא 'המלך אחזי
האש שפלה מן ) ו). יב: י, א' מלכים ב(

איוב (השמים ופגעה בצאן ובערים של איוב 
  ).טז, א
  
ויקחו בי אהרן דב ואביהוא איש "

  )א, י("                                            מחתתו
 מחתתו ל דורשים על זה שלקחו איש"חז

שכל אחד עשה מעצמו ולא טלו עצה זה 
מרבה עצה "וזה מה שכתוב במשה . מזה

שאף על פי שכל אחד חשב " מרבה תבוה
לעצמו שהוא עושה דבר כון יתכן שאם היו 

שאף . וטלים עצה זה מזה היו חוזרים בהם
על פי שעל עצמו קשה לאדם לראות חסרון 

  )מר מרדכימא(            .על הזולת יכול לראות

  
  )א, י(       "אש זרה אשר לא ציוה אותם"

רמז בזה שעיקר גדול הוא לקיים את מצוות 
ואם חסר הציווי חסר ' מפי שכן ציוה ה' ה

אשר "העיקר לכן וסח כל הברכות הוא 
הקדושה היא בגלל " קדשו במצוותיו וצוו

הציווי ודב ואביהוא אף שהיו קדושים ועשו 
עשו משום שעשו מעשיהם לשם שמים 

  )ם"חידושי הרי(           .מעשיהם בלי הציווי

  
ותאכל אותם ' ותצא אש מלפי ה"

  )ב, י("                                'וימותו לפי ה
ה יותר "סילוקן של צדיקים קשה לפי הקב"

, ממאה תוכחות חסר שתיים שבמשה תורה
  )איכה רבתי". (ומחורבן בית המקדש

  . יותר מחורבן בית המקדשמדוע אף
ד וראש "אב, ר פסח פרוסקין"ביאר הג

החפץ "בהספדו על מרן , ישיבת קוברין
עוד היה , כאשר חרב בית המקדש": חיים

בקיומם של , לפיו יתברך תחומין קצת
הרי בתי , שכל זמן שהם חיים. הצדיקים
עומדים על , אלו מקדשי מעט, מדרשות

וכם והם הצדיקים יושבים בת, תילם
לא כן שעה . ועוסקים בתלמוד תורה

שוב לא ותר במה , שמסתלקים הצדיקים
יותר , לכך קשה סילוקן לפיו, להתחם

  )מפי רבי פסח פרוסקין(            מחורבן הבית

  
ותאכל אותם וימתו ' ותצא אש מלפי ה"

  )ב, י(                 "'לפי ה
לא מתו שי בי אהרן עד שהורו הלכה בפי "
חומר העוון של מורה הלכה בפי ". שה רבןמ

רבו טעון הסבר כי אמם יש כאן פגיעה 
בכבוד הרב אך מדוע מגיע על זה עוש חמור 

טעמם של דברים יובן אחרי עיון ? כמיתה
עקיבא משלו ' אמר ר) "א"א י"ויק(במדרש 

ישראל לעוף מה העוף הזה איו פורח בלא 
 דבר כך ישראל אים יכולים לעשות, כפים

פ שאומות העולם יכולים "אע". חוץ לזקים
, לעשות הכל גם בלא זקים ישראל אים כך

חומר העוש , כי הזקים לישראל הם ככפים
בפי רבו ובע משום בטול  של המורה הלכה

כל זמן שהערים . מעלת הזקים האדירה
 יש לכלל ישראל –שמעים לרבותיהם 

ה אבל כאשר כל אחד מורה הלכ. זקים
אין .  מאבדים ישראל את זקיהם–לעצמו 

אלא של קיום כלל , כאן עיין של כבוד גרידא
  )ח שמואלביץ"הגר(                 .          ישראל

  
  )ג, י(                  "וידם אהרן" 

": בעל הטורים", מעיר כאן רבו יעקב בן אש
בכל המקרא כולו מציו רק שתי פעמים את 

וידום "בפרשה זו אמר ) א": וידום"המלה 

בסיפור (בספר יהושע אמר ) ב; "אהרן
וידום "; )מלחמת יהושע בחמשת מלכי כען

שלהשיג , דבר זה בא לרמז לו). יג, י" (השמש
הוא דבר היוצא " וידום אהרן"מדרגה של 
הוא " וידום השמש"כשם ש: מגדר הרגיל

הפועל ביגוד לדרך , מאורע יוצא מן הכלל
  ...הטבע

  
אחיכם כל בית ישראל יבכו את ו"

  )ו, י(                "'אשר שרף ד, השרפה
- שצרתם של תלמידי, מכאן: י"כותב כאן רש

שאלת . חכמים מוטלת על הכל להתאבל בה
. ל את אהרן"מפי מה משבחים חז: השאלה

ודורשים על , שהבליג על אסוו במות ביו
שתק וקיבל ): ג, י" (וידום אהרן"הכתוב 

, י"וכן מציין רש: עב, ו"זבחים קט(? שכר
שתייחד , שאהרן קיבל שכר על שתיקתו

עימו בדיבור ואמרה לו לבדו פרשת שתויי 
  ).יין

רבה של , השיב על כך רבי יוסף שאול תזון
ה זה אבל 'לגבי אהרן הי: ט"לבוב במאה הי

וייסורי הפרט חייב אדם לקבל , של עצמו
. הרןל את א"משום כך משבחים חז. באהבה

שכבש את אבלו וצערו וקיבל עליו את הדין 
לעומת זאת לגבי כלל . הקשה מתוך שתיקה

כשמתו , ה זה אסון של הזולת'ישראל הי
וייסורי הזולת . לפתע דב ואביהוא בי אהרן

אלא עליו , אסור לו לאדם לקבל באהבה
  ...להשתתף כראוי באבל חבירו

  
ואחיכם כל בית ישראל יבכו את "

  )ו, י("                    ' שרף ההשריפה אשר
בהספדו על הגאון , "חיי אדם"הגאון בעל 

ביאר המקרא על פי מה , מחותו, מוילא
הרואה קדרה "בביאור המאמר , שכתב הגאון

ולכאורה ). ב, ברכות ו" (בחלום יצפה לשלום
, אלא. מה עין קדרה דוקא אצל שלום

שקדרה מעצם תפקידה היא עושה שלום בין 
, מים שבתוכה לבין האש שבכירייםה

. שאלמלא היא היו המים מכבים את האש
הם העושים שלום בין , כיוצא בה עם ישראל

  .אשי העולם לאביהם שבשמים
שמידת הדין עומדת ומקטרגת , האמת היא

רק שהצדיקים לומדי , תמיד על העולם
הוי כל "שאמר , המשולה למים, התורה

חים לאש הם אים מי, "צמא לכו למים
ואין , אבל כשהצדיקים מתים. לשלוט בעולם
אז זקוקים לתרופה מיוחדת , מים בקדרה

זהו . וד הדמעות, ומה היא, כגד המקטרג
ואחיכם כל בית ישראל יבכו "שאמר הכתוב 
שבי ישראל , הוי אומר, "את השריפה

כמו . בבכיים ודמעתם יעמדו גד אש השריפה
וכבה ", שלושכתב רבי יהודה החסיד בוידוי 

  ".דמעתי גחלי חטאתי
  )רבי אברהם דאציג, "חיי אדם"ה(

     
, אתה וביך אתך, יין ושכר אל תשת"

  )ט, י(..."                 בבאכם אל אהל מועד
הדא ) ג, יב(על פסוק זה שיו במדרש רבה 

, ישרים' פקודי ד): "זהו שכתוב(הוא דכתיב 
  ).ט, תהילים יט" (משמחי לב
מהו הקשר בין איסור : כמי ישראלשואלים ח
שהוטל על הכוהים העוסקים , שתיית יין

' פקודי ד"לבין הכתוב , בעבודת הקודש
מסביר זאת הצדיק רבי ? "משמחי לב. ישרים

הכוהן : שמחה בוים מפשיסחה בדרך הבאה
צריך לעסוק בעבודת הקודש מתוך 

וכוון שכך . הרוח ושמחה שבלב- התרוממות
התורה אוסרת על תמוה הדבר ש, הוא

. הכוהים להיכס שתויי יין למקום הקדוש
, שהרי שתיית יין גורמת שמחה לאדם

, תהילים קד" (ויין ישמח לבב אוש: "ככתוב
ברם יש להבחין בין שמחה הובעת ; )טו

לבין , כדין שתיית יין ושכר, מגורם חיצוי
שמחה פימית הובעת מעשיית מצוות 

עבודת הקודש הכוהים העוסקים ב. הבורא
שיחוש , צריכים לחתור בהתמדה ובעקביות

: ככתוב', שמחה פימית מעשיית מצוות ד
לכן אסר ". משמחי לב, ישרים' פקודי ד"

, עליהם לבוא לאוהל מועד כשהם שתויי יין
כי בכך הם פוגמים בעשיית המצוות מתוך 

  .שמחה שבלב
  
, אתה וביך אתך, יין ושכר אל תשת"

         )ט, י(               "....עדבבואכם אל אהל מו
; העיר בעיין זה הצדיק רבי פתלי מרופשיץ

בפסוק שלפיו מצוי קו מפסיק אחרי המלים 
בכך ". אתה וביך"ובין המלים " אל תשת"

שקיימים , באים חכמי המסורה לרמז
שבהם שתיית , מקרים ומצבים בחיי האדם
  ;ה'יין ושכר מותרות ואפילו רצוי

אתה וביך : "ככתוב, ת ישואיןבשמח) א
: ככתוב, בשמחה של חוכת בית) ב". אתך

ה 'בשמחת הודי) ג". בבואכם אל אוהל מועד"
ולא "ככתוב ). כשקם אדם ממחלה מסוכת(

, מילה-בסעודת ברית) ד). ט, י" (תמותו
ובמצוות ): שם, שם" (חוקת עולם: "ככתוב

והיתה בריתי בבשרכם לברית : "מילה אמר
בקידוש ) ה). יג, בראשית יז(" עולם

ולהבדיל בין הקודש ובין : "ככתוב. ובהבדלה
ובין : ככתוב. בשמחת פורים) ו). י, י" (החול

 רמז להבדלה –שם , שם" (הטמא ובין הטהור
בסיום ) ו). בין המן הרשע למרדכי הצדיק

ולהורות את בי : "ככתוב, מסכת או סדר
  )ילקוט סופר       (                  )....יא, י" (ישראל

  
  )שם("                              בקרובי אקדש"

אימים בימי - רבי אהרן מבלז תבשר בשורת
שיספו בהם ששה מיליון קדושים (השואה 

, על אודות בו בכורו הקדוש) מיהודי אירופה
שתפסוהו הרוצחים האצים , רבי משה רוקח

הכסת - ש והשליכוהו חיים לתוך בית"ימ
  .התורה-הבוער ושרף ביחד עם גוילי ספר

  :ר וקרא"התרגש האדמו
שגם אי תתי מחלקי , וראזה חסד מאת הב

  !קרבן
  
  
ולהבדיל בין הקודש ובין החול ובין "

  )י, י("                          הטמא ובין הטהור
את שאמר לו , ר חיים ברלין העלה בכתב"הג

אודות התגדותו , על ערש דוי, ב"אביו הצי
אשר , ין'להכסת לימודי חול לישיבת וולוז

 קבריטה ,והוא, בגיה סגרה הישיבה
את דבריו המרצים . פל למשכב, ומהיגה

וכך כותב , לבו הסמיך גם על מקרא שלו
  :ח שם"הגר

שלא להסכים בשום , וציוה לי באזהרה"
ואמר . אופן וללא שום הוראת היתר שבעולם

להבדיל "שאמר , ה רמז על כך בתורה"שהקב
הייו שכל עיי חול , "בין הקודש ובין החול

לא די שאין עיי לימודי , דשהמתערבים בקו
שעיי , אלא אף זו, חול מקבלים קדושה

  על כן לא . לימודי קודש מתקלקלים מהם
מה שעין זה גרם לי לצאת מן , ירע לך בי

כי כדאי הוא העין , העולם ולהסגיר הישיבה
  ".הגדול הזה למסור פשי עליו

יצויין כי אחרי . ועוד, בטוב ירושלים' בס(
ח היו בירושלים שערערו על "פטירת הגר

ידו - צ ככתב"י הבד"ולפיכך אושר עי, המכתב
  )ב"בשם הצי(                         .)חיים' של ר

  



 

  

  )יא, י(              "  ולהורות את בי ישראל"
  :מדל מקוצק לאברך מחסידיו' שאל הרבי ר

  ?מה למדת
  :השיב הלז

  ...ס"למדתי וסיימתי את כל הש
  :שאלחזר הרבי ו

  !?ס אותך"אולם מה לימד הש
  
 "...ואת שעיר החטאת דרש דרש משה"

  )טז, י(                  
שמחצית התורה . חכמי המסורה קבעו כידוע

, "דרש דרש"ה בין המלים 'בתיבות מצוי
אחת מכאן ואחת (השוות באותיותיהן 

  ).מכאן
ר "האדמו("העיר על כך רבי משה טיטלבוים 

ל מאות אלפי בחלוקה זו ש"): מאויהל
: המלים שבתורה מצוי מוסר השכל לכל אדם

חרף כל הדרשות שדרש משה ואחרי שלמד 
חש כל ימיו , מפי הגבורה כל התורה כולה

שעדיין הוא עומד באמצע הדרך ושהשיג רק 
תחושה עלה זו של ותן . מחצית מן התורה

התורה צריכה להיות חלתו של כל אדם 
ומד תורה ובה טמוה ערובה שהל, מישראל

  .יוסיף להות בה כל ימי חייו

  
  )כ, י("              וישמע משה ויטב בעייו"

משה הוציא כרוז לכל : "אמרו במדרש
המחה ואמר אי טעיתי את  ההלכה ואהרן 

מפי מה ראה לצאת ". אחי בא ולימד לי
  .ולהתוודות בפומבי

שלא , ביקש משה ללמד מדה זו לעם, אלא
שהרי אפילו משה . טעותיחששו להודות על ה

וממו , רבו בכבודו ובעצמו אירע לו שטעה
ואכן כך הגו גם כמה אמוראים . ילמדו הכל

דברים שאמרתי לפיכם טעות הן : באמרם
  )ב"הצי(                                          .בידי

  
  ) כ, י(            "וישמע משה וייטב בעייו"

): עא, קא(ת זבחים על כתוב זה שיו במסכ
": לא שמעתי"ולא בוש משה לומר , הודה

כיוצא בכך ". שמעתי ושכחתי: "אלא אמר
  ).י"השווה רש(שיו גםבמדרש תורת כוהים 

רוח - מדוע חש משה קורת: שאלת השאלה
ששכח דבר הלכה ששמע מפי , מן העובדה

  ?הגבורה
מסביר זאת הגאון רבי מאיר שמחה 

משה רביו ": מהמשך חכ"מדוויסק בספרו 
. לבי ישראל' ה כל ימיו מלמד תורת ד'הי

, מי שמלמד זמן רב לאחרים. ומטבע הדברים
חש עייפות מסויימת ברבות הימים ומבקש 

לכן חש . לפעמים להיות לומד מפי אחרים
בשעה שאהרן , משה סיפוק רוחי מיוחד

, אחיו העמידו על כך ששכח משהו מתלמודו
תה שעה משה כי בפעם הראשוה למד או

  ...תורה מפי הזולת- דבר
אזיים "בעל , לדעת רבי זלמן סורוצקין

העו מכל  "–הוטבה בעיי משה ". לתורה
 תשובתו של אהרן –) ג, במדבר יב" (האדם

שבה גילה מידה מופלגת של ציעות , אחיו
  .ועווה

  
  )יד, יא(    "ואת הדאה ואת האיה למיה"

, םהדאה מית כאן עם העופות הטמאי
". ראה"היא קראת ) יג, יד" (דברים"ובספר 

, סג(ל במסכת חולין "ה אמרו חכמיו ז'עלי
עומדת בבבל ורואה בילה בארץ ) "עכ

  ".ישראל
על מאמר זה העיר הרב זלמן סורוצקין 

כדי לראות ": אזיים לתורה"בספרו 

אך כוון שהדאה . דרוש כשרון גדול. למרחוק
" להבי"משתמשת בכשרון זה לראיית 

ובפרט שהיא רואה את הבילה דווקא בארץ 
 היא מית בתורה עם העופות –הקודש 
  .הטמאים
 עשוי לשמש – אומר הרב סורוצקין –דבר זה 

וציון דרך לאשים השוהים קו מחה 
בארצות הגולה ומשמיעים דברי ביקורת על 

עומדים בבבל  "שהם בבחית, ארץ הקודש
זו אין דרך ". ורואים בילה בארץ ישראל

ובמקום לבקר : דעת התורה וחה ממה
מרחוק מוטב לעלות ארצה ולסייע לאלה 

שמה לעם עליה ורוח "המשתדלים לתת 
  )....ה, ישעיה מב" (להולכים בה

 
וזה לכם הטמא בשרץ השרץ על "

  ) כט, יא(               "...הארץ
בעל ", כותב כאן רבו יעקב בן אשר

, "כשעורה" בגימטריא –" השרץ": "הטורים
  .כשעורה) שיעור טומאת השרץ(ששיעורו 

בעל , מעיר על כך הגאון רבי ברוך אפשטיין
" בעל הטורים"דבריו של ": תורה תמימה"

הן מצד הדין והן ) אים מובים(מופלאים 
כי שיעור טומאה בשרץ , מצד הגימטריא

שהוא , )עא, יא(מבואר במסכת חגיגה 
המספר וגם ; )בגודל עדשה ביוית(כעדשה 

כי , )הגימטריא איה מדוייקת(איו מכון 
ומספר , )595(ה "עולה תקצ" שרץ"המספר ה

  )!601(א "עולה תר" בשעורה"
פל שיבוש , "תורה תמימה"לדעת בעל 

שיעורו : "וצריך לומר". בעל הטורים"בדברי 
שכך הוא הדין בטומאת ביצת ". כשערה

קב (שצריכה להיות קובה כשערה , השרץ
) ו, ט( כמובא במשת חולין –) כלשהו

, ד(ם " הטומאות של הרמב- ובהלכות אבות
  ).י

ה 'הי" בעל הטורים"הוסח המקורי של 
, )595" (כשערה"בגימטרייא " השרץ: "אפוא

שיעור הטומאה של ביצת (ששיעורו כשערה 
כוון ; שרץ שוקבה הוא כחוט השערה

טמא גם , שאפשר לגוע בשרץ שבתוך הביצה
וסח זה ).  השומרת על השרץ,הוגע בביצה

מדוייק בתכלית הן מצד הדין והן מצד 
  .הגימטריא

  
  
אל תשקצו את פשותיכם בכל השרץ "

  " השורץ ולא תטמאו בהם וטמתם בם
  )מג, יא(

מאכלות אסורות ובפרט שרצים מטמטמים 
ומביא . לבו של האדם ופוגמים בקדושתו

האור החיים שפעולת הטומאה עשית אפילו 
הדעת ולכן צריך האדם ליזהר בהסיח 

בתוספת זהירות וזריזות בכל דבר אשר יכס 
בגדר ספק שיקוץ והחמור  בזמים אלו שאין 

  .כמעט גידולי קרקע שאין בהם שרצים
  
  )מג, יא(  "ולא תטמאו בהם וטמתם בם"

אדם מטמא עצמו : "איתא) ט"יומא ל(' ובגמ
מטמא עצמו , מטמאים אותו הרבה, מעט

מטמא . אין אותו מלמעלה מטמ–מלמטה 
 מטמאין אותו בעולם –עצמו בעולם הזה 

אין הפירוש שמן השמים מטמאין , "הבא
שמן השמים מוסיפים ומרבים על , אותו

אלא שטומאה מועטת כאן היא . טמאתו
כי לפי זוהר קדושת . טומאה רבה למעלה

 כל פגם טומאה מלמטה מתגדל –העליוים 
  . להומתרחב באספקלריה הקדושה מלמע

  )ל"מהר(                         
  

 

        הליכות והלכות הליכות והלכות הליכות והלכות הליכות והלכות 
  מדיי ספירת העמר

שאין בית , מצוות ספירת העומר בימיו* 
, לרוב הפוסקים היא מדרבן, המקדש קיים

ם ועוד פוסקים שהיא "אולם דעת הרמב
  . עדיין מצוה מהתורה

כן לע פסק שזו מצוה דרבן ו"מ מרן שו"מ
  .כמה ספיקותבמקילים בה 

וכתב מרן , בלילה: זמן הספירה* 
שהמדקדקים סופרים רק מצאת הכוכבים 

, וכן ראוי להחמיר לחכות לצאת הכוכבים
. אולם מן הדין אם ספר משקיעה ואילך יצא

סוף זמה הוא עלות השחר ומובא בספרים 
שיש עין גדול גם על פי הסוד לספור מיד 

  .בצאת הכוכבים
חמירים ואם ספר לפי צאת הכוכבים יש מ

והגים .  בלי ברכהר שוב בלילה ולחזור ולספ
לספור לאחר תפילת ערבית אולם אפשר 

  .לספור גם קודם התפילה
שים פטורות ממצווה זו ולפי מהגי * 

 להן אסורהספרדים אפילו אם רוצות לספור 
זים מי שמתפללת ולפי מהגי האשכ, לברך

בקביעות ובטוחה שלא תשכח יש לה על מי 
ב כתב שהגו "לם המוא, לברךלסמוך ו

  .ששים לא מברכות
  .עם ברכהקטן שהגיע לחיוך סופר 

בזמן הספירה יש לעמוד : דרך הספירה
ודרשו חכמיו " מהחל חרמש בקמה"שאמר 

, )לעמוד(אל תקרא בקמה אלא בקומה 
על המברך . ובדיעבד אם ספר בישיבה יצא

לדעת קודם שסופר איזה מספר היום ורק 
 ולכן הגו שהרב או החזן סופר ,כ יברך"אח

לאחר הספירה . כ הקהל"לפי הקהל ורק אח
מתפללים על בין בית המקדש שזכה 

ולאחר מכן אומרים , להקריב את העומר
ט "שיש בו מ" 'למצח בגיות וכו"מזמור 
ישן ( כל מילה כגד יום בעומר -מילים 

צירופי מילים שחשבות למילה אחת כגון כל 
שיש בו " אא בכח"ולאחר מכן ) אפסי ארץ

  . מילים48
ל "יש להעיר שכתב הרב בן איש חי זצוק* (

שסגולה להצלחה לומר בימי העומר בזמן 
ברכת כהים מזמור למצח בגיות כולו 

ואם עשה כן לא יזק אותו , בצורת מורה
  ).היום

בלא מי ששכח לספור בלילה סופר ביום * 
ספור ואם עשה כן יוכל להמשיך ל, ברכה

,  וגדולה מזו אמרועם ברכהבלילה שאחריו 
 לפי(שאפילו ספר למחרת לאחר השקיעה 

בלי ברכה יוכל להמשיך אחר ) הכוכבים צאת
שחשב שספר באותו , כך לספור עם ברכה

אבל אם גם . ושוב יוכל להמשיך ולברך, יום
 שוב לא - שכח ולא זכר רק בלילה שלמחרת 
עם ברכה יוכל להמשיך באותה שה לספור 

  .בלי ברכהרק יספור 
מי ששואל אותו חברו מבין השמשות ואילך * 

מה המספר היום לא יאמר לו היום כך וכך 
 יפסיד את הברכה באותו לילה שאם יעה לו

וביותר יש . אלא יאמר לו אתמול היה כך וכך
ג "ג בעומר שלא יאמר היום ל"להזהר בערב ל

יום לם אם רק עה לו מספר כגון בוא. בעומר
תשעה "התשיעי שאלו כמה לעומר ועה לו 

וכן לא , "היום"בלי להזכיר מילה " ימים
יוכל לספור עם ברכה , הזכיר מספר השבועות

  ). ב"מ(
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ויש מחמירים שלא לעות מספר הימים (
אם ספר רק ימים ולא )  ומעלהמפלג המחה

ואם ספר רק , הזכיר שבועות יצא בדיעבד
מצע השבוע  אם זה א-שבועות ולא ימים 

שבוע אחד "שאמר היום , כגון יום תשיעי
יצא לדעת רוב , ולא הזכיר תשע, ושי ימים

הפוסקים ולכן יחזור ויספור את אותו יום 
 אבל אם זה סיום שבוע בלא ברכהכראוי 

 ספר רק היום שבועיים ימים 14- כגון ביום ה
 יום לעומר לא יצא 14לעומר ולא אמר 

כף "ם לפי דעת הויחזור ויספור את אותו יו
עם ב " ולפי דעת המבלא ברכה" החיים
  .ברכה

בימי ספירת העומר אין מסתפרין ולא * 
מר בבוקר לפי מהגי וד בע"מתגלחין עד ל

ג בעומר "הספרדים ולפי האשכזים ביום ל
ויש מהאשכזים שממשיכים את . מותר

  . איסור תספורת עד שלשת ימי ההגבלה
סתפר כלל ל שלא לה"י זצ"וכתבו בשם האר

ואפילו מי שולד לו , מפסח ועד ערב שבועות
חומרא זו לעין תספורת (בן איו מסתפר 

  .ויש שהגו להחמיר כמוהו) בלבד
וכן אין לשמוע כלי זמר או קלטות של * 

ואין עושים בהם ריקודים , שירים בימים אלו
  .ומחולות וכן אין ושאים שים בימים אלו

ים אלו על פרי בימ' החייו'מותר לברך ש* 
חדש או בגד חדש ויש מחמירים ומברכים 

אבל לקות בגדים . רק בשבת' החייו'ש
ויש והגים להחמיר שלא (חדשים מותר 

 ).לקות בגדים בימי הספירה
  

        מעשה חכמיםמעשה חכמיםמעשה חכמיםמעשה חכמים
דומה דודי לצבי או לעפר האילים הה 

  זה עומד אחר כתלו

ח השתוללה בירושלים מגפה "בשת תרכ
בייהם כמה מגאוי . ביםשהפילה קרבות ר

זית "הגאון מקוטא בעל : וקדושי העיר
רבי חום משאדיק ' הגאון הקד, ל"זצ" רען

בהיות המגפה בעצומה חתו , ועוד . ל"זצ
קם הגאון . גדודי ארבה  שכלה את התבואה

, רבה של קאליש, ל"רבי מאיר אוירבך זצ
עלה לבית מדרשו של , "אמרי ביה"בעל 

ה 'כם רפאל ידידהמקובל האלקי ח
בית 'ראה שמקובלי ישיבת , ל"ה זצ'אבולעפי

, רצוי להיודע לסיבת הגזרה"ואמר ', אל
  ".ובמה תוסר

חביבין ישראל : ואמר, תן בו הצדיק עייו
) עא, יומא ב(שאים צריכים לשליח 

ותעו מן , אלמדכם סדר עריכת שאלת חלום
  ". השמים

לעת , למחרת ישב הגאון מקאליש בתעית
ערב כיון בכוות שמסרו לו וכחצות הלילה 

, רעד כאשר לגד עייו הופיע במוחש
באש שחורה על גבי אש לבה , כבהקיץ

דומה דודי לצבי או לעפר "הפסוק , יוקדת
  "!הה זה עומד אחר כתלו, האילים

רבי , רעש קם ומהר לישיבת המקובלים
כחצות לילה : "ה כבר המתין לו'רפאל ידידי
מי גילה רז ':  קול בוקעת ועולהשמעתי בת

  .סח למבקרו!" 'זה לבי
, אישר הגאון מקאליש, "עיתי מן השמים"
ל דרשו "הקרוי פסוק השיך למגפה שכן חז"
השבעתי 'את הפסוק ) א"א ע"בכתובות קי(

שאם ; אתכם בצבאות או באילות השדה
יעברו ישראל על השבועה שלא לדחק את 

. י והאילהקץ יותר חלילה דמם כדם הצב
  ".אבל עדין איי מבין מה סיבת המגפה

אגלה לכבודו : "עה הגאון המקובל ואמר
והגיעה , ה צפון בלבי עשרות בשים'סוד שהי

חכם , בשעתו אמר לי מורי ורבי. העת לגלותו
שכל הצרות , ל"רפאל אברהם שלום זצ

המתרגשות על בי ירושלים באות משום 

הכתל שאים זהרים כדבעי בכבודו של 
ואים חדורים כדבעי ברגשות אבל , המערבי

הורי שלא , ברם, על חורבן בית המקדש
לפרסם את הדבר כדי שלא להרתיע יהודים 

ויהא הדבר כמוס עמדי עד , מעליה לירושלים
שיבוא אות מן השמים כי הגיע הזמן לגילוי 

  .זה הרז
ל דרשו "שכן חז, דומי שבא האות והמופת

', מד אחר כתלוהה זה עו'על הכתוב 
. שמעולם לא זזה שכיה מכותל המערבי

שהמגפה באה והדם , והוא אשר גלו לכבודו
 משום שאין מתאבלים –הותר כצבי וכאיל 

  .כדבעי על החורבן
על אתר החליט הגאון מקאליש לתקן תקה 
שתבליט ותעמיק את תחושת אבל של בי 

ותיקן שלא יגו בכלי , ירושלים על החרבן
  .ות ישואיןשיר בשמח

ואור היום האפל בעי , התקה הוכרזה
  ! הארבה שפרש כפים ודד למזרח

  )מעשה רב\הגדה של פסח(                
  

  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו
  ה"ע רחל בת שרה   

  ה.ב.צ..ת
  

 העלון לעילוי נשמת
  בןישראל מאיר 

  ל"זצוקשרה 

  ה.ב.צ..ת


