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  ''וידום אהרן''
  ומפני מה נאמר ''וידם אהרן'' ולא ''ויחריש אהרן'' וכדומה?

  
הכיר את מצב רוחו מתוך הבעת פניו, אם הוא שבע רצון או רוגז, שמח או עצב. אבל לפי שבן אדם, גם כשהוא מחריש, אפשר ל

  על דומם, אין להכיר שום דבר, ואין חיצוניותו מוכיחה על פנימיותו ולא כלום.
ו רק מם, שלא היה ניכר עליו שום שמץ של צער, אפילומדרגיתו של אהרן בשעה זו היתה כה גדולה, שהצליח להיות בחינת ד

  באיזו הבעת פנים וכדומה. רק קיבל את הדין באהבה, ללא שום תערובת של אי שביעת רצון.
  בשם החפץ חיים

  
  ''ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה''

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

  
דווקא. שיבינו אל נכון כי מאת ה' היתה זאת, והוא  שרף ה''אשר  –''את השריפה ת היתה, שיבכו אמנם, כל ההוראה לבכו

  אשר שרף את השריפה, ולא יתלו זאת חלילה בטבע.
  רבי יעקב ניימן

  
  ''את הגמל כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס...''

ע מלכויות שנשתעבדו בישראל. ארב דבמדרש רבה אמרו שארבעת הבהמות הטמאות: גמל, שפן, ארנבת והחזיר, הרי הן כנג
  הגמל זה ''בבל'', שפן זה ''מדי'', ארנבת זו ''יון'', והחזיר זה ''אדום''.

  רש, מדויקות ומדוקדקות להפליא.דנמצא אותן על פי דברי המ בחינת הלשונות שנאמרו במקרא בכל א' מד' הבהמות הללו,
 – ''ופרסה איננו מפריס''מלכות ''בבל'' היתה רשעה כל ימיה, ולא גילתה סימן טהרה כלל, לכך משנמשלה ל''גמל'' נאמר בה 

  הווה ותמידי, דהיינו, לעולם.לשון 
'ואת השפן...ופרסה לא ' –כך החמיץ, כתב בה בלשון עתיד מלכות ''מדי'' עליה נאמר שכורש [מלך מדי] מלך כשר היה ואחר 

  , כי בתחילה אכן היתה כשירה.יפריס''
לה ל''ארנבת'' הוזכר ואח''כ השלימה עמם, לפיכך כשנמש ואילו מלכות ''יון'' שדווקא בתחילה גזרו גזירות קשות על ישראל,

  .''ופרסה לא הפריסה'' סימן טומאתה בלשון עבר
ת שני, תחת שלטונה של מלכות אדום. וכידוע, חומש ''ויקרא'' מרמז על מלכויות יבחזיר'' לא גילה טומאתו עד חורבן ''ה

  מז על חורבן שני ושלאחריו.שבתקופת החורבן הראשון ושלאחריו, ואילו חומש ''דברים'' מר
, על שם ''והוא גרה לא יגר''לפיכך כשהוזכר החזיר בחומש ''ויקרא'' המרמז לתקופת החורבן הראשון, נכתב בו לשון עתיד 

  העתיד. 
ופת החורבן שהוא לשון הווה. משום שחומש ''דברים'' מרמז לתק ''ולא גרה''ך, אותו חזיר הוזכר בפרשת ''ראה'' בלשון מאיד

  החזיר, ומאז היא מתמשכת עד ביאת הגואל. תגלתה טומאתהשני, בו נ
''ופרסה לא ו בחדא מחתא, מל'', ה''שפן'' וה''ארנבת'', כשהוזכרו בפרשת ''ראה'', הובאואילו שלושת הבהמות הראשונות: ה''ג

עבר, כי בזמן החורבן השני טומאתם ושנאתם של ''בבל'', ''מדי'' ו''יון'' כבר עברה ובטלה, ורק מלכות ''אדום'' בלשון  – הפריסו''
  משלה!

  רבי מרדכי גימפל יפה
  

  ''כל מפרסת פרסה ומעלת גרה בבהמה אותה תאכלו''
בעל העקידת יצחק זצ''ל מצא, שיש בשני סימני טהרה אלו משום מסר לטהרת האדם במידותיו ובמעשיו. שבעלי הפרסה 

חמס ומגזל. ובהעלאת הגרה יש רמז למידת השלימה רומסים ובעלי הציפורניים דורסים, ובפרסה השסועה יש רמז לזהירות מ
  ההסתפקות, שאינו נוהה אחר אוכל נוסף אלא מסתפק במאכלו הקודם.

עלה גרה! ביאורו של דבר, שיסוד רדיפת האדם בע, אלא צריך שיולפי דרכו למדנו מה סוד מידת ההסתפקות: שלא די שיהיה ש
אחר מאוייו, שאינה יודעת שבעה, יש לו מנה רוצה מאתיים וכו', אינה משום שלא די במה שהשיג, אלא משום שזה טבעו, 

במה שטרם השיג. כאותו תינוק הנוהה אחר צעצוע, ומשהשיגו מאבד הצעצוע רשותו וכל מעייניו שמסיח הוא דעתו ממה שב
  זהרו כעבור זמן קצר וכבר רוצה הוא צעצוע אחר.



ה שיש לו, תודה על החיים והבריאות, המזון ולהודות לבורא על מלחשוב על מה שהשיג, ''להעלות גרה'', אבל אילו יודע היה 
  יגוד וכו', הן לא היה מאושר ממנו!והב

  מעיין השבוע
  

  השרץ השורץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם''''אל תשקצו את נפשותיכם בכל 
  בתורת כהנים מובא: ואם מיטמאים אתם בהם, סופכם להיטמא בם.

  וצריך ביאור מה ההבדל בין ''בם'' ל''בהם''?
  

הרמב''ן שהטעם שאיסור בטל בהיתר. ואין היתר מתבטל בהיתר, הוא משום שאת האיסור אדם  ויש לפרש לפי מה שכתב
ם מצפה שיתווסף ההיתר. אם כן, לפי זה, באדם דבו לכלום, ואינו מצפה שיוסיף. מה שאין כן בהיתר שאמבטלו ואינו מחש

שאוכל האיסור ושביק ההיתר, לאיש כזה חשוב האיסור יותר ויותר מן ההיתר, ושוב לא מועיל לגביו ביטול דהוי כמו ביטל היתר 
  בהיתר.

לומד מהפסוק ''משחתם בהם'' שממה שהפסוק היה יכול לכתוב ''משחתם בם'' שרבי יוחנן והנה מבואר במסכת יומא דף ס''ד 
 .שם סוגייאנוגע לא מרצים, אבל על ידי תערובת מרצה, עיי''ש בובמקום זאת כתב ''בהם'', משמע מזה דדוקא כשהם בעין הם ל

  מבואר ש''בם'' הוא על ידי תערובת, ו''בהם'' היינו כשהוא בעין. על כל פנים
וזהו כוונת התורת כהנים: אם מיטמאים אתם בהם, רוצה לומר, כשהם בעינייהו, סופכם להיטמא בם, אפילו על ידי תערובות, כי 

  איסור, כי הוא מחשבו יותר מן ההיתר, וכהרמב''ן.לדידיה אינו בטל ה
  גן רווה

  
  ''את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה''

 –שנאמר ''ודניאל בתרע מלכא'', ''ואת השפן''  לאת דניאשמגדלת  –בבל, ''כי מעלה גרה הוא'' זו  –ובמדרש אמרו: ''את הגמל'' 
זו יון, כי ''מעלה גרה  –'' את מרדכי שנאמר ''ומרדכי יושב בשער המלך'', ''ואת הארנבתשמגדלת  –מדי, כי ''מעלה גרה הוא'' זו 

זו  –רואה את שמעון הצדיק היה קם מלפניו וכו', ''ואת החזיר'' כמו שמסופר שכשהיה אלכסנדרוס הצדיקים, שמגדלת  –היא'' 
  מגדלת הצדיקים אלא שהורגים אותם וכו'.שאינה  –אדום, ''והוא גרה לא יגר'' 

וציא המקרא מידי פשוטו? ועוד יש להבין, מדוע מקדים הכתוב בכל המנויים כאן את סימן ותמה הכלי יקר: מה ראה המדרש לה
הקדים ולהדגיש את סימן פני סימן הטומאה, והרי מאחר שהפסוקים עוסקים באיסור אכילתם, היה מן הראוי להטהרה שלהם ל

  הטומאה?
  

   טהרה אצל הטמא, סימן טומאה הוא!סימן  –אלא כלל גדול למדנו כאן 
של דבר: על עשו אמרו חז''ל שנמשל לחזיר הפושט את טלפיו לאמור ''ראו טהור אני'', וכך היא מידתם של כל הצבועים  וביאור

  ללא ספק גרועה ממידתו של הרשע הגמור שתוכו כברו.שאין תוכם כברם ומציגים את עצמם ככשרים. מידה זו היא 
לולה היא לפיכך, פרסה בחזיר אף כשלעצמה סימן טהרה היא, בהופיעה ברגלי החזיר היא הופכת להיות סימן טומאה, כיון שע

טומאה הם כמו הפרסה סימני  –, שפן וארנבת להכשיל את הבריות ולהראות כאילו החזיר כשר. הוא הדין בהעלאת גרה בגמל
בחזיר. ואף על פי שאין לייחס לבהמות עצמן את הכוונה להכשיל את הבריות בהציגן עצמן כטהורות, מכל מקום עלולות הן 

  להשפיע לרעה על נפש האוכלן. כי כל אוכליו יאשמו להיות מן הצבועים המראים עצמם ככשרים כמו עשו וחביריו.
ב באופן נפלא המדרש דלעיל, שכן קשה היה למדרש, מדוע הקדימה התורה סימן טהרה לסימן הטומאה, ועל זה בא ובזה מיוש

עות המאפיינת את נושאי שני הסימנים [של את סימן הטהרה לסימן של טומאה בגלל מידת הצבי התירוץ: התורה הפכה כאן
  טומאה ושל טהרה] גם יחד. והמדרש מוכיח שהאוכל מהם יקבל את טבעם אף שלא שייך לייחס חסרון זה גם לבהמה.

ההוכחה היא מארבע האומות שנמנו כאן הרגילות לאכול ד' מיני בעלי חיים שמנתה כאן התורה. כל א' מן האומות האלה 
בשעה שכל מחשבותם רק רע  . בכל א' מהן מצינו שהראו עצמם ככשרים וכאילו כוונתם להיטיב לישראלנתפרסמה בצביעותה

כל היום, ואין תוכם כברם. וישראל לא נזהרו מהם בראותם שגידלו וקירבו קצת צדיקים, כמבואר במדרש, וכוונתם לא היתה 
  את.טהורה לפי שלצורך הנאתם עשו ז

באופן זה מתבאר גם מה שנאמר עוד במדרש: ''משה ראה את המלכיות בעיסוקן: את הגמל זו בבל שנאמר ''אשרי שישלם לך 
את גמולך שגמלת לנו'', כשם שהגמל מעלה גרה ובזה הוא נראה כשר, כך מלכות בבל הראו את עצמם כגומלי חסדים עם 

  הזה לא היה אלא גמול מזוייף.הגמול  –מולך וגו'' ישראל. ועם זה אומר הפסוק ''אשרי שישלם לך את ג
  לקח טוב

  

  !שבת שלום
  

  שלימה לרפואה לאור יוצא
  שתחי' חיה בת אליאן
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