
   

  
  
  

  

  פירושי� מתו שיעור פרשת שבועלקט 
  22:00ב יו� חמישי בשעה " ב4זכריה ' רח" דברי שיר"ס "בביהכנ

  86פר גליו� מס                           ט"תשסאחרי מות קדושי�                     
  'אחרי מות שני בני אהרו� בקרבת� לפני ה"

  )טז א ("וימותו

" אחרי מות"סוק ואמר ויש לדייק מדוע כפל הפ

  ?"וימותו"

הובאו דבריו (, כתב לתר�" יריעות שלמה"ובספר 

פ דברי המדרש שמתו בני "ע) "ילקוט האורי�"בספר 

�, אהרו� משו� שהיו משמשי� חסרי מעיל במשכ

והקשה על זה בתשובות . ומחוסר בגדי� חייב מיתה

הלא מעיל הוא בגדי כה� גדול וה� היו כהני , ש"הרא

  ?ואינ� צריכי� מעיל בעבודה, הדיוט

דלפי דעת� שנכנסו לפני ולפני� כי , ש"ותיר� הרא

�שהרי כה� הדיוט , חשבו את עצמ� לכהני� גדולי

�לכ� , וחייב מיתה על כ!, אסור להכנס לפני ולפני

או שנכנסו חסרי מעיל ומחוסר , כי ממה נפש!. נענשו

או שנכנסו לקודש הקדשי� וה� , בגדי� חייב מיתה

  .הדיוטכהני 

 " " אחרי מות שני בני אהרו�. "ובזה מבואר הפסוק

. אלא צרי! לומר שחסרי מעיל היו? וקשה למה מתו

הלא ה� היו כהני הדיוט ואינ� , ש"וקשה קושית הרא

 " " 'בקרבת� לפני ה"בא הפסוק ומתר� ? צריכי� מעיל

�אי! , וא� דינ� ככהני הדיוט. ששמשו לפני ולפני

�א על כרח! שה� סברו שדינ� אל, נכנסו לפני ולפני

וא� כ� היו צריכי� מעיל דמחוסר בגדי� , ככה� גדול

  .במיתה ולכ� וימותו ממה נפש!

  

  'אחרי מות שני בני אהרו� בקרבת� לפני ה"

  )טז א(" וימותו

, מפני מה מתו בני אהרו�: א"ג ע"מסכת יומא ד$ נ' בגמ

  .שהורו הלכה בפני משה רב� שהביאו אש מ� ההדיוט

ילקוט "הובאו דבריו בספר (" מרנליתא טבא" ובספר

ל "על פי מה שידוע מה שאמרו חז, ביאר) "האורי�

שא� אד� חייב מיתה בידי שמי� לפעמי� ניצל בזכות 

או כדי שיוולדו לו בני� טובי� או שכבר נולדו , זרעו

�    .והוא צרי! לחנכ

שיהושע ב� נו� מת בלא בני� מפני , עוד נאמר בגמרא

    .פני משה רבושהורה הלכה ב

מפני מה מתו נדב : הסבר הגמרא הוא כ!, ולפי זה

הרי זה , אבל קשה. מפני שהקריבו אש זרה, ואביהו

�והיה לה� להנצל בזכות זרע� , חיוב מיתה בידי שמי

�לכ� אמרו שהורו הלכה לפני משה ? שעתיד לצאת מה

�כמו שנאמר על יהושע (וא� כ� לא היה לה� זרע , רב

�  .מתו כשהקריבו אש זרהולכ� , )ב� נו

  

  )טז ד ("כתונת בד קדש ילבש"

 "תורה אור" מצאתי בספר "אוצר אפרי�"כתב בספר 

 איש :ל ממגנצא"ש באנדי ז"מהרשל הגאו� הצדיק 

. ויודע ספר היה דר בכפר שאי� בו מני�' אחד ירא ה

, ט לכפר אחר סמו! בתו! התחו�"והל! בכל שבת ויו

יד בגדי� חשובי� והיה לבוש תמ. נ"שהיה ש� ביהכ

וא$ . והיה האיש אדיר בנכסי�. ט"לכבוד שבת ויו

שכמה וכמה פעמי� כשהיה בדר! נפלו גשמי� וקלקלו 

�לא עיכב אותו מללבוש בגדי שבת , את בגדיו החשובי

היה אצלו אד� אחד שאמר לו שהוא עובר על . ט"ויו

  .כי הוא משחית את בגדיו החשובי�, לאו דבל תשחית

כי דיה , שאי� הוא עובר על בל תשחית, ו"ח, ואמרתי לו

למצוה זאת אפילו א� הוא עושה אותה רק פע� אחת 

והבאתי . ה"כי היה עושה הכל לכבוד הקב, ומהדר בה

פ לובש כה� גדול בגדי לב� "דהנה ביוהכ. לו ראיה

�, יקרי� שבה� הוא עובד את העבודה לפני ולפני

מיני� ' שהיו של ק) 'ג משנה ז"יומא פ(, ובמשנה איתא

. משל ציבור ויכול היה להוסי$ משלו כמה שירצה

ומצינו שכהני� גדולי� עשירי� היו והוסיפו על ס! זה 

והיו , וא$ שלא עבד בה� אלא פע� אחת. ס! גדול

.) ו"פסחי� כ(כדילפינ� , כ בהנאה"אסורי� אח

משו� פע� , אפילו הכי) ג"ז כ"להל� ט" (והניח� ש�"מ

היה מהדר במצוה בכל ', אחת שהיה עובד בה� לפני ה

  )ת שיח יצחק"שו. (האפשרות

  

כי ביו� הזה יכפר עליכ� לטהר אתכ� מכל "

  )טז ל ("תטהרו' חטאתכ� לפני ה

 להסביר פסוק זה על פי מה "ב� פורת יוס#"כתב בספר 

ל שאי� יו� הכיפורי� מכפר על עבירות "שאמרו חז



אלא א� כ� ביקש מחילה מחברו על , שבי� אד� לחברו

כי ביו� הזה : "וזה מה שאומר הפסוק.  שחטא לומה

' יכפר עליכ� לטהר אתכ� מכל חטאתכ� לפני ה

א� תטהרו מכל חטאתכ� דהיינו , רוצה לומר". תטהרו

�דהיינו ' אזי לפני ה, ג� מעבירות שבינכ� לחבריכ

�  .תטהרו, מעבירות שבינכ� למקו

  

איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה "

  )יח ו ("'אני ה

ואפשר ? "'אני ה"יש לדייק מדוע נכתב כא� בפסוק זה 

ל לא עבדו ישראל "לתר� על פי מה שאמרו רבותינו ז

עבודה זרה אלא כדי להתיר לה� עריות בפרהסיא 

, "יוס# פורת ב�"אומר ה, ממילא). ב"ג ע"סנהדרי� ס(

מתי ואי! " איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו"

ולא ', תקבלו עליכ� שאני הכש? תוכלו לקיי� זאת

ממילא לא תתירו לעצמכ� גילוי , תעבדו עבודה זרה

  .עריות

  

אלוקיכ� איש אמו ' קדושי� תהיו כי קדוש אני ה"

  )יט ב ג" (ואביו תראו

 חלק אותיות הובא מכתב ובו "ילקוט הגרשוני"בספר 

ר יצחק חיות "פירוש נחמד מהרב הגאו� הגדול מוה

בו הוא מבאר את . ודיק בר"אבדק) ל"זצ(א "שליט

 �הקשר בי� איש אמו ואביו תראו ע� מה שכתוב לפני כ

ל שלושה "דהנה אמרו חז. קדושי� תהיו כי קדוש אני

�והנה החלק אלוק . אביו ואמו, ה"הקב. שותפי� באד

 " " נר אלוקי� נשמת אד�"שהיא הנשמה הקדושה 

וטבעה להטות את האד� לדר! , קדושה וטהורה היא

לעומת זאת חלקי הגו$ שה� החלקי� . הטוב והישר

ה� מטי� את האד� ללכת , הבאי� מהאבא והאמא

אחרי תאוות גופניות ומביאי� אותו ממחנה קדושה 

  .למחנה טומאה

" אלוקיכ�' קדושי� תהיו כי קדוש אני ה"וזהו שאמר 

דהיינו הנשמה , ג� החלק הבא ממני, וכיו� שאני קדוש

איש אמו " אבל .ואי� צור! לפחד ממנה,  קדושה היא"

ממנו צרי! , מהחלק שבא מאבא ואמא" ואביו תראו

  .שלא יטה את האד� לבאר שחת, לפחד

  

  )יט ב ("קדושי� תהיו"

: א"שמעתי מהרב שליט:  כותב"דר שיחה"בספר 

 � 'ר שחמיו ל"יחיאל מרדכי גורדו� זצ' רסיפר לי הגאו

'  סיפר בש� ר,ישראל' ר שלמד אצל אליעזר מטלז

היה נוסע בעגלה דעתו היתה כל הזמ� על ישראל שכש

ואילו היה מהרהר וחושב , זהירות מאיסור יחוד

היה אפשר להדפיס מכ! ספר , בלימוד בזמני� אלו

�ואמר שהיה מוחלט אצלו שא� באמצע הנסיעה . של

  !יקפו� מ� העגלה, היתה מתעוררת לו שאלה של יחוד

  

" ובקצרכ� את קציר ארצכ� לא תכלה פאת שד

  )יט ט ("לקצור

ברור ,  בתחילת הלכות מתנות עניי�ז"הרידבמקשה 

ולעומת זאת , שפאה בשדה משאירי� רק אחת, הדבר

ש� אנו משאירי� שתי , "ופאת זקנ!"כשציותה התורה 

 בספרו א"שליט קנייבסקי ח"הגרומתר� , פאות

ששדה אי� לה צורה ,  שההבדל הוא בזה"טעמא דקרא"

 או עגולה או כל היא יכולה להיות מרובעת, מיוחדת

מה , וממילא על כרח! הפאה היא. צורה שהיא

ג� לפני שאד� , אבל בראש. שמשאירי� בסו$ השדה

וזה הטע� שבזק� . מסתפר יש לו במציאות שתי פאות

  .יש חמש פאות

 �, ל אומרי�" זצ"אמרי אמת"ר מגור ה"האדמוובש

א! כמו שבשדה א� , שאכ� פאה זה תמיד רק אחד

הרי צרי! להפריש , ת באמצע השדהרשות הרבי� עובר

הואיל והמח נמצא , כ! ג� בפאות הראש. שתי פאות

�לכ� ... מוחנו הוא רשות הרבי�, ולצערנו הרב, ביניה

  .צרי! להשאיר שתי פאות

  

  )יט יב(" 'וחללת את ש� אלוקי אני ה"

' הלכה י'  בהלכות יסודי התורה פרק ה�"הרמבכתב 

ת מכל מצות כל העובר מדעתו בלא אונס על אח

האמורות בתורה בשאט נפש להכעיס הרי זה מחלל את 

�וחללת את ש� "ולפיכ! נאמר בשבועת שקר , הש

וא� עבר בעשרה מישראל הרי זה חילל , "'אלהי! אני ה

�וכ� כל הפורש מעבירה או עשה מצוה , את הש� ברבי

�לא פחד ולא יראה ולא לבקש , לא מפני דבר בעול

רו! הוא כמניעת יוס$ הצדיק כבוד אלא מפני הבורא ב

�  .עצמו מאשת רבו הרי זה מקדש את הש

  א"הלכה י

�והוא שיעשה , ויש דברי� אחרי� שה� בכלל חילול הש

 �אות� אד� גדול בתורה ומפורס� בחסידות דברי

�פ שאינ� עבירות "ואע, שהבריות מרנני� אחריו בשביל

הרי זה חילל את הש� כגו� שלקח ואינו נות� דמי 

והוא שיש לו ונמצאו המוכרי� תובעי� , אלתרהמקח ל

�או שירבה בשחוק או באכילה ושתיה אצל , והוא מקיפ

�או שדבורו ע� הבריות אינו בנחת , עמי האר� וביניה

, ואינו מקבל� בסבר פני� יפות אלא בעל קטטה וכעס

וכיוצא בדברי� האלו הכל לפי גדלו של חכ� צרי! 

וכ� א� , ת הדי�שידקדק על עצמו ויעשה לפני� משור

דקדק החכ� על עצמו והיה דבורו בנחת ע� הבריות 

ודעתו מעורבת עמה� ומקבל� בספר פני� יפות ונעלב 



�, ומכבד לה� ואפילו למקילי� לו, מה� ואינו עולב

ולא ירבה באריחות עמי האר� , ונושא ונות� באמונה

�ראה תמיד אלא עוסק בתורה עטו$ ולא יי, וישיבת

 �בציצית מוכתר בתפילי� ועושה בכל מעשיו לפני

�, והוא שלא יתרחק הרבה ולא ישתומ�, משורת הדי

עד שימצאו הכל מקלסי� אותו ואוהבי� אותו 

ועליו הכתוב ' ומתאוי� למעשיו הרי זה קידש את ה

  ".ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר ב! אתפאר"אומר 

  

  )יט יג (" את רע ולא תגזוללא תעשוק"

ח על "בשנת תרע:  הביא"הנהגות החפ' חיי�"בספר 

ר יהושע לעווינסא� "ג מוה"הרההחתונה של נכדו 

כשישבו מסובי� , בשבת,  בעיר שומיאטשא"שליט

חפ� "וה, הרבה גדולי ישראל וכל אחד הגיד דברי תורה

�אשר דרכו היה להטי$ דברי תורה כמעי� , "חיי

ולא הועילו כל הבקשות , חפ� להגידלא , המתגבר

  .והסיבה לזה לא ידענו, שיגיד דבר מה

א! פע� אחת אחר תפילת המנחה בביתו דיבר לפנינו 

וביאר בזה , "רוב� בגזל: "ל אמרו"אודות גזל אשר חז

. הרבה עניני� אי! שהאד� צרי! להיות זהיר בזה מאד

להיזהר בזה " גזל כבוד חבירו"ולבסו$ דיבר אודות 

כל , היו הרבה שדברו, על החתונה לא דיברתי: מרוא

�. לכ� לא אמרתי, אחד הרי רוצה שדבריו ימצאו ח

אבל אז , כשאני רוצה לדבר אני אוס$ את העול� ואומר

כשהשני מדבר הרי זה מה שהגמרא אומרת , בחתונה

א� אומר יותר , "שבת של רבי אלעזר ב� עזריה היתה"

 הרי "ולומר יותר גרוע , הרי אני גוזל מהשני כבוד, טוב

  .אינני מחוייב

  

  )יט יד ("ולפני עוור לא תת� מכשול"

ידועה השאלה א� מותר לבעל הבית שרואה כי גנב 

הא� מותר לבעל הבית , הכי� חבלי� כדי להכנס לביתו

כ! שכשיתלה , להחלי$ החבלי� לחבלי� חלשי� יותר

 הרב יצחקושאלה דומה לזה נשאל . הגנב יפול

�באמריקה '  באד� שלמד בקולגא" שליטזילברשטיי

חלק , וכמה מהתלמידי� נטפלו אליו וממש ירדו לחייו

מהתעללות היתה שהיו אוכלי� את ארוחתו שהביא 

�יו� אחד באמצע השיעור שאחרי . אתו ללימודי

. הפסקת האוכל קרס אחד התלמידי� ואבד את הכרתו

ק� אותו תלמיד שאת , תו! כדי המהומה שקמה בכתה

עכשיו סו$ סו$ אני יודע מי גונב לי : ו גנבו ואמרארוחת

 רעל "אני שמתי היו� במקו� ממרח . את לחמי

�וענה ? והשאלה היא הא� כדי� עשה או לא... עכברי

 שמעשה דומה מאד לזה א"ח קנייבסקי שליט"הגר

מעשה ברבי יהושע : ה"הובא במסכת דר! אר� רבה פ

את הסול� ונטל . שהשכי� אצלו אד� והעלהו לגג לשכב

עמד בחצי הלילה ונטל ? מה עשה אותו האיש. מתחתיו

את הכלי� וכרכ� בטליתו וכיו� שביקש לירד נפל מ� הגג 

יהושע ידע ' ורואי� מפה שלמרות שר. ונשברה מפרקתו

 �שיתכ� שאותו אד� ירצה באמצע הלילה לברוח ע

מכל , הכלי� וכשלא ישי� לב יפול ויסכ� את נפשו

�  ".ע וימותהלעיטהו לרש", מקו

  

"  )יט יז ("הוכח תוכיח את עמית

 :ל"ח זוננפלד זצ"הגרי מספר על "עקבי חיי�"בספר 

בשני� בה� למד מר� בישיבתו של הכתב , בצעירותו

נשמע הקול כי נפרצה חומת היהדות , סופר בפרשבורג

ואחד הסוחרי� פותח את חנותו בעיצומה של השבת 

ארג� עצרת ניסה מר� ל. ברמסו את קדושתה ברגל גסה

  .א! לא עלה בידו, מחאה לפני החנות לזעוק ולהתריע

נכנס לחנות לסוחר הסורר וברכו , הל! מר� בשבת לבדו

יצא מהחנות וצעד ... במאור פני�" גוט שבת"בברכת 

סב על עקבותיו ושב לבעל החנות וברכו שוב , כברת דר!

כ! ... וביר!, לאחר מכ� חזר, ושוב יצא"... גוט שבת"

  .עשרי� פעמי�למעלה מ

לבסו$ פקעה סבלנותו של הסוחר רד$ אחריו והפליא 

, מר� לא התייחס למכותיו כלל.בו מכות הגונות

, הלו! ושוב, והמשי! במעשיו כבראשונה הלו! וחזור

 �לאחר מספר שעות נקעה ... חגיגי" גוט שבת"ובכל פע

הצעיר הזה "נפשו של הסוחר וסגר חנותו בהפטירו 

  ".נצחני בסבלנותו

  

יעקב ' רפע� הל! מר� יחד ע� מנהל החברא קדישא 

�ק והחלו גשמי� "לסדר כמה ענייני� של הח, גלבשטיי

. יעקב את המטריה שבידו מעל ראש מר�' פתח ר. לנט$

 �חייל היוצא למלחמה אינו פותח מטריה "אמר לו מר

�ובקשו לסלק את המטריה מעל !" א$ בממטרי� עזי

  .ראשו

  

 �בירושלי� ספר שנתחבר בידי באחד הימי� נתפרס

קרא .  ונחלקו הדעות בעני� הספריחיאל מיכל פינס

 למר� ובקשו שיעיי� בדבר ויחווה את ל דיסקי�"המהרי

למחרת שב ובפיו . נטל מר� את הספר לעיונו, דעתו

ל על סמ! "שאלו המהרי! טר$ פסול: תשובה נחרצת

המחבר כותב כי נישואי� ? איזה פסול ראית בספר, מה

 �הסכ� מחיה הדדי בשעה שהכל יודעי� כי ה� ה

ספר ההופ! דבר שבקדושה להסכ� , כבני� בית המקדש

  .נענה מר�! הדדי הריהו טר$ פסול

 .מ פינס עד חרמה"ל לרדו$ את י"מאז החל המהרי

  



"  )יט יח ("ואהבת לרע כמו

הא� מקיי� מצוות :  שאלה"דר שיחה"כתב בספר 

אשתו גיורת הא� וכ� ב, ואהבת לרע! כמו! באשתו

  ?מקיי� בה מצוות ואהבת� את הגר

א "א ע"זו גמרא מפורשת במסכת קידושי� מ: תשובה

שמא יראה , אסור לאד� שיקדש את האשה עד שיראנה

ורחמנא אמר ואהבת לרע! , בה דבר מגונה ותתגנה עליו

כ! ,  יש כלפי האשה"לשלילה , וא� לא לאהוב. כמו!

 �  .יש" ואהבת"ג

  

"   )יט יח ("כמוואהבת לרע

לכאורה .  הטפל לרע!"" ואהבת לרע!"נאמר במדרש 

שר שלו�  'רומפרש הגאו� הקדוש . אי� לזה שו� ביאור

' הלא הל, רע!לדלכאורה קשה מדוע נכתב , ע מבעלז"זי

, שהרי א� היה כתוב ואהבת רע! כמו!, מיותרת לגמרי

�  .לכאורה לא היה חסר כלו

ועדיי� צרי! .  לרע!היינו הטפל, לכ� אומר המדרש לרע!

  !?ביאור מה כוונת� בזה

כמי� הפני� לפני� "ל "ויש לבאר על פי מה שאמרו חז

�פירוש הפסוק הוא שכמו , "כ� לב האד� לאד

 �שבמראה אד� רואה את עצמו וא� הוא מחיי! ג

, עצמו מחיי! אליו וא� הוא כועס ג� עצמו כועס עליו

�אד� כמי� הפני� לפני� כ� לב ה", כ! ג� בני אד

�בת כפר נשאה .  מוסי$ משל נחמדובב� איש חי". לאד

, חדרי� חדרי�, וסו$ סו$ גרה בבית אב�, לב� עיר

יו� אחד הגיע אחיה . שטיחי� ורהיטי� שוני�, מראות

אחרי שמחת הפגישה הראתה לו . הכפרי להתארח

. אחותו את חדרו ואמרה לו שיוכל ללכת לישו� עכשיו

ת ורואה שממולו ג� כ� והנה אותו כפרי פותח את הדל

וכששאל את האד� שעומד מולו מי ... נפתחת הדלת

וכששאל מה אתה ... ?ג� הוא שאל אותו מי אתה, אתה

ראה הכפרי ? ג� הוא ענה מה אתה עושה פה, עושה פה

�וחזר אל אחותו על מנת להתלונ� , שאד� זה חוצפ

מדוע הדריכה אותו לחדר שמישהו אחר כבר מתגורר 

". מראה"האחות שאחיה אינו יודע מהי הבינה ... בו

אבל לא היה זה הזמ� להתחיל להסביר לו כל מיני 

הוא , אני מכירה אותו, דברי� ולכ� אמרה לו זה בסדר

אכ� הל! אותו . בחור טוב ורק צריכי� לדבר אתו יפה

  ... והכל הסתדר על הצד הטוב ביותר, כפרי ודבר יפה

שלמה המל! אלא שעדיי� צריכי� לברר מדוע לא אמר 

מדוע השתמש להעברת הרעיו� דוקא ". מראה"

  ".מי�"ב

ל שכשאד� מסתכל "ר מבעלז זצ"ומתר� האדמו

במראה הוא יכול לעמוד זקו$ וממילא אינו רואה א$ 

, הוא נאל� להתכופ$, רק כשאד� מסתכל במי�. אחד

הוא , ואז כשאד� כופ$ את קומתו ומשפיל את עצמו

�רואה ג� את אחרי� ואת מעלותיה.  

 " ' ה� ר" רע!"האותיות שבאות אחרי , "רע!"והנה 

, ר"אומר האדמו, וזה.  דהיינו שפל'ל "' !', פ "' ע, 'ש

רק על ידי ? אי! תוכל לאהוב את חבר!, כוונת המדרש

  .הטפל לרע!, וזה ואהבת לרע!, שתשפיל את עצמ!

  

  )יט יח ("'ואהבת לרע כמו אני ה"

זה כלל גדול עקיבא ' אמר ר: בתורת כהני� נאמר

  .בתורה

 על פי מה שידוע שכל "מגדלות מרקחי�"ומפרש ה

. ה בעול� היא במידה כנגד מידה"הנהגתו של הקב

כלומר כמו , "ציל! על יד ימינ!' ה"וכמו שכבר דרשו 

יתבר! ' כ! ה, שהצל עושה רק מה שהאד� עושה

  .מתנהג ע� האד� לפי מעשיו

". לרע!ואהבת "ועל פי זה יש לומר בכוונת הפסוק 

כמו שאתה מתנהג כ! ג� אני , "'כמו! אני ה"מפני ש

זה " כמו!" "תורת כהני�"מתנהג וזה מה שאומר ה

  . כלל גדול בתורה

  

  )יט כו ("לא תעוננו"

לא תעשו :  בש� הזוהר הקדוש"ילקוט דוד"מביא ה

�כי מכל עבירה שאד� עושה נוס$ . למלא! המוות עיני

 אותו מלא ובשעת מיתה רואה, עי� למלא! המוות

� ".דע מה למעלה ממ! עי� רואה"וזהו שאמרו . עיני
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  לרפואת
  

אליהו ויהודה 

 בני מיליה מילי

 לעילוי נשמת
  

משה ב� מנח� 

 מנדל שניצר

  

  להצלחת
  

ידידיה ניסי� 

 ב� חיי�

  להצלחת
  

יעקב גבריאל 
ושלמה 

  מיכאלשוילי

 


