
   

  
  
  

  

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

  84פר גליו� מס                                   ט"תשס שמיני                    

ואל בני ישראל תדבר לאמר קחו שעיר " 'קח ל עגל וגו"

  )ט ב( "'עזי� לחטאת ועגל וכבש וגו

וכי מה ראו ישראל להביא :  מביא מתורת כהני��"הרמב

ה לישראל יש בידכ� "אמר לה� הקב, אלא, יותר מאהר�

יש בידכ� בתחלה שכתוב . בתחלה ויש בידכ� בסו�

עשו לה� עגל "ויש בידכ� בסו� " וישחטו שעיר עזי�"

יבוא עגל ויכפר , יבוא שעיר ויכפר על מעשה שעיר, "מסכה

  .על מעשה עגל

, אי  יכפר העגל על מעשה העגל, והקשה רבי אליהו מזרחי

והלא כלל נקוט בידנו אי� קטגור נעשה סנגור ומטע� זה 

  ?אי� כה� גדול נכנס בבגדי זהב לקודש הקדשי�

'  אות א"קהלת יעקב"בספרו , ט אלגזי"המהריותיר" 

ל " שמה שאמרו חז"שמע שלמה"סימ� יט בש� זקנו הרב 

 זה דוקא כשהקטגור קיי� ולא אי� קטגור נעשה סנגור

מבטלי� אותו אבל כאשר שוחטי� את השעיר הרי מתבטל 

כח המקטרג ולכ� אי� בעיה להביא את השעיר כנגד 

  .הקטרוג של העגל

 שמה "חת� סופר" כתב לפרש בש� ה"ילקוט הגרשוני"וב

כי , שנשאר מעוו� העגל הוא רק בגלל אלו שלא מיחו

ה בשלושה סוגי מיתות החוטאי� בעצמ� הלא נידונו למית

' ולא נשאר חרו� א� ה. כמו שאמרה הגמרא במסכת יומא

והנה על דבר זה שלא . כי א� על אות� אלו שראו ושתקו

מיחו יש קצת מקו� להתנצל ולהסביר שמה שלא עשה 

מחאה זה מפני שאוהב את חברו וג� אי� לו את האומ" 

אבל התנצלות זו נסתרת . והעוז למחות בעוברי עבירה

שש� היתה התנהגות קשה וש� התנהגו . מכירת יוס�מ

באומ" ובעוז למכור את אחיה� ולא ראו בצרת נפשו 

ועל ידי זה גדל עוו� העגל כי לכבוד עצמ� . בהתחננו אליה�

ל יש "וזו כוונת חז. ולכבוד שמי� לא מחו, עשו מחאה

ועל כ� יש בידכ� בסו� , בידכ� בתחלה וישחטו שעיר עזי�

  .כהעשו לה� עגל מס

  .מסביר הסבר שלישי" ילקוט הגרשוני"וה

בפסוק והנה .  בפרשת וישבשלמה קלוגר' רי מה שכתב "עפ

, ובמדרש כתוב שאמר לה� יוס�, אנחנו מאלמי� אלומי�

. עתידי� את� לעשות עגלי� אלמי� לפני עגלי� של ירבע�

שהשבטי� שנאו , שלמה קלוגר'  ר,"אמרי שפר"ופירש ה

פני שעתיד לצאת ממנו ירבע� ב� את יוס� ורצו להמיתו מ

ועל זה ענה לה� יוס� א� הולכי� אחרי מה שיהיה . נבט

הרי ג� לכ� אי� זכות שהרי עתידי� את� לעשות , בסו�

אלא על כרחכ� , את העגל עוד לפני שירבע� יעשה עגלי�

א� כ� ג� את� לא . הולכי� אחרי הסו� לטובה ולא לרעה

 שאמר המדרש יש וזה מה. תלכו איתי אחרי הסו� לרעה

וא� תאמרו " וישחטו שעיר עזי�"בידכ� בתחילה 

ועתיד לצאת , שעשית� את זה מפני שהולכי� אחרי הסו�

, לכ� אמר הלא ג� את� יש בידכ� בסו�, מיוס� ירבע�

אלא על כרחכ� שלרעה לא הולכי� ". עשו לה� עגל מסכה"

  ?אחרי הסו� א� כ� למה שנאת� את יוס� ורצית� להמיתו

  

  )ט ז ("מר משה אל אהר� קרב אל המזבח ועשהויא"

י לפי שהיה אהר� בוש מלגשת אמר לו משה "ופירש רש

  .למה אתה בוש לכ  נבחרת

 ל"אהר� דרש� מלובלי� זצ' ר בש� "המאור הקט�"ובספר 

י "כתב לפרש עפ) "ילקוט האורי�"הובאו הדברי� בספר (

ח ששליח ציבור קבוע צרי  ללכת "ע או"מה שכתוב בשו

אמנ� מי שאינו קבוע . התפלל לפני התיבה ולא יסרב כללל

והנה אהר� לא ידע . כ יל "יסרב פע� אחת ופע� שניה ואח

, ולכ� היה אהר� בוש מלגשת ורצה לסרב. שיהיה כה� קבוע

, אמר לו משה למה אתה בוש לכ  נבחרת להיות כה� קבוע

  .ואינ  צרי  לסרב

  

"�  )י ג ("וידו� אהר

 לבאר את עני� ,"תורת משה"רו  בספחת� סופרכתב ה

� שהיה בוכה "י מה שכתב הרמב"השתיקה של אהר� עפ

שמה שאהר� , וכתב החת� וספר" וידו�"מקוד� ועכשיו 

ו בתור טענה על די� שמי� אלא על "לא היה ח, בכה

וכשאמר לו משה שהוא . עוונותיו שגרמו את מיתת בניו

תקדש כלומר שהבית צרי  לה, בקרובי אקדש' אשר דבר ה

מפני שאמר לו . אז הפסיק אהר� לבכות, י מיתת צדיקי�"ע

, א� אתה תבכה וַתראה שה� מתו בגלל עוונותי "משה 

ועל כ� יצטר  הבית , יוצא שהבית עדיי� לא התקדש

  ".וידו� אהר�"מיד . להתקדש או בי או ב 

  

  )י ט ("יי� ושכר אל תשת"

הילי� ת(ד "הה) ויקרא רבה פרשה יב סימ� ג(כתוב במדרש 

  . ישרי� משמחי לב' פקודי ה) 'ט ט"י

פ מעשה " ואפשר לפרש בהקד� ע":אוצר אפרי�"כתב ב

שאחד , ל"י מגאלאנטע ז"מוהר' ג הק"הרהשהיה אצל 

ש לפני "ב מבית מדרשו היה רגיל לשתות יי"מהבע

, ל ושאל לו מה זה ועל מה זה"צ הנ"נגש אליו הגה. התפילה

תהילי� (וכתיב , שמחהענה לו מפני שהוא רוצה להתפלל ב

וג� הלא ידוע מאש , ויי� ישמח לבב אנוש) ו"ד ט"ק
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:) א"כדאיתא ביומא כ(המערכה שמצוה להביא מ� ההדיוט 

פ שנראה "אע, ש כדי שאתפלל בשמחה"פ אני שותה יי"עכ

שההדיוט , ע"צ זי"ז ענה ואמר לו הגה"ע. כמעשה הדיוט

. ראשש משפיע על ה"היינו שהיי, הזה הוא קופ" בראש

שלפני התפילה תלמד , ועוד הלא יש ל  עצה טובה מזה

  .כ"ע, וזה ירבה ל  שמחה', כמה דפי� גמרא ותוס

וא� , "יי� ושכר אל תשת"ובזה אפשר לפרש כא� המדרש 

, תאמר שצרי  אתה לשתות כדי שיהיה ל  שמחה בעבודה

ת "בשומובא . (ל"ישרי� משמחי לב כנ' הלא פקודי ה

"�ל "ז וזנפלד רר אהר�"להגהקדמה ג ב" ח,"מנחת אהר

  )מיפו

  

  )י כ ("וישמע משה ויטב בעיניו"

אלא שמעתי , י הודה ולא בוש לומר לא שמעתי"וברש

  .ושכחתי

כתוב שבעה דברי� בחכ� ואחד ' משנה ז' באבות פרק ה

ונראה שיותר קל . מה� על מה שלא שמע אומר לא שמעתי

 שהרי. לאד� לומר שמעתי ושכחתי מאשר לא שמעתי

  .המשנה אומרת שהחכ� מסוגל לומר לא שמעתי

 שלאחר נתינת התורה שכל אחד "פרדס יוס#"ומתר" ה

מחוייב ללמוד הרי הבושה גדולה יותר כאשר אד� אומר 

אבל אצל משה רבינו . לא למדתי מאשר שאומר שכחתי

שהיה הראשו� שקבל את התורה ומה שלא שמע אי� זו 

אלא שמעתי , שמעתיאצלו אי� בושה לומר לא . תורה כלל

  .י"ולכ� הרבותא גדולה יותר כפי שאמר רש. ושכחתי

  

כל הול על גחו� וכל הול על ארבע עד כל מרבה רגלי� "

 לכל השר$ השור$ על האר$ לא תאכלו� כי שק$

  )יא מב ("ה�

עוד יוס# " בספרו ל"הגאו� מבגדד רבי יוס# חיי� זצכתב 

כל אד� שהוא ל "ש המקובלי� ז"דידוע מ, ד"ל בס" נ":חי

ולא תשבע בטנו ורוד� לאכול מ� . להוט אחר אכילה מרובה

הרי זה מסטרא , פ שהוא מאכל אסור וטמא"אע, הבא בידו

שהל  , דעשו שאמר הלעטני נא מ� האדו� האדו� הזה

כ חביב בעיניו "וכ, ובקש למלאות בטנו, אחר מלוי כריסו

קש וב, עד שמכר הבכורה היקרה בנזיד עדשי�, מלוי כריסו

  ".כל הול  על גחו�"ועל זה אמר , שילעיטהו כהלעטת הגמל

� "ש באו"פ מ"יתבאר ע" כל הול  על ארבע"ואומרו 

ל בקש את אנשי העיר "רבינו אליהו מווילנא זדהגאו� 

וילנא לבל יקראוהו לאסיפה כי א� רק בעשות תקנה 

והנה פע� אחת החליטו דבר מנהיגי עיר וילנא ליסד . חדשה

, יי חו" בל יבואו העירה להיות למשא על הקהלכי ענ, תקנה

, ל"ויתאספו יחד וישלחו דבר אל הגאו� רבינו אליהו ז

כי , לאמר יואיל נא רבינו לבוא אל האסיפה המיועדת לנו

ויהי כשמעו את דבר . ויבא, רצוננו לתק� תקנה חדשה

ויאמר הלא מכבר אמרתי אליכ� אל , התקנה רגז עליה�

וענו אותו מנהיגי . ות תקנה חדשהתקראו אותי כי א� בעש

ואמר לה� , והלא זאת תקנה חדשה היא, רבינו: העיר

ויאמרו לו , הגאו� זאת תקנה ישנה מכבר מארבע ארצות

תקנה זו לא כתובה אצלינו בפנקס בתקנה של ארבע 

ה� , ויאמר לה� הגאו� ארבע ארצות שאמרתי לכ�, ארצות

  .כ"ע, סדו� ועמורה אדמה וצבוי�

או� לומר דאלו הערי� נהפכו בעבור תקנה שעשו וכונת הג

ולכ  , אצל� שלא תכנס רגל אורחי� עוברי דרכי� אצל�

כמהפכת סדו� ועמורה אדמה וצבוי� אשר "נהפכו דכתיב 

ל בגמרא דסנהדרי� ד� "ש רז"וכמ, "באפו ובחמתו' הפ  ה

פר" נחל מע� גר הנשכחי� מני "על פסוק באיוב , ט"ק

� שאמרו למה לנו עוברי דרכי� שזה נאמר על סדו, "רגל

בואו נשכח רגל , שה� באי� עלינו אלא לחסרינו מממונינו

תחת ", ד רמז הכתוב במשלי"ובזה פרשתי בס. מארצינו

והיינו כי דור , "שלש רגזה אר" ותחת ארבע לא תוכל שאת

עבירות חמורו ' המבול שנחרבה האר" בעונ� היה בעבור ג

ואיתא " מס מפניה�מלאה האר" ח"דכתיב , שהיו ביד�

חמס זה , ע"חמס זה ג, ז"ר לוי חמס זה ע"במדרש רבא א

" תחת שלש"ש "וז. ש"וילי� להו מקראי עי, שפיכות דמי�

רגזה ",  זה דור המבול שהיה ביד� שלש עבירות חמורות)

 אלו )" ותחת ארבע",  שנשחתה האר" בעבור�)" אר"

ארבע ערי� שה� סדו� ועמורה אדמה וצבוי� שחטאו 

 אלא )" לא תוכל שאת אות�", השבתת עוברי דרכי�ב

ובא הכתוב לעורר לבבות בני , נהפכה עליה� וכילתה אות�

אד� שיזהרו וישמרו מללכת בדרכ� שלא יקרה לה� 

  .כאשר קרה את אלו בעבור זאת

" כל הול  על גחו�"ד כא� רמז הכתוב "ובזה מוב� בס

אמר שהוא מסטרא של אותו ש, למלאות בטנו מזיני בישי

שמתנהג מנהג ארבע " וכל הול  על ארבע", הלעיטני נא

דחטא� הוא עד , ערי� שה� סדו� ועמורה אדמה וצבוי�

ל סילוק והסרה כמו " ר)הוא " עד"מלת , כל מרבה רגלי�

וכ� הוא נמי בלשו� , ה"האמור בהספד יאשיהו הע, עד היו�

כלומר סיקל ודחה והעביר כל אד� המרבה רגלי� , הגמרא

ועוד נמי מי , ש על סדו� הנשכחי� מני רגל"וכמ, שלו ש�

כל אלו שק" , וזהו לכל השר" השור" על האר", שהוא מנא�

  .והתרחקו מה� ותתקדשו בקדושתו יתבר , ה� לכ�

  


