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בקשה מיוחדת
בהיות וקונטרס זה הוא דוגמא מתוך הספר שאנו עורכים
מתוך כתבי אבינו זצ"ל על התורה בקשתינו שטוחה בזה
לפני שוחרי תורה וחסידות ,שכל מי שיש לו איזה הערה
והארה בכל הנוגע לעריכת והוצאת הכתבים יפנה אלינו
למען נוכל לשפר ולתקן ולהוציא בס"ד דבר נאה
ומתקבל וזכות הרבים תלויה בו
בברכה
בני הגה"ח המחבר זצ"ל

åö úùøô

úàæ øîàì åéðá úàå ïøäà úà åö
) äìåòä úøåúו ב(.

זה הוסיף רש"י ,אמר רבי שמעון ביותר
צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון
כיס ,דר"ש לשיטתיה במס' תרומות הנ"ל
שבעת הגלות אין השראת השכינה ויש
חסרון ביחוד קודשא בריך ושכינתיה
הרמוז בחסרון כיס כנ"ל ,אז צריך להזדרז
ולהתגבר יותר בלימוד התורה ותשובה
כראוי ויהא נחשב כאילו הקריב עולה.

 .ïøäà úà åöאין צו אלא לשון זירוז
מיד ולדורות ,אמר רבי שמעון ביותר
צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון
כיס) :רש"י(
אפשר לבאר ע"פ מה דאיתא בסמיכת
חכמים )הקדמה ד"ה ועתה נקשר( לבאר
בדרך הדרוש ,פלוגתא דתנאי בסוף מסכת
תרומות )פי"א מ"י( ,אי מדליקין בשמן של
תרומה טמאה בבית האבל או בבית
המשתה ,עיי"ש שהאריך למעניתו לפרש
שנחלקו התנאים הקדושים היכן יש
השראת השכינה בזמן הגלות ,בארץ
ישראל ובירושלים שהשכינה נשארה
לשרות שם גם עתה ,או בחו"ל משום 'עמו
אנכי בצרה' )תהלים צא טו( ,וסיים שם
בדעת ר' שמעון ]שהתיר להדליק שמן
תרומה שנטמאה הן בבית האבל הן בבית
המשתה[ כי סבירא ליה שנסתלקה
השכינה לגמרי מזה העולם ,עיי"ש.
והנה 'כיס' עם הכולל הוא בגימטריא שם
הוי"ה אדנ"י ,ומרמז ליחוד קודשא בריך
הוא ושכינתיה ,וידוע )שער הכוונות קרי"ש
דרוש ג( דבזמן הגלות אין היחוד שלם כשם
שהיה בבית המקדש ,ולכן חסר בהשראת
השכינה ,וזהו הרמז במקום שיש חסרון
כיס ,כלומר ,בזמן הגלות שיש חסרון
בהשראת השכינה בזה העולם.
ובזה יש לפרש' ,אין צו אלא לשון זירוז
מיד ולדורות' ,ור"ל ,גם לדורות בימי
החורבן שייכת עדיין 'תורת העולה' ע"י
לימוד התורה ,שדרשו חז"ל )מנחות קי (.כל
העוסק בתורה כאילו הקריב עולה וכו' ,וכן
מצות התשובה נחשבת לקרבן דכתיב
)תהלים נא יט( 'זבחי אלקים רוח נשברה'
)וראה בענין זה בתניא אגרת התשובה פ"ז( .ועל


יש לדקדק בלשון הזהב של רש"י אמאי
כתב 'אין צו אלא' וכו' בלשון שלילה ,ולא
כתב 'צו הוא לשון זרוז' ,הלא דבר הוא.
ונראה לבאר כי הזריזות מורה שיש לאדם
חשק לעשות הדבר ,ואף אם אין לו חשק
אם עושה הדבר בזריזות יבוא לו החשק
וכדברי החינוך )מצוה טז( וז"ל ,דע כי
האדם נפעל כפי פעולותיו ,ולבו וכל
מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עושה
בהם ,אם טוב ואם רע ,ואפילו רשע גמור
בלבבו וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל
היום ,אם יערה רוחו וישים השתדלותו
ועסקו בהתמדה בתורה ובמצוות ,ואפילו
שלא לשם שמים ,מיד ינטה אל הטוב,
ובכח מעשיו ימית היצר הרע ,כי אחרי
הפעולות נמשכים הלבבות ,ע"כ.
והנה 'צו' מרמז על אזהרת עבודה זרה
כדאיתא בזוה"ק )ח"ג כז(:א ,וע"כ בא רש"י
ללמדנו כיצד ואיך לבטלה ,והוא ע"י זריזות
בעבודת השי"ת ,וזהו 'אין צו' ,כלומר ,איך
תזכה שלא ידבק בך מאומה מעבודה זרה
החמורה שגם המחשבה נחשבת כמעשה,
'אלא לשון זרוז מיד ולדורות' ,כלומר ,ע"י
éà÷ã ,'åâå ''ä åöéå' ,(:åð) ïéøãäðñá íâ ïééò à
.äøæ äãåáò ìò
א

åö úùøô
שיתחזק האדם לעשות כל מעשיו בחשק
ובחיות ואז יתבטלו כל המחשבות הרעות.

מקום לומר דלא כתיב כל העוסק בתורת
מנחה וכו' ,משום שדרכו של עני שאין
בידו להביא מן קרבן הבהמה להביא
מנחה ,אבל אם ע"י לימוד התורה נחשב
כמביא קרבן הרי גם עני יכול ללמוד
פרשת בהמה ונחשב לו כאילו הביא פרים
ואילים כדכתיב )הושע יד ג( 'ונשלמה פרים
שפתינו'.
ובדרך רמז אפשר ליישב אמאי לא נקט
כל העוסק בתורת עולה וכו' ,דהקטר
חלבים על המזבח שכשר כל הלילה מרמז
על יגיעת התורה בזמן הגלות אשר נמשלה
ללילה דמה שאדם משעבד כל גופו
להשי"ת ע"י לימוד התורה בכל כחו ,זהו
בחינת הקטר החלבים שאדם מקריב בזמן
הזה להשי"ת במיעוט חלבו ודמו ]וכן
מצינו בגמ' )נדרים מט (:שת"ח נקראים
'מריעי' ,ופירש המאירי ,על שם שהם
חלושים ותשושי כח שאכילתם ושינתם
מעוטה ועמלם מרובה ,ע"כ[.
נמצא שבפסוק זה מרומז שלימוד התורה
חשוב כהקרבת עולה ,ובזה מיושב קצת
מאי טעמא לא נקטה הגמ' הדרשה דכל
העוסק בתורה כאילו הקריב עולה
מהפסוק ד'זאת תורת העולה' כיון דזה
כבר מרומז בהאי ילפותא גופא דהקטר
חלבים כל הלילה ,ודוק.


הנה איתא בתורת משה )שיר מעון( ביאור
נפלא בדרך המוסר דבא ללמד על בעל
הגאוה וכו' ,עיי"ש בדבריו.
ויש להוסיף עוד ע"פ מה דאיתא ביושר
דברי אמת )א( וז"ל ,וענין מחשבות
הגבהות לא יספיקו פיות האדם כל ימיו
לדבר בהם ,כי עמוק עמוק הוא מאד למי
שרוצה לחפש אחריו לסלקו ,ולזכות אחר
כך למידת השפלות הלב בלב שלם ,עכ"ל.
ומכאן נלמד שלמידת הגאוה אין גבול
וקצבה.
ולפי זה יש לומר דהנה נרמז ב'תורת
העולה' מידת הגאוה ורמות רוחא העולה
בלבו של האדם ,אשר היא בבחינת 'חסרון
כיס' ,כלומר ,שאין לה גבול ,והוא עמוק
עד מאוד כנ"ל ,ועל כן צריך זהירות יתירה
לעוקרה מלבו ולכן כתיב 'צו' שהוא לשון
זרוז ,והבן.


ìò äìåòä àåä äìåòä úøåú úàæ
) äìéìä ìë çáæîä ìò äã÷åîו ב(.



 .äìåòä úøåú úàæהרי הענין הזה בא
ללמד על הקטר חלבים ואיברים שיהא
כשר כל הלילה וללמד על הפסולים
איזה אם עלה ירד וכו') :רש"י(
דרשו חז"ל )מנחות קי (.כל העוסק בתורת
חטאת כאילו הקריב חטאת ,וכל העוסק
בתורת אשם כאילו הקריב אשם ,ודקדק
המהרש"א אמאי נקט רק חטאת ואשם,
ולא עולה ומנחה ,עיי"ש בדבריו .והיה

ויש להוסיף בזה ,שבא לרמז שאדם צריך
לעסוק בתורה בכל אופן שהוא ואף אם
לומד שלא כראוי אל לו לעזוב את דברי
התורה כמו שאמר כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע
מבעלזא לפרש מש"כ רש"י בפרשת תזריע,
לא הקדים הכתוב עולה לחטאת אלא
למקראה ,דלענין לימוד התורה אין צריך

ב
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נמצא שישנה מחלוקת בין רש"י לתרגום
מה לבש הכהן בעת שהרים את הדשן,
מדברי רש"י משמע שיכול הכהן לתרום
את הדשן רק במכנסים וכתונת ,אך
מהתרגום משמע שצריך את כל ארבעת
הבגדים גם מגבעת ואבנט ,וכך כתב
בפירוש הרמב"ן.
ונראה לבאר הענין בזה בדרך העבודה,
הנה ידוע שצריך האדם לעשות כל מעשיו
לשם שמים ,וגם את עסקיו הגשמיים
כאכילה ושתיה ומשא ומתן וכו' ,ולקיים
בנפשו מאמר הכתוב )משלי ג ו( 'בכל
דרכיך דעהו' ,כפי שנפסק בשו"ע )או"ח סי'
רלא(.
ולפי זה יש לבאר דהנה לשיטת רש"י
שאין צריך מגבעת ואבנט בעת תרומת
הדשן יש לומר שהסברא היא שהרי אינה
עבודה חשובה כמו הקרבת הקרבן וכו',
ולכן אין צורך באבנט ומגבעת ,אך לשיטת
התרגום שאכן צריך ללבוש גם אבנט
ומגבעת ,הסברא היא כנ"ל שבכל דבר
אפשר לעבוד אותו יתברך ,גם בעבודה
פשוטה כזו של הרמת הדשן מהמזבח,
וע"כ צריך ללבוש כל הד' בגדי כהונה.
ובדרך צחות אפשר לומר ,דזהו כמנהגינו
בבעלזא להיות כל היום חגורים באבנט,
שאדם שעושה הכל לשם שמים ,הרי
עוסק כל היום במצוות ,וע"כ לובשים כל
היום כמו בשעת תורה ותפילה.

להא דריצה פרקליט נכנס דורון דיכול
ללמוד גם אם אינו בשלימות ,עיי"שב.
וזה הפירוש 'זאת תורת העולה וגו' על
מוקדה על המזבח כל הלילה' ,שלעולם
צריך האדם לעסוק בתוה"ק ,אף אם הוא
בבחינת 'לילה' ,כלומר ,שאינו נוהג
כשורה ,מ"מ ע"י עסק התורה המאור שבה
יחזירו למוטב וכמ"ש רש"י שמכאן נלמד
לכל העולים ואפילו פסולים שאם עלו לא
ירדו.


ãá éñðëîå ãá åãî ïäëä ùáìå
ïùãä úà íéøäå åøùá ìò ùáìé
ìò äìåòä úà ùàä ìëàú øùà
) çáæîä ìöà åîùå çáæîäו ג(.
תירגם אונקלוס ,וילבש כהנא לבושין
דבוץ ומכנסין דבוץ ילבש על בסריה
ויפרש ית קטמא וכו' .ורש"י פירש ,מדו בד
היא הכתונת ,ומה ת"ל מדו שתהא
כמדתו.

áúëù (â"ñ ã"ô ú"ú ã"åé) áøä ò"åùá ïééò á
,òùø àø÷ð ãîåìù äî íéé÷î åðéà íà ,ì"æå
äî íé÷ìà øîà òùøìå' áåúëä øîà åéìòå
ë"ôòàù íéøîåà ùéå ,'åëå 'é÷åç øôñì êì
àìù êåúî éë äøåúá íãà ÷åñòé íìåòì
úðî ìò ãåîìì äîùì éãéì àåáì ìëåé äîùì
åøéæçî äáù øåàîäù ,úåùòìå øåîùì
äøåúä ìëù äìá÷ä éîëç åøîà êëå ,áèåîì
óéñåîù óà òùø åãåòá äùåò íãàù úååöîå
øåæçéùë íå÷î ìëî äòù éôì úåôéì÷á çë
øçà ìåâìâá åà äæ ìåâìâá äáåùúá ë"çà
àéöåî éæà 'çãð åðîî çãé àì éë' ù"îë
íéøæåçå úåöîäå äøåúä ìë äôéì÷äî
òåðîì åì ïéà êëéôìå åúøæçá äùåã÷ì
íéðåéöå úåøòäá äàøå .ë"ò ,íìåòì ÷åñòìî
äëìäì è÷ðù åçéëåäù (ú"ä÷ úàöåä) íù
.íéøîåà ùéä úòãë


עוד אפשר לבאר בדרך רמז ,דבא ללמד
על מעלת הצדיק שמעלה את הגשמיות
שבארבע היסודות לרוחניות ,וכדאיתא
באוה"ח הק' )בראשית כג ב( וז"ל,
שבאמצעות דביקות האדם בקונו יתהפכו
ג
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והוציא את הדשן' וגו' ,ר"ל ,יפשפש
במעשיו ויבדוק אם יש פניות בלימודו
אשר למד ,אבל לא יזרקנו לגמרי אלא
יוציאנו 'מחוץ למחנה אל מקום טהור' רומז
למש"כ בשמע שלמה )עקב( דלפעמים
כשיש קטרוגים אין יכולה לעלות למעלה
העבודה של האנשים הגדולים אלא רק
של הפשוטים ,עיי"ש משל נפלא בזה,
וכבר הבאנו זאת לעיל )שמות כח לה ד"ה
כתב בעל הטורים( ובא לרמז שאף שהיה לו
פניות יכול לעלות למקום גבוה מאד.

היסודות כולם ליסוד האש ויסוד האש
ליסוד אש הנשמה והבן ,עכ"ל.
וזהו שנרמז בפסוק' ,ולבש הכהן' ,הכהן
מרמז לצדיק ]כדאיתא בנועם אלימלך
)מצורע ד"ה והיה בעור([' ,מדו' ,בגימטריא
'מי' ,והצדיק נקרא מי ]וכדאיתא במגלה
עמוקות )אופן ג( וז"ל ,הצדיק נקרא מי ,כמו
שאמרו רז"ל )מו"ק טז (:מי מושל בי צדיק,
ר"ל ,הצדיק שנקרא מי מושל בי וכו'[' .בד'
בגימטריא שש ,והמידה הששית היא כנגד
צדיק יסוד עולם כידוע מהזוה"ק )ח"ג
קסד.(:
והוא אשר יזכה ל'והרים את הדשן' ,הנה
הדשן הוא האפר הנשאר משריפת
הקרבנות ,ויש לומר שמרמז לגשמיות
שנשארה מכל ארבע היסודות וכדאיתא
בתניא )אגרת הקודש פט"ו( ,שהאפר מתהוה
לאחר שג' יסודות אש מים רוח חלפו
והלכו להם וכלו בעשן המתהוה מהרכבתן
כנודע ,יסוד הד' שהיה בעץ שהוא העפר
וכו' ,הוא הנשאר ,ע"כ .והענין הוא שהכהן
שהוא הצדיק מרים ומעלה גם את כל
הגשמיות מכל הארבע יסודות לשורשה
העליון ע"י דביקותו בה' כנ"ל.


àì åá ã÷åú çáæîä ìò ùàäå
íéöò ïäëä äéìò øòáå äáëú
äìåòä äéìò êøòå ø÷åáá ø÷åáá
) íéîìùä éáìç äéìò øéè÷äåו ה(.
הנה איתא באבות )פ"א מי"ב( הלל אומר,
הוי מתלמידיו של אהרן ,אוהב שלום
ורודף שלום ,אוהב את הבריות ומקרבן
לתורה.
ולכאורה קשה איך אפשר לאהוב את כל
הבריות ולקרבן לתורה הרי יש ביניהם גם
רשעים ,ומקרא מפורש הוא )ישעיה מח
כב(' ,אין שלום אמר ה' לרשעים'.
לכך נראה לומר דמהאי טעמא נקט
התנא' ,הוי מתלמידיו של אהרן' ,והענין
הוא שאם האדם מבטל את עצמיותו
לגמרי והוא מוכן למסור נפשו עבור כל
אחד מישראל ,וכשם שמצינו אצל אהרן
הכהן שמסר נפשו על כלל ישראל בחטא
העגל כדאיתא במדרש )ויק"ר י ג( ,אמר
אהרן ,אם בונין הן אותו הסרחון נתלה
בהן ,מוטב שיתלה הסרחון בי ולא
בישראל וכו' ,ע"כ.


íéãâá ùáìå åéãâá úà èùôå
ìà ïùãä úà àéöåäå íéøçà
) øåäè íå÷î ìà äðçîì õåçîו ד(.
הנה הבאנו לעיל שתורת העולה מרמז
לגאות העולה למעלה ,ויש להוסיף דהנה
מי שעסק בתורה ועבודה כל הלילה
בהתלהבות בבחינת 'על מוקדה כל הלילה
עד הבוקר ואש המזבח תוקד בו' ,יכול
לבוא בנקל לידי מחשבת גאות ,וע"כ
מייעצת לו התורה 'ופשט את בגדיו וגו'

ד

åö úùøô
והנה כאשר יש לאדם מסירות נפש בעבור
כלל ישראל ,אז מובטח לו שלא יהיו לו
נגיעות וידע בנקל את מי צריך לרחק
ואימתי יש לו נגיעות שצריך לקרב.
ואפשר לרמז זאת בפסוק' ,וערך עליה
העולה' ,היינו שיהיה האדם בבחינת עולה
תמימה שהיא כליל לה' בביטול העצמיות
לגמרי ומסירות נפש כנ"ל ,ואז 'והקטיר
עליה חלבי השלמים' ,שלמים מלשון
מטילים שלום בעולם כמ"ש רש"י )לעיל ג
א( שיהיה אוהב שלום ורודף שלום
כמידתו של אהרן.

האש' .לא תכבה' ,ר"ל ,לאחר שיזכור זאת
בלבו תמיד ,אזי המים הרבים של התאוות
וכו' לא יכבו את אש אהבתו להשי"ת,
וכמו שסיים שם בתניא' ,כי בזה יוכל
לעמוד נגד יצרו לנצחו תמיד בכל עת
ובכל שעה'.


äçðîä úìñî åöî÷á åðîî íéøäå
ìò øùà äðáìä ìë úàå äðîùîå
çåçéð çéø çáæîä øéè÷äå äçðîä
) 'äì äúøëæàו ח(.



 .äðîùîå äçðîä úìåñîמכאן שקומץ
ממקום שנתרבה שמנה) :רש"י(
אפשר לבאר הטעם בדרך רמז ע"פ מה
דאיתא באבות )פ"ג מ"ט( כל שמעשיו
מרובין מחכמתו ,חכמתו מתקיימת ,וכל
שחכמתו מרובה ממעשיו ,אין חכמתו
מתקיימת.
והנה ידוע ששמן מרמז לחכמה כדאיתא
בגמ' )מנחות פה' (:וישלח יואב תקועה ויקח
משם אשה חכמה' )שמואל-ב יד ב( ,מאי
שנא 'תקועה' ,אמר רבי יוחנן ,מתוך
שרגילין בשמן זית חכמה מצויה בהן.
ולפי זה יש לרמז בדברי רש"י ,שממקום
שנתרבה שמנה ,כלומר ,כשנתרבה
החכמה ונעשה חכמתו מרובה ממעשיו,
משם יש לו לקמוץ ,היינו למעט בחכמה
ולהרבות במעשים כדי שלא תהיה חכמתו
מרובה ממעשיו ,וע"י זה תהיה חכמתו
מתקיימת ועולה לנח"ר לה'.

àì çáæîä ìò ã÷åú ãéîú ùà
) äáëúו ו(.
אפשר לבאר בדרך העבודה ,דבא הכתוב
להורות הדרך האיך יתגבר האדם על
יצרו ,ע"פ מה דאיתא בתניא )פכ"ה( עצה
להתגבר על היצר ותחבולותיו ,שישים אל
לבו שלנצח היצר קל מאד מיסורי מיתה,
ויסורי מיתה היה מקבל באהבה וברצון
שלא ליפרד מיחודו ואחדותו יתברך אפילו
לפי שעה להשתחוות לע"ז ח"ו וכו'.
ויש לרמז זאת בפסוק' ,אש תמיד תוקד על
המזבח' ,ר"ל ,שיהיה קבוע 'על המזבח'
שרומז על הלבג תמיד ענין זה שמוכן הוא
למסור נפשו ולקפוץ לאש למען שמו
יתברך ,כמ"ש בצעטיל קטן )סעי' א(
שיחשוב תמיד שיש אש גדול ונורא בוער
עד לב השמים וכו' והוא למען קדושת
שמו שובר את טבעו ומפיל עצמו לכבשן



ä"ã â"òøú àùú éë) ìàåîùî íùá ïééò â
çåî úîåòì íä úåçáæîä éðù (íåâøúá äðäå
áìä úîåòì ïåöéçä çáæî ,íãàáù áìå
.'åëå ùà éôùø äéôùø äáäà ïëùî íå÷î
ה

åö úùøô

éúúð í÷ìç õîç äôàú àì
àåä íéùã÷ ùã÷ éùàî äúåà
) íùàëå úàèçëו י(.

איך לא ניפול ברשתו של היצה"ר ,ועל זה
ממשיך ומבאר 'חלקם נתתי מאשי' וגו',
כלומר ,ע"י שידע שכל חלקו בשמירת
תורה ומצוות וכו' אין זה מכחו ,אלא
מחסדי המקום שמצוה למלאכיו הקדושים
לשומרו ,ואילולא עזרתו יתברך לא היה
יכול להישמר אף מדבר קטן כמבואר ,וזהו
ההמשך 'קודש קדשים הוא' ,דידוע
ד'קודש' הוא חכמה )זוה"ק ח"ג רצז,(.
וחכמה היא ביטול ,מלשון כח מה ,והיינו
'קודש קדשים' ,ר"ל ,ביטול שבתוך ביטול,
ולזה מגיעים ע"י ההתבוננות הנ"ל שכל
התורה והמצוות שזוכים לקיים ,הכל הוא
ממנו יתברך.

 .í÷ìç õîç äôàú àìאף השירים
אסורים בחמץ) :רש"י(
אפשר לבאר ע"פ מה שידוע מספה"ק
שחמץ שהוא תופח ועולה מרמז לגאוה,
ונאמר בשם צדיקים שיכול להיות אדם
שיושב בין תנור וכיריים ובגדיו קרועים
ומטולאים וכו' ובכל זאת הוא מלא גאות
כי סובר בלבו שהוא צדיק ,ועל כן כל אדם
לפי מה שהוא ,צריך לעבוד על מידת
הענוה ולשרש אחר הגאוה.
וזו הכוונה בדברי רש"י ,אף השיריים,
כלומר ,גם אדם שהוא בבחינת 'שיריים',
שאין בו לא תורה ולא גדולה וכביכול אין
לו במה להתגאות ,מ"מ גם הוא אסור
בחמץ ,ר"ל ,בגאוה.


÷ç äðìëàé ïøäà éðáá øëæ ìë
ìë 'ä éùàî íëéúøãì íìåò
) ùã÷é íäá òâé øùàו יא(.



 .øëæ ìëאפילו בעל מום למה נאמר
אם לאכילה הרי כבר אמור )כא כב(
לחם אלקיו מקדשי הקדשים וגו' ,אלא
לרבות בעלי מומין למחלוקת) :רש"י(
אולי אפשר לומר בדרך אפשר ע"פ מה
דאיתא באורח לחיים )קרח ד"ה ונראה(,
שהאדם העובד השי"ת ,צריך לקשר עצמו
באהבה גמורה עם כללות ישראל יחד וכו',
אבל אם ח"ו יש לו פירוד אף עם אחד
מישראל ,אז חסר מקומת אדם הראשון,
ואז הוא בבחינת בעל מום' ,וכל איש אשר
בו מום לא יקרב' )כא יח( ,ועבודתו פסולה,
עכ"ל.
ולפי זה יש לרמז בדברי רש"י ,לרבות
בעלי מומין למחלוקת ,כלומר ,אלו
שמפרידים עצמם ע"י המחלוקת מכלל
ישראל ,גם הם בכלל בעלי מומין כמבואר.

איתא באור לשמים וז"ל' ,לא תאפה חמץ'
וגו' ,נ"ל דאיתא בכתבי האר"י זלה"ה )הובא
בדבש לפי ח יח( ,הנזהר ממשהו חמץ
מובטח לו שלא יחטא כל השנה ,ע"כ צריך
האדם לשמור עצמו בכל מה דאפשר ,ולכן
נקרא 'מצה שמורה' ,וזה אי אפשר לאדם
שיזהר ממנו ,כי אם הקב"ה ישלח מלאכים
ממונים על השמירה וישמרו אותו ,וזה
פירוש 'לא תאפה חמץ חלקם' ,לשון חלק,
בלי שום נדנוד חמץ' ,נתתי אותה מאשי',
דהיינו שאשלח לך מלאכים שישמרו אותך
שמלאכים נקראים 'אישים' ,ע"כ.
ואם אפשר יש להוסיף על דרך דבריו,
הנה ידוע שחמץ מרמז ליצה"ר וכנזכר
לעיל )ב יא( ,והענין הוא שבאה התורה הק'
לרמז לנו היאך 'לא תאפה חמץ' ,כלומר,

ו

åö úùøô



úåìç äãåúä çáæ ìò áéø÷äå
úåöî é÷é÷øå ïîùá úìåìá úåöî
úëáøåî úìåñå ïîùá íéçåùî
) ïîùá úìåìá úìçז יא-יב(.

ùéà úìåò úà áéø÷îä ïäëäå
åì ïäëì áéø÷ä øùà äìåòä øåò
) äéäéז ח(.

 .åðáéø÷é äãåú ìò íàאם על דבר
הודאה על נס שנעשה לו ,כגון יורדי
הים והולכי מדבריות וחבושי בית
האסורים וחולה שנתרפא שהם צריכין
להודות שכתוב בהן )תהלים קז ח-לא( יודו
לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם ויזבחו
זבחי תודה ,אם על אחת מאלה נדר
שלמים הללו ,שלמי תודה הן וטעונות
לחם האמור בענין ואינן נאכלין אלא
ליום ולילה כמו שמפורש כאן) :רש"י(
שמעתי להקשות מדברי רש"י על החת"ס
)שו"ת או"ח סי' נא( שכתב וז"ל ,דוד המלך
ע"ה סידרם ברה"ק וכו' ,אחר ג' אלו
]חולה ,יוצא מבית האסורים והולכי
מדברות[ סיים' ,ויזבחו זבחי תודה' ,דראוי
לנדור עליהם זבח תודה ,שוב מתחיל
מיורדי הים ,ומסיים' ,וירוממוהו בקהל עם
ובמושב זקנים יהללוהו' ,משמע מזה
דיורדי הים שהוא עצמו הכניס עצמו אל
הסכנה ,וגם נמסר לדין שמים כי רבים
רחמיו ולא בידי בעלי חיים ]כמו בהולכי
מדברות[ ע"כ אינו חייב קרבן אלא לרומם
בקהל עם וכו' ,נמצא לפ"ז תלת קמייתא
יזבחו זבח תודה ולא צריכי קהל עם ומושב
זקנים ,ויורדי הים סגי להו בהודאה בציבור
ותרי רבנן ,עיי"ש באורך .והנה מדברי רש"י
שכתב 'אם על תודה יקריבנו' ,אם על דבר
הודאה על נס שנעשה לו כגון יורדי הים
וכו' ,משמע בפשטות שגם יורדי הים
מקריבים קרבן תודה ,וצריך ביאור.
ואולי אפשר לומר ,דיש לדקדק בדברי
רש"י שכתב' ,יורדי הים והולכי מדבריות
וכו' שהם צריכין להודות' וכו' ,ולא כתב
שהם צריכים 'להקריב' קרבן תודה ,ואח"כ

יש להבין אמאי כתיב 'עולת איש' ולא
'המקריב את העולה' .ועוד קשה מהו
'לכהן לו יהיה' ,היה לו לומר 'לכהן יהיה',
וראה באבן עזרא מה שכתב בזה .ועוד יש
להעיר דהחזקוני כתב וז"ל ,והכהן המקריב,
לכל בני המשמר קורהו 'כהן' ,וזהו 'לו
יהיה' ,ר"ל לכהנים ,ע"כ .ויש לבאר אמאי
כתיב 'לו יהיה' בלשון יחיד.
ויש לומר ע"פ מה שאמרו חז"ל דעולה
מכפרת על הרהור הלב )תנחומא ז( ,וידוע
פירושו של חידושי הרי"ם דביותר צריך
הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס,
דקאי על המחשבה שאין לה כיסוי וצריך
לאזור חיל לשמור על טהרתה .והנה העור
מכסה על כל הגוף וכדכתיב )איוב י יא(
'עור ובשר תלבישני' ,ולכך 'עולת איש'
שהביא כפרה על הרהור הלב' ,עור העולה
וגו' לכהן' ,ונרמז בזה שה'איש' שהביא
עולה נצרך כיסוי למחשבה ולכן הוא נותן
לכהן את עור העולה שהוא כיסוי וכנ"ל,
וע"י שיתן את עור העולה לכהן 'לו יהיה',
ר"ל ,לאיש שהביא את העולה יהיה תיקון,
ועל דרך מה דפירש רש"י עה"פ )במדבר ה
י( 'ואיש את קדשיו וגו' אשר יתן לכהן לו
יהיה'' ,איש אשר יתן לכהן' ,מתנות
הראויות לו' ,לו יהיה' ,ממון הרבה ,ע"כ.


øùà íéîìùä çáæ úøåú úàæå
åðáéø÷é äãåú ìò íà ,'äì áéø÷é
ז
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בשפ"א )פסח תרל"ב( שזהו הטעם לאכילת
מרור בפסח ,להורות שאנו מודים
ומברכים על המרירות שבגינה זכינו
להזדכך ולהיות ראויים לעמוד לפני הר
סיני ולקבל את התורה הקדושהד.
ולפי זה יש לבאר הפסוקים' ,מי חכם
וישמר אלה' ,כלומר ,החכם כשנשמר מכל
אלה ,היינו כשיצא מן הסכנה' ,ויתבוננו
חסדי ה' ,ר"ל ,שמבין דבר מתוך דבר שכל
מטרת הצרה היא גם מחסדי ה' בשביל
הנס וההודיה שיהיו לאחריה.

כתב ,אם על אחת מאלה נדר שלמים
הללו שלמי תודה הן וטעונות לחם וכו',
ויש להעמיס בכוונתו דלא קאי על עצם
חיוב הבאת התודה ,רק בא לומר שאדם
שאמר הרי עלי שלמים והוא מאלו
הצריכים להודות ,אמרינן שנתכוין לשלמי
תודה ומביא עמה חלות .ובכלל זה הוי גם
יורדי הים דאף שאין עליו חיוב הבאת
תודה כדברי החת"ס הנ"ל ,מ"מ אם אמר
הרי עלי שלמים אמרינן דנתכוין לשלמי
תודה דהרי הוא מאלו 'הצריכים להודות',
ודוק.





åðáø÷ áéø÷é õîç íçì úìç ìò
) åéîìù úãåú çáæ ìòז יג(.

שמעתי מפי הרב אליעזר דוד פרידמאן
שליט"א רב דבתי מדרשינו ,לבאר החילוק
בין תודה לשלמים ,דתודה היא על נס,
שהיה בסכנה וניצל ע"י נס ,ואז נפקחו
עיניו להודות להשי"ת ,ושלמים הם
בבחינת נס של חכם ,כלומר ,האנשים
המשכילים שמתבוננים תמיד בחסדי
השי"ת עליהם ,ומקיימים בנפשם 'מי חכם
וישמר אלה ויתבוננו חסדי ה'' )תהלים קז
מג( ,וכדאיתא מכ"ק מרן מהר"ש זי"ע
מבעלזא דהכוונה שמי שהוא חכם מתבונן
בגדלות הבורא וחסדיו שלא הביאו לידי
סכנה ומודה לה' על זה שלא היה נצרך
לנס כדי להנצל ,וע"ז באים השלמים
מלשון שלימות ,שלא הוצרך לנס ,ע"כ.

 .çáæ ìò åðáø÷ áéø÷éמגיד שאין הלחם
קדוש קדושת הגוף ליפסל ביוצא וטבול
יום ומלצאת לחולין בפדיון עד שישחט
הזבח) :רש"י(
אפשר לבאר בדרך רמז ,דבא הכתוב
ללמדנו כמה עצות בענין קדושת האכילה,
והענין הוא דהנה איתא בשם משמואל
)אמור תרע"ה( בשם אדמו"ר הרי"ם
זצללה"ה מגור בענין שמירה מתולעים
בימי הקיץ ששכיחים תולעים ,ואמר אם
אדם נגמר בדעתו שמוטב שיחנק באכילתו
מלבלוע אחת מהתולעים בטח לא תבוא
תולעת לתוך פיו ,עכ"ד.
ולפי זה יש לרמז 'שאין הלחם קדוש
קדושת הגוף' ,כלומר ,שאין האוכל
מתקדש בקדושת האכילה' ,עד שישחט

ובאופן אחר קצת אפשר לומר ,דתודה
היא על נס שעל ידו ניצל מסכנה ,והוא
מביא על כך קרבן תודה .ושלמים הוא
מלשון שלימות ,והוא הודאה על הכל ,גם
על הנס וגם על הצרה ,שמכיר ויודע שכל
מטרת הצרה היא בכדי שהקב"ה יעשה נס
ויגלה את השגחתו ואהבתו ,וכדאיתא
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הזבח' ,ר"ל ,שיחליט בלבו שמוכן להחנק
ובלבד שלא לאכול דבר אסור ,ובזכות זה
ינצל ותהיה אכילתו בקדושה.

צריך ביאור דהנה לשון הגמ' שם' ,מושב'
דכתב רחמנא גבי חלב ודם למה לי,
איצטריך ,סלקא דעתך אמינא הואיל
ובענינא דקרבנות כתיבי ,בזמן דאיכא
קרבן ניתסר חלב ודם ,בזמן דליכא קרבן
לא ,קמ"ל ,ע"כ.

בשם התניא שהעצה לשבור את התאוות
היא ע"י שישים אל לבו שהרי מוכן הוא
למסור נפשו להשי"ת אפילו למיתה רח"ל
רק שלא להיפרד ממנו יתברך ,וכ"ש
בשבירת התאוה שהיא קלה מיסורי מיתה,
עיי"ש .ועפי"ז יבואר ד'אין הלחם קדוש וכו'
עד שישחט הזבח' ,כלומר ,דקדושת
האכילה היא ע"י שיצייר במחשבתו ויקבע
בלבו שהוא מוכן למסור נפשו על קידוש
ה'.

ופירש רש"י ,גבי חלב ודם' ,חוקת עולם
לדורותיכם בכל מושבותיכם כל חלב וכל
דם לא תאכלו' ,הרי דהביא רש"י על דברי
הגמ' את הפסוק מפרשת ויקרא )ג יז( ולא
את הפסוק דנן שציין כאן שע"ז קאי דברי
הגמ'.
ובפשטות נראה כן להדיא דהגמ' קאי על
הפסוק בויקרא ,דהרי נקט בגמ' שם 'מושב'
דכתיב גבי 'חלב ודם' ,היינו הפסוק בויקרא
דקאי על שניהם ,וגם מתירוץ הגמ' דסד"א
הואיל ובעניני קרבנות כתיבי ,אתי שפיר
יותר על הפסוק בויקרא דכתיב ממש בתוך
פרשת קרבן שלמים .משא"כ הפסוק
בפרשה זו מיירי רק באיסור דם ,וגם לא
מיירי להדיא בפרשת קרבנות ,רק מאיסור
חלב ואיסור אכילת קודש בטומאה.
ויש להוסיף דאכן עיקר קושיית הגמ'
היתה רק מהפסוק דויקרא של חלב ודם
יחד ,אבל מדם לחודיה דכתיב בפרשתן
לא קשיא ליה ,והוא משום דמפורש
בפרשת אחרי )יז יא( על איסור אכילת דם
'ואני נתתי לכם על המזבח לכפר וגו' על
כן אמרתי לבני ישראל כל נפש מהם לא
תאכל דם' .הרי להדיא דאיסור אכילת דם
תלוי בכפרת מזבח ,וא"כ פשיטא ליה
למקשן דהכא צריך קרא לומר דגם בזמן
ובמקום שאין ביהמ"ק קיים נוהג האיסור,
אבל גבי חלב הוקשה לו אמאי צריך קרא.
ולפי זה צ"ב אמאי רש"י ציין לגמ' בקדושין
רק כאן בפרשתן ובפר' ויקרא דבה מיירי
הגמ' לא כתב מידי.


עוד

יש לפרש ע"פ מה דהבאנו לעיל )ו ו(

ובאמת גם אם מתגבר על עצמו ומושך
ידו מלאכול בעוד תאוותו בו הוא מעין
שחיטה ,והוא ע"ד דאיתא )ב"ק סה ,(.מה
לי קטלא כולה מה לי קטלא פלגא.
ועוד י"ל ע"פ מה שכתוב בצעטיל קטן
שצריך האדם לחשוב בעת האכילה שיותר
היה נהנה למסור נפשו על קדושת שמו
ית' מכל מה שנהנה מהאכילה וע"י זה
מתקדשת אכילתו ,וזה מרומז כאן שאין
הלחם קדוש להתקדש בקדושת האכילה
עד שישחט הזבח שיחשוב שיהנה יותר
ממסירות נפשו להשי"ת.
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 .íëéúåáùåî ìëáלפי שהיא חובת
הגוף ואינה חובת קרקע נוהגת בכל
מושבות ,ובמסכת קידושין בפרק ראשון
)לז (:מפרש למה הוצרך לומר) :רש"י(
ט
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כזה ,ואין רצונו של הקב"ה בזה להראות
יכולתו ,אלא ויאמר משה זה הדבר אשר
ציוה ה' לעבדיו ,שירגילו עצמם להסתפק
במועט ולא יאמר אדם לחברו צר לי
המקום ,כי כל מקום יספיק לו ,ויהיה די לו
אפילו בקב חרובין ולא יבקש מותרות וכו',
עכדה"ק.
ואפשר לבאר עוד ,ע"פ מה דאיתא בנועם
אלימלך )וירא ד"ה או יאמר וירא( לפרש מה
שנאמר אצל אברהם אבינו 'והוא יושב
פתח האהל' ,דהיינו אף שהיה צדיק גדול
אף על פי כן החזיק עצמו בהכנעה גדולה
שעדיין יושב בפתח והתחלה של הקדושה,
ד'אהל' רמז על הקדושה.
ולפי זה יש לפרש דבזה שהקהילם אל
פתח אהל מועד רמז להם את גודל מעלת
מידת הענוה שאם האדם מכניע ומשפיל
את עצמו ויודע שהוא תמיד רק בפתח
האהל ,כלומר רק בפתח הקדושה ועדיין
לא התחיל לעבוד אותו יתברך אז הוא
זוכה להשראת השכינה .ויתבאר לפי"ז
מש"כ רש"י' ,זה אחד וכו' שהחזיק מועט
את המרובה'' ,מועט' ,ר"ל מי שהוא שפל
ומועט בעיני עצמו אז הוא מחזיק 'את
המרובה' ,ר"ל ,שיכול להיות בשלום
ובאחדות עם כל העדה שנקהלו ,מאחר
שדעתו שפילה ,אבל מי שמתגאה אינו
סובל אנשים אחרים מפני שחושב שכל
אחד נוטל ממנו ממון או כבוד וכדומה.
ולפי זה אפשר לבאר את ההמשך שאמר
משה )פסוק ה( 'ויאמר משה אל העדה זה
הדבר' ,ור"ל ,שציוה אותם להיות בענוה
ובשפלות כמבואר ,והנה 'זה הדבר'
בגימטריא 'כגר' ,ובא לרמז לאדם שיעשה
עצמו בענוה ובשפלות כגרה.

íã ìë ìëàú øùà ùôð ìë
) äéîòî àåää ùôðä äúøëðåז כז(.
תירגם יונתן בן עוזיאל ,כל בר נש דייכול
כל אדם ]היינו דם[ מן דכל חי וישתצי בר
נשא ההוא מעמיה.
וכתב על כך בביאור יונתן וז"ל ,פירוש
מכל החי ,אפילו דם הדגים כשכנוס
במקום אחד אסור מפני מראית העין,
כדאיתא בכריתות פרק דם שחיטה )כא,(.
גבי דם דגים שעל גבי ככרו ,ע"כ.
והדברים דחוקים דהא דם דגים מותר
ואינו אסור אלא רק אם קבצו בכלי ,והיא
גזירה דרבנן משום מראית העין וכדנפסק
בשו"ע )יו"ד סי' סו סעי' ט( ,ואילו הכא
מפורש בקרא דמיירי באיסור כרת.
ואפשר לבאר דברי התרגום יונתן ע"פ
מש"כ הרמב"ם )מאכ"א פ"ו ה"ד( ,אינו חייב
כרת אלא על הדם שהנפש יוצאה בו,
עיי"ש .ולפי זה יש לבאר דזה בא התרגום
יונתן לפרש דאכילת דם שחייבין עליה
כרת הוא דווקא בדם שהנפש יוצאה בו
כנ"ל ,וזהו שכתב' ,מן כל דחי' ,כלומר,
מהדם שחיה בו הבהמה ,והוא דם הנפש.
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 .ãòåî ìäà çúô ìà ìä÷äזה אחד
מן המקומות שהחזיק מועט את
המרובה) :רש"י(
איתא בחת"ס )תקפ"ו( ,שהשי"ת אמר
להקהילם במקום צר 'פתח אהל מועד'
לעשות להם נס להכיל אותם מקום צר
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