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פרשת שמיני
כ"ג באדר ב' התשע"ט

אמונת חכמים — יסוד היסודות!
יום בלבד לאחר מתן תורה, אירע הכישלון הגדול. העגל נעשה, הלוחות נשברו,  ארבעים 
על העם כולו נגזרה כליה. משה רבינו נאלץ להתחנן לביטול הגזירה ארבעים יום וארבעים 
לילה. וה׳ אמר לעם: ״הורד את עדייך מעליך, ואדעה מה אעשה לך״. וכך, מתנודדים בין 

תקוה לייאוש, בין חיים למוות, המתינו בני ישראל לגזר דינם.
ביום הכיפורים ירד משה רבינו מן השמים ובידו הלוחות השניות, ובפיו הבשורה: ״ויאמר ה' 
סלחתי כדבריך״. הם נצטוו לעשות משכן להשראת השכינה, כדי לחדש את הקשר והאהבה 
שבין הקדוש ברוך הוא לעמו. ובני ישראל מיהרו והביאו את נדבת ליבם, זהב וכסף ונחושת, 

מייחלים להקמת המשכן שיבשר את חזרת היחסים לתיקנם, את מחילת עוון העגל.
עבודת המשכן הסתיימה בחנוכה. כולם ציפו להקמתו, ונחלו מפח נפש. משה רבינו הצטווה 

להקפיאו. עוד לא הגיע המועד ואז הגיע בסוף חודש אדר. 
משה רבינו הקים את המשכן, עבדו בו את עבודת הקודש - ובערב פירק אותו. כך נצטווה. 

איזו אכזבה! וכך גם ביום השני, והשלישי. בכל שבעת ימי המילואים.
וביום השמיני, בראש חודש ניסן, עבדו אהרן ובניו את עבודת הקודש, ואש יצאה מלפני ה׳ 
וירדה על המזבח, וידעו הכל שנתכפר להם חטאם, ״וירא כל העם וידונו ויפלו על פניהם״! 

איזה מעמד מרומם ונשגב, מקודש ומפעים.
ואז, בעיצומה של השמחה, נוטלים שני בני אהרן מחתות ומקטירים קטורת, ״ותצא אש 

מלפני ה׳ ותאכל אותם, וימותו לפני ה׳״. והשמחה הושבתה.
מדוע, מה קרה? ולמה דוקא עכשיו, מדוע לא האריך הקדוש ברוך הוא אפו, מדוע לא חמל? 

כנראה, שיש קשר בין מעמד חנוכת המזבח וכפרת העוון, למות שני בני אהרן!
ואביהוא. חז״ל מונים לכך כמה סיבות.  נדב  נתבונן במה חטאו  זאת באם  ונבין  כן,  אמנם 
האחת מהן היא, שהיו אומרים: ״מתי ימותו שני זקנים הללו )משה ואהרן( ואני ואתה ננהיג 
את הדור״. סיבה נוספת היא, שלא נועצו במשה ובאהרן לפני שהקטירו את הקטורת, ו״הורו 

הלכה בפני רבם״.
וזאת רצה הקדוש ברוך הוא להדגיש, דוקא במעמד מרומם זה: אתם מבקשים השראת 
שכינה, אתם מבקשים מחילת עוון וחידוש הקשר עם הקדוש ברוך הוא. ואמנם, הקדוש 

ברוך הוא מוכן למחול ומוכן להשרות שכינתו, אבל יש לכך תנאי!
אילו לא הייתם עושים את העגל, הייתם כולכם ״ממלכת כוהנים״. כולכם ראשים וחשובים. 
עתה, ישנם בעם רבדים רבדים. ישנו המון העם, ישראל קדושים הטרודים כל השבוע על 
התורה  גדולי  ומעליהם  דרך,  לעם  המורים  רבנים  תורה,  בני  ישנם  הכלכלה.  ועל  המחיה 

המובהקים, גדולי הדור, הגאונים והצדיקים.
הם  ״הצדיקים,  השכינה.  להשראת  ביותר  הקרובים  הם  הקדושים,  הגאונים  הדור,  גדולי 
המרכבה״ לשכינת הקדוש ברוך הוא. והם מקרינים מהודם ומזיוום על תלמידיהם, והם - על 

שומעי לקחם, וכך זוכה כל עם ישראל לקדושה, ומונחה בדרך הישרה, הסלולה והנאותה.
ואכן, זהו התנאי, הציות לגדולי ומאורי הדור. אבל אם כל אחד יאמר ״אני אמלוך״, דעתי 
תקבע, ואפילו אם כשלעצמו הוא מורם מעם, תלמיד חכם וצדיק, אם יבקר את מעשיהם 
של הגדולים ממנו, ויאמר שהוא היה נוהג אחרת, להם יש מנטליות שונה )״אימתי ימותו 
הבנתו  כפי  מעשה,  ויעשה  יקום  אחד  כל  ואם  העולם״...(,  את  ננהיג  ואנו  הללו,  הזקנים 
העצמאית )״הורו הלכה בפני רבם״(, אין זו ״סתם עבירה״, אלא פגם יסודי בכל המערך של 

עם ישראל, בכל תהליך השראת השכינה בעם.
עונשם של שני בני אהרן היה איפוא איתות ולקח, דוקא במעמד זה של כריתת הברית בין 

עם ישראל לאלוקיו, שידעו מהו התנאי ומהי הדרך:
אמונת חכמים, וציות לדבריהם!...

סיפר הגר"ד יוסף שליט"א: לא פעם התלוויתי למרן 

בנסיעות לכנסי התעוררות ברחבי הארץ. 

כבר  והמכונית  בירושלים,  בחזור  נוחת  היה  המסוק 

המתינה לו לקחתו הביתה, כשהגיע הביתה היה רץ 

מיד לעבר הספרייה, מתיישב ליד השולחן, ומתחיל 

להעלות במהירות על הדף את כל הנקודות שחלפו 

במוחו בדרך.

אמא ע״ה היתה ממתינה לו עד השעות המאוחרות 

באה  והיתה  הערב,  ארוחת  את  לפניו  להגיש  כדי 

ומתחננת לפניו שיטעם משהו לפני הלימוד: כל כך 

הרבה שעות היית מחוץ לבית, עבדת כל כך קשה - 

אולי תאכל משהו?

אני  לחכות.  יכול  האוכל  קבועה:  הייתה  תשובתו 

עליהם  שחשבתי  הדברים  כל  שמא  מאד  חושש 

לרשום  ביותר  לי  דחוף  לכן  מזכרוני,  יפרחו  בדרך 

מכן  ולאחר  דקות,  כמה  לי  תני  ממך,  אנא  אותם. 

אבוא במהירות לאכול.

דקות׳  ה׳כמה  הצטרפו  המקרים  שבמרבית  אלא, 

הקצוב  הזמן  מן  בהרבה  וחרגו  דקות׳  ׳כמה   לעוד 

להן.

אחת הפעמים הללו זכורה לי היטב: כשראתה אותו 

אמא נכנס ומתיישב ללמוד איתי בחברותא, מיהרה 

שכשאתה  יודעת,  אני   - ואמרה  אחרינו  להיכנס 

מבקשת,  אני  להפסיק,  לך  קשה  ללמוד  מתחיל 

שתבוא לאכול לפני הלימוד.

רק חמש דקות - ביקש אבא, ואמא הסכימה.

שחלפו  ועד  בלילה,  עשרה  אחת  הייתה  השעה 

חמשת הדקות נרדמה אמא המותשת. 

בוקר  לפנות  ׳ארבע  בשעה  בבהלה  התעוררה  היא 

והבחינה שהאוכל מונח בשלמותו כפי שהניחה אותו, 

והרב יושב ולומד. 

באה במרוצה וטענה כלפיו: הבטחת שתבוא לאכול - 

מדוע לא אכלת כלום עדיין?

אבא  הצטדק   - דקות  חמש  בעוד  שאבוא  אמרתי 

בתמימות.

חמש דקות, ולא חמש שעות! - אמרה אמא, ורק אז 

לפנות  ארבע  כבר  שהשעה  לראשונה,  אבא  הבחין 

בוקר!

קורא יקר! אם ברצונך להנציח את הגליון להצלחה, לרפואה שלימה, או להבדיל לע"נ יקירך, צור עוד היום קשר עם המערכת. זכור! "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו".

https://n.sendmsg.co.il/f23227/הצטרפות לקבלת העלון וקראת לשבת עונג במייל


שיפוט נכון )ב(
שנתנו  לאחר  גם 

המלא  האמון  את 

יוכלו  לא  במחנך, 

עלי  ״שלום  לומר 

נפשי״. עליהם אפוא לעקוב אחר מצבו של הילד ולשאול את עצמם תדיר: האם 

משביע הוא את רצונם? האם הילד הולך בשמחה לבית הספר? האם הצליח המורה 

לדבר,  מי  עם  על־כל־פנים  יהיה  זה,  אמון  קיים  כאשר  ללבבו?  מסילות  למצוא 

ותהיה להורים הגישה לברר, מדוע נתקל הילד בקשיים או לא הצליח בלימודיו או 

בהתנהגותו.

איך נוכל לדעת, אם הילד מצליח? אם טוב לו בכיתה? האם מוצא הוא את מקומו 

בחברה? - נוכל לשאול את המורה! הוא ודאי יוכל לספר לנו, האם מרוצה הוא מן 

התפקוד.שלו במהלך השיעור, הן מצד ההקשבה והן מצד השתתפותו הפעילה בו; 

האם משתלב הוא בחברה וכדומה. אכן כדי לעמוד על המצב לאשורו נצטרך לדעת 

מה בדיוק לשאול וכיצד לשאול, ועוד נרחיב על כך בהמשך.

הוא  הילד,  של  הכללי  מצבו  את  לקבוע  נוכל  באמצעותו  המרכזי,  המודד  אולם 

ילד החוזר מבית־הספר, ועל שפתיו חיוך  זהו אות ההצלחה.  שמחת־החיים שלו. 

הילד  הם.  חופפים  מושגים  ושמחה  ילד  תקין.  מצבו  כללי  באופן  כי  הוא,  אות  ־ 

הקלאסי מצטייר בדמיוננו כמי שחלומותיו שלווים ומתוקים, ומחובתו של המחנך 

לדאוג, שדבר לא יחבל בשמחת־חיים בריאה זו.

כאשר ילד אינו מרוצה, חייבת להידלק ׳נורה אדומה, הדבר חייב להדאיג את הוריו, 

עליהם להיכנס לעובי הקורה ולבדוק את סיבת הדבר.

הדברים יישמעו אולי קיצוניים, אבל הם בהחלט נכונים: עדיף ילד מאושר ומרוצה, 

מילד שלכאורה מצליח יותר ממנו בלימודים, אך אינו מאושר. במבט אל העתיד, 

יש לראות את הילד המרוצה כבעל סיכויים רבים יותר להישאר במסגרת, מאשר 

אותו ילד חרוץ, אך ממורמר. שמחת־החיים שלו מספרת לנו את כל סיפורו, אי לכך 

כאשר ילד אינו מרוצה, יש להוריו סיבה להיטרד משלוותם. הם חייבים להרגיש כי 

הקרקע בוערת מתחת לכפות רגליהם, ועליהם להגיש לילדם עזרה בדחיפות. 

הרה"ג שלמה אלישיב זצוק"ל - בעל הלשם- כ"ז באדר תרפ"ו
ה"לשם שבו  בעל ספרי  בדור האחרון,  היה מחשובי המקובלים  רבנו 

ואחלמה", על שמם הוא נקרא גם בעל הלשם.
נולד בזאגר בליטא לרבי חיים חייקל, למד אצל אביו ואצל רבי גרשון 

תנחום ממינסק וכן בישיבת טלז.
של  התורה  מחכמי  בהערצה  שגבלה  הערכה  של  ליחס  זכה  רבנו 
תקופתו. החזון אי"ש אמר עליו שהוא ה"מקובל האחרון". הרב קוק 
קרא לו בכמה מקומות "גדול המקובלים בדורנו". ואף מצוטט משמו כי 

אמר עליו שהוא בקיא בחדרי הקבלה כמו שאדם בקיא בביתו.
עלה לארץ ישראל בשנת תרפ"ד והתיישב בירושלים. נפטר בכז באדר 

תרפ"ו )13 במרץ 1926( ונקבר בבית הקברות הר הזיתים. 
על הלוויתו סיפר רבי אריה לוין: "כשהוציאו המטה ברחובה של עיר 
הספידו מע"כ רבינו הגאון הצדיק המקובל מרן רבי אברהם יצחק הכהן 
... בבכי תמרורים, ובתוך דבריו התפרץ בבכי וצעק בקול מר: אבי אבי 
רכב ישראל, אילו זכינו היינו רואים בעינינו כי פסק עמודא דנורא בין 
פלא  ראינו  ואמנם   ... בדרא  לתרי  או  בדרא  לחד  כראוי  לדידן  דידיה 
כשהעלו את ארונו אל מעלת הר הזיתים והתחילו להתעסק בקבורתו, 
זכינו כל המשתתפים שמה לראות בעינינו עמודא דנהורא כעין מראה 
כולם  הגולל,  כיפת השמים ממזרח למערב עד סתימת  הקשת תחת 

ראו ותמהו".
חתנו, הרב אברהם אלישיב, אימץ את שם חותנו בעת עלייתם לארץ. 

נכדו הוא מרן הגאון ר' יוסף שלום אלישיב זצ"ל.
רבנו היה תומך של שיטת הגר"א בקבלה שדגלה בהיצמדות למקורות 

התלמודיים. 
בספריו שנקראו בשם כולל "לשם שבו ואחלמה" הוא מבאר ומרחיב 
מקובלים  של  שיטותיהם  עם  ומתפלמס  בקבלה,  האר"י  שיטת  את 
אחרים. הספר כלל ארבעה חלקים עיקריים )לפי סדר הדפסתם(: ספר 
לכנוס בהיכלי  נפשו  "לכל מי שחשקה   - ושערים  הקדו"ש: הקדמות 
הקודש פנימה...". ספר הדע"ה: הוא דרושי עולם התוהו - "סוד המלכין 
ושינויים אשר על  ומדרגות מצב העולמות שקודם החטא  קדמאין... 
ידי החטא". לשם שבו ואחלמה, חלק הכללים- "בסוד אריגת העולמות 
כלל  סוף  עד  מעלה  ברום  אשר  עליון  היותר  מהעולם  והשתשלותם 
העולמות...". לשם שבו ואחלמה, חלק הביאורים - פירוש על עץ חיים 

)ספר( של רבי חיים ויטאל זצוק"ל
לאחר פטירתו נדפס ספר "גליוני לשם שבו ואחלמה", מגיליונות שכתב 
בשולי ספריו, וכן "נגלות לשם שבו ואחלמה" המלקט מתוך ספריו את 
העניינים השייכים לחלק הנגלה שבתורה. נותרו עדיין בכתבי יד ביאורו 

על ספר היצירה, וביאור על ספרא דצניעותא.
נפטר בירושלים ונטמן בבית הקברות בהר הזיתים כשהוא בן 86.

"יין ושכר אל תשת וכו' בבאכם אל אהל מועד" )י, ט(.
רופא  היה  האחד  בדברים.  ונכנסו  זה  את  זה  פגשו  דרכים  הולכי  שני 
והיו הולכים לתור את הארץ ולחפש לעצמם מקום  והשני טבח אומן, 

בו ימצאו את פרנסתם.
הבה נלכה יחד! – הציע הרופא.

לא ולא – סירב הטבח – הרי אתה רופא ותחפש לך עיר מלאה חולים 
ואנשים המוטלים על ערש דווי הזקוקים לרופא ולרפואות...

ואילו אני מחפש עיר מלאה אנשים בריאים וחזקים המבקשים לעצמם 
מזון ושתיה, ואני אעשה להם מטעמים כאשר חפצה נפשם...

כן הוא גם הנמשל – אמר המגיד מדובנא – בית המקדש והיין, מקומו 
נפש,  למרי  אלא  נברא  לא  היין  בעוד  זה...  של  מקומו  איננו  זה  של 
המקדש הוא מקור השמחה ומשוש כל הארץ. אין שני הפכים ראויים 

לשמש במקום אחד.

"ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם וימותו" )י, ב(.
אחד,  טעם  ואביהוא.  נדב  נענשו  מדוע  שונים,  טעמים  נאמרו  במדרש 
אומר המדרש: "לא מתו נדב ואביהוא אלא על שלא נשאו נשים". טעם 
אחר, מביא המדרש: "שהיו מהלכין אחר משה ואהרן ואמרו: מתי ימותו 

שני זקנים הללו, ואנו ננהיג את הדור"?
שני טעמים אלה – אמר הגאון מוילנא – אין הם טעמים שונים, אלא 

טעם אחד להם.
איננו  ואומרים:  טוענים  והיו  נשים,  נשאו  שלא  מפני  ענשם,  היה  אם 
רוצים לשאת נשים, כדי לא להתבטל מתלמוד תורה! ניחא, אולם אחרי 
שהיו שניהם מהלכין אחרי משה ואהרן, ומבקשים לעצמם להנהיג את 
הדור, מוכח כי אין בדעתם ללמוד תורה! ומשום כך נענשו משתי סיבות 

אלה גם יחד.

"ולהבדיל בין הקדש ובין החל...." )י, י–יא(.
מספרים לנו חז"ל בגמרא מסכת פסחים )דף ג(: מעשה בשני תלמידים 

שהיו יושבים לפני הלל הזקן.
שאל אחד מהם: מפני מה בוצרים ענבים בטהרה?

שאל השני: מפני מה בוצרים ענבים בטהרה ומוסקים ענבים בטומאה? 
שני תלמידים אלה שאלו את אותה שאלה, אולם הראשון נזהר בלשונו...
אמר הלל: מובטחני, שהתלמיד הראשון, אשר שאל בלשון נקייה, יהיה 

גדול בתורה, ויורה הוראות בישראל.
ימים רבים, עד שהתפרסם שמו של התלמיד הראשון  ואכן, לא עברו 

שיצא לתהילה, הלא הוא רבן יוחנן בן זכאי, שהורה הוראות בישראל.
מעשה זה – אמר הגאון רבי אליהו מוילנא – מרומז בפסוק : "ולהבדיל 
ישראל",  בני  ולהורת את  ובין הטהור  ובין הטמא  ובין החל  בין הקדש 
אדם המקפיד בלשונו להבדיל בין הקודש לחול ובין הטמא לטהור, הוא 

יורה הוראות לבני ישראל!
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