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 המקום ינחם 

ותאכל אותם; ‘,  ותצא אש מלפני ה” 
-ה. ויאמר משה אל ’ וימתו, לפני  

, הוא אשר  לאמר ‘  דבר ה -אהרן
העם, -פני כל -בקרבי אקדש, ועל 

 “אכבד; וידם, אהרן.

כשמשה מבקש לנחם את אחיו, 
אהרון, הוא אומר בעצם שמיתתם 
של בני אהרון מראים כי הם היו 
בדרגה רוחנית גבוהה, וקדושתו של 
בורא עולם מתגלית בקרובים אליו 
ביותר. באמת קשה להגיב על כך 
ואכן אהרן לא השיב למשה על 

 דברי ניחומיו.

ם  י ס נ מ ו  נ ל ו כ ה  ב ה  פ ו ק ת ב
להתמודד עם המציאות החדשה 
שנכפתה עלינו ומנסים למצוא את 
ו  נ ת אי מ ם  בי ר ש  י  , ת ו נ ו ר ת הי
שמתמודדים עם מציאות של אבל. 
לוויה מועטת משתתפים והישיבה 
ה  . מ נחם א מ בעה לל לבד בש
ל  ו ד ג ת  ו י ה ל ר  ע צ ל ם  ר ו ג ש
ומשמעותי יותר. אך המגפה הזאת 
א  ל ת  ו דד ו ה התמ ת אי ה  א מבי
מוכרת, את נפטרי הקורונה לא ניתן 
. הם כנראה נושאים על  . לטהר.
עצמם את כל הטהרה שהעולם 
כולו עובר עכשיו והם אינם זקוקים 
לטהרה נוספת לאחר שמתו על 

 מזבח הקורונה.

לתת  ו  א ל  ב ק ל ר  פש א י  א וכש
ניחומים, אנו לומדים לשתוק. לקבל 
את המציאות שאנו לא מבינים 
ח את  ה. לפתו ו ו בענ ולהתנהג 
הידיים והלב, להתפלל לבשורות 
טובות ולהגיד המקום ינחם אותנו. 
רק מי שהביא את המגפה, יודע 

 לתת לנו נחמה.

 

 רפואה שלמה ובשורות טובות.

  
 א. מור          

 שאלות ותשובות על הפרשה

מתי הוקם המשכן? )ט', א'  .1

  רש"י( 

המשכן הוקם בר"ח ניסן ביום 

 השמיני למילואים.

איזו ברכה בירך אהרון את  .2

  העם? )ט', כ"ב רש"י( 

 ברכם בברכת כהנים. 

מדוע נכנס משה עם אהרון  .3

, כ"ג  )ט' אל אוהל מועד? 

   רש"י(

  א. ללמדו את מעשה הקטורת.

ל  כ ו  ב ר ק ש ן  ו ר ה א ה  א ר  . ב

הקורבנות ונגמרה כל 

ן לא  ועדיי ה  י העשי

ירדה שכינה, נצטער 

ו  שמא ה' כועס עלי

על חטא העגל. מיד 

ה  ש מ ו  מ י ע ס  נ כ נ

וביקשו רחמים וירדה 

 שכינה לישראל.

מדוע מתו שני בני אהרון? )י',  .4

  ב' רש"י ושפתי חכמים( 

על שהורו הלכה בפני  -ר' אלעזר

  משה רבן.

שנכנסו שתויי יין   -ר' ישמעאל 

  למקדש.

בגלל שנכנסו   -שפתי חכמים 

  לפני ולפנים.

שהקריבו אש זרה   -בר קפרא 

 ולא נצטוו על כך.

כיצד ניחם משה את אהרון?   .5

  )י', ג' רש"י(

אמר משה לאהרון: אחי, יודע 

הייתי שיתקדש הבית במיודעיו 

של מקום וחשבתי או בי או בך, 

עכשיו אני רואה שבניך גדולים 

 ממני וממך.

   כיצד הגיב אהרון? )י', ג'( .6

קיבל את הדבר   -"וידום אהרון" 

 בשתיקה.

מה השכר שקיבל אהרון על  .7

  שתיקתו? )י', ג' רש"י( 

שנתייחד עימו הדיבור לבדו מה 

שלא זכה עד עתה, שנאמרה לו 

 פרשת שתוי היין לבדו. 

ב  .8 ד נ ת  א א  י צ ו ה י  מ

ואביהוא מהקודש אל מחוץ 

  למחנה?  )י', ד'(

מישאל ואלצפן בני עוזיאל דוד 

 אהרון.

ם  .9 לי מה למדים מהמי

"וישאום בכותנתם"? )י', 

  ה' רש"י(

הוא   ואבי נשרפו   -שנדב  לא 

בגדיהם אלא נשמתם, כמין שני 

ך  לתו נכנסו  ם של אש  חוטי

 חוטמיהם ושרפו נשמתם.

ין למדים שאבל אסור .10 מני

  בתספורת? )י', ו'(

שנאמר: "ויאמר משה אל אהרון 

ולאלעזר ולאיתמר בניו ראשיכם 

 אל תפרעו".

ל .11 ש ה  ר צ ש ם  י ד מ ל ן  י י נ מ

תלמידי חכמים מוטלת על 

 כולם להתאבל בה? )י', ו'(

למדים מהפס': "ואחיכם כל בית 

ישראל יבכו את השריפה אשר 

 שרף ה'".



כהן שנכנס לעבוד שתוי יין .12

ותלמיד חכם שהורה הלכה 

שתוי יין, עונשו של מי חמור 

  יותר? )י', י"א רש"י(

רש"י אומר כהנים בעבודתם 

במיתה ואין ת"ח בהוראתם 

במיתה, מכאן שכהן שתוי יין 

 עונשו חמור יותר.

"אל אלעזר ואל איתמר בניו .13

הנותרים" מה למד 

ה  ל י מ ה מ י  " ש ר

"הנותרים"? )י', י"ב 

  רש"י(

הנותרים מן המיתה, 

ם  ה י ל ע ם  ג ש ד  מ ל מ

ן  ו נגזרה מיתה על עו

העגל ותפילתו של משה 

 ביטלה מחצית מגזירה זו.

האם לבנות הכהנים יש חלק .14

י"ד -בקודשים ומניין? )י', י"ג 

  רש"י(

 חוקךאין להן חלק שנאמר: "כי  

הוא", אבל אם רוצה   בניך וחוק  

ת  ו שאי ר ה  תנ במ הן  ל לתת 

 לאכול.

מדוע משה כועס על אלעזר  .15

 ואיתמר? )י', ט"ז(

מפני ששרפו את החטאת ולא  

 אכלוה במקום קדוש.

מדוע הוא כעס רק על אלעזר .16

ואיתמר, הרי גם אהרון לא 

  אכל? )י', ט"ז רש"י(

מפני כבודו של אהרון הפך פניו 

 כנגד הבנים וכעס.

 מה ענה לו אהרון על כך? .17

  )י', י"ט(

"ותקראנה אותי כאלה ואכלתי 

חטאת היום, הייטב בעיני ה'"? 

הרי אנו אוננים ולכן אין לנו 

 לאכול מקודשי דורות.

ו בפרשה .18 נ מצי היכן 

שיש לומר את האמת גם 

כשהדבר לא נעים? )י', כ' 

  רש"י(

לאחר תשובת אהרון למשה, 

משה לא התבייש להודות 

 , שטעה, ולא אמר לא שמעתי

 אלא אמר שמעתי ושכחתי.

מדוע הבדיל ה' את ישראל  .19

ם  עליה זר  וג מן הטומאה 

) י " ש ' ר ב א,  " י (  ? ת ו ו  מצ

בה'  ם  מפני שישראל דבוקי

וראויים להיות חיים מה שאין כן 

 באומות העולם.

מדוע נקראת החסידה בשם  .20

  זה? )י"א, י"ט(

מפני שעושה חסד עם חברותיה 

 במזונותיה.

   המשך שאלות ותשובות 
 
 

 

 תוכחה עם כבוד

 
ן  כחז כיהן  ו לתיבה  יגש  נ בחור צעיר 
בתפילה. לאחר התפילה הוא כיבה את 
הנרות שבעמוד החזן ברוח פיו. הוא לא 
ידע את הכתוב ב"ספר חסידים" שלא 

  לכבות את הנרות ברוח הפה.
 

לאחר זמן קצר, ניגש אליו רבי אברהם דוב 
אויירבאך ושאל בתמימות כמי ששואל 
דבר הלכה: "האם יודע אתה מדוע בערב 
שבת כשמטיבים את הנרות ומדליקים 
אותם, מכבים ברוח הפה, אף שב'ספר 
 חסידים' כתוב שלא לכבות ברוח הפה?"

 
  "אינני יודע" השיב הבחור.

השיב לו הרב: "כיוון שכל הטעם משום 
סכנה, ובערב שבת שהוא מצווה, הרי 

  שומר מצווה לא ידע דבר רע".
 

לאחר המעשה הבין הבחור את כוונת הרב 
ואמר: "מלבד הידע החשוב שקיבלתי, 
למדתי כיצד ניתן להעיר לאדם בדרך כבוד 
ובשיא הרגישות, ושאפשר ליידע אדם על 
הלכה שנתעלמה ממנו, גם בצורה מכובדת 
ועקיפה, שאבין מעצמי שביום חול לא 
 מכבים כך, ולא מוכרחים לעשות זאת 
ת  א ש נ ת מ  , ה ר י ש י ה  א ח מ י  ד י ל  ע
." )הרב שלמה זלמן פרידמן(  ופוגעת..

 
"ִכּי ֲאּני ה' ֱאֹלקיֶכם ְוּהְתַקִדְּשְִתֶם ּוְהּייֶתם 
ֹלא ְתַטִמְאִו ֶאת  י ְו י ָקדֹוְש ָאּנ ּ ים ִכ ְקֹדְשּ
ל  ַע ׂש  ֵמ ֹר ָה ץ  ֶר ֶ ִ ְש ַה ל  ָכ ְ ִב ם  ֶכ י ֵת ֹ ְש ְפ ַנ

  ָהָאֶרץ" )ויקרא יא', מד'(
 

פירש רש"י: "כשם שאני קדוש, שאני ה' 
אלוקיכם, כך התקדשתם, קדשו עצמכם 

  למטה".
 

כאשר האדם מדבק עצמו במידותיו של 
הקב"ה וגומל חסד עם רעהו, הרי בכוח 
מעשי החסד, הוא מושך על עצמו חסדים 
גדולים ומרובים, שכן גדול כוח גמילות 
 חסדים להפך מידת דין למידת רחמים.

 
אחד המעשים של חסד עם האחר הוא 
להוכיח אותו על מעשיו, לתקן אותם, לכוון 

  אותו לדרך נכונה יותר.
 

כשאתה מוכיח את האחר, מעיר לו, עשה 
זאת בצורה מכובדת באופן שיישמר כבודו, 
שלא ירגיש שאתה רוצה להקניט אותו 

 שעת סיפור

ולהתנשא עליו. עשה זאת בצורה כזו שהוא 
לה יחשוב שבאת  חלי יעריך אותך ולא 

  להראות לו שהנך מעליו.
 

בכל חסד שאתה בא לעשות לזולת תעשה 
זאת כשאתה נמצא יד ביד עם האחר, לא 
 מתנשא עליו, לא גורם לו להרגיש מבוזה.

 
גם אם כוונתך לטובה, לעזרה, חשובה מאד 
הדרך בעשייה, דרך עם כוונה תביא לתוצאה 
מבורכת, גם לך, שהנך מושך על עצמך חסד 

 מלמעלה, וגם לחברך.
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 הלימוד בעלון מוקדש

 ShealAvicha@gmail.com: לקבלת העלון כל יום רביעי באימייל ניתן לפנות ל

 רוני בן אסתררפואה שלמה ומהירה של ל

 נעמה בת טובהרפואה שלמה ומהירה של ל

mailto:ShealAvicha@gmail.com

