
  לק"י

  פרשת צו התשע"ה

 בשם עזריה' ר" .על הפסוק קח את אהרן ,צו פרשת רבהאיתא במדרש 
 הייתי מטייל ,ישעיה אמר .בישעיה קריה פתר סימון בר יהודה רבי

 את) ישעיה( אומרת הוא ברוך הקדוש של קולו ושמעתי ,תלמודי בבית
דא ה .בלחי אותו מכין והיו ,מיכה את שלחתי .לנו ילך ומי אשלח מי

 קורין והיו ,עמוס את שלחתי .הלחי על יכו בשבט) מיכה( דכתיב הוא
 שמו נקרא למה ,פנחסמר רבי דא (מגמגם עילג לשון). פסילוס אותו
 ואומר לנו ילך ומי אשלח מי את מעתה .בלשונו עמוס שהיה ?עמוס

 טרחנין ינַ בָּ  ,ישעיה ,הוא ברוך הקדוש מר לוא .שלחני הנני ) ישעיה(
 את ,מבני וללקות להתבזות עליך מקבל אתה אם .הם סרבניםהם, 
 מנת על לו אמר !.בשליחותי הולך אתה אין ,לאו ואם .בשליחותי הולך

 לילך כדאי ואיני למורטים ולחיי למכים נתתי גוי ,)ישעיהו( כן
 .צדק אהבת ,ישעיה ,הוא ברוך הקדושמר לו א !!!.בניך אצל בשליחות

 משחך כן על .מלחייבן ששנאת ,רשע ותשנא בני את לצדק אהבת
 נבואות קבלו הנביאים כל חייך מר לו,א ?מחבריך מהו .אלהיך אלהים

) 'ב מלכים(' וגו עליו אשר הרוח מן ויאצל) במדבר( .נביא מן נביא
 !!הוא ברוך הקדוש מפי ,את אבל .אלישע על אליהו רוח נחה ,ויאמרו
 הנביאים שכל חייך .'וגו משח יען עלי אלהים' ה רוח) ישעיה(שנא' 

 עורי עורי) ישעיהו( .כפולות נחמות ואת ,פשוטות נבואות מתנבאים
 אנכי אנכי) ישעיהו( אשיש שוש) ישעיהו( התעוררי התעוררי) ישעיהו(

  ."נחמו נחמו) ישעיהו( מנחמכם הוא

מכל שבטי ישראל לכהן לה'. בחירת אהרן מדבר על עניין  המדרש
ויש שכל זה בא מההקרבה העצמית של אהרן.  ,ומדגיש המדרש

 ,ועוד ך מקשר המדרש את ישעיה הנביא לאהרן הכהן?איה ,לשאול
מדוע היה  ,וכן ?בית תלמודוה מטייל בתוך מאי רבותא שישעיה הי

שהקב"ה אומר לו שצריך לקבל על  ,צריך לעבור מסכת ייסורין זו
   עצמו?



עבור עם ישראל באה  ההקרבה העצמית של אהרןכי  ,לומריש ו
בין איש לאשתו ובין  ,בעשותו שלום בין עם ישראל ,דווקאבשיאה 

ה רודף שלום שמידתו היית ,אהרן היה ידוע ,אדם לחבירו. כי הנה
 אהרן ומה " חוקת פרשת אגדה מדרש כדאיתא במדרש .ואוהב שלום

, ואשתו איש או, אדם בני שני מריבים שהיו שומע כשהיה, עושה ההי
 על ומטרף, אצלי בא חבירך לו אומר והיה, מהם אחד אצל הולך היה
 אצלך שיבוא כדי אצלך שאבוא ממני ופייס, אותך שהכעיס על לבו

, שבלבו השנאה כל מסיר השהי עד אהרן ממנו זז היה ולא, לו שתמחול
 מחבבין היו מיד לחבירו פוגע הוכשהי, והולך שלום ביניהם משליך הוהי

, ליו השלוםע אהרן ימי כל ההי וכן, זה את זה ומנשקין לזה זה ומגפפין
 זז ההי לא, לאשתו איש בין מריבה שיש שומע הכשהי מדתו וכן

 ,"והנשים האנשים לאהרן בכו לכך, שלום עושים שהיו עד מביניהם
הוא מאמץ  ,הן בין איש לאשתו והן בין אדם לחברו ,ועניין שלום בית

לכל מי שעוסק בעניין זה כמה הקרבה של  ,כי ידוע הוא ועניין גדול.
על מנת  ,ך לעשות. כי הרבה צרין זהייש בעני ותפילותזמן ומאמץ 

כי לא דבר קל  ,עושה השלום צריך לידע כי ,להביא השלום. והוא
צריך  ,הםיופשוט הוא כלל ועיקר. בהיות הנכנס בין אנשים שרבים בינ

והוא נקי בלא פגע. והיו הזקנים  ,כי לא תמיד יצא משם ישים אל לבו,ש
-יל" (תרגוםִמ יל צַ ִש ע יְ ֵר פַ ְמ לְ ממשלים זאת בלשון ערב "אַ  ,שלנו

הנכנס להפריד בין אנשים ניצים מקבל מקל, היינו,  המפריד לוקח
בין איש לאשתו ובין אדם  ,. ובהיותו נכנס לעשות שלוםמקל) תחבט

לחברו, הנה וודאי במהלך עשיית השלום וכן לפעמים בסופו, לא תמיד 
 והרבה פעמים יקבל גידופים וחרפות. ימצא חן בעיני אחד מהצדדים,

ם כל צריכי הצדדים הוא כעין שופט בין שניהם. ושני ,כי העושה שלום
בשביל השלום. ופעמים במהלך  ,םאחד מהם לוותר על משהו מסוי

שלבסוף  ,אלא כאויב. ,משליםאדם שרואים את ה ,השלום שעושים
צריך הרבה מאמץ  ,מבינים את כוונתו הטובה של העושה שלום. וכן

הנה המידה הראשונה  ,וזהירות. כי מי שרוצה לעבוד את ה' בלבב שלם
 ,היא הדבקות באמת. ועל מנת לידבק באמת ,שצריך לקנות אותה

 ,ת אהרןצריך להתרחק מהשקר תכלית הריחוק. והעושה שלום כמיד



על מנת להגיע לשלום. כי  ,ן שקריהנה יש לו לשנות ולהשתמש בכע
 רבי משום אילעא מר רביוא': "סה דף יבמותגמ' מפורשת היא ב

 בדבר(לא לדבר אמת)  לשנות לאדם לו מותר: שמעון' בר אלעזר
'. וגו נא שא אנא ליוסף תאמרו כה' וגו צוה אביך: שנאמר, השלום

 נתן' ר(שהשבטים שינו באמת ליוסף על מנת שלא ינטור להם איבה) 
 'וגו והרגני שאול ושמע אלך איך שמואל ויאמר: שנאמר, מצוה: אומר

, מר לשאול שהולך לזבוחוול ,ה אמר לשמואל לשנות באמת"שהקב(
 דבי.  )פילוג ושנאהעל מנת שלא יהיה  ,למרות שהלך למשוח את דוד

, בו שינה הוא ברוך הקדוש שאף, השלום גדול: תנא ישמעאל רבי
(שהקב"ה שינה זקנתי ואני: כתיב ולבסוף, זקן ואדוני: כתיב דמעיקרא

   ."על מנת שלא לגרום כעס ביניהם) ,בדבריה של שרה

שכל העניין הוא שאם אתה מידי פעם משתמש בשקר על מנת  ,אלא
ך עצמך, להשתמש בו לצור הרי יכול להיות כי תיגרר ,לעשות מצווה

שכן לשקר  ,וכמה מיני טצדקי ימצא וכמה קרוב האדם אצל עצמו!!
, ועוד מאה וחמשים טעמים להכשיר את וגם פה צריך ,צריך עכשיו

ומתרחק מהאמת. וכמו  ,ך הולכת ונדבקת בו מידת השקרוכ השקר.
 -(רב דביתהו ליה מצערא קא הוה ,רב" '.סג דף יבמות בגמ'שמצינו 

אמורא גדול שחי בארץ ישראל ואח"כ ירד לבבל הייתה מצערת אותו 
 - חימצי, חימצי ליה עבדא - טלופחי לי עבידי לה אמר כי, אשתו)
(כשהיה אומר לה עשי לי עדשים הייתה עושה לו  טלופחי ליה עבדא

מין קטניות שנקרא חמצי, וכשהיה אומר לה עשי חמצי הייתה עושה 
יא בנו הפך לה את (כשגדל חי לה אפיך, בריה חייא גדל כי. לו עדשים)

המילים, היינו כשהיה אביו מבקש עדשים היה אומר לאמו תכיני לו 
(אמר רב לבנו חייא,  !אמך לך איעליא: ליה אמר. חמצי וכן להיפך)
(ענה לו חייא  .לה אפיכנא דקא הוא אנא: ליה אמר אמך השתפרה!!!)

 היינו, ליה אמר  שהיא לא השתפרה רק אני הפכתי לה את הבקשות)
(אמר לו היינו שאומרים  מלפך טעמא מינך דנפיק: אינשי אמרי דקא

: שנאמר, הכי תעביד לא את, אנשים, היוצא ממך חכמה מלמדך)
מר למדו (אתה לא תעשה כן, שנא 'וגו העוה שקר דבר לשונם למדו



לשונם דבר שקר, דהיינו שהנביא ירמיה מזהיר שהם הרגילו את לשונם 
והנה לכאורה נשאלת  ."ר שקר ואפילו שהכוונה טובה אסור)לדב

השאלה, ומה ההבדל בין כל הדוגמאות משמואל הנביא והשבטים 
בנו  חייאר' לשנות מפני השלום? הלוא כאן גם  והקב"ה שיהיה מותר

ו את זה? ? ולמה אסר אביבין אביו לאמו של רב שינה מפני השלום
מא תדבק היות ועשה כן בקביעות, הנה יש לחשוש ש ,אלא יש לומר

ולכן  ה זו של שקר, גם שלא לצורך מצווה כי אם לדבר הרשות.בו מיד
דת ימי שעוסק במצווה זו הנה סכנה עצומה וגדולה לו כי יתרחק ממ

   , ולא כל אחד יכול לעסוק בדבר זה.האמת

יודע עד כמה לוקח דבר לום, וכן הוא עניין איבוד הזמן. כי העוסק בש
. כי העוסק בענייני הינו המצרך החשוב ביותר בעבודת ה' ,זה זמן. והזמן

ליקח מהמצרך החשוב הזה צריך ו !!!להרפות , אסור לושלום בית
מסירות  ,ולכןעל מנת לעשות שלום.  בודת ה'על חשבון ע ",הזמן"

  לעוסק בשלום בית. ,נפש גדולה היא

 כאן באה מידת ההקרבה של ישעיה הנביא, כי המדרש אומר ,והנה
. ועניין דהיינו בתוך עניין הלימוד שלו .תלמודי בבית הייתי מטייל

מטייל הוא הנמצא בהליכה, והיינו הליכה, התקדמות ותזוזה. וידוע הוא 
לפרוש מן  ושמי שנמצא בהתקדמות בלימוד, הנה כמה קשה ל

  . , וכן דווקא שומע את קולו של ה'הלימוד

 .כי הולך לקבל חרפות וגידופין הקב"ה, אלא שמזהיר אותו ,ולא עוד
ואומר לו  ועמוס סבל גידופין. ,כי מיכה סבל מכות !!!כתו קלהואין מלא

 הנה יסבול הרבה צער. ,כי מי שלוקח על עצמו שליחות זו ,הקב"ה
כי הנה ם כי דובר אמת הוא? במה יוכר האדועניין הצער הוא, כי הנה 

': מספרת על שלמה המלך לאחר שאשמדאי סילק סח דף גיטיןבהגמ' 
 מלך הייתי קהלת אניאותו ממלכותו, היה מחזר על הפתחים ואומר 

ושהגיע לסנהדרין אמרו אין שוטה תוקע עצמו . בירושלים ישראל על
שהתחפש  בדבר אחד, סימן שאמת בדבריו... וכך גילו את אשמדאי

אדם אם דובר אמת הוא, באם תוקע כי בזה יבחן ה ,והוא . ...לשלמה
כי  !!!זיונותיסיונות והבילמרות כל הנ ,עצמו לדבר אחד בלא הפסקה



מחדדים הם את תוקף האמת. כי כשרואים  רק ,ניסיונות וביזיונות
תיגלה  את דבר ה' הנה תלמרות הגידופים והמכות שממשיך לשא

  צדקתו ואמיתות דבריו.

 .ראלשאלא שישעיה מבין יקרת ערך השליחות לעם י ,ולא עוד
ואיני ראוי לביזיונות אלו, ונות על מנת לקבל ביזישהולך אני , רשאומ

אלו הם זכות לו על מנת לקבל הכי הביזיונות  ,אלו. דהיינו שגם מרגיש
  את משא השליחות היקר הזה.

ויזכנו  ,ייתן לנו ה' להיות שליחים נאמנים לתורתו לעמו ולמצוותיו
  לעבדו בלבב שלם אכי"ר

  שבת שלום

   יוסף בן דוד


