
  
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

  
 
 

  בועת השהגיגים מפרש
  )א' ויקרא א( "ויקרא אל משה"

עלולה לגרו� צער , "תורת כהני�"בפתיחת ספר , דווקא אליו' היה משה ירא שקריאת ה: אומר רבי מרדכי הכה�
ויקר אל : "ועל מנת להפיס את דעתו של אהר� כתב. אפילו פע� אחת" ויקרא"לאהר� ששמו לא נזכר בכל פרשת 

התחכ� ". ויקרא"ה ציווהו לכתוב "אבל הקב. קרא לו ולא לאהר�' א שהכלומר רק מקרה הו" מקרה"לשו� " משה
  .רק מקרה הוא שנקראתי אני בפרשתו של אהר� אחי, לומר, � זעירא"באל" ויקרא: "משה וכתב

בכל זאת גרע מ� ' אל� זעירא'וג� א� כתב את ה, מי התיר למשה לגרוע אות מ� התורה: "ולכאורה נשאלת השאלה
זאת אומרת , עקיבא דרש תילי תילי� של הלכות מקוצו של יוד' והלא מצאנו שר, ת האות המלאההדיו הדרוש לכתיב

יוצא מזה שמיעוט הדיו גרע במשהו מהלימוד שנית� ללמוד , שמכל טיפת דיו בתורה נית� ללמוד הרבה הלכות
הצנע לכת ע�  "כל המטרה והתכלית בלימוד התורה היא הכנעת הלב ועבודה על המידות בבחינת, אלא ?בתורה

אנו מתודעי� לצניעותו ולענותנותו של משה וממנו אנו ' אל�'א� על ידי זה שמשה מיזער את האות , ולכ�, "לוק"!א
הרי שהשגנו את מטרת הלימוד , בענוה ורגישות לצרכי הזולת ולרגשותיו, לומדי� על עצמנו ומתחזקי� בצניעות

   .'אל� הזעירא'ה) ואולי בזכות(בתורה למרות 
  

  )א' ויקרא א("  אל משהויקרא"
ראש היא ב� "אלכפי שהאות ). בנושא הקרבנות(את לימוד� קטני� יתחילו כא� ילדי� השהת רמזמקטנה ה� "האל
למה מתחילי� התינוקות ללמוד מ� : "שראינו במדרש". ויקרא" והיא קטנה כ" ראש לימוד הקטני� יהיה באותיותה
  . בבחינת יבואו טהורי� וילמדו בענייני� טהורי�".  מה הקרבנות טהורי� א� התינוקות כ�? קרבנותשתפר

 שאי� הלימוד רמז ) לג'איוב לג( "ואאלפ" חכמה" לימוד כמו לשו�מ� "אל� הזעירא הוא ש" מהאלדרמז נוס� שנלמ
ו וברח מ� השררה ואמר  זכה לקריאה זו לפי שהקטי� את עצמשמשה במי שמקטי� את עצמו וכ� רמז �אי מתקיי� כ

  )כלי יקר(                       .) י'שמות ד( "לא איש דברי� אנכי"
  

  )ב' אויקרא ( "'אדם כי יקריב מכם קרבן לה"
 ) המוררצרו(     .  המזבחביגל כשאד� מתענה ומקריב חלבו ודמו וממעט אותו ומקריב עצמו ע, הקרב� הנבחר הוא מכ�

  

  )טז' איקרא ו("  את מראתו בנוצתהוהסיר"
.  מקו� הדש�אלוהכה� היה נוטל הזפק בעורו ובנוצה שעליו והיה משלי" הכל , המוראה הוא האוכל שבתו" הזפק

שהעו�מפני , והזפק שהוא כלי המזו� לא היה מספיק שירחצנו ויקטירנו כש� שהיה רוח% הקרבי� בבהמה ומקטיר�
המה שאוכלת על אבוס בעליה נאמר בה ל ב"זחוכ� דרשו , הול" אנה ואנה ונזו� מ� הגזל מה שאי� כ� בבהמה

כלומר ישלי" , "והשלי" את מוראתו"אבל בעו� שהוא נזו� מ� הגזל נאמר בו , " ירח% במי� והקטירוהכרעי�והקרב "
ה מרחיק מ� המזבח "כי כש� שהקב,  בכא� התעוררות גדולה לבני אד� בעני� חומר הגזלויש. המעי� שאכלו הגזל

כ� ירחיק האד� שיש בידו גזל שלא יעלה , מפני שהוא כלי הגזל'  מזבח העלב כלי המזו� שבעו� ולא זכה ליקר
וגילה לנו הנביא על עונשו החמור שהוא טורדו ,  לא יחזירנוא�ה "ויראה לפניו ולא יזכה להיות במחיצתו של הקב

רו או העושר כלומר לעש, )ירמיה יז( " בחצי ימיו יעזבנובמשפטעושה עושר ולא ":הוא שאמר, מ� העול� הזה והבא
כי עונש הגזל מעכב שלא תשוב , מקדשנוובאחריתו לעול� הבא יהיה נופל מכסא הכבוד המכוו� כנגד מקו� , אליו

 לעלות לפניו ה� אות� הזוכי�ה כי "וכבר באר דוד ע. וזה קשור הפסוק ע� חברו, נפשו לשרשה שהוא כסא הכבוד
  )רבינו בחיי(       .)תהלי� כד( " לבבוברומי יקו� במקו� קדשו נקי כפי� '  המי יעלה בהר" :הוא שאמר, שה� נקיי� מהגזל
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    ז"ניסן תשס' ע יא"נלב          ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב           ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
  ה.ב.צ.נ.ת
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  Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת   ? שלךל"ת העלון ישירות לתיבת הדוא אלקבלמעוניין 

  מדרשתי " עאורלצא יו

  "ויזרע יצחק"
            """"ראראראראויקויקויקויק""""    פרשתפרשתפרשתפרשת
        """"ע� זו יצרתיע� זו יצרתיע� זו יצרתיע� זו יצרתי""""::::הפטרההפטרההפטרההפטרה
 טטטט"""" תשס תשס תשס תשסניס�ניס�ניס�ניס�' ' ' ' גגגג

 ל"אסתר זחמו בר  שמעון בן שמתנעילוי ל



 

   ) ב'אויקרא (" ' מכם קרבן להדם כי יקריבא"
            ))))מדרש שוחר טובמדרש שוחר טובמדרש שוחר טובמדרש שוחר טוב((((" " " " ימינו כצל עוברימינו כצל עוברימינו כצל עוברימינו כצל עובר, , , , הדא הוא דכתיבהדא הוא דכתיבהדא הוא דכתיבהדא הוא דכתיב, , , , ''''אד� כי יקריב מכ� קרב� להאד� כי יקריב מכ� קרב� להאד� כי יקריב מכ� קרב� להאד� כי יקריב מכ� קרב� לה""""    
כי שמא בהוציאו מפיו , " קרב�'לה"לא יאמר , פריש קרב�המ, )נדרי�(ל "אמרו חז, אלא . ברי המדרש סתומי� המהד    

 ."'קרב� לה"כ� יקדי� מלת  על, ונמצא שהוציא ש� שמי� לבטלה, מור הדבר עד שתצא נשמתוגלא יספיק ל' תיבת ה
ימינו "נאמר שמשו�  ?ומדוע, "' קרב� לה! קרב� אלא 'האינו רשאי לומר לאד� כי יקריב מכ� ", המדרשנת וו כיהוזו

  )י� מבריסקחיבש� רבי (                          .  עיקר החשש הוא שמא ימותכי, "כצל עובר
   

   ) ב'אויקרא (" ' מכם קרבן להדם כי יקריבא"
 :אברה� אמר.  שלושת� היו ענוותני�!שה ' מדו'ד, ברה�'א:  ראשי תיבות!" �דא": היה אומר' יבוז'רבי ברו" ממז  
שמות ( "ונחנו מה": משה אמר, )ז, תהלי� כב ("ואנכי תולעת ולא איש":  אמרדוד, )כז, בראשית יח( "ואנכי עפר ואפר"

  . ' הרי הוא כמקריב קרב� לה,� מוותר על הגאווה ועל היהירות שבודכשא. )ז, טז
  

   )יג' בויקרא ( " על כל קרבנך תקריב מלח...וכל קרבן מנחתך במלח תמלח "
 בעצ� ,פוג�אד� החוטא , ל"י ז"לפי האר, אלא ? במיוחדהזכירו ומדוע חזר הכתוב " כל קרבנ""קרב� מנחה נכלל ב 

ארבע היא לתק� ולסדר את קרב� הת הקרבתכלית ו .מדבר, חי, צומח,  דומ�:יסודות הבריאה שה�ארבע ב, החטא
 !  � נסכי,�דומ ! מלח: לפיכ" חייב הקרב� להיות מורכב מכל ארבעה היסודות של הבריאה, אלובריאה סודות י

 היה לחשוב שאפשר לוותר� אבל בקרב� מנחה הרי חסר יסוד החי ומקו . מדבר– והכה� המקריב,חי  !  בהמה,צומח
ה "שכ� מעלה הקב, להיות כל ארבעת היסודות� כא� חייבי� ללמד כי ג, "מנחה" לפיכ" פירש הכתוב ,על המלח� ג

   )רבי לייביש חרי�(               .יסוד החי� וממילא יש כא� ג" כאילו הקריב נפשו"על מקריב המנחה 
  

   )ג' דויקרא ( "אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם"
א� ראית ". דור לפי פרנס: "רבי יהודה הנשיא אומר: )א, ערכי� יז( קיבלנו מרבותינו כ": רבי שמעו� סופר היה אומר

א� ", לכ�.  אשמת הדור היא–א� ראית דור שראשיו דלי� וריקי� ,  זכות הדור היא–דור שמנהיגיו גדולי� וצדיקי� 
   . הע� אינו ראוי למנהיג טוב יותר–" לאשמת הע�"סימ� הוא ש, "הכה� המשיח יחטא

  

   )ג' דויקרא ( "אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם"
   )כב' דויקרא ( "עשינה בשגגה ואשםלקיו אשר לא ת-א' אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל מצוות ה"

". ואש�"האשמה נותרת לעצמו , טאואול� כשנשיא ח". לאשמת הע�"על כה� משיח שחוטא בשגגה אומרת התורה 
העניי�  .ורה אל שגגת הנשיא ואל שגגת הכה� המשיח מנסה לבאר את פשר השוני ביחסה של הת"כמהח" המש"

הוא האיש אשר יבקשו תורה מפיו במשפט האורי� ועל פיו יצאו ועל פיו , שהכה� המשיח הוא הנכנס לפני ולפני�
וכל , כי קדוש יקראו לו, או מתאוותו ודמיונו, כי הע� לא יחשבו אותו לשגגה או טועה. הנה שגגתו עולה זדו�, יבואו
המו� .  א� הכה� המשיח יחטא בשגגה יחשבו שאי� זה חטא כלל שנכשל בו הכה�, לכ�. מפיו קדוש הוא לה�היוצא

קיי� חשש כבד שההמו� יפרש את השגגה ככוונת . כדבר שאי� לתלות בו טעות, הע� ממנו יראה וחלילה כ� יעשה
ה המכפר והמרצה ישראל לאבינו ינהגו כמוהו כל בני ישראל אשר יקראו לו קדוש באשר יהי ,וא� ישגה, זדו�

אבל ' : אול� היחס לחטאי הנשיא ומניעיה� הוא שונה בתכלית ומפוכח,"לאשמת הע�" לכ� אמרה התורה .שבשמי�
כי לגודל הרחבת דעת המל" הוא נקל להיכשל יותר . בכל זאת לא יטו הע� אחריו, נשיא א� כי ימשול בכוחו ובחרבו

כי  הוא עלול לזה יותר , שלא יכשל. על דברי� המרחיבי� דעתו ומרימי� לבבולכ� הזהרתו תורה יתר . מאחד הע�
    . י שהשררה בידיו אי� חשש שהע� יפרש את שגגת הנשיא מעבר לחולשות הכל כ" מוכרות של מ.'מאחד ההמוני�

  

   )כב' דויקרא ("  נשיא יחטאאשר"
 עדתוא� כל "כ� ו, "א� הכה� המשיח יחטא" כמו שאמר "א� נשיא יחטא"נכתב לא ו, לשו� ודאי "אשר יחטא"

כי הכה� הגדול נזהר מ� החטא לפי שעיני כל ישראל תלויות עליו בי� לעני� צרכי גופ� ומזונות� בי� , "ישראל ישגו
ולפיכ" הזכיר בה� , וכ� הסנהדרי� ג� כ� נזהרי� ה� מ� החטא לפי שרוח הקודש נוספת עליה�,  נפשות�כפרתלעני� 

ומדת הגאוה ,  לפי שהנשיא לבו גס מאד בו,"אשר", אבל בנשיא הזכיר החטא בלשו� ודאי, "א�", ספקבחטא� לשו� 
לבלתי : "הוא שכתוב, במדה הזאת ולזה הזהירה התורה את המל" ,ממשלתושהיא סבת החטא מצויה עמו לגודל 

  )רבינו בחיי(                                               . )דברי� יז( ."רו� לבבו מאחיו
  
  
  
  

   "ויזרע יצחק"בני ברק ומדרשת " מאיר השחר"חברת הבקשות 
  ו"הי יוסף בן חמוה "עבהדרכת לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו 

   ב"קרית הרצוג ב" תורת ישראל"בית כנסת   14:00 –ם שישי יו
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש


