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

 

  שבועהת הגיגים מפרש
  )א' טויקרא ("  ולבניו ולזקני ישראלקרא משה לאהרן  ביום השמיניויהי"

מפני שסרב ,  הגדול אלא שמשה היה ראוי להיות הכה�כי כבר אמרו רבותינו, את גדלותו של משהמלמדנו ה פסוק ז
עליו הקפיד , עומד ומפציר במשה לבצע שליחות זו ה"הקב ושבעה ימי� היה,  בסנה'משה רבנו ללכת בשליחות ה

הגיע שהיתה אמורה ל, כהונהה, להכעת נתבקש משה להעביר את הגד�ו, יונבלואהרו� הכהונה ל והעביר את ה"הקב
אמנ� יעשה זאת א� לא , וכל אד� אחר המתבקש לעשות זאת, ודבר זה קשה מאוד, אפילו שהוא אחיו, לו לאד� אחר

,לא בבת אחת אלא יפצל את המעמד לשלבי�, כי א� ינסה לעכב הדבר לא במהירות, והנדרשת מושלמתהצורה ב
שלט על , בגדלותו כי רבה, אלא, נו לא כ� נהגימשה רב�  א.אענצב אלא בר �וסרפב אלו ,וינב כ"חאו �ורהא �דוק

פירוש , """"ביו� השמיניביו� השמיניביו� השמיניביו� השמיני"""" המהירות אמר כנגד :ודבר זה רמוז בפסוק שלפנינו .בשלמות 'רגשותיו ובצע את הוראת ה
""""וווו ולבני ולבני ולבני ולבניקרא משה לאהר�קרא משה לאהר�קרא משה לאהר�קרא משה לאהר�"""",  ולא נתעצלהכהונהאלא תיכ! קרא לאהר� לתת לו , בהיות הבוקר טהור לב לא עכב
ואשר יעצב אל , ה גדולה מושכת לאהר� ובניו בלבו שיראהעצבו�הג� כי בזה יגדל , שנת� הכהונה לאהר� ולבניו יחד

, כי לא היה הכרח בקריאת הבני� אז ע� אהר�,  ואחרי כ� לבניולאהר�בתחילה יקרא , לבו יעשה הדבר בהדרגות
וכפה וזה יורה על שלימות הרצו� לעשות רצונו יתבר� , לעשות הדבר בפומבי בפני רבי� ונכבדי�, """"ישראלישראלישראלישראלולזקני ולזקני ולזקני ולזקני """"

  )אור החיי�(                                      .הרגשותיו
  

  )'ג' ויקרא ט( "קחו שעיר עיזים לחטאת ועגל וכבש בני שנה תמימים לעולה"
לה� יש בידכ� בתחילה ויש אלא אמר ? מה ראו ישראל להביא יותר מאהר�: "בתורת כהני� על פסוק זה נכתב

ויש בידכ� בסו! שנאמר , )נאמר במכירת יוס! ("וישחטו שעיר עיזי�"יש בידכ� בתחילה שנאמר  .בידכ� בסו!
והשאלה המתבקשת והעולה מדברי , "יבא שעיר עיזי� ויכפר על מעשה העגל). חטא העגל ("עשו לה� עגל מסיכה"

כתוב  ? כיצד שני דברי� אלו קשורי�%כפרה על מעשה העגל המדרש היא מדוע יש לכפר על מכירת יוס! יחד ע� ה
במדרש שאחי יוס! כעסו על יוס! משו� שראו בנבואה שעתיד לצאת ממנו ירבע� ב� נבט שהעמיד עגלי זהב 

עד שבני ישראל לא , א� כ�. וה� רצו להרגו בשביל שלא יצא ממנו ירבע� ולא יחטאו ישראל, להחטיא את ישראל
, אבל אחרי שחטאו בעגל הרי ה� עצמ� כבר עובדי עבודה זרה, ל"יכלו לתר& את התירו& הנחטאו בעבודה זרה 

שהאחי� נימקו את מכירת , ועל דר� זו אפשר לומר עוד .)ד"הגהות מהר(ולכ� עתה היו צריכי� כפרה על מכירת יוס! 
בעת מעשה העגל , והנה. יוס! בכ� שיוס! לא היה מוכיח� אלא ישר הול� לספר לאביה� והחשיבו זאת כלשו� הרע

ועתה בטל הנימוק , ממילא ברור שבני ישראל לא היו מוכני� לקבל תוכחה. בא חור והוכיח את בני ישראל והרגוהו
  )מש� חכמה(                         . ולכ� נדרשו לכפר על מעשה העגל, בגללו מכרו את יוס!

  

  )א' יויקרא ( " אש זרה אשר לא צוה אתם'ויקריבו לפני ה"
"אש זרה"מרומזות בביטוי , א"לפי החיד, מספר דיעות במפרשי� מה היה חטא� של נדב ואביהוא ודיעות אלוישנ� 
היות ולא נשאו  , היה לה�לארע ''''זזזז    .שנכנסו שתויי יי� למשכ� ,יי� תויי''''שששש .יבו אש זרהרקשה ,ש''''אאאא :בותתהראשי לפי 
  . ורו הוראה לפני רב�''''הההה. ת ידי� ורגלי�ציא רחנכנסו לל ,החיצ''''רררר. נשי�

  

  )טז' יויקרא (" ע משה וייטב בעיניווישמ"
: כפי שנאמר, הפע� הזאת היה הוא השומע ואהר� המדבר רק, והכל היו שומעי� מפיו, משה רבינו היה תמיד המדבר

 וישמע משה "בא איפוא הכתוב ומספר לנו .ששמע משה את ההלכה מפי אהר� )טפסוק י(" וידבר אהר� אל משה"
 )מעינה של תורה(           .לדבר כי מוטב לשמוע מאשר, הוא נוכח לראות. השמיעה הזאת נשאה ח� בעיניו" וייטב בעיניו
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  )מאוצרינו הישן( 'א פרק – תבוקי אפר
    )א' סנהדרין י( "ל ישראל יש להם חלק לעולם הבאכ" 
א� , גותוהי בהתנורי זח תלה ,ישראלמליחיד , ישראל' ר שנוגע להאבל מ, "כל ישראל"ח טבא מובהחלק לעול� ב 
  ) אניד מדובמגה(. י� שלוטוב לכ� במעשי� חהא� יזכ. � ראוי לכהיהי
  

  )א' אאבות ( "משה קבל תורה מסיני" "...כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא" 
, הוא עובר ברו� הרי בזה הקדוש, ):טקידושי� ל(" שכר מצוה בהאי עלמא ליכא"מפני מה : המפרשי� תינודעת קושי 

 ידי בעל שא� הפועל אינו נשכר על, כי הדי� הוא, כ�  ומשיבי� על?"לא תלי� פעולת שכיר" : תו שלוועל מצ, כביכול
הקושיה הזאת עצמח הטרידה ג� את ". לא תלי�"הבית עובר על  הרי אי� בעל, ידי שליח אלא על, הבית במישרי�

 ,מה לא מיד כא� לאלתר מפני, ק לעול� הבארמה  מפני, "ישראל יש לה� חלק לעול� חבאכל : "בעל המשנה הזאת
התורה , "ל תורה מסיניבמשה ק" : כ� התשובה ובאה על? "לא תלי� פעולת שכיר: "הרי התורה אומרת בפירוש

  ) חוות יאיר(  " י�לא תל"א� שליח שוב אי� תוק! לדי� של כוהואיל ויש , ידי משה על, ידי שליח ניתנה לישראל על
  

   )ג' אאבות ( "ויהי מורא שמים עליכם" 
, יבר": אחד ממתנגדיו ופנה אליו ואמר נכנס פע� , רמיי� הראשוני� בהונגריהואחד מ� הרבני� הריפ, אל אהר� הארי� 

את  ". שלא הכיר את היהודי הזה, ארי�ה שואל אהר� %"?ע� מי". "תורה די�, רוצה אני שתהיה לי לפני� התדיינות
י מפנ ". "טענות גדולות יש לי עליו, עול� עצמו ריבו�   רוצה אני לערו� לפני� ע�% משיב לו היהודי % הזה ורהת הדי�

 % לא " "?וכי חסרי� רבני� בישראל, אל רב ריפורמי, רה זה אליות  באת ע� די�%ארי� ה מחיי� אהר� %מה דווקא 
ול� ע שלו ה� יראי� מפני ריבונ, שמי� רבני� יראיפי רוב הרי ה�  על,  אל הרבני� האחרי� אי� לי אמו�%משיב הלה 

, פני� לו שלא תהא נושא, ואילו ב� בטוח אני. תובדי� לטו קסשמא יהיו נושאי� לו פני� ומוציאי� פ, וה� חשודי�
  . "העול� ו�ב� שו� יראה ופחד מפני ריבשאי� , מהתנהגות� של� ברור וניכר

  

  ) י' אאבות ( "אהב את המלאכה" 
מניח , רבי נהוראי אומר. לעול� ילמד אד� את בנו אומנות נקייה וקלה, רבי מאיר אומר: "במשנה בקידושי� נאמר 

, י� ה�נכי רבי מאיר ורבי נהוראי שני אנשי� שו, �יוצא מכא". אני כל אומנות שבעול� ואיני מלמד את בני אלא תורה
�שמאיר עיני , ולמה נקרא שמו מאיר. מונהוראי ש ")עירובי� יג(והרי זה סותר את דברי הגמרא . חד אמר כ� וחד אמר כ

שתי המימרות שכמשנה זו של : תירו& הואה ?נמצא כי רבי מאיר ורבי נהוראי אינ� אלא אד� אחד, "חכמי� בהלכה
לימד רבי מאיר הפוסק ומורה , לכלל. לרבי�. אלא אחת אמר בשביל אחרי� ואחת אמר בשביל עצמו. רבי מאיר ה�

�ייב אד� ללמד את בנו לא ח. "נו אומנות נקייה וקלהבלעול� ילמד אד� את "כי ".  בהלכהמאיר עיני חכמי�"ה, הדר
החמיר , בתורת נהוראי, בחייו הפרטיי� שלו. כנגד זה לעצמו , אלא ג� לעסוק בעבודה ובמלאכה, רק לעסוק בתורה

להיות , חייב אד� לעשות� כ� כש". ני אלא תורהבמניח אני כל אומנות שבעול� ואיני מלמד את : "ע� עצמו ואמר
   )ישלא�מרבי מאיר מפר(. ולא להפ�, "מחמיר ע� עצמו ומקיל לאחרי�"
  

  ) בי' אבות א( "והב את הבריות ומקרבן לתורהא" 
  פי שאינ� על א!, שלו� ג� ע� יהודי� שאינ� יראי� ושלימי�ב לחיות והמצשלמד ממשנה זו י� 'לוזוב מו"הנצי
  קרב את הבריותלדל תשיש להש, "� לתורהבומקר"שכ� א� הוסיפו החכמי� ואמרו . פי רוח התורה על  הגי�מתנ       
  . קי� ממנהה� רחו תכעשהכוונה היא ליהודי� ש, הרי ברור הדבר,  לתורה      

  

   

   "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 - יום שישי
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