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

 

  הגיגים מפרשת השבוע
   ) א'אויקרא (" ויקרא אל משה"

 מסביר שדבר זה בונ� מפשיסחהבונ� מפשיסחהבונ� מפשיסחהבונ� מפשיסחה    רבי שמחהרבי שמחהרבי שמחהרבי שמחה? מדוע, )קטנה (� זעירא"באלכתובה  "ויקרא"לפי המסורה המילה 
בכל , אליולו רא וה בכבודו ובעצמו ק"הקבו, רוממת אותומשבחת ומהתורה מעיד על צניעותו של משה שלמרות ש

הרי , על ראש גג גבוההיושבת משל לצפור קטנה ממחיש את הרעיו� ב ו,דמאעד נשאר בעיני עצמו קט� זאת משה 
  .מדוע להתגאות, א� כ , רו� הגג אינו מגדיל את הציפור,  למטהשהיתהפי הצפור נשארת קטנה כ

  

   )ב' א אויקר( " מכם כי יקריבאדם"
""""�        )))) תנחומא תנחומא תנחומא תנחומאמדרשמדרשמדרשמדרש((((" " " " קרב�קרב�קרב�קרב� יביא  יביא  יביא  יביא ,,,, שהתחיל לחטוא שהתחיל לחטוא שהתחיל לחטוא שהתחיל לחטוא,,,, ירצה לומר כי יחטא האד� כאד� הראשו� ירצה לומר כי יחטא האד� כאד� הראשו� ירצה לומר כי יחטא האד� כאד� הראשו� ירצה לומר כי יחטא האד� כאד� הראשו�????ולא אמר אישולא אמר אישולא אמר אישולא אמר איש, , , , אמר אד�אמר אד�אמר אד�אמר אד
אד� הראשו� לאחר ש,  ע� אד� הראשו�נהגשמכפי ע� בני ישראל באופ� שונה תנהג ה מ"קבהרואי� שהמדרש מ

אילו לבני ישראל יש אפשרות להביא ו, את קרב�הבאפשרות להתכפר על ידי לא לונקנסה עליו מיתה מיד נענש חטא 
אד�וזה משו� ש,  ע� אד� הראשו� כה "מדוע לא נהג הקבהטע� במדרש הנזכר מובא ג� ו, קרב� ולכפר על החטא

�ה הרי שהיה מושל� וכולו "היות שאד� הראשו� היה יציר כפיו של הקבו, כלשו� המדרש, "התחיל לחטוא" הראשו
כבר הבאי� אחריו לה� בני ישראל מה שאי� כ� , שתאל" אותו לחטואבחינת הרע שמ" מא למורכב מבחינת הטוב ול

ערל  שהאד� נולד , ראיה היא ממצות ברית המילהוה, א המאלצת ומושכת אות� לחטֹבחינת החטא בנפש�קיימת 
.  ר ומתחשבתולכ� ההתיחסות לחטא� של בני ישראל היא רכה יות,  שלא היה כ� לאד� הראשו�מה, ולמול' וצוה ה

)�  )אור החיי
  

   ) ב'אויקרא (" 'ם כי יקריב מכם קרבן להדא"
 "�. י�לוק&א אל הקרבלהתתכלית הקרב� היא  )ב 'ישעיהו נח(" י� יחפצו�לוק&אקרבת ": ככתוב, "קירוב"מלשו� " קרב
  )ר הירש"רש(
  

  )ב' ויקרא א(" הבהמה מן"
�""""הרמבהרמבהרמבהרמבמסביר ? מדוע, בהמה דווקא ולא מ� החיהשיביא מ� ה, ה את האד� הבא להקריב קרב�ֵחְנה ַמ"הקב��� � שיתרו

ל להמלי" לאד� "ומכא� למדו חז, הבהמות על פני החיות הוא בזה שה� נרדפות מה שאי� כ� החיות שה� הצד הרוד�
לגבי הכתוב והכשיר� בעופות יותר מתורי� ובני יונה נרד� שאי� ל  ,� ולא מ� הרודפי�לעול� יהא אד� מ� הנרדפי"

עלובי� קרא להכתוב , )'שופטי� ה(" ואוהביו כצאת השמש בגבורתו: "ל מהפסוק"זחאת זהוכיחו ו, .)ק צג"ב( "מזבח
רגה ְטִקלמדנו זאת מהמדרש הידוע שבזמ� הבריאה ? ומני� למדנו שהשמש עלובה, שֶמֶשל�  אותמשילמ ו"אוהביו"

ו כלפי השמש ולא מצאנו במדרש ודבריה כוונ"  בכתר אחדשישתמשואי אפשר לשני מלכי� "הלבנה ואמרה 
שכר� וזכות נפש� לזכות את  המשיל  עלבונ� לעלבו� השמש כהכתוב את וכש� שהמשיל , שהשמש ענתה ללבנה

   ". בגבורתוהשמשכצאת ": שנאמר, אור השמש
  

   )ט' ויקרא א(" ' הכהן את הכל המזבחה עולה אשה ריח ניחוח להוהקטיר"
�""""הרמבהרמבהרמבהרמב���אד� נגמרי� במחשבה המעשי בני  ואומר ש,' ריח ניחוח להאשה שה� קרבנותשל הטע�  מסביר את ה

,מחשבה בדבור ומעשה ,בשלושה אופני� אלו' כ  שכאשר האד� חוטא הוא עובר על מצוות ה, ובדבור ובמעשה
 �כנגד הוא יתודה בפיו הווידוי ש, כנגד המעשההיא  ,ידיו עליויכת סמכ  ש, יביא קרב�ש יחטאאשר לאד� ' צוה הלכ

והכרעי� כנגד ידיו ורגליו של אד� העושי� כל , והתאוהכלי המחשבה כנגד ה� באש הקרב והכליות יפת ושר, דבורה
יו בגופו לוק&א כל אלה כי חטא לבעשותוכדי שיחשוב אד� ,  בנפשו�דהויזרק הד� על המזבח כנגד , מלאכתו
 הזה שיהא דמו הקרב�את ר ֶפתמורה וכֹוראוי לו שישפ  דמו וישר� גופו לולא חסד הבורא שלקח ממנו , ובנפשו

  .  שלווראשי אברי הקרב� כנגד ראשי אבריו, נפש תחת נפש, תחת דמו
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  ל"יה ז'         חביבה חיה בנימין בת גורג  ל" זצחק בנימין בר שוריןי        ל " זיצחק בן חמו בר אסתר

    ז"ניסן תשס' ע יא"נלב          ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב           ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, דיספר(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

   )יב-יא' ויקרא ב(" 'קרבן ראשית תקריבו אותם לה, 'כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה"
� תאני�  תאני�  תאני�  תאני� בכוריבכוריבכוריבכוריי� מ� הדבש כמו י� מ� הדבש כמו י� מ� הדבש כמו י� מ� הדבש כמו  חמ" תאפינה ובכור חמ" תאפינה ובכור חמ" תאפינה ובכור חמ" תאפינה ובכורשנאמרשנאמרשנאמרשנאמר ראשית שתי הלח� של עצרת הבאי� מ� השאור  ראשית שתי הלח� של עצרת הבאי� מ� השאור  ראשית שתי הלח� של עצרת הבאי� מ� השאור  ראשית שתי הלח� של עצרת הבאי� מ� השאור קרב�קרב�קרב�קרב

�            ))))יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (ותמרי�ותמרי�ותמרי�ותמרי
כמו ו, שהדבש מייצג את כל תאוות העול� הזה" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה? מדוע נאסר להקטיר מהשאור ומהדבש למזבח

. לאד� מזיקרבויי� א  הכרחי מיעוט�  ,ול� הזהחמדות העתאוות ו כ  ,רבויו מזיקא  מתוק לחי  מיעוטו  ,הדבשש
רצוננו לעשות רצונ  אלא ששאור ") ברכות יז( אלכסנדרי בתפלתו 'רפי שאמר כ היצר הרע תאמייצג , מצד שני, השאור

אי אפשר לאד� ללא " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"אלא שאומר ה, היינו מיעצי� לאד� להתרחק ממידות אלו, א� כ  ".שבעיסה מעכב
 � ימות ולא יחיה ולא יהיו אבריו חזקי� , המכוני� בדבש,בצרכיו ההכרחיי�האד� לא ישתמש מידות אלו שהרי א

 ,חרב ואלמלא היצר הרע לא היה האד� נושא אשה ולא בונה בית ונמצא העול� ,'במצות התייגע בריאי� להו
 קמח אי� א� אי�"ידוע ש, כי א� לא יאכל תחילהשהרי  ,התורה והמצותה� תנאי לקיו� אלו למרות ששתי מידות ו

השאור והדבש אי� בה� היות ש. ממידות אלומחשבה ובמעלה ות קוד� בוהמצו עסק התורה  זאתלכ ב"תורה
האד� יכול לבא באמצעות� האד� ששל לה ורק כאשר ה� בהתח א  'שלימות מצד עצמ� לעלות לריח ניחוח לה

 כי מצד עצמ� אי� בה� שו� צד "'כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה" כ� נאמר על. לידי שלימות הנפש
 כדי להורות שה� ראשית והתחלה אל האד� "קרב� ראשית תקריבו אות�" א  ' לריח ניחוח להיעלהשר שלימות א
�אי� מקריביזה טע� ומ, י מידות אלו להשיגו בלעדפשראי  השלמות האמיתי אשר אלידילהביאו  �אל המזבח  מה
באו הלח� של עצרת שני  ו,כמו תבלי� ליצר הרעהיא  כי התורה ,� תורה מתביו�לקרב� ראשית שבא השאור מלבד 

האד� ת� נו כי בזמ� ש, והביכורי� באי� מ� הדבש," לשרי תהארפאות " ביו� התורה שנתנה בולהורות שמ� החמ" 
  .אצלו במחשבהנה ראשו הוא תשהשלמות האמיתיזה מראה , ראשית פרי אדמתואת  'לה

  

  )ג' דויקרא ("  המשיח יחטא לאשמת העםןאם הכה"
        . . . . ))))תרגו� יונת�תרגו� יונת�תרגו� יונת�תרגו� יונת� ( ( ( (מיה דלא כהלכתאמיה דלא כהלכתאמיה דלא כהלכתאמיה דלא כהלכתאלמקרב קרב� חובת עלמקרב קרב� חובת עלמקרב קרב� חובת עלמקרב קרב� חובת ע

יעשו אחרי� עד שיטעה בהוראה יגיע למצב שמשיח ששואל בהוראת אורי� ותומי� הכה� השהוא והנה באמת פלא 
לפי , א , ? ואי  יכשל הכה� המשיח בכזה חטא)ט' שמואל א ב(" רגלי חסידיו ישמור"הלא , על פיו בדבר שזדונו כרת

�שהרי , הכפורי� לפני ולפני� כהלכת�  הכה� המשיח אינו מקריב הקרבנות של יו� א�שהסיבה היא , התרגו� יהונת
 � שהוא עצמו צרי  לכפרה ולא כפר על �עידהכל יואז ו, ו בהוראה אותה מכשיל"אז הקב, ידעשיראה ואיש ש� אי
�  )מש  חכמה(                 ."לאשמת הע�"שחטאו של הכה� המשיח נחשב וזה הסיבה ,  בעבודת יו� הכיפורי�הע

  

   )בכ' דויקרא (" אשר נשיא יחטא"
        ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש". (". (". (". (קל וחומר שמתחרט על זדונותיוקל וחומר שמתחרט על זדונותיוקל וחומר שמתחרט על זדונותיוקל וחומר שמתחרט על זדונותיו, , , , וווואשרי הדור שהנשיא שלו נות� לב להביא כפרה על שגגתאשרי הדור שהנשיא שלו נות� לב להביא כפרה על שגגתאשרי הדור שהנשיא שלו נות� לב להביא כפרה על שגגתאשרי הדור שהנשיא שלו נות� לב להביא כפרה על שגגת""""    
הנשיא בכל וא� , "בה לעצמוואי� אד� רואה ח"ידוע ש, אלא ? מביא קרב�וא וטנשיא חהזכות יש לדור בכ  שאיזה     

. אשריו, וזו זכות הדור, ולא פחדו לומר לו על העוו�, ושהדור לא החני� לה מלמד ומראה ז, אתטזאת מביא קרב� ח
   )רבי ישראל מסלנט(
  

  ) יא'הויקרא ( "עשירית האיפה"
        ))))אב� עזראאב� עזראאב� עזראאב� עזרא((((    """"דדדד ביו� אח ביו� אח ביו� אח ביו� אחדדדדמאכל לאיש אחמאכל לאיש אחמאכל לאיש אחמאכל לאיש אח""""
 לח� ע� עשרוני� 24התורה להביא ותה ימסביר שלפי פירוש זה של האב� עזרא מוב� מדוע צ" מש  חכמהמש  חכמהמש  חכמהמש  חכמה"ה

�  . אתו היו� בומאכלדי יהיה לכל כה� וכדי ש:)  כויומא (כהני� כמבואר  24י� בעזרת ביקרמצבור הפר הרי את ש, הפני
 

 שיער  על ידי לקונצרט סיו� הבקשות תש"ע  היכונו  
בית הספר לחזנות פתח תקווה & המגמה לפייטנות אנדלוסית, בחסות האג� לתרבות תורנית

  :�  יחד ע� תלמידי המגמה דוד ויצמ�  ויוס� ב� חמודוד ויצמ�  ויוס� ב� חמודוד ויצמ�  ויוס� ב� חמודוד ויצמ�  ויוס� ב� חמובהשתתפות הפייטני� הידועי
" בני ברק, בליווי תזמורת אנדלוסית אותנטית מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרלפייטנות ומקהלת הבקשות "

  �ובמעמד רבני� ואישי ציבור.  יוסי שריקייוסי שריקייוסי שריקייוסי שריקיבראשות הכנר המפורס
)   )   )   )   באודיטוריו� באודיטוריו� באודיטוריו� באודיטוריו� """"יד לבני�יד לבני�יד לבני�יד לבני�"  "  "  "  פפפפ""""תתתת.   .   .   .   24242424/03030303/10101010הקונצרט יער  בטהקונצרט יער  בטהקונצרט יער  בטהקונצרט יער  בט'   '   '   '   ניס� תשניס� תשניס� תשניס� תש""""ע ע ע ע ( ( ( ( 

   :   :   :   :� 052052052052-3268315326831532683153268315פרטי� בלוחות המודעות ובטלפו�פרטי� בלוחות המודעות ובטלפו�פרטי� בלוחות המודעות ובטלפו�פרטי� בלוחות המודעות ובטלפו
  

        """"יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� """"גמגמגמגמ
        3268315326831532683153268315&&&&052052052052: : : : להשאלה בטלפו� להשאלה בטלפו� להשאלה בטלפו� להשאלה בטלפו� ) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"ברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רש
            """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת " " " " מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות 
            בבבב""""קרית הרצוג בקרית הרצוג בקרית הרצוג בקרית הרצוג ב" " " " תורת ישראלתורת ישראלתורת ישראלתורת ישראל""""בית כנסת בית כנסת בית כנסת בית כנסת     33330000::::20202020    שששש""""מוצמוצמוצמוצ    ה יוס� ב� חמוה יוס� ב� חמוה יוס� ב� חמוה יוס� ב� חמו""""כת עכת עכת עכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדר

   Yossef.Benhamo@gmail.com :ל" או בדוא052-3268315: טלפוןניתן להפנות לוהערות ות האר

  :לרפואת כל חולי עם ישראל ובכללם

  ו"משה טויטו בר אסתר הי            א"ג מרדכי צמח אליהו בר מזל טוב שליט"הרה


