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

 

  הגיגים מפרשת השבוע
  )ב' ויקרא ו("  את אהרןצו"
            ))))מדרשמדרשמדרשמדרש" (" (" (" ( כל מקו� שיש בו חסרו� כיס כל מקו� שיש בו חסרו� כיס כל מקו� שיש בו חסרו� כיס כל מקו� שיש בו חסרו� כיסלזרזלזרזלזרזלזרזאמר רבי שמעו� ביותר צרי� הכתוב אמר רבי שמעו� ביותר צרי� הכתוב אמר רבי שמעו� ביותר צרי� הכתוב אמר רבי שמעו� ביותר צרי� הכתוב , , , , תתתתאי� צו אלא זירוז מיד ולדורואי� צו אלא זירוז מיד ולדורואי� צו אלא זירוז מיד ולדורואי� צו אלא זירוז מיד ולדורו""""
אומר , ראשית,  בה� יתכ� חסרו� כיס ממנו מזהיר רבי שמעו� במדרשהקדוש מתאר מספר אופני�" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה
עד כדי כ� , היא עולת התמיד שהיא עולה חשובה מאוד, שעליה מדבר הכתוב, העולה, הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה

כל הקדשי� שפסחי� ב בתוספתא מובאו, שבמדרש למדו שלא היה שו� קרב� קוד� לעולת התמיד של השחר
 כל , למדת א� אי� עולההא: "הקדוש ומסביר" אור החיי�"מוסי� ה. פסלי� נד של שחר קוד� לתמי�שהקריב

שנתוכבש ב� למשל אד� המביא , "ומזה ישתלשלו דברי� רבי� שיש בה� חסרו� כיס, הנעשה קוד� לה פסול
יד של תמו את העד שיקריבהמת� שאומרי� לו משו� ו, סמו� להבאתו היה כשרמיד ו  אותא� היה מקריבש, לקרב�
הרי  :)זבחי� כה("  שעות לקדשי��מוני"כי , בינתיי� הכבש נפסל להקרבה משו� שבזמ� הזה בדיוק עברה שנתו, שחר

ראינו עוד חסרו� כיס גדול בעניי� קרב� התמיד בזמ� שהייתה ירושלי� במצור ולא היו לה� כבשי� . ל� חסרו� כיס
 לה� קופה �שהיו משלשלי" לעולת התמיד ומובא בגמרא י�כבשעבור הלתת ממו� רב � צריכילהקריב והיו ישראל 

  . כיס גדול מזהסרו�ואי� ל� ח, :)ק פב"ב(" מלאה דינרי זהב בעד כבש אחד
   

  )ב' ויקרא ו("  אהרן ואת בניואתצו "
הסבירו ו, "ונתנו בני אהר�" ולקחו בני אהר�", בני אהר�לא מוזכרי� אהר� אשמו של וזכר מויקרא לא פרשת בכל 

שאל הא� יתכ� מצב וה "אלא שמשה התפלל אל הקב, � העגלועוה הרחיק את אהרו� כעונש על " שהקבשמדרב
מסביר את טע� " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה. ה את אהרו�"ובזכות התפילה קרב הקב? �חביבייהיו שנואה ומימיה שהבור תהיה 

טאו בעגל לא היו צריכי�  ואילו לא ח,הבאי� על החטאההרחקה של אהרו� ואומר שפרשת ויקרא בעיקר על קרבנות 
 דברתי את אבותיכ� ביו� הוציאי אות� מאר# מצרי� על דברי לאכי : "פי שאומר הנביאכ. קרבנות� הלאותכלל 

 לא צויתי� על דברי עולה , שחטאו בעגלקוד� ,דווקא ביו� הוציאי אות�ש ואמרו המפרשי� ) כב'ירמיה ז(" עולה וזבח
יוצא אהר� עשה העגל היות שו, הלכפר אז �ל משכ� וקרבנות כי היו צריכי אבל אחר שחטאו בעגל צויתי� ע,וזבח

  ". כי אי� קטיגור נעשה סניגור"מעשיית� ה "לכ� הרחיקו הקבקרבנות צור� בסבה לההיה שהוא 
   
   )יג' ויקרא ו("  קרבן אהרןזה"

ה את "אה לו הקבעד שהר. 'ולא הבי� אי� לקיי� את דבר הדברי� נתקשה משה ה בארבעבמדרש של "זאמרו ח
שמשה התקשה בהבנת ייצור המנורה למשכ� עד שאמר , "מנורה: "ארבעת הדברי� ה�". זה"תמונת� ואמר לו 

בעבודת הקרבנות . )ב' שמות יב("  לכ�זהזהזהזההחודש ה: "בקידוש החודש נאמר, )ד' במדבר ח("  מעשה המנורהזהזהזהזהו: "הכתוב
– ה"מקשת "לדבר רסימ�  נות� רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי )יג' שמות ל(" תנו יזהזהזהזה: "ובמחצית השקל נאמר, " קרב� אהרו�זהזהזהזה: "נאמר

  . חודש'הההה, קל'שששש, רב�'קקקק, נורה'ממממ
  

 ) לו'ויקרא ח(" ביד משה' ויעש אהרון ובניו את כל הדברים אשר ציווה ה"

מש� ול� אותו המתפלל א, עבור לפני התיבהלו  ממנלאחד המתפללי� וביקש "חת� סופרחת� סופרחת� סופרחת� סופר"פנה השפע� , מספרי�
ויעש אהרו� : "הפסוקי על " כעת ברורי� לי דברי רשמר לו הרב א.בוד גדולזה כו ראוי לכנכמי שאינ, רתעבכתפיו ונ

כלומר שבח� של אהרו� ובניו , "שלא הטו ימי� ושמאלשלא הטו ימי� ושמאלשלא הטו ימי� ושמאלשלא הטו ימי� ושמאללהגיד שבח� : "י"אומר רש, ) לו'ויקרא ח(" ובניו את כל הדברי�
אלא משנצטוו , � כמי שאינ� ראויי� לכ�ולא העמידו פני, ה� לא משכו בכתפיה� ימי� ושמאל מרוב ענווהש

  . הזאת גאוו&ענווה יתירהש, אמר הרב,  מזה לומדי� אנו.קמו ועשו מעשהמיד , לעשות
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: לה בטלפון להשא) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )ט' ויקרא ו( "יונ ובןה יאכלו אהרנותרת ממנוה"
ל מדוע דווקא הכה� שמקריב את הקרב� צרי� לאכו. )יט' ויקרא ו(" הכה� המחטא אותה יאכלנה: "כתובבחטאת ג� 

ולמה ימירו אותה תחת נפש , א� ראוב� חטא בהמה מה חטאה"לא ידועה שאלת האפיקורסי� שתמהי� א.?ממנה
למדנו כמו שבזה יפסלו את הקרב� ו,  בזמ� הקרבת הקרב�יהרהר בזהג� הכה� חששה שמא והתורה , "?האד�

התורה ולכ� צותה . שהכהני� לא יהרהרו בעת העבודה, )יג' דברי� יא(" ולעבדו בכל לבבכ�: " על הפסוקדרשבמ
שא� הוא , "כל זכר בכהני� יאכל אותה"וכמו שאמר , אז יאכלו אחרי�רק ו הוא יאכלקוד� שהכה� המקריב אותה 

אותה שהמקריב הכתוב גבי מנחה לא הזכיר וראינו של. אפיקורסי�השאלת שמא נפלה בלבו נחשוש לא יאכל 
  )מש� חכמה(                         . י אפיקורסות אלוי� לחוש להרהוראמשו� שבמנחה יאכלנה 

  

   )יט 'וויקרא ( "חצר אהל מועדבאכל תלנה במקום קדוש כה יאתהכהן המחטא או"
ולא . " לפני� מ� הקלעי� לזכרי כהונה�ונאכלי": אמר הנאמר בתפילת שחרית נ"איזהו מקומ� של זבחי� "קרפב

, ואילו הקלעי� היו רק במשכ�, המקדשבית הלא המשנה מדברת על עבודת , קלעי�ברור מדוע המשנה מזכירה את ה
,  הזהקרפאת התפילה דוקא באומרי� שה  לזטע�שידוע שה, אאאא""""הגרהגרהגרהגרבש� , קקקקיסיסיסיסז מברז מברז מברז מבר""""הגריהגריהגריהגרימסביר . ולא במקדש

, אאאא""""הגרהגרהגרהגרוסי� ומ. זה אי� מחלוקת תנאי�הפרק ה משו� שבכל  הואמשניות אחרפרק ולא , "איזהו מקומ� של זבחי�"
 על ה שנמסרשו�לבאותה הבדיוק נשמר זה הפרק היא שה, מחלוקתשו� " איזהו מקומ�"ק רפשהסיבה שאי� בכל ה

מוב� מדוע נאמר במשנה ברור  ולכ�, ניותמשכל המה שלא נית� לומר על שאר , לא שו� שינויל, ידי משה בסיני
  .  ע� הקלעי�, ר ההוא היה המשכ� על מכונוובדו, פרק זה נכתב ממש כמסירתו מסיניה� שוכי, "לפני� מ� הקלעי�"
  

   ) יב'זויקרא ( "אם על תודה יקריבנו "
        ) ) ) ) מדרש תנחומאמדרש תנחומאמדרש תנחומאמדרש תנחומא((((כל הקרבנות בטלי� וקרב� תודה אינו בטל כל הקרבנות בטלי� וקרב� תודה אינו בטל כל הקרבנות בטלי� וקרב� תודה אינו בטל כל הקרבנות בטלי� וקרב� תודה אינו בטל     

בעתיד יזכו כול� להגיע למצב , אלא? ומדוע קרב� תודה לא יבטל א� הוא? מה הסיבה לכ� שיבוטלו כל הקרבנות
 הזכות הזאת כשלעצמה הריולו רק בגלל . לש� כפרהלהביא קרב� כי�  צרי�ינכ� שא.  אפילו בשוגגוחטאילא ש

  ) מעינה של תורה(      . כשל בחטאי מלהה�על אשר שמר עלי, תודה  קרב�וה ולהביא לפני"קבלהודות לי� מחויב
  

  )יד' ויקרא ז("  ממנו אחד מכל קרבןוהקריב"
                ))))יייי""""רשרשרשרש ( ( ( ( עבודתה עבודתה עבודתה עבודתההעובדהעובדהעובדהעובד� � � � לח� אחד מכל מי� ומי� יטול תרומה לכהלח� אחד מכל מי� ומי� יטול תרומה לכהלח� אחד מכל מי� ומי� יטול תרומה לכהלח� אחד מכל מי� ומי� יטול תרומה לכה, , , ,  מכל קרב� מכל קרב� מכל קרב� מכל קרב�אחדאחדאחדאחד

חלת לח� חמ#  על"בפסוק מדובר על הלח� המובא ביחד ע� קרב� תודה שהוא עשוי חמ# שנאמר בפסוק הקוד� 
  כלכי לא תעשה חמ# 'המנחה אשר תקריבו לה כל: "ובפרשה הקודמת נאמר "ושלמיזבח תודת  יקריב קרבנו על

 ומבואר )יב' ויקרא ב(" ויעל  לאהמזבח ואל ' תקריבו את� להקרב� ראשית', להתקטירו ממנו אשה  דבש לא שאר וכל
כלומר אסור להקריב חמ# במקדש  "השאורשתי הלח� של עצרת הבאי� מ� "אלו  "קרב� ראשית"י שהכוונה ב"ברש

 ,ה על כ� שלא מוזכר היתר ההקרבה של לחמי התודה הבאי� חמ#היתמ מביע ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב. מלבד שתי הלח� של עצרת
  . " בלבדלמזבח אלא טעו� תנופהנו ולח� התודה אי, "ניחוחואל המזבח לא יעלו לריח "הכתוב אמר שותרוצו הוא 

  

  ) כד'זויקרא ( "וחלב נבילה וחלב טריפה יעשה לכל מלאכה ואכול לא תאכלוהו"
יגה הפסוק חרלשו� ג� ו. ) יז'גויקרא (" כל חלב וכל ד� לא תאכלו"שהרי כבר אמרה התורה מיותר פסוק זה לכאורה 

רמז למה שאמרו שיש כא� " תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"לומד מכ� ה, לאא ."לא יאכל"מספיק היה לכתוב  "ואכול לא תאכלוהו"
, יאכילוהו חלב מבהמה כשרה ולא טריפה, חולה שיש בו סכנה וצרי� לאכול חלב לרפואתו ש):יומא פג(בגמרא ל "חז

ג� במקו� שצרי� להאכיל " ואכול"הכתוב כא� וזה פירוש  .כל מה שאפשר למעט באכילת איסורי� ממעטי�כיו� ש
  .אל תאכלו חלב טריפה" לא תאכלוהו", חלב לרפואה

 

    ללימוד טעמי המקרא והפטרה החדש  החלה ההרשמה לקורס
השעורי� יתקיימו פסח,  אחר חג ה,בע"ה שיפתח, .ספרדספרדספרדספרדמרוקומרוקומרוקומרוקו&&&&נוסח יהדות נוסח יהדות נוסח יהדות נוסח יהדות בבבב

 קרית 48"אהל יצחק" רחוב אברבנאל   בבית הכנסת600בשעה בערב בימי שני 
        3268315326831532683153268315&2&2&2&050505052        ב� חמו יוס�ב� חמו יוס�ב� חמו יוס�ב� חמו יוס�: : : : לפרטי�לפרטי�לפרטי�לפרטי� ב"ב.           הרצוג

         ** הלימוד הוא ללא תשלו�. .ילדי�מבוגרי� ול* הקורס מיועד 

  

        """"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
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