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

 

    הגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבוע
 )א' ויקרא ט( " ביום השמיניויהי"

מצטרפת לעוד הרבה ענייני� הקשורי� שמיני הביו�  מעיר שהעובדה שחנוכת הכהונה הגדולה היתה רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיילפי 
 כתונת, מעיל, אפוד, חש�,  צי�: בגדי�גדול היו שמונההכה� ל, הבמשכ� והמקדש והסובבי� סביב המספר שמונ

, קנמו�,  מור:בשמ� המשחה ארבעה,  בשמי�קטרת היו שמונהבבשמ� המשחה ו. אבנט ומכנסי בד,  מצנפת,תשב�
שני : במשכ�היו שהבדי�  הוא ג� מספר שמונה. חלבנה ולבונה, שחלת, נט�: נוספי�ובקטורת ארבעה ,  וקדהקנה

ג� הקרבנות שהיו מקריבי� לא הוכשרו . ושני� למזבח העולה, הזהבשני� למזבח , � לשלח� בדישני, רו�בדי הא
, )'ויקרא כב("  לקרב� השמיני והלאה ירצהומיו�: "שנאמר,  מלידת�שמונה ימי�שעברו עליה� אחר ה אלא לקרבהל

על , על עלמות, על מחלת, נגינות על: שמונה מיני כלי זמרב הוי� אומרי� על הקרבנות היוג� השיר שהיו הל
 . על השמיניתו, על הגתית, על השושני�, הנחילות

 

 )ב' ויקרא ט("  בן בקר לחטאת לך עגלקח"
, הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"אומר ה, ג� כא�, "להנאת# ולטובת#"ל שהכוונה "לומדי� חז, "ל#"בכל מקו� שנאמר בתורה 

 ולא טעה ,חס ושלו�, ת זדו� העגל בכוונתאלא עשה אהרו� ש, לאות עול�בא להודיע הכתוב , "ל#"ממה שנאמר 
בני מה שאי� כ� , עגלה על ידי כפרה לו הועילכ� מול, על ידו בלא כוונה ובלא מחשבה רעההעגל  אלא שבא אחריו
הוא אדרבה , שיכפר בעד�יא עגל לחטאת יכלו להבלא לכ� , י�בחינת מזידבעגל הוא  המעשהבשמכיו� , ישראל

קודש הקודשי� ביו� הכיפורי� על אהר� לבל יכנס לה "קב השהקפידמצד שני ראינו .  ולא סנגורקטגורא יהיה דווק
אור אור אור אור "מסביר ה, אלא, "אי� קטגור נעשה סנגור"בבחינת , זהבהעגל את שעשה אלא בבגדי לב� וזאת משו� בבגדי זהב 

ר� לא עשה שו� פעולה במעשה אהוברור לו כשמש ש, הדבראת  ברו# הוא שפט בצדק שהקדוש ,הקדוש" החיי�החיי�החיי�החיי�
אמר למשה פי שכ, ואינו צרי# לומר שלא האמי� בו ולא טעה אחריו חס ושלו�,  ולא הכינוציירולא הוא , העגל

מה שכ� היה חלקו של אהרו� . כישו�על ידי מעשה , מעצמו יצאהוא שפירוש שה, ) כד'שמות לב("  הזה העגלויצא"
מעשה את הו, "בחרט אותו ויצר"את הזהב ולקח מיד� , "מי זהב התפרקול"לישראל בבחינת הזהב שאמר לה� הוא 

ג� ו, חורפי שהרגו את  כ אותויהרגושחשש ש ,ישראללמרות שעשה זאת מיראת ו, בידיעה שלימה אהרו� זה עשהה
 שיביא העגל ,' אמר ה,לכ�, א� על פי כ� הרי עשה מעשה בלתי הגו�, הזמ� עד שיבא משהחשב להארי# בזה את 

 בוה ֶאַרלא ֶי' מעשה שעשה בו היה בכוונת מכוו� אמר ההאבל הזהב ש,  על הדבר שיצא על ידו שלא בכוונהרלכפ
 . גורשלא יעשה קטגור סנכדי י� ִנְפִלי ְוַנְפִל

 

 )ז' ויקרא ט(" ויקרב אהרן אל המזבח...  אל המזבחקרב"
� אחי לא ו נכנס משה אצלו אמר לו אהר,רואה את המזבח כתבנית שור והיה מתירא ממנוהיה � ואהרבמדרש מובא ש

 וטע�, בזריזות, " ויקרב אל המזבח... אל המזבחקרב"לכ# אמר , הגס דעת# ובא קרב אליו,  מתיראשאתהתירא ממה 
בליבו היה החטא ההוא קבוע , מעשה העגלמלבד  חטא  היה בו שו�אלו' קדוש ההיה אהר�  הוא שהיות שזההדבר ה

ת את והיה נדמה לו כאילו צורת העגל ש� מעכב, ) ה'תהלי� נא(" י נגדי תמידוחטאת: " שנאמרכעני�, ובמחשבתו
 )�"הרמב(    . י� את מעשיוקל)שפל רוח כל כ# שכבר רצה אאהר� שלא יהיה , דעת#הגס משה ולכ# אמר לו , כפרתו

 

 )ז' טויקרא ( " העםדך ובעדוכפר בע"
וכמו , עשיית העגלחלקו ב� היה צרי# כפרה על ורהאאלא ש ? של הכפרה על הע� בפר החטאת של אהרו�העני�מה 

הגור� לכ# ישראל שהיו אבל . "יבא עגל ויכפר על מעשה עגל", " לחטאתקח ל# עגל ב� בקר: "על הפסוקשאמרו 
ג� � וורהאג� � הר� נתכפרו שניה בעגל של א�ולכ. �ורה של אוחלק בחטאהיה � הלג� עגל ה עשה את רו�השא

 )מש# חכמה(                    .  של אהרו�חטאוב שהיה לה� חלק על הישראל
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 "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )ב' טויקרא ( "קח לך עגל בן בקר לחטאת ואיל לעלה"

� הכה� חטא בעת ומשו� שאהר? מה טעמו של דבר, ישראל הביאו עגל לעולה � הכה� הביא עגל לחטאת ובניואהר
כמו , שהרי כוונתו היתה לש� שמי�,  במחשבה לא חטא כלללאב, ידו שהעגל נעשה על, עשיית העגל רק במעשה

 ,"שיבוא משה ויעבדו את המקו� בלבו היה לשמי� בטוח היה ") ה'שמות לב( "מחר' חג לה"י על הפסוק "שפרש רש
, וכיו� שקרב� העולה בא לכפר בעיקר על המחשבה. ישראל הרי עשו את העגל לאלוה וחטאו ג� במחשבה ואילו בני

אבל בני . לפי שבחטא העגל היה חטאו רק במעשה ולא במחשבה, � עגל לעולה אלא לחטאתוהביא אהרלפיכ# לא 
נוס� על מעשה החטא שעליו , כדי שיכפר על מחשבת החטא בעשיית העגל, ישראל חייבי� היו להביא עגל לעולה

  )כלי יקר(                        . חטאת הביאו לחוד קרב�
 

 ) לו'ויקרא יא( "מים יהיה טהוראך מעין ובור מקוה "
 .אינה נותרת בחו� שאד� מעמיק ראשו לחלוטי� מתחת לפני המי� וא� שערה אחת בשעה, הטבילה במקווה מטהרת

: לב� בפני אביה� שבשמי� ואו אז מקויי� בה� כ# טהרת� של ישראל נעשית שעה שה� כופפי� גוו� ומכניעי� את
 )רבי מנח� מנדל מקוצק(                       .) יג'ירמיה יז(" 'ה מקווה ישראל"

    ''''אאאאפרק פרק פרק פרק     ––––הגיגים מפרקי אבות הגיגים מפרקי אבות הגיגים מפרקי אבות הגיגים מפרקי אבות 
  "ועמך כלם צדיקים לעולם" 
  )י חדשרפ(    .באמת צדיקי� , יהודי�ה, רי אנוה, העול� למעשיה� של שאר כל עמי, "עול�"בהשוואה ל 

 

  )'א ("משה קיבל תורה מסיני"
ברות הראשונות יכמו ששמעו את שני הד, ה בעצמו ישירות"קבמדוע התורה ניתנה על ידי שליח ולא על ידי ה

, אבל ,ביומו שכיר שחייב בעל הבית לשל� שכרל " למדו חז"ביומו תת� שכרו: "מהפסוק, אלא? ה ישירות"מהקב
ה על בעל הבית לשל� את שכר השכיר חובכבר י שליח אי� ידעל נעשתה פועל ת הריא� שכש ,ל עוד"למדו חז

בעל הבית על ידי  ושכרנפועלי� שה לישראל די� של הי, ישירותה היה מצווה בעצמו "בהקשא� , �מובלכ� ו .ביומו
שהרי , ריאפשאול� דבר זה אינו , ל� הזהעו והכוונה ב"ביומו"ה לשל� שכר "הקבאת חייב מהיה דבר שבעצמו 
אותנו  היה מצווה ' א� ה,ולכ�. בעול� הזה� שכר נצחי לא שיי# לשלושכר נצחי עבור המצוות הוא ל� ומשהשכר ה

העביר את התורה ? ה"מה עשה הקב. כלה ואבדאינו נצחי אלא מקבלי� שכר שבזה שהיינו י� ידישירות היינו מפס
ו יוכלשלא בנצחי השכר וכ# יקבלו ישראל את ה באעול� הל� ושלדחות את התל לו יכתעכ ו,משה, י שליחידעל 

 ") חוות יאיר"אותו רעיו� הבאנו בשנה שעברה מש� ה ( )ש חייב� א ל"תאבוכת בר"(            .  בעול� הזהה על הלנת שכר"את הקבוע תבל
 

 ) 'ב ("על שלושה דברים העולם עומד"
עבודה וגמילות , תורה",  וממתי� לשלושת הדברי� הללו"עומד"העול� היא ש" העול� עומד"משמעות הביטוי  

  )דברי אבות(.             וממתי�" עומד"לכ� העול� , כל כ#נ� מצויי� אישלושה דברי� אלו ,  הרבלצערנו, אול�". חסדי�
 

 ) 'ד ("והוי מתאבק בעפר רגליהם"  
שה� , פר� של אלהסמדור אל דור פוחת והול# מדוע מ: דר# הלצהבהיה אומר " מחנה לוימחנה לוימחנה לוימחנה לוי"הגאו� הנודע בעל 

" נ�בנ� הוו ליה חתנוותא רבדמוקיר ר, � רבנ�הוו ליה בני, �בנדרחי� ר: "ל אומרי�"שכ� חז? חכמי�)די� תלמידיבמכ
 קו מלכבדספלכ� ו. ני�ביש לו חתני� ר, ני�ב רב שאוהיומ, ני�בני� רבלו היו י, ני�במי שמוקיר ר, כלומר, )שבת כג(

 )מאוצרנו היש�(    . י�בנני� או חתני� רב, חלילה, שמא יהיו לה�, משו� שהכל יראי�, חכמי�  תלמידיב ומלאהו       
 

 טעמי המקרא והפטרהקורס ללימוד החלה ההרשמה למחזור החדש של ה
. . שיפתח, בע"ה, אחר חג הפסחבנוסח יהדות מרוקו-ספרד
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משה טויטו בר אסתר         א"ג מרדכי צמח אליהו בר מזל טוב שליט"הרה


