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

  
 "משנכנס אדר מרבין בשמחה" ( תענית כט.)  

  הגיגים מפרשת השבוע

  )א' ויקרא ט( " ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראלויהי"
 ראשו�  ראשו�  ראשו�  ראשו� ,,,, ראשו� לעבודה ראשו� לעבודה ראשו� לעבודה ראשו� לעבודה,,,, ראשו� לכהונה ראשו� לכהונה ראשו� לכהונה ראשו� לכהונה,,,, לנשיאי� לנשיאי� לנשיאי� לנשיאי�ראשו�ראשו�ראשו�ראשו�    ,,,, ראשו� למעשה בראשית ראשו� למעשה בראשית ראשו� למעשה בראשית ראשו� למעשה בראשית::::עטרותעטרותעטרותעטרות    עשרעשרעשרעשר אותו יו� נטל  אותו יו� נטל  אותו יו� נטל  אותו יו� נטל תנאתנאתנאתנא""""

 ראשו�  ראשו�  ראשו�  ראשו� ,,,, ראשו� לאיסור הבמות ראשו� לאיסור הבמות ראשו� לאיסור הבמות ראשו� לאיסור הבמות,,,, לבר� את ישראל לבר� את ישראל לבר� את ישראל לבר� את ישראלראשו�ראשו�ראשו�ראשו�    ,,,, ראשו� לשכו� שכינה ראשו� לשכו� שכינה ראשו� לשכו� שכינה ראשו� לשכו� שכינה,,,, ראשו� לאכילת קדשי� ראשו� לאכילת קדשי� ראשו� לאכילת קדשי� ראשו� לאכילת קדשי�,,,, האש האש האש האשלירידתלירידתלירידתלירידת
        :):):):)שבת פזשבת פזשבת פזשבת פז((((        """"לחדשי�לחדשי�לחדשי�לחדשי�
שבאותו היו� התחדשו עשרה , ראשו� לעשרה דברי�� עטרות עטרות עטרות עטרותעשרעשרעשרעשר:  על הגמרא מה� עשר העטרותיייי""""רשרשרשרשומפרש 

ראשו�ראשו�ראשו�ראשו�. ב. חנוכת המשכ� אירעה ביו� ראשו� בשבוע, כלומר, שאחד בשבת היה� לבריאת עול� לבריאת עול� לבריאת עול� לבריאת עול�ראשו�ראשו�ראשו�ראשו�. . . . אאאא .דברי�
 ועד ובניואותו היו� שמיני למילואי� ועבודה באהר� � לכהונה לכהונה לכהונה לכהונהראשו�ראשו�ראשו�ראשו�. . . . גגגג, להקרבת נשיאי� לחנוכת הבית�לנשיאי�לנשיאי�לנשיאי�לנשיאי�

לסדר עבודת ציבור � לעבודה לעבודה לעבודה לעבודהראשו�ראשו�ראשו�ראשו�. . . . דדדד. פע� ראשונה שעבודת הקדשי� נעשית על ידי כהני�, עכשיו היה בבכורות
ותצא אש "� אש אש אש אשלירידתלירידתלירידתלירידת. . . . הההה. שחודשה ביו� זה עבודת הקרבנות במשכ�,  תרומת הלשכהשלשאר קרבנות  ו�תמידי

�לשכו�לשכו�לשכו�לשכו�. ז. במחיצה ועד עכשיו היו נאכלי� בכל מקו� � קדשי� קדשי� קדשי� קדשי�לאכילתלאכילתלאכילתלאכילת. . . . וווו. )ויקרא ט(" ותאכל על המזבח' מלפני ה
ברכת כהני� כדכתיב �ר�ר�ר�ר�לבלבלבלב. ח.  דעד השתא לא שרתהמכלל "ושכנתי בתוכ�"בישראל שכינה שרתה ש� כדכתיב 

ואל פתח " כדכתיב מועדמעכשיו נאסרו שהוא ראוי לפתח אהל � הבמות הבמות הבמות הבמותלאיסורלאיסורלאיסורלאיסור. . . . טטטט, "יברכ�וישא אהר� את ידיו ו"
     .שהוא ראשו� לחדשי השנה, ראש חודש ניס��לחדשי�לחדשי�לחדשי�לחדשי�ראשו� ראשו� ראשו� ראשו� . . . . יייי ".אהל מועד לא הביאו

   ) ג'ויקרא ט("  שעיר עזים לחטאת ועגל וכבש בני שנה תמימים לעולהקחו"
, "עולהל"ציוה הכתוב שיביא את העגל ישראל ו אצל ליוא, "לחטאת"אצל אהרו� ציוה הכתוב שיביא את העגל 

לא חטא בו במחשבתו כלל בכל זאת ו יידמו העגל באת  שעשה יפל ע# שא, זכות לבו של אהר�הבדל זה מלמדנו על 
כלומר חטאו של אהרו� היה " שה אהר� עאשר"וסי# הכתוב מדגיש ומכ� ל, שמי�ש� כוונתו היתה לא כל אל

א� את ,  לפי שהחטאת באה על החטא במעשה,"חטאת" את העגל להביאשו� כ� מ, מחשבהבלבד ולא במעשה ב
ות מחשבעגל וידוע כי ישראל חשבו ב, על הרהור הלבלכפר  שהעולה באה לפי "עולה"העגל של בני ישראל הביאו 

  )רבינו בחיי(                        . הוג� במעשמחשבה עגל ג� ב בוחטאיוצא ש ותרע
  

   ) ג'יויקרא ( "לאמר בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד' ההוא אשר דבר "
כל האומר "ש. ה אינו מוותר"כדי שהע� ילמד שהקבהיה הכרחי של נדב ואביהוא מיתת� ש מסביר" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה

מעליה� הוסר , י�דעאת צלו נגר� הדבר שישראל בעגל כי לאחר שחטאו . :)ק ג"ב( "ה ותר� הוא יותרו מעוהי"הקב
, �ביניהות שרלשכינה שבה ה, דזהב למשכ� חזרו ענני כבוהמשה והבאת של  וואחרי תפלת, �הענ� ובטלה כל מעלת
ה " והקב, וכרגע חיש קל יתנח� על הרעה,ה נח לרצות"הקבהנה ,  ישראלויאמרהיה חשש ש. ואש יצאה מ� השמי�

אשר ביו� , בעני� קל מאודדוקא ו, י לא מחשבות� מחשבות הש� יתבר�כלכול� לכ� היה צרי� להראות . ותר� הוא
להראות כל זאת כדי ו', האשר לא צוה נשרפו לפני , בר אחדדעבור ורק ', הכהני� לשרת בבית ההוקמו  ושב, חתונתו
על פני "ואז , "שדבקרובי אק"וזה שאמר . ק ומשפט על עו� קלדה יחשוב במאזני צ"והקב, ול כחה של עבירהדכמה ג

� דכי ב� א, לא ידמושי לבני ישראל דאבל לולא זה לא אוכל להראות כבו, י לישראלדאראה כבו, "כל הע� אכבד
  .הוא ונושא פשע בלי משפט
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  :נ"לעהעלון השבועי מוקדש "  נשמת אדם'נר ה"
 ע"סיון תש' ע כה"נלב  ל "ג מרדכי צמח אליהו בר מזל טוב זצ"הרה

  א"תשע' אדר א' ע יט"נלב ל "ז ה'יזאעמרם בן שבת בר        ע"אייר תש' ע י"נלב  ל"יצחק אוחיון בר סולטנא ז
 א"שבט תשע' ע ד"נלב ל "חמו בר מסעודה זשמעון בן     א"טבת תשע' ע ה"נלב ל "אברהם בן חמו בר סימונה ז



 

  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )ב' ויקרא ט("  בן בקר לחטאת לך עגלקח"
 יהיה לו זהוונתו שכ, "ל�"ובאומרו , הקדוש שהכתוב אומר לאהרו� שיביא עגל לחטאת" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מבאר ה
בא על ידו בלא כוונה ובלא חטא זה  אלא ש,אחריוולא טעה , לא עשה הוא העגל בכוונהשהוא , לאות עול�לאהרו� 

, "מזיד"בחינת ב יהבעגל החטא� ששמכיו� , ישראלבניגוד לבני , הלכפרלו יועיל זו הסיבה שהעגל ו, מחשבה רעה
מצד שני ראינו במדרש .  עליה�גרקטהעגל עלול לאדרבה  כי לא יכפר עליה� אלאעגל לחטאת כ� לא יוכלו להביא ל

אי� קטגור " וזהבמעגל את העשה משו� שפנימה ביו� הכיפורי� בבגדי זהב ' יכנס לבית הא לשעל אהר� '  השהקפיד
בניית , אהר� לא עשה שו� פעולה בבחינת מעשה העגלשבחטא העגל , אלא? מה הבדל בי� הדברי�, "נעשה סניגור

אמר פי שכו,  צרי� לומר שלא האמי� בו ולא טעה אחריו חס ושלו��ואי, הכינוהוא  ולא ציירוהוא לא  שהרי, העגל
יוצא שכל חלקו של . � כמובא במדרשעל ידי מעשה כשפי, מעצמו יצאכלומר , ) כד'שמות לב( " הזה העגלויצא "למשה

את הזהב ולקח , )'לבשמות ( "למי זהב התפרקו: "בני ישראלאמר לאהרו� בחטא העגל היה ההתעסקות בזהב כפי ש
ירא מישראל שהיה צד משטעמו היה למרות ו, בידיעה שלימה אהרו� זה עשההמעשה את הו, בחרט אותו וצרמיד� 
א# על פי כ� הרי עשה מעשה , זמ� עד שיבא משהשרצה לדחות� ולהרויח ג� ו, חורפי שהרגו את יהרגוהו כשלא 

הזהב שמעשה היות אבל ,  על הדבר שיצא על ידו שלא בכוונהלכפרשיביא העגל '  האשר על כ� אמר, בלתי הגו�
, מה שאי� כ� ישראל.  לפני ולפני� שלא יעשה קטיגור סניגורבולא יראה ' בו כוונת מכוו� אמר ההיתה שעשה 

  .שיביאו שעיר עזי�' לזה צוה ה, ה לכפרעגל להביא �שחטאו בעגל אינ� יכולי
  

  )יא דויקרא ( ״םגרה הוא ופרסה איננו מפריס טמא הוא לכ״את הגמל כי מעלה 
ג� בה� ארנבת ובחזיר ב, וכ� בשפ�, טמאשהגמל טע� ה שזה עיקר "פרסה איננו מפריסו: "די א� היה הכתוב אומר

ורק אחר כ� את סימ�  " מפריס פרסה הואכי"ו א" כי מעלה גרה הוא", מציי� הכתוב ראשית את סימ� הטהרה
הוא " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"לפי ה, עני�הביאור ? וצרי� להבי� מדוע" והוא גרה לא יגר"או "  איננו מפריספרסהו"הטומאה 

עשו שנמשל לחזיר שפושט את טלפיו במדרש על שאמרו פי  כ� טומאה על טומאתמוסי#� הטהרה שבהשסימ� 
כמדת הצבועי�  "אי� תוכו כברו"על כל מי שלמד וזה מ,  ומרמהתו�תוכו מלא אילו כשר והוא להראות כאילו 

י על פסוק " רששפירשפי  שתוכו וברו שוי� לרעה כהגמורספק גרועי� מהרשע ללא  �המראי� את עצמ� כשרי� וה
 לפי טומאהא סימ� יהאינה סימ� טהרה אלא הפרסת פרסה בחזיר לפי זה  ) ד'בראשית לז( "ולא יכלו דברו לשלו�"

אי�  שיפל ע# וא. ארנבתבשפ� וב, ו הוא כשר וכ� בגמלהבריות ולהראות כאילאת שבפרסה זו הוא יכול להטעות 
כל אוכל� " כי ,� אותהאוכלהאד�  ה� מולידי� תכונה רעה זו בגו# קו�מכל  בבהמות מות  שייכאלומדות לומר ש
  .  המראי� את עצמ� כשרי� כמו עשו וחביריוהצבועי�כתות ה להיות מ) ג'ירמיה ב( "יאשמו

  

  )ט' ויקרא יא("  וקשקשתסנפירלו  זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר את"
            ))))יייי""""רשרשרשרש((((. . . . """"הקבועי� בוהקבועי� בוהקבועי� בוהקבועי� בו) ) ) ) קליפותקליפותקליפותקליפות((((קליפי� קליפי� קליפי� קליפי�  אלו  אלו  אלו  אלו ����קשקשתקשקשתקשקשתקשקשת. . . . שט בה�שט בה�שט בה�שט בה� ש ש ש ש����סנפירסנפירסנפירסנפיר""""

סנפיר והקשקשת חיי� ה בעליומסביר ש,  מותר לאכילהסנפיר וקשקשת נות� טע� מדוע רק מי שיש לו ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב
את  מה� י�דוחמי� אות� ווהסנפיר והקשקשת מחמ, ש�לנכנס בחלק העליו� של המי� וגדלי� מכח האויר ש

ה�  סנפיר וקשקשת ה�שאי� לאלו ו, ער והצפרני� באד� ובבהמהיהש, שה הצמרועפי שכ,  של המי�שפעת הלחותה
ה� בעלי לחה קרה דבקה קרובה דגי� אלו ועל כ� , החו�חסרי לחות וב י�רובהמ, כורי�העבתחתיות המי� ני� כוש

  . לכ� ה� אסורי� באכילהו, להמית
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