
 
ָ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' טזויקרא ( " אל משה אחרי מות שני בני אהרן' הוידבר"

זה משנה מה , " שני בני אהרו�אחרי מות"היה ה  משלמדוע מציי� הכתוב שהדיבור א, הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"שואל ה
 יכנס לקודש קדשי� בבגדיוה את אהרו� שלא שיצוהיא ומתר� שהיות ומטרת הדיבור ? "לפני"או " יאחר" א� דיבר

ה זשוהיינו אומרי� , זהב מזכירי� את חטא העגלהבגדי הרי ש )כוה "ר( "אי� קטיגור נעשה סניגור"משו� שוזאת זהב 
חטא  שלשעדיי� לא נמחה רישומו זמ� כל הוא דווקא ,  לקודש הקודשי�סת אהר� בבגדי זהביעל כנ' הקפיד הש

 קטיגור אי� הזהב מהווה ,אזלי וא, עגל ניכרחטא הל י� רישומו ששכבר א, של אהרו�אחר שמתו בניו אבל ל, העגל
אמר הכתוב שהציווי נלנו כ� מדגיש ל,  לקודש הקודשי� ובתפארתבכבודיכנס בבגדי זהב הלהכה� אהרו� יכול ת כעו
 ".קודשכתונת בד " לבל יכנס בבגדי זהב לקודש הקדשי� אלא ה"קבוה הישג� אחרי מות� צ, "אחרי מות"

 

  )ג' טזויקרא ("  הקודשבזאת יבא אהרן אל"
    . . . . ))))מדרשמדרשמדרשמדרש((((    רק שיכנס בסדר הזה רק שיכנס בסדר הזה רק שיכנס בסדר הזה רק שיכנס בסדר הזה , , , , אלא בכל שעה שהוא רוצה להיכנס יכנסאלא בכל שעה שהוא רוצה להיכנס יכנסאלא בכל שעה שהוא רוצה להיכנס יכנסאלא בכל שעה שהוא רוצה להיכנס יכנס, , , , לא כש� שאתה סבורלא כש� שאתה סבורלא כש� שאתה סבורלא כש� שאתה סבור: : : : ה למשהה למשהה למשהה למשה""""אמר לו הקבאמר לו הקבאמר לו הקבאמר לו הקב""""

לקודש הקודשי� בכל עת יכנס ההיה יכול להכה� אהר� שאומר ש אאאא""""הגרהגרהגרהגרבש� פירוש  הובא "גביע הכס#גביע הכס#גביע הכס#גביע הכס#" בספר 
לקודש להיכנס לא היו רשאי� הכוהני� הגדולי� שימונו אחריו בניו ואילו , תמיד בסדר הזהשיחפו� ובלבד שיכנס 

שכתוב על זה , "אמור"פרשת  בסו# הספורנוהספורנוהספורנוהספורנופירש מה ש� הוא לפי טעהו.  בלבדביו� הכיפורי�אלא הקודשי� 
היה הענ� שורה , שהיו בני ישראל במדבר ,משו� שבאות� ארבעי� שנה, "�ואהר "נרותהת קטורת ובהטבפרשת הב

ולכ� בעבודות . ) לח'שמות מ( "על המשכ� יומ� ואש תהיה לילה בו' כי ענ� ה: "כמו שכתוב,  יומ� ולילהעל המשכ�
כי בענ� אראה על "שכתוב בו , אות� ארבעי� שנה כמו ביו� הכיפורי�בהיה דינו ', שבהיכל שש� היה ענ� ה

. ה כמו כה� גדול ביו� הכיפורי�רשות להיכנס בסדר הזאהרו� כל אות� ארבעי� שנה היה לב משו� כ$ו, "הכפורת
הבאי�  שלדורות )לד' ויקרא טז(" אחת בשנה... והיתה זאת לכ� לחוקת עול� ":כתוב בסו# הפרשהמדגיש הולכ� 

שאז ישראל כמלאכי השרת וראויי� לכפרה זו ולשכינת הכבוד על , "אחת בשנה", הוא רק ביו� הכיפורי�ההיתר 
 )מש$ חכמה(                     . רת בענ�והכפ

 

 )יז' טזויקרא ("  אדם לא יהיה באהל מועדוכל"
כלומר , )'יחזקאל א( " פני אד�פניה�ודמות " :� שכתוב בה�אפילו אות, "וכל אד� ")יומאירושלמי (ל "זחדרשו 

דול נכנס להקטיר את אי� לה� רשות להיות באוהל מועד בשעה שהכה� הג, " באהל מועדהלא יהי", המלאכי�
ומה נהדר כה� גדול במעלה הגדולה הזאת עד שאפילו חיות הקדש ", רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימוסי# . הקטורת ביו� הכיפורי�

אות %צב' כי מלא$ ה: "ועל הכה� הגדול נאמר, "יחודי כדי שיכנס לפני המל$ ויעבדנו בלעבודתומפני� לו מקו� 
 והכניסמעשה בצדוקי אחד שהתקי� מבחו� "מסופר בגמרא ה שאי$ זה מסתדר ע� מ, א� כ$. )'מלאכי ב( "הוא

, כיצד הגיע לש� המלא$, " על פניווחבטוכמי� קול נשמע בעזרה שבא מלא$ ... ביציאתו היה שמח שמחה גדולה
 ,ש� כנראה מותר לה� להיות, בעזרה שהדבר קרה רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימתר� ? הלוא אמרנו שאי� למלאכי� רשות להיות ש�

 . רתונכנס להקטיר קטכה� הגדול  בשעה שהקודשי�בקודש הולא 
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 "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

 )  ג'זטויקרא (" בא אהרן אל הקדשבזאת י" 
    ))))....הוריות יגהוריות יגהוריות יגהוריות יג((((    """"מכה� גדול שנכנס לפני ולפני�מכה� גדול שנכנס לפני ולפני�מכה� גדול שנכנס לפני ולפני�מכה� גדול שנכנס לפני ולפני�, , , , יקרה היא מפניני�יקרה היא מפניני�יקרה היא מפניני�יקרה היא מפניני�""""

י� זאת למעלת כה� גדול הנכנס לקודש הקודשי� ביו� ול באי� לתאר לפנינו את מעלת התורה ה� משו"כאשר חז
 יותרקדוש בהאד� הביאר שידוע ש שטטטטסלנסלנסלנסלנממממישראל ישראל ישראל ישראל רבי מובא בש� . וצרי$ להבי� את הקשר בי� הדברי�, הכיפורי�

והמקו� הקדוש ביותר , היו� הקדוש ביותר מכל ימות השנה הרי הוא יו� הכיפורי�ו ,ע� ישראל היה הכה� הגדולב
, שלוש קדושות הללו יחדיו את אחדרק נא� טבר כמה קדושה תצלעצמנו תאר  נ,א� כ�. בתבל הוא קדש הקדשי�

דרשו , ל פי כ�עא# וע� כל זאת  .מה נוראה ונשגבה היא הקדושה הזו, י�כה� גדול בקודש הקודשי� ביו� הכיפור
 מכה� תיותר ונשגבגדולה  התורה ה שלקדושת, כלומר, "מכה� גדול שנכנס לפני ולפני�, יקרה היא מפניני�", ל"חז
יא ללמד$ עד כמה מעולה וגדולה ה. קודש הקדשי�ל, מקו� המקודש ביותרנכנס ביו� המקודש ביותר להל וגד

   . קדושת התורה על פני כל קדושה אחרת
 

 ) כט'ויקרא טז( "בחודש השביעי בעשור לחודש תענו את נפשותיכם"
� בני כל תעניות הציבור שנצטוו עליהאת מבטל ה הי, כוחבידו אילו היה  שהיה אומרמאפטא " ישראל אוהב"ה

תענית תשעה : היה משאיר רק שתי תעניותו, גלות הארוכה והקשהות מצער השיותשה לשוחמהטע� של , ישראל
וביו�  ?מי יכול לאכול בו, ותפארתנו שבו חרב בית מקדשנויו� , שכ� בתשעה באב. ותענית יו� הכיפורי� באב

 ?בו מי צרי$ לאכול, אנו מיטהרי� מכל חטא ועוו� לפני בורא עול� שבויו� , הכיפורי�
 

 )ל' טזויקרא ( " תטהרו' הלפני"
        ))))שבועות יגשבועות יגשבועות יגשבועות יג((((    """" לשבי� לשבי� לשבי� לשבי�����אאאאי י י י פורי� מכפר כפורי� מכפר כפורי� מכפר כפורי� מכפר ככי אי� יו� כיכי אי� יו� כיכי אי� יו� כיכי אי� יו� כי""""

 ,ו�ו ראש מכל טומאת העועדעצמו מכ# רגל את חייב כל אד� לטהר , �אדה יכפר על' הש שלפנישלפנישלפנישלפני" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"אומר ה
וגדולה מזו ": כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מוסי# ה ."קוד�קוד�קוד�קוד�"היא במשמעות של  "לפנילפנילפנילפני"כאשר המילה  " תטהרו' הלפנילפנילפנילפני" נאמר �לכ

 שקוד� זמ� השיבה יקו� האד� משנת תרדמתו לשוב ) לב'ויקרא יט( " תקו�שיבהמפני "מצאתי בספר הזוהר על פסוק 
 .י הכפרהל יד אתכ� ע' יטהר ה$כר י התשובה ואחל יד תטהרו ע" והנוראהגדול 'לפני בא יו� ה"והיינו , 'אל ה

 שלא , לבדו' לה�אי  הדבר המסור ללב אינו נגלה ככי ,"'לפני ה"והזהיר עוד על התשובה הפנימית הלבבית שהיא 
 והוא דור טהור בעיני הבריות לצדיקי�יהיה מ� הצבועי� הצמי� ומתעני� ומרבי� תחינות כדי שיהיו מוחזקי� 

   . " תטהרו'לפני ה"ומצואתו הפנימית לא רוח� לכ$ נאמר 
 

  )ג' יחויקרא (" ולא תעש... עןנ כרץכמעשה או... מצריםרץ כמעשה א"
, כש� שעוברי� המצרי�� והכנעני�תועבירשלא יעברו בני ישראל כא�  כתובהת כוונאי� ש  "שפת אמתשפת אמתשפת אמתשפת אמת"האומר 

לות והמעשי� שמותר ופעשאפילו היא הכתוב כוונת לא א, י�שרפסוקי� מפובהמש$ הפרשה עליה� יש הרי ש
 אלוכאכילת גוי $ אכילתיה  תהאשל. � במצרי� ובכנע�יישי� אות� הגוו תעשו כדר$ שעי�ג� את אלא א, לעשות

  .גויהנת יכש$  שנתיהתה
 

 )כה' יחויקרא (" ותטמא הארץ ואפקוד עונה עליה ותקיא הארץ"
עד כדי כ$ שהאר� מקיאה אר�  ואומר שעבירה זו מטמאת את ה,עריותעניי� המאוד בחמיר  שהכתוב ה����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמציי� 

א� כ$ מדוע קושר ,  תלויות באר��חובת הגו# ואינה� העריות מצוות  ,����""""הרמבהרמבהרמבהרמבטוע� , והנה. הנפשות העושותאת 
פרידו בהנחל עליו� גוי� בה: "ומתר� שנית� להבי� זאת על ידי שנבי� את הפסוק? הכתוב את המצוות האלו באר�

לכל ע� קבע ו, את העול�ברא ה "הוא שהקבי� יוהענ. )ט% ח'דברי� לב(" עמו' כי חלק ה... בני אד� יצב גבולות עמי�
לומר כ, ) יט'דברי� ד( "להי$ אות� לכל העמי�%א' אשר חלק ה: "וזהו שנאמר, וע� בארצות� לגוייה� כוכב ומזל ידוע

ושר מלכות פרס עומד : "ככתוב, נתנ� להיות� שרי� עליה�ו, ו�מלאכי עליש� ועליה� , חלק לכול� מזלות בשמי�
אול� במה שנוגע לאר� , כל זה נכו� לשאר ארצותוהנה . )כ 'דניאל י( "והנה שר יו� בא: "בוכתעוד ו, ) יג'דניאל י( "לנגדי

קצי� ה שיהיהמלאכי� שו� אחד מ� לא נת� עליה ו, מיוחדת לשמו' אר� ישראל היא נחלת ה, ישראל הדבר שונה
והיית� לי : "בווכת, ) ה'שמות יט( "והיית� לי סגולה מכל העמי� כי לי כל האר�: "וזהו שאמר, בהמושל  ואשוטר 

הע� היושב ה את "הקבוהנה קידש . אלהי� אחרי� כללתחת לא תהיו ש, ) ד'ירמיה יא( "להי�%לע� ואנכי אהיה לכ� לא
ושמרת� את כל חוקותי ואת כל משפטי ועשית� אות� ולא : " אמר�ולכ, בארצו בקדושת העריות וברובי המצות

%א' ואמר לכ� את� תירשו את אדמת� ואני אתננה לכ� לרשת אותה אני ה: "בווכת, ) כב' כויקרא( "תקיא אתכ� האר�
 מכל העמי� אשר נת� עליה� שרי� ה" הקבהבדיל אותנו, רכלומ, )ד כ' כויקרא(" להיכ� אשר הבדלתי אתכ� מ� העמי�

 שהיא נחלת , האר�לכ�ו. להי� ונהיה מיוחדי� לשמו%בתתו לנו את האר� שיהיה הוא יתבר$ לנו לא, � אחרי�ואלהי
 .עריותעוברי� על גילוי  ובודה זרהע� עובדיאת אלו ש תקיא כל מטמא אותה ולא תסבול ,הש� הנכבד
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