
  
  

  

 'ו שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ב-א' ויקרא טז( " אל משה' ויאמר ה... אל משה אחרי מות שני בני אהרן' הוידבר"

הרי בפסוק  " אל משה'ויאמר ה: "מדוע נאמר בפסוק השני, כלומר? ראשו�הבור ידלא� נעל� ה, "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"הקשה מ
בקרבת� "ילי� ארבע המשומתר� ? ו הודעת דברי�א ציווילא נזכר בו שו� ו"  אל משה' הוידבר: "הראשו� נאמר

� ו עוהלמשה מצד איז' הודיע שבה� מ אל משה ה"י הקבדבראלו אלא אלינו אינ� מאמר הכתוב "  וימותו'לפני ה
אחר כ� אמר מה שמדת הדי� ומצד דבור קשה כי הוא שזהו " וידבר"לשו� זכר בהו ועל כ� , מתו שני בני אהר�

.  אמירה רכה"ויאמר"נאמר לכ� הר� שלא יכוה בגחלת� להזהיר את אובא  הודעההמהמש� זהו "  אל משה'ויאמר ה"
אצילי בני ישראל  ואל: "מה שנאמרעל מיתה  ל�היו ראוייואומר שבעצ� ה� י� בני אהר� יענאת " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר" הבארמו

ומשתהבשכינה מתו� לב גס של מאכל שהסתכלו  )יא' שמות כד(" י� ויאכלו וישתוקל!הא  אתויחזולא שלח ידו 
אהר�  לאכנגד זה בא ציווי זה לכ�  ו,שמחת התורהאת מות� ע� כדי שלא לערבב עד עתה � לה� המתיה "הקבו
 כי אז הוא בא , יו� ענות אד� נפשו,ביו� כיפורלא רק  אכילה ושתיה אבו בכל יו� שיש "שאל יבא אל הקודש"

   .בהכנעה לפני בוראו
  

  )ב-א' טז(" אחיך דבר אל אהרן שה אל מ' ויאמר ה... אל משה אחרי מות שני בני אהרן' הוידבר"
היו תלונות אצל בני ישראל על הקטורת , רתוהקטנדב ואביהוא מתו בעת הקטרת , שבני אהר�אחרי , לפי המדרש

"'אחרי מות שני בני אהר� בקרבת� לפני ה"שמר וואבא הכתוב , ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר , מתו� כ�, שהיא מסוכנת וקטלנית
ות א� הוא מסתכ� במו, קטרתאמצעות הב' קרב יותר מה� אל העתיד להתהוא שאהר� ה ל"קבאמר ה, קטרתעל ידי ה

והביא מבית : "אמרנכמו ש, הכניסה לקודש הקדשי� תיעשה לאחר הקטרת הקטורתכי , הקטרתלא יבא אל הקדש ל
  . )יג' ויקרא טז( "וכסה ענ� הקטרת את הכפורת אשר על העדות ולא ימות", )יב' ויקרא טז( "לפרכת

  

  ) ג' טזויקרא (" אל הקודש(בא אהרן בזאת י"

הוא שיש חובה על הכה�  ) י'שמות ל(" וכפר אהר� על קרנותיו אחת בשנה"פירוש הפסוק מבאר ש" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה
הוא לכפר רשאי , שבמקרה של אהר� אאל.  הכה�אהר�אפילו בזמנו של אחת בשנה על בני ישראל פע� לכפר הגדול 
הוא יכול להכנס לקודש הקדשי� שעה שהוא רוצה ומוצא עצמו מוכ� לזה בכל , ובעצ�אחת בשנה פע� יותר מ

מד� ": נאמרדורות בל על הכהני� הגדולי� במש� הא. לכפר אחת בשנהולכפר א� זאת בתוספת לכפרה שהוא חייב 
� ה�  רשאי, לא פעמיי� בשנה,אחת בשנהפע� שרק , כלומר" חטאת הכיפורי� אחת בשנה יכפר עליו לדורותיכ�

ומה . אחת בשנהפע� להכנס רק � ה� רשאיעל המקדש ולכ� אי� הענ� שורה  הללו דורותבשוהטע� הוא . לכפר
  . לא פעמיי�, אחת מכפרפע� שרק מהפסוק הוא שעיקר הדיוק בא ללמדנו , "אחת בשנה יכפר":  אומרכתובשה

  

  )ד' ויקרא טז( ילבש״כתנת בד קודש ״
בגדי קודש "על הכתנת הלוא נאמר על כל בגדי הכה� " קודש"כתוב מדוע אומר ה,  הקדוש"אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�""""השואל 

להיותי� חייבה� יש ציווי שהגדול � כההמיוחדי� ל �בגדיעל הרק שלא נחשוב ש להדגישומבאר שבא הכתוב , "ה�
הכתנת הכתוב ואמר ג� על אב, �לכ. הכה�יכולה להיות של , כל אד�שיי� אצל שהיא בגד ש, אבל הכתנת, של קודש

" בגדי קודש ה�"ואמר הכתוב חזר , שתהיה של קודש' הציוה כתונת בדוקא שחשוב נוכדי שלא , קודששהיא של 
  . להיות משל קודש�  הבגדי� צריכיכל, כלומר

  

  .   לפניוהיקימנו ונחי, בה�' הואנחנו נראה בנקמת , ו
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  "שבת הגדול" "אחרי מות"פרשת 

 "'ערבה להו" :הפטרה

 ד"עתש ניסן 'יב

  Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת   ? שלךל"ת העלון ישירות לתיבת הדוא אלקבלמעוניין 

  מדרשתי " עאורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע
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 :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםינשמת אדם העלון מוקדש לע' נר ה
           ד"חשון תשע' ע ג"ל נלב"יה זצ'ורגג עובדיה יוסף בן ג"מרן הרה

 ה"   תנצבד"תשע' אדר ב' ע ד"ל נלב"                   משה טויטו בר אסתר ז     ניסן' טוע "ל נלב"זעקב בן חמו בר עישא י



 

  )ג' ויקרא טז("  יבא אהרן אל הקדשבזאת"
את לבטל , לתשובה שלשה דברי� מועילי�שאמרו ש דורשי רשומותמפי  "נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�" מביא בספרו אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד

וסכו� , 136 שוה כל אחד מה� בגימטריא שמספר, ממו�, צו�, קול :ה�שלשת הדברי� ו, הגאולהאת גזרה ולקרב ה
סי, ומו. )'תהלי� כז(" בזאת אני בוטח: "י ג� כוונת הכתובהווז. )408 ()זאת)של גימטריא שלשת הגימטריות הוא ה

ששלושה דברי� , )מד' ויקרא כו(" געלתי� בהיות� באר� אויביה� לא מאסתי� ולא זאתזאתזאתזאתוא, ג� : "רמז נוס, מהפסוק
עצת ה- : "מהפסוקז ורמג� לואפשר , הגאולהאת לקרב ו  מועילי� להג� בגלות"זאת"אלו שהגימטריא שלה� היא 

  . האמורי�ת הדברי� שלש שה�, ורה'דקה ת'ינוי צ'עאשי תיבות של רזה עצ)ת , )כא' משלי יט(" תקו� היא
  

  )טז' ויקרא טז(" בתוך טומאתם אתם השוכן"
ע� א, על פי שה מבטיח ש"ל שהקב" מבאר שהפסוק שלפנינו הוא אחד מהפסוקי� שמה� למדו חזרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

להלכה  )במסכת סוכה(יהודה בי רפסוק זה הוא המקור של , אגב. ביניה�תמשי� לשרות שכינה הטמאי� ישראל יהיו 
ל את הרעיו� הזה "פסוק נוס, ממנו דרשו חז. סקה הלכה כמותואמנ� לא נפ, בדבר המקבל טומאה� סכמותר לש

עלית : "ל הפסוקודרשו ע .ריח בוגדיואת אפילו ל שהריח "שעליו אמרו חז, )'בראשית כז( "וירח את ריח בגדיו: "הוא
ת בכל זאיש בתוכ� סוררי� ופושעי� ש אפילוש, )'תהלי� סח( "י�קל!ה א!וא, סוררי� לשכ� י... שבית שבילמרו� 

כל ספר מלאכי שב, )'מלאכי ב(" י ישראלקל!א' כי שנא שלח אמר ה: "ל על הפסוק"חזודרשו עוד  .שכינה ביניה�
יכ� קל!א, על פי ששנואי� את� ונשלחת� אללמדנו ש, "י ישראלקל!א' ה"הזכיר וכא� , "צבאות' ה: "הכתוב הזכיר

  . "י ישראלקל!א"כא� ולכ� הזכיר , אני
  

  )לד' ויקרא טז( "עולם לכפר זאת לכם לחקת והיתה"
ת עבודלא תהיה מקדש ובית ה פי שלא יהיה על א, ,כפרמעצמו הכיפורי� שיו� " ספורנוספורנוספורנוספורנו"מהפסוק שלפנינו לומד ה

  .)יומא פו("  מכפרהכפורי�תשובה תולה ויו� : "ל"פי שאמרו חז כהקרבנות
  

  )  יח'יחויקרא ( " ואשה אל אחותה לא תקח לצרור"
וי לבר� מפני וי לבר� מפני וי לבר� מפני וי לבר� מפני אני איני ראאני איני ראאני איני ראאני איני רא: : : : ויאמרויאמרויאמרויאמר, , , , ה סעודה לצדיקי� ויתנו ליעקב כוס של ברכה לבר� עליוה סעודה לצדיקי� ויתנו ליעקב כוס של ברכה לבר� עליוה סעודה לצדיקי� ויתנו ליעקב כוס של ברכה לבר� עליוה סעודה לצדיקי� ויתנו ליעקב כוס של ברכה לבר� עליו""""לעתיד לבוא יעשה הקבלעתיד לבוא יעשה הקבלעתיד לבוא יעשה הקבלעתיד לבוא יעשה הקב

            ))))פסחי�פסחי�פסחי�פסחי�" (" (" (" (ואשה אל אחותה לא תקחואשה אל אחותה לא תקחואשה אל אחותה לא תקחואשה אל אחותה לא תקח""""אחיות שעלי נכתב בתורה אחיות שעלי נכתב בתורה אחיות שעלי נכתב בתורה אחיות שעלי נכתב בתורה ' ' ' ' שנשאתי בשנשאתי בשנשאתי בשנשאתי ב
באמת שאלא ? וכי על יעקב בלבד אמרה תורה את האיסור" שעלי נכתב בתורה"ולכאורה קשה הלשו� שאמר יעקב 

 היה צרי� להיות �כ� ואכ לקח את אחותה "הרי קוד� נשא אישה ואח" ואשה אל אחותה"יש לדקדק בלשו� הכתוב 
אלא מה שכתבה התורה בלשו� . ודאי עצ� האיסור הוא על כול�, וזהו שאמר יעקב, "ואחות אל אשה לא תקח"כתוב 
 את האישה כי יעקב עבד בשביל ר כ�הוא מכוו� עלי כי אני לקחתי תחילה את האחות ואח" ואשה אל אחותה"הזה 

  )ני� יקרי�פני(                        . כ את האשה"רחל ולקח תחילה את אחותה ואח

  גדולת הבשלהגיגים 
 ."שבת הגדול"לכך שהשבת שלפני פסח נקראת הסברים 

בית בשבת זו דורש ב, הרבדהיינו , 'גדול'שהמשו� המנהג  "שבת הגדול"נקראת שלפני הפסח שבת הי� שענוטה שי
היא  "שבת הגדול"הטע� לכ� שהשבת נקראת  ש"שבולי הלקטשבולי הלקטשבולי הלקטשבולי הלקט"בזה מובא המנהג הפי  לע. הכנסת בהלכות החג

צומא "נקרא יו� כיפור כש� ש, כיו� ארו� וגדולנדמה לציבור המאזיני� ו, שהרב מארי� לדרוש בשבת זומשו� 
להדגיש את מעלתה של  על מנת "שבת הגדול"שבת זו נקראת  שלמה קלוגרשלמה קלוגרשלמה קלוגרשלמה קלוגררבי רבי רבי רבי לפי  .צו� הגדולהכלומר , "רבא

השבת נקראת  לללל""""מהרשמהרשמהרשמהרשההההלפי ". ממחרת השבת", נקרא שבתשג� הוא , יו� טוב של פסח הקרובההשבת על פני 
הנה אנוכי שולח לכ� את אליה "שבסיומה מופיע הפסוק , על ש� ההפטרה שנקראת באותה שבת" שבת הגדול"

  ."הגדול והנורא'  לפני בא יו� ההנביא
  

  )מירת מנהגי האבותשחשיבות על ( ?פנסעם  או רנ עם חמץת בדיק
   נגש אבר� ירא )פסחי� א( "אור לארבעה עשר בודקי� את החמ� לאור הנר"היו� שלפני , חת ביו� יג בניס�בשנה א

הא� אפשר לעשות בדיקת חמ� ע� : "לשאול את מר� ראש הישיבה, מהאברכי� שהעול� עומד עליה�, לקי�!א
:  שאל אותו ראש הישיבה"ע� נר: "השיב לו? "אי� אבא של� עושה בדיקת חמ�: "שאל אותו הרב ש� זצ)ל? "פנס

שע� פנס רואי� יותר טוב בחורי� , אומרי�: "השיב לו? "מדוע רצית לעשות ע� פנס, א� אבא של� עושה ע� נר"
  )י אבי עזרינינפ( ?"ראה יותר טוב מאבא של�תאתה : "ליט, הרב ש� את ידו ואמר לו" ובסדקי�
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