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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (א' ויקרא ט)" ויהי ביום השמיני קרא משה"
 (בעל הטורים" )אמר משה לפי שסרבתי שבעה ימים בסנה לא זכיתי לשמש אלא שבעה"

זה שבגלל , ימים לשמש שבעה הלא יזכימים הוא סירב שבעה משה על ידי ש אדרבה ,א"רבינו החידמקשה , לכאורה
ימים ת העד סוף שבעמתרץ שו .(יד' שמות ד)" הלא אהרן אחיך הלוי"על פסוק ל "חזשאמרו  כמו, נתנה הכהונה לאהרן

ימים  משה שבעהעם דיבר ה׳  הומאחר שתחיל ,הכהונה ממנו ו אתיטלשבמשה ולא נגזר  ה"קבאף ה לא חרה
שבעה ככוהן לשמש משה  זכהך ומשום כ, שביעי היה תורת כהונה עליוהיום ה כן כל הששה ימים ומקצתל, רצופים

 . שמיניהביום פי שנאמר אהרן כנבחר  שביעייום הואחר ה, מים במשכןי
 

 (ו' ויקרא ט)" 'התעשו וירא אליכם כבוד  'ה הדבר אשר צוה הז הויאמר מש"

. אך אינו מפרט מהו הדבר שצריך לעשות" תעשו 'ה הדבר אשר צוה הז"משה מקדים ואומר לבני ישראל , לכאורה
ויקרבו כל : "ונת משה היא למה שנאמר לפני כןשכו, הקדוש" אור החיים"המתרץ ? צריך לדעת מה הוא הדברו

הכינו בני ישראל לומר כ, "לפני אהל מועד"ולא אמר , "'לפני ה"הכתוב ומדייק ממה שאמר , "'העדה ויעמדו לפני ה
אמר שו כמ, תכלית השלמות השגתובחינה זו היא , "'לפני ה"עמידתם היא ו בדעתם שכיעצמם בשלמות והעראת 
כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ", התורהכי בזה לא ימוט מימינו שהיא , (ח 'תהלים טז)" לנגדי תמיד' שויתי ה: "דוד

הגדול מלך כשישים אל לבו שהומכל שכן ... גדוללפני מלך  עסקיו והואכישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו ו
, "תעשו' זה הדבר אשר צוה ה"הם משה אמר לבין זאת וכשה, ('ח סימן א"א או"הרמ)" ה אשר מלא כל הארץ כבודו"הקב

 ".'וירא אליכם כבוד ה"ואז ', אתם עומדים לפני השוה שתהיו תמיד מעריכים בדעתכם צ' ה, כלומר
 

 (ד' ויקרא י)" עזיאל דוד אהרן בני"

 (י"רש" )'ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל'( שמות ו)שנאמר , עזיאל אחי עמרם היה"
ומבאר שהכתוב מזכיר  ?עמרם של אחהיה נו יודעים שעזיאל ינוכי א ?ללמדנו י"מה בא רש, רבינו בחיישואל 

 ,עזיאל לאהרןהכתוב את והקיש , דומים במעשיהם זה לזההיו ואהרן  עזיאלשכדי שנדע דוד אהרן שעזיאל הוא 
לפרש י "רשהוצרך מה שו, "שלום ורודףכך עזיאל היה אוהב שלום  ,מה אהרן אוהב שלום ורודף שלום"כלומר 

 . דוד אהרןלומר לנו שעזיאל הוא היה אלא בשביל לא אחי עמרם היה עזיאל ש
 

 (ו' ויקרא יא)" הארנבת ואת"
כך ו, "היענה"ך הוא גם בשם כ, נקבהגם לזכר והוא שם כולל גם ל בלשון הקודש" ארנבת"שהשם  ן"הרמבמבאר 

ה בלשון זכר ואין לנקבהוא שמם בעלי חיים רבים שויש . הנקבהאין שם הזכר חלוק מן שופות בע" היונה"הוא אצל 
: ומצד שני כתוב, בלשון זכר (י 'איכה ג) "דוב אורב: "מצד אחד כתוב, "חזיר", "שפן", "גמל"כגון " שם אחר במינם

 ויקרא)" שתי תורים או שני בני יונה" :אמר הכתוב תור בעופותאצל הוכן , בלשון זכר (ז 'ישעיה יא) "פרה ודוב תרעינה"

, שהוא לשון זכר" שני"כתוב  וביונה, שהוא לשון נקבה, "שתי"הזכרים את המילה תורים אצל הזכיר הכתוב מ, (ז 'ה
 . להודיע שאין קפידא בהם
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 (א' י ויקרא)" וא איש מחתתוהרן נדב ואביהויקחו בני א"
ועשו  נטלו עצה זה מזהשולא ומיוזמתו מעצמו זאת עשה מהם שכל אחד ל "חזלמדו " איש מחתתו": ממה שנאמר

שאף על פי  (ז' אבות ב)" מרבה עצה מרבה תבונה"משנה מלמדת אותנו הזה מה שש "יכמאמר מרד"לומד מכאן ה. יחד
כי . היו נוטלים עצה זה מזה היו חוזרים בהםהם נכון יתכן שאם הדבר את החשב לעצמו שהוא עושה מהם שכל אחד 

 . יכול לראותהוא הזולת אבל חסרונות של צמו על ענות חסרואת הקשה לאדם לראות ם נמא
 

  (ג' ויקרא י)" בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד' יבר הויאמר משה לאהרן הוא אשר ד"
 אלא 'בכבודי' אל תקרא ('כט שמות) 'בכבודי ונקדש ישראל לבני שמה ונועדתי' ?דבר היכן, דבר אשר הוא"
 בך או בי או סבור והייתי מקום של במיודעיו הבית שיתקדש הייתי יודע ,אחי אהרן' :לאהרן משהאמר לו  'במכובדי'

  (י"רש" )'וממך ממני גדולים שהם אני רואה עכשיו
ן ונאסף בעוהאם הכוונה היא שהצדיק  (א 'נז ישעיה) "כי מפני הרעה נאסף הצדיק"פסוק את הלפרש כיצד ה שאל נהיש

 "חנוכת התורה"רבי העשיל באומר ? להםשתבוא ברעה ראה שלא ישהכוונה היא שהצדיק נאסף כדי הדור או 
שלא יראה ברעה 'אזי נדחה הפירוש  ,אם נשארו עוד צדיקים בחיים. בבדיקת המציאותהדרך לדעת זאת היא ש

של מאמר הפירוש גם זה ו. ן הדורוהצדיק נאסף כדי לכפר על עופירוש הוא ששלומר ך ובהכרח צרי' שתבוא להם
ולא " ,הרבה צדיקיםנאבדים כאשר  ,"ןיחבל על דאבד" .(קיא סנהדרין) "ן ולא משתכחיןיחבל על דאבד"חזל 

, הרעאת שלא לראות כדי הוא שאבדו הטעם אם כן  ,םעוד צדיקים בחיים כמותנשארים לא שכיון ש ,"משתכחין
כדי הוא שאבדו  הטעםשאם כן מוכח , דהיינו נשארים עוד צדיקים כמותם "משתכחין" םאבל א. "חבל"כך משום ו

סבור הייתי או : "לאהרוןכך אמר משה  .הנזכר לעילי "דברי רשרעיון זה ניתן להבין את פי  לע. ון הדורולכפר על ע
 די היה , ואם כן ,ן על הדורכדי שיגהוא  "כי מפני הרעה נאסף הצדיק: "הפסוקפירוש בתחילה הבנתי ש, "בי או בך

ואם כן כל  "כדי שלא יראה ברעה"הוא הפירוש יוצא שאם כן  ,ששניהם מתו ,אבל עכשיו. מהם שימותחד אב
גדולים ממני היו נשמע מזה שהם ומה שאנחנו רואים שלא מתו אלא הם . למות קים שבאותו דור היו צריכיםהצדי

 . וממך שהם היו צדיקים ביותר
 

 (מה' ויקרא יא) "אני קדוש כי קדשים והייתם יםקל-המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם לא"

עשו זה ההשתדלות להתקדש שבני ישראל י וראויהיא מתבקשת " קדשים והייתם"ה "שדרישת הקב הספורנומבאר 
, זהאת שיגו שיה תהי מצריםמארץ בני ישראל  תא איכשהוצה "הקב נתוכי כו, 'ן הלהפיק רצו כדי, ולהיות קדושים
 ". כי קדוש אני", ובמושכלותדות יונצחיים בהדמותכם אלי במושתהיו קדושים , יםקל-שאהיה לכם לא

 'הגיגים לפרקי אבות א
 ? בימי ספירת העומרת בופרקי אמדוע אומרים 

כפי , ות קודם לתורהידזיכוך המש עוידכי , לקבלת התורהכוננים מת אנוהזה לימוד שב" םנתיבות שלו"בעל המבאר 
דות ימההיות וש ?דות וחילופיהןימהני ינזכרו בתורה עניעל השאלה מדוע  "שערי קדושה"ב ויטאל םיירבי חשכותב 

הראשון הוא  הדבר, רב קומות ןהולך לבנות בניהאדם ש וכמו, מצוותהוההכנה לכל תרי״ג  טובות הם היסודה
  אלו, כמאמרןמצות תרי״ג את גל לקיים סומ כך רק מי שקנה מדות טובות, זקים ואיתניםחיסודות לבנין שיעשה 

 . מידותיואת תורה אלא למי שמטהר הלא ניתנה , כי כידוע, מאליו כי הדבר מובן, צריכים לכתוב זאת כלל
 

  (ט' אבות א) "יפות םניפר בסב םל את כל האדבוהוי מק"
אדם אינך מחבב  ,פנימה ךבלב ,אתהאם אפילו בא ללמדנו ש״בסבר״ השימוש במילה  אקרוי יצחק מובר מרוא

מקשה עליך או שביקורו , בא אליךר הוא שאפנים יפות כסבר תו בת אוחר שקיבלמא, בטעות סובר כךוהוא , מסויים
 .זו מדה טובה ,ואתה בכל זאת מקבילו בארשת של נועם ורצון

 

  (י' אבות א) "שנא את הרבנותו ״אהוב את המלאכה

יהיה האדם האומנם מוטב ש? תריוה מי יורה דיני איסורצריך לשנוא את הרבנות אם ש מנדל מקוצק םרבי מנחאל וש
צד יש את ו .השלטוןוצד השררה יש את : בכל תפקיד יש שני צדדיםומתרץ ש? ברבנות פועל בנין ובלבד שלא יעסוק

כלומר את הצד , ברבנותדהיינו את צד המלאכה שיש , ״אהוב את המלאכה״: ל ואמרו"ו חזבא. התפקיד ,המלאכה
אל כלומר , השררה שברבנותצד הרבנות״ את  ״שנא את, ומאידך, דומההשכנת שלום וכשל , תורהההרבצת של 

  .ייבים בכבודךחכולם , בתורהעליהם עולה ון שאתה וכימהם מורם שהנך ותדמה בנפשך מעל הציבור תתנשא 
 

 "יצחקברית "ו" חנוכת בית"ספרים ל": בית יצחק"ח "גמ( איטר, אשכנזי, ספרדי)י "מבחר תפילין רש": יד יצחק"ח "גמ

 ה יוסף בן חמו"לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע :"מאיר השחר"חברת הבקשות 
 02:02-03:02ת "נוה גן פ" שבת אחים"בית כנסת  ה יוסף בן חמו"בהדרכת ע" דף יומי"שיעור  :"ויזרע יצחק"מדרשת 
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