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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)" קרב אל המזבחויאמר משה אל אהרן "
 (רש״י" )חרתבנ לכך ?אמר לו משה למה אתה בוש ,בוש שהיה אהרן"

כל העושה דבר עבירה "ז״ל חשאמרו  מהעל פי  הרב הירש באלחובאת פירושו של " פני דוד"מביא ב א"רבינו החיד
וזה  ,מעשה העגל ועל ידי זה נתכפר לועל בוש  אהרןהיה  ןוכא, :(יב ברכות)" לו על כל עונותיו םעליה מוחלי ומתבייש

ז״ל ומסביר רבינו לפי דברי ח". נבחרת שהבושה מכפרת לכך ?למה אתה בוש ואין אתה קרב: "לו משהשאמר 
משום  הטעם הואל ש"חזופירשו  :(ברכות לד)" אינם עומדיםצדיקים גמורים  םתשובה עומדי מקום שבעלי"בש
גם חלק גדול מהם אי ו, מצוות עשה (רמ״ח)יכול לקיים יותר ממאתיים ארבעים ושמונה הצדיק ברוב צדקותו לא ש

בעל תשובה מלבד קיום אצל אבל . 'דותלויות באחרים וכש תלויות בזמן אוחלק משום שהן , אפשר למעשה לקיים
גם שלוש מאות ששים וחמש תשובה  בעלעל כך יש לונוסף , יםווש עשה שבזה החכם והבעל תשובההמצות  רמ״ח

ולכן , כזכיותכעת לו ות נחשב עבירות שעשה בעודו רשעהכי כל , הצדיק על ןיש לו יתרובהם מצוות עשה ש (שס״ה)
ועתה , ן חמור מאדוהו עוזו, במעשה ,זרה עבודהאהרן חטא ב: כעת ניתן להבין את דברי משה. מאד עדגדלה מעלתו 

 זהחטא , לכך נבחרת ?העגל חטאלמה אתה בוש מ: "משה שאמרמה וזה  .מצוותגדלה מעלתו שהם  תשובהב ששב
 .הנחשב לך לזכות גדול

 

 (ב' ויקרא ט) "אל אהרן קח לך עגל בן בקר לחטאת ויאמר"

 (ה' לב מותש)" אשר עשה אהרן"לכפר על מעשה העגל שכתוב בו  שהעגל שמביא אהרון נועד  רבינו בחיימבאר 
? "קח לך עגל"אמר אלא  "קח לך פר"הכתוב למה לא אמר , "קח לך עגל"על הכתוב  במדרשמביא עוד את המובא ו

 . בידךהיא מתקיימת הזה לפי שעל ידי עגל נתפקפקה הכהונה בידך ובעגל לרמוז לאהרון ש
 

 (ד' ויקרא ט)" נראה אליכם' כי היום ה"

" אליכם"כי באומרו , "אלינונראה "במקום שיאמר " נראה אליכם"הקדוש נשמע מוזר מה שאומר משה " אלשיך"ל
י על הפסוק שנאמר למשה "ומתרץ על פי מה שבאר רש .ולכאורה אין זה ראוי עצמו מן הכללאת כמוציא משה ראה נ
הרי שלמשה היה ברור , יתקדש במכובדיו' שכאן נרמז למשה שבחנוכת המשכן ה (מג 'שמות כט) "ונקדש בכבודי"

קח "אמר לאהרן לכן , משה חשש על עצמו ועל אחיושהיות ו. הוא או אהרון אחיו, הם ימותשבאותו יום אחד מ
ואמר עוד , םל העראשים שו הפן ילק, יכפרו על עצמםש, ..."אל בני ישראל תדברו"אמר ו. וכפר על עצמך ..."לך

עלי , ויתי להביא כפרהצטהשלא כיון  ,משה, אך אני. יםקל-אהלבין ן העם שלום בילעשות , "ושור ואיל לשלמים"
אני כי , יראה' לא בטוח שה, אבל לי, ראה בודאיי' הכלומר אליכם , "נראה אליכם' כי היום ה"אמר לכן אני חושש ו

 . עלי' קידוש הין יפן יהיה ענ חושש
 

 (י' ויקרא י)" ולהורות ולהבדיל"

דהיינו , לוקחים את הלבתירוש הויין הכי התורה אוסרת על הכהנים לשתות יין בשעת העבודה " ספורנו"לפי ה
פן ישתה "והסיבה היא  (ד' משלי לא) " ולרוזנים אי שכר, יין שתואל למלכים " :הכתוב אמרפוגעים בשיקול הדעת כמ

  (ה' משלי לא) "עני בני כל דין וישנה וישכח מחוקק
 
 

 751מס  עלון ד"בס

 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון מ
 ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג          ל"ז צחק בנימין בר שוריןי  ל "ז יצחק בן חמו בר אסתר

 ז"ניסן תשס' ע יא"נלב       ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב  ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב

 ה"תנצב

 

  חיפה א"ת ם"י שבתזמני ה
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  64:81 64:81 64:64 ת"ר
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 (ה' ויקרא ט)" משה הויקחו את אשר ציו"
 ,"ואל בני ישראל תדבר לאמר קחו"הלוא משה אמר לאהרן " אשר ציוה אהרן"ולא " ציוה משהאשר " אמרמדוע נ

מלמדת אותנו " אשר ציוה משה"הקדוש שהאמירה " אור  החיים"מסביר ה? אם כך אהרון ציוה אותם ולא משה
שדבר זה אינו משתמע ממה  ,משה שציווהומה אהרן לקח את שלא רק בני ישראל עשו כאשר ציוו אותם אלא גם 

 ואילו ,ן עצמו מפי משה אמרםאהר ,ן נאמרו להם הדבריםושמפי אהרולמרות  .עשו כפי שנצטוו ישראלשנאמר שבני 
  .לקיחת אהרןמלמד על לא לקחו אבל ישראל שאין במשמע אלא  "אשר ציווה אהרן" :אמר הכתוב

 

 (ו' ויקרא י)" תפרעו אלראשיכם "
ה וצואת בגדיו זה ברור כי זוהי מ ושלא יפרוםאת ראשו אהרן שלא יפרע את משה שמה שהזהיר כאן  ן"הרמבאומר 

להקריב  םלא היו רשאי, הכהנים משארשהיו  ,אבל בניו. לעבוד כשהוא אונן כהן הגדולמותר לנוהגת לדורות שש
את לפרוע  םחייבי אפילוו םו רשאיוהי, טמא לאחיהםיהיו חייבים לההם ו, סורים בעבודהואם ביום הזה כי היו אונני

וה יולכן צ, בלבד הוראת שעהשאזהרה זו של משה לבני אהרן היתה  ן"הרמבמסביר ו, את בגדיהם ולפרוםראשם 
מו כאת בגדיהם ושלא יפרמו את ראשם שלא יפרעו את בני אהרן  וצוה, יטמא למתיםלהמישאל ואלצפן  תאמשה 
כל זה ו, ולא אתםדהיינו הם , "כל בית ישראל יבכו את השרפה ואחיכם" אמרו. גם אסר עליהם לבכותאביהם ואהרן 

 .השמחהאת חיוב מיתה אם יערבבו מאוד עד כדי והחמיר בזה , שמחתו של מקוםאת צערם בשלא לערבב היה כדי 
 

 "אשר תאכלו זאת החיהאל בני ישראל לאמר  ואל משה ואל אהרן לאמר אליהם דבר' וידבר ה"
  (ב-א 'יאויקרא )

אל ' דבר שאינו מופיע בדרך כלל בדבר ה" לאמר אליהם"ע מוסיף כאן הכתוב באופן חריג את המילים לא ברור מדו
האלך וקראתי לך אשה מינקת מן " :על פסוקי "רשאת דברי " קדושת לוי"מביא ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצ? משה

, מהן לא ינקמשה ומהן ינק כדי שמצריות עבירה את משה להרבה המסביר שבת פרעה ש (ז 'שמות ב)" העבריות
 'ויקרא יא)כתב שן "הרמבמצטט את ו .טמאחלב לא רצה לינק כן עתיד לדבר עם השכינה לשה והסיבה היא משום שמ

, אכזריות בגוף האדםשל מולידים טבע  הםמשום שהוא  אלו הטמאיםלאכול משאסרה לנו התורה שהטעם  (יג
לעתיד  (א 'יואל ג) "ונבאו בניכם ובנותיכם", לפי דברי הנביאו. הם מדת החסדשתהיה ב םצריכי ,עם קדוש ,וישראל

שייך שהפה שאכל  אל ,םדבר עמעתיד לה "כיון שהקבשמכך צא יו .אללדבר עם כל איש מישר ה"בעתיד הק ,לבוא
דהיינו  "לאמר אליהם"שאני עתיד כלומר כיון , "לאמר אליהם"מה שמרמז הכתוב  וזה. דבר עמו השכינהתטמא 

 . אכלו דבר טמאבלבד ואל ת, "זאת החיה אשר תאכלו", ןלכ מכם כל אחד ואחדלדבר עם 
 
 
 

 

 (כא 'דשמות י)״ וישם את הים לחרבה ויבקעו המים"
. הפנימיתאת הגינה מכר ו, ת זו לפנים מזווניגי שת לוו הילמלך בשר ודם ש ?מהולמה הדבר ד: משלבמדרש הביאו 

חותם הראהו את  ,יוולא קיבל על, בשם המלך: לואמר , ולא הניחו השומרלגינה הפנימית  סכנילהקונה בא ה
 אמר לו. המלך בא התחיל השומר לברוחראה השומר את ון שיכ, בעצמו בא לךעד שהמ, ולא קיבל עליו, הטבעת
, רחבולא מפניך אני : אמר לו? בורח אתה למה ויועכש, יךלת עלבלך ולא קהמתי אומר לך בשם ום היייכל ה: הקונה

, ולא קיבל עליו, הראהו את המטה. ולא קיבל עליו, ה"בכך בא משה ועמד על הים ואמר בשם הק. לךאלא מפני המ
אמר ". נסיו הים ראה" שנאמר. בורח םיה התחיל, שנגלה עליו הקב״ה בכבודו יוןכ. עד שנגלה עליו הקב״ה בכבודו

לא מפניך : לואמר ? "סנות ימה לך הים כ" ועכשיו, כל היום הייתי אומר לך בשם הקב״ה ולא קבלת עליך: משה לו
  ".ארץ ולימלפני אדון ח" בן עמרם אלא

 

 (לא יד תושמ)" דובעה ׳ ובמשבהויאמינו "

ואמר לו  ,ין'זוחיים מוולבי ר ,לבקר את הראש ישיבה ולאחר זמן בא, רעה ישיבת וולוז׳ין יצא לתרבותתלמידי אחד מ
 שהדבר תלוי חיים ביאמר לו ר .בתשובה חזורי אהוקושיות האת  וישב להרב יבאמונה ואם  יש לי שלוש קושיותש

 הם ,אם כן ,ת רעהוקודם שיצאת לתרב ותעורראלו ההקושיות האם ? הללוקושיות שלוש הנולדו לו  מתיבשאלה 
הרי שאין כאן , יצאת לתרבות הרעהנולדו לאחר שהקושיות הללו אך אם . ץ אותם לךני אתרבאמת קושיות וא

 .ץתירו לי עליהם ןואי, תךוהגתנתירוצים להיש כאן אלא  קושיות
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