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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 טז)" וימתו' אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה' וידבר ה"

 ומדוע אומר הכתוב ? "בהקריבם אש זרה"ולא אמר , "בקרבתם"הקדוש מדוע אומר הכתוב " אלשיך"שואל ה
 ולא ימות כאשר  "אל יבא בכל עת אל הקדש"שלהתרות באהרן ומבאר שהכתוב בא ? "וימותו"פעם נוספת 

 הכתוב לענות בניו ראה ה לו מה שקרה ליקרשלא  את אהרןהכתוב זהיר הוא שלפני שמ ןיוהעני. מתו בניו
 הלא לא על בואם אל הקדש , שאל אבוא בכל עת ולא אמות כבניהזו התראה לשאלתו של אהרון לשם מה ה

 ואמר בור ידהכתוב את הכן ייחד על  ?כי אם על הקריבם אש זרה אשר לא צוה אותםבני בלבד פנימה מתו 
 יעלה על רוחך שלא לומר כ. "'לפני הבקרבתם ", "בני אהרן אחרי מות"? ומה היה הדבור. "אל משה' וידבר ה"

  "'בקרבתם לפני ה"דע איפה כי . האש זרה ם אתבלי הביאגם לבדה כדי למות של בני אהרון שאין בקריבה 
 הכתוב זר ולכן ח. "וימותו ...בתםרבק"אמר מה שוזה . מיתהבני אהרן תחייבו כבר הלבד בשעל הקריבה 

וזהו , מיתהכבר  ותחייבהם ה "'קרבתם לפני ה"ה להם גם בתסיבה אחרת שהיכל לומר שזולת , "וימותו"מר ווא
 . וכמוסיף על דבר זולת "וימותו"

 

 (ל' טזויקרא )" עליכם לטהר אתכםכי ביום הזה יכפר "
  (תפילות יום הכיפורים) "לשבטי ישורוןכי אתה סלחן לישראל ומחלן "

 ומתרץ ? ומדוע כאן הם מוזכרים" שבטי ישורון"אין אנו מזכירים את תפילה הבכל , "משך חכמה"שואל ה
 ולמדו  (.סנהדרין קב)" אין לך כל דור שאינו נוטל אונקיא אחת מחטא העגל: "ל"ו חזאמרעל פי מה ש

 בכל דור עדיין חטא של , אבין אומר ביר": ואמרו במדרש. (לד 'שמות לב) "וביום פקדי ופקדתי": זאת מהפסוק
 . החטא ממכירת יוסףשל רושם קיים ההאומה בכללה עדיין כלומר שברמת הכפרה של " מכירת יוסף קיים

 אמר רב " :ל"חזרמז למה שאמרו ל שתי סלעיםהיה שעיר המשתלח השל של זהורית לשון משקל הולכן 
  ,יותר משאר בניו ,שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף ,הבניםלעולם אל ישנה אדם בנו בין 

 היתה ביום הכיפורים הכפרה זה מסביר מדוע ו. (:שבת י)" נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים
 בחטא של מכירת  שתתףמשום שהוא לא ה, בנימין ייך לשבטמקום ששה, לפני ולפנים בבית הכפורת וההיכל

 מעין זה מובא במדרש שאומר . חלקו של יהודהשהיא ב בעזרה, כמו שאר הכפרותהיה במקום שתיוסף 
 , ובנימין לא היה, לפי שכל השבטים היו במכירתו של יוסף? מפני מה זכה בנימין שתשרה שכינה בחלקו"

  ,איני מתמלא עליהם רחמיםכשהם מתפללים לפני , אם אני אומר לאלו שיבנו בית הבחירה' :ה"אמר הקב
 ל שהדבר "אמרו חז (ז 'לד שמות)" פוקד עון אבות על בנים" :לכן לפי מה שנאמר ."'שלא היו מרחמים על אחיהם

 ישראל חוטאים בדברים שבין כך שאם . (:סנהדרין כז) "אוחזים מעשה אבותיהם בידיהם"הוא כאשר הבנים 
  יואם ישראל חוטאים בדברים שבין אדם לחבירו אז .חטא העגלאת פוקד עליהם ה "הקבאז , אדם למקום

 היינו ד" כי אתה סלחן לישראל" אנו אומרים בתפילהשמה וזה . חטא מכירת יוסףאת פוקד עליהם ה "הקב
  (ד 'שמות לב)" אלה אלהיך ישראל"בו שנאמר , שהרושם הוא משורש העגל, על כל החטאים שבין אדם למקום

, חטאים שבין אדם לחבירוההיא על המחילה " ומחלן לשבטי ישורון. "(כ 'דבר ידבמ)" סלחתי כדבריך"נאמר עליו ו
 . שחטאו שבטי ישורון, ששורש שלהם הוא מחטא מכירת יוסף

 753מס  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
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 (יח יחויקרא ) "ואשה אל אחותה לא תקח"
על הכתוב ה יאם כן ה ,אחותההיא ה יהשניהאשה ו ,הראשונה שלקח נקראת אשתוהאשה הלא  ,מקשים העולם

רבי תרץ מ ?"ואשה אל אחותה לא תקח"ומדוע נכתב " אחותה של אשה לא תקח"או  "אחות אשתך לא תקח"לכתוב 
לא יעקב לבוא היה לעתיד תבסעודה שש (ועיומא )שמובא בגמרא מה להתורה בא לרמז ש "חנוכת התורה"ב ליהעש

תורה נכתב ונאמר על כל מה שכתוב בויש לדקדק הלא . "ואשה אל אחותה לא תקח"לברך באמרו עלי כתיב ירצה 
רק היה כל מגמתו וחפצו יעקב עבד אצל לבן ווהתשובה היא ש? "כתיבעלי "דוע אומר יעקב אחד ואחד מישראל ומ

 ,ולאה נקראת אחות אשתו ,ראשונה מכל מקום רחל נקראת אשתוואף שנשתרבב אחר כך שלקח את לאה  ,על רחל
את רחל לקחתי באחרונה והיא הנקראת אשתי שהרי . "ואשה אל אחותה"משום הכי שפיר אמר יעקב עלי כתיב 

 .מדויקכעת הפסוק ו. כנזכר
 

 (ב' ויקרא יט)" יכםקל-א' תהיו כי קדוש אני ה קדושים"

לעולם "ל "חזשאמרו מה כעין , קדושת המחשבהבמשמעות של  "קדושים תהיו"את המילים פרש מ רבינו בחיי
וגם את "אמר הנביא  ןישראל תלויה ביצירה לכ לזרעולפי ששלמות הקדושה , "יקדש אדם עצמו בשעת תשמיש

הכתוב קודם ואחר שהזכיר . לשמו מיוחדיםישראל נולדים לו כי הם ה מגדיר ש"הקב, ('יחזקאל כג)" בניהן אשר ילדו לי
כי הדבק במינו , בו להדבקהראוי לכם ובמותר  "קדושים תהיו"מר וואהכתוב זהיר עתה מהאסור את עריות הפרשת ב

 . בקדושה גם הנשמר מהעריות קדוש יאמר לו
 

 (ב' יטויקרא ) "קדושים תהיו ני ישראל ואמרת אליהםב אל כל עדת דבר"

 תהיוואתם "באמרו התכוון שכמו  ,לקדשם לחיי עולם ,בישראלשכינתו ה את "הקבאחר שהשרה ש" ספורנו"האומר 
ים והייתם קל-מארץ מצרים להיות לכם לא אתכםהמעלה ' כי אני ה"ובאמרו  (ו' שמות יט) "לי ממלכת כהנים וגוי קדוש

מטומאת המאכלות והזרע בטומאת הנדה והנגעים הכתוב את ישראל  הבדיללאחר שו (מה' ויקרא יא) "קדושים
 (ל' ויקרא טז) "תטהרו' חטאתיכם לפני ה מכל" אמרמו שנממנה ומטומאת הזבה וטומאת החטאים כ הנמשכים

 עתכ אמר (כד' ויקרא יח) "אל תטמאו בכל אלה"ומטומאת העריות כאמרו  הטומאהמחברת השדים ורוח הרחיקם ו
כמו שהיתה  ,האפשר כלכדי שידמו ליוצרם כ ,קדושיםבני ישראל היא שיהיו האלו ת האזהרונה בכל ושהכו כתובה

כי קדוש אני "הכתוב  אמרמב ארובמוזה  (כו' בראשית א) "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו" אמרשנהאדם  בבריאתנה והכו
  .כפי האפשר בעיון ובמעשה אליראוי שתדמו משום כך ו "יכםקל-א' ה

 

 (ב' ויקרא יט)" 'הכי קדוש אני קדושים תהיו "

על ידי ו' הלקותי שאני -א להסתכל תמיד על איעיקר הקדושה הה ש"לפי הכתוב אומר הקבש" נעם אלימלך"מבאר ה
וישא עיניו וירא והנה איל אחר נאחז בסבך : "מה שכתוב וזה .יםיכולים כולם להיות קדושבחינה והסתכלות זו 

להסתכל גם כן צריך ולקינו -ל שהוא א-אהרוממות על צריך האדם להסתכל תמיד ש, (יג 'בראשית כב)" בקרניו
צה לתקן רואברהם אבינו  ,זרע ישראלזכות עקידת יצחק לאת לזכור כדי עפרו צבור  ,והנה עקידת יצחק .בשפלותו
רצה לומר , "וישא אברהם וירא והנה איל אחר"וזהו . בר אחד שיהא להם לזכות כמו אילו של יצחקדעוד לישראל 

האדם ז פירוש שיאח, זאת ועוד אחרת תיקן לישראל שיהא כמו זכות האיל של יצחק דהיינו נאחז בסבך בקרניו
 .להסתכל בשפלותו שיהא שפל ונבזה בעיניושל זאת הדה יבמ

 

 (יד' יטויקרא ) "לא תקלל חרש"
כי , לקלל את עצמו בחיי צער או בדוחק םשאל לו לאד "שפתי כהן"הלומד  ,לך'ש םעי'ר םיי'ח ראשי תיבות ש"חר 

 .ריותיויבאת צדק חפץ ל" חפץ למען צדקו' ה" שנאמר, אלא בברכתו םאינו חפץ בקללת האדה "הקב
 

  (לב' ויקרא יט)" 'להיך אני ה-מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מא"
מרו ומבאר על פי מה שא" להיך-מא ויראת"מדוע אומר כאן הכתוב בין שצריך לה "ראש דוד"א ב"רבינו החידאומר 

ם תורה הההצדיקים ובעלי הוא משום ש הטעםשונראה , "כאילו מקבל פני השכינה כל המקבל פני זקן"״ל חז
הדבר יועיל ו, בו שכינה השורההפני את המקבל פני זקן כאלו מקבל  ולכן, ים שתשרה עליהם שכינהיהמרכבה וראו

מר ושאמה וזה  ,היראהבזה את וקונה  צדיקהשרויה על ראש השכינה את החזי ת ונשמתש 'ליראה את הלהגיע 
ועיל לך תו 'את ה שתירא "להיך-ויראת מא"להגיע לועל ידי זה תזכה , "זקן מפני שיבה תקום והדרת פני: "הכתוב

היא שכינה ההשראת ש וכשם, מקבל פני זקן כמקבל פני שכינהשה "'ה אני"הוא וטעם , להגיע לכך זקןהקבלת פני 
כלומר שאני , "'אני ה"הכתוב שאמר מה  וזה, זקן מועיל ליראה כי השכינה שורה אצלו הקבלת פני ךכ, סגולה ליראה
 . שכינתי עליו אצלו ומשרה
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