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

 

 
 (א' טויקרא ) "ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל"

 "אלשיך"לפי ה, כלומר היה זה יום שמח במיוחד לכן לא ברור "שנטל עשר עטרות"ל על אותו היום "אמרו חז
שהלשון ( :מגילה י)ל "וגם אם אמרו חז? ל זהו לשון צער,הלוא לפי חז" ויהי"מדוע מתחיל הפסוק במילה , הקדוש

עבודת היום כבר בתחילת  הכתוב את הצערקדים מדוע הקשה עדיין , מיתת שני בני אהרןהצער על הוא על  "ויהי"
ומתרץ שאכן לשון הצער הוא על מיתת בני אהרון והוא  .של מיתת בני אהרון הרעההגיעה טרם שהיא משמחת עוד ב

מתן תורה על כך ל במדרש בני אהרון התחייבו במיתה כבר במעמד "מובע כבר בתחילת הפרשה כיון שלפי חז
עד שמחתו  והמתין, ה"בתו של הקב, ה להשבית את שמחת התורה"רצה הקב אלאלא ש, "יםקל-ויחזו את הא"ש

 יםבמחויעל כך שבני אהרון  לומר הוי, "ויהי ביום השמיני"לכן אמר . ואז המיתם ביום השמיני יתהשה, דבאהל מוע
 . שי של מתן תורהיולא בש, ביום השמיני הזהמיתה 

 

 (ד' טויקרא ) "נראה אליכם' היום ה כי"

מלא את ' ה וכבוד"מרו וכא, במעשה ידיכם' הכבר נראה שהיות שבני ישראל למשה את דברי " ספורנו"המבאר 
" 'אליכם כבוד ה וירא"ומה שאמר בהמשך , השכינהגלוי עצם זה על הו בקרבן אות ראוי שתכבדולכן ו "המשכן

 וירא"כאמרו ה ישרה שכינתו עליכם "צריך שהקב גם, מלבד גלוי השכינה שהיה במשכןהכוונה היא  (ו' טויקרא )
  "אל כל העם' כבוד ה

 

 (ז' טויקרא " )ויקרב אהרן אל המזבח וישחט, אל המזבח קרב"

אהרן "אמר לו וו ילנכנס משה אעד ש, רא ממנוירואה את המזבח כתבנית שור והיה מתיהיה אמרו במדרש שאהרן 
ויקרב .. אל המזבח קרב" :אמרנ ןלכ "כי לכך נבחרת, הגס דעתך ובא קרב אליו, ראימתי שאתהאחי לא תירא ממה 

מעשה  בנפשו חטא זולתהיה  אלו' שהיה אהרן קדוש הון כיש, דברה טעםאת  ן"הרמביר מסב. בזריזות" אל המזבח
והיה  ( ה 'תהלים נא)" וחטאתי נגדי תמיד" :שנאמר ןיכעני, של אהרון במחשבתוקבוע החטא אותו היה , העגל

, דעתךהגס , משהאמר לו ן לכ, כפרותיואת  תמעכבכאילו צורת העגל  ונדמה לורואה את המזבח כתבנית שור אהרון 
 . ים את מעשיוקל-אהשכבר רצה מפני יהיה שפל רוח כל כך שלא 

 

 ( כב 'טויקרא ) "וישא אהרן את ידיו אל העם"
רק ו, בעולמות עליוניםבאופן קבוע דבוק הוא ו' בהתמיד בדביקות יא ללכת הצדיק הדרך ש, "ךלנעם אלימ"מובא ב

לכן בכל מיני שפע וברכה ייטיב להם ה "שהקבהוא ורוצה טובת ישראל לראות בהיא  יתתמידהמחמת שתשוקתו 
בכל זאת הוא פועל טוב שלו יורד קצת מהדביקות הוא במה שגם אך  ,ודביקותמגתו והוא יורד קצת ממדרעמים פל

את ורר ומעואהבתו ' היראת את ם הוא מכניס בלבם גודל תשוקתו ותאוותו לטובתאת אדם השרואים בני כיון בעולם 
, (מא 'איכה ג)" נשא לבבינו אל כפים"הכתוב על דרך , "וישא אהרן את ידיו"מה שנאמר  וזה', ה ם לעבודתלב

אז מחמת גודל האהבה והתלהבות שבו הוא מכה כף אל כף ונמצא ' לבו לעבודת האת האדם אשר ישא שלומר כ
 . על שם הידיםת נקרא' ה עבודתש

 603 מס  עלון ד"בס
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 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 זמני השבת

 81:72 81:63 81:81 כניסה 

 81:63 81:63 81:63 יציאה

 72:87 72:87 72:81 ת"ר

 

 "פרה-שמיני" פרשת
 "ויהי דבר" :הפטרה

 ט"עתש באדר ' כג

 

 

 Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת?שלך ל"לתיבת הדואת העלון ישירות א לקבלמעוניין 

 מדרשתי "ע אורלצא יו

 "ויזרע יצחק"
 ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

 ladaat.net/gilionot.php alonolam.com  :הבאים ניתן להורדה באתריםהעלון 
 

 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"אייר תשע' ע כג"ל בן סוליקה נלב"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 ניסן' טזע "נלבל בר חיה "הרב אביחי ניסן רונצקי ז

 ה"תנצב
 

 

 הגיגים לפרשת השבוע
 

mailto:Yossef.Benhamo@gmail.com
file:///D:/BHDATA/BH%20Jud/0%20פש/4%20במדבר/1%20במדבר/ladaat.net/gilionot.php


 

 (ב' ויקרא ט) "קח לך עגל בן בקר לחטאת"
על אדם הם היו אלא אהרון  לא היו על הקרבנות הראשונים של שבעת ימי המילואיםשכל " צרור המור"בואר במ

לטהר אותך על מנת . "עגל בן בקר לחטאת לךקח "נאמר לכן . היו שלוהללו לו הקרבנות יוא. בניועל הראשון ו
חטא בעזים שהשעיר לכפר על " לחטאת"ו. העגללכפר על חטא " שעיר עזים"נאמר עם על הוכן . מהחטא הידוע

ולכן אמר . באמצעות אהרן המשרת "אליהםנראה ' ה"יום משום שה ?יטהרהל םכולכם צריכילמה ו. יוסףמכירת 
ויקרב את אהרן ואת "שנאמר . בלבישת הבגדים' תקרבת אל ההאחר שכבר ל, "קרב אל המזבח ועשה את חטאתך"

קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת "נאמר לכן " ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך"כמו שנאמר לו . "בניו
את ועשה ". שמח ובנפש חפצה בלב "קרב". כי אתה נבחרת מכל ישראל "קרב" ןאומר משה לאהר. "עולתיך
ותהיה . מקובלתרצויה ועולתך ה כדי שתהי. "וכפר בעדך"לכן אמר . ךעלימכל חטא לכפר עליך , ראשית "חטאתך

 . זכאי לכפר בעד העם
 

 (ג' ויקרא י" )וידום אהרן"

 "חומת אנך"א ב"החיד וינרבומבאר . "וידום השמש"הוא בפסוק  "וידום"מקום נוסף שבו נאמר לשון לפי המסורה 
המפרשים  פירשו, ההירח קטרגה אך השמש שתקשבמעשה בראשית ל "הפסוקים על פי מה שאמרו חזן את הקשר בי

ה תהשמש הישן ושכי, "בגבורתו עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש ...הנעלבים ואינם עולבים"זה על 
ז וזה רמרעיון . ואינם עולבים הנעלביםסופם של כל  היהי ךכ, פהתוקכעת במלוא  הא מאיריהלכן  הושתק העלוב

 השכראת  הונטלגה קטרהירח כש השתקש השמשת דוגמ, זושתיקתו עבור נטל שכר הוא ו, "אהרן וידום"בפסוק 
 .וגמל לו על כךלטובה את שתיקת אהרן  ים חשבקל-אה ךכ, בגבורתו לצאת

 

  (יב' יויקרא " )משה אל אהרן ואל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים וידבר"
משה והכי מתאים היה " ויאמר משה אל אהרן ולאלעזר ולאיתמר בניו"לפני כן נאמר גם הלוא , רבינו בחיישואל 

ומתרץ ? יותבין שתי הפרש "ושכר אל תשת יין"פרשת משה ב הפסיקמדוע , דבריו אליהם בפעם אחתכל ת יאמר א
כי , דרך ארץ שחייב אדם לנחם אבליםנו פרק באות הוא כדי ללמד" ושכר אל תשת יין"פרשת משה ב מה שהפסיקש

על הפסוק ל "זחשדרשו ולומדים זאת ממה , לנחם אותובא ה "הקבשני בניו נדב ואביהוא ומות תאבל כאן על אהרן ה
בור יהדלכן התייחד , החולהאברהם אבינו שהיה לבקר את ה בא "שהקב, (בראשית יח)" באלוני ממרא' ה וירא אליו"

אף  ?מה הוא רחום"ל "זחדרשו ? לשם מה חשוב הלימוד הזהו. "הרן לאמראל א' וידבר ה" אמרשנלאהרן לבדו 
מה הוא מבקר  .אף אתה היה מנחם אבלים ?אבלים מנחםמה הוא  .אף אתה היה חנון ?מה הוא חנון .אתה היה רחום

כלומר צריכים אנו ללמוד ממידותיו " מתים קבוראף אתה  ?מה הוא קובר מתים .אף אתה היה מבקר חולים ?חולים
 .ה ולנהוג כמוהו"של הקב

 

 (ב' ויקרא יא)" זאת החיה אשר תאכלו"

  (מדרש" )רבא אמר לא ניתנו מצות אלא לצרף בהן את הבריות - צרופה' אמרת ה"
זה השלחן אשר "שנאמר  .(נהברכות " )לחנו של אדם מכפר עליווש"ל "חזמרו אעל פי מה " פנים יפות"מבאר ה

דכתיב עלייתו ונו תיקו הוזושבמאכל הטוב את  תומבררפת מצרוכל אאדם הה שאכילהש, (כב 'יחזקאל מא" )'לפני ה
היינו שיכוון באכילתו להעלות את ד, "אותה תאכלו"ב וכתשגם שם גבי דגים גם לנכון דבר זה ו" אותה תאכלו"

  . ן הקרבןיעניבכמו רעיון הוא המאכל ואת להעלות האכילה הניצוץ הטוב שבעצמותו כמבואר בספרים בכוונת 
שצריך הכוונה היא לפי פשוטו ש, (ד 'איוב יד)" מי יתן טהור מטמא לא אחד"כתוב האת " פנים יפות"ה פירשעוד 

את אין כח לברר  ,של טהרה שאין בהם אלא סימן אחד השפן והחזירכמו בגמל  ,סימן אחדשני סימני טהרה אבל 
כי " רע"טריה של זהה לגמהיא מאתיים שבעים ו "טמאטהור "מבאר על פי הרמז שגימטריה של ו, הטהור מהטמא

שלא דבר שכל ל "חזמרו וא .חמשים שערי טומאהלהרומז שים חממספרו  "טמא"ו מאתיים עשריםמספרו  "טהור"
 ישראל להעלותם מטומאהשל  םחובכיש , אפילו הגיע לשער הארבעים ותשע, לשער החמישים של הטומאההגיע 

לשער החמשים שאז אין תקנה ישראל ה כדי שלא יכנסו תהיחפזון יציאת מצרים בשל "פי שהסבירו חזלטהרה כ
 "חדלא א"הכתוב  אמר מה ש הזו, להעלותם

 

 (יא לדויקרא )״מכל האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמא״ 
הגר״ח קנייבסקי מסביר ? 'ועם מדוע כאן היא ' ללא האות ותורה בדרך כלל כתובה בהמילה ״יבוא״ לכאורה 

 םשמכשירי םימשקששה עוד על לרמז על מנת , מיותרת' ף וכתובה בכתיב מלא" יבוא"מילה הש ״טעמא דקרא״ב
 ."'ם'ד 'ט'ח'ש 'ד'י", מיםאשר הטומאה חוץ מאת הלקבל 
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