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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 'טזויקרא ) "וימותו' אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה"

 אך לפי זה לא ברור מה כוונת . שהורו הלכה בפני רבןנדב ואביהוא מתו משום , במדרשרבי אליעזר לפי 
 אך לפני כן יש להבין  ,"קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמתרץ ? "וימותו' בקרבתם לפני ה: "הכתוב
 ה ברא "ומסביר שהקב? וכראוי כדתהיתה הורה ההוראה שהמורה הלכה בפני רבו חייב מיתה אף על פי שמדוע 

 השתלשלות כי , נשרףהראויה לו הוא מיד וכל מלאך שנכנס לפנים ממחיצתו , מחיצות מחיצותאת העולם 
 דרך  ,ת לעולם האופניםומעולם החיו, לעולם החיות ,כסא הכבוד שזהו מקום ,מעולם השרפיםהיא העולמות 

 כך הדבר גם אצל . תתבטלהמציאות שלו מצמצום שלו הוהנה אם מלאך אחד עולה למעלה מ. צמצום
 , ומהם לנביאים, ומבניו לזקנים, ומאהרן לבניו, וממשה לאהרן, שכינתו במשה רבינואת צמצם ה "קבה, ישראל

 נכנס אהרן ושנה לו משה  ,מפי הגבורה משה למד? כיצד סדר משנה"ל "זחאמרו ו שכמ, ומהם לכל ישראל
 נסתלקו בניו אלעזר ישב לימין  ,בניו ושנה להן משה פירקן ,משה נכנסו לשמאלנסתלק אהרן וישב  ,פירקו

 נכנסו זקנים ושנה להן משה פירקן נסתלקו זקנים נכנסו כל העם ושנה להן ... משה ואיתמר לשמאל אהרן
 נסתלק משה  ,וביד כל העם אחד ,וביד הזקנים שנים ,יד בניו שלשהב ,אהרן ארבעה בידנמצאו  .משה פירקן

 נמצא ביד הכל  ,נסתלקו בניו שנו להן זקנים פירקן ,בניו פירקן להןנסתלק אהרן שנו  ,ושנה להן אהרן פירקו
 ם צמצום שלהם ולא שאלו את משה רבהיותר מלמדרגה גבוהה ובני אהרן רצו לעלות :( עירובין נד)ארבעה 

 ואהרן  ,לאהרןיעביר משה ש ,ולא על ידי משה, ישירות' שהם יקבלו מהעל מנת ', לפני ה םעצמאת בו יקרהו
 צמצם ה מ"קבה, כל ישראל ובכל דור ודורלוהוא הדין . ונשרפו םתבטלו ממציאותמשום כך הם ה, להםיעביר 

  ובו ורוצה לעלותוהמורה הלכה בפני ר, לכל ישראל םומה, וממנו לתלמידיו, שכינתו לגדול הדוראת 
 חייב , מרבםות שלא על ידי המשכת הצינור, ה"קבצמצום שלו ללמוד בעצמו ולקרב את עצמו להממדרגתו ומ

 למשה ות נוריצהשלא על ידי המשכת  'עצמם להאת בו יקרם הכלומר ה, "'בקרבתם לפני ה"וזהו . מיתה
 . שקרה המלכן קרה להם , הםילאוממשה לאהרן ומאהרן 

 

 (ב' טזויקרא " )אחיךדבר אל אהרן "

 , ואחיהוא כי הוא לומר למשה להזהיר את אהרן " אחיך"לזה שהכתוב מדגיש טעם שה ן"הרמבמבאר 
 אין הדבר כך , כלומר אתה יכול להיכנס אל הקודש בכל עת שתרצה, "בבל יבא"שאתה אינך שידע שלמרות 

 ן חולק על האבן עזרא שאומר שמהפרשה ניתן " הרמב". בבל יבא"הוא אחיך אצל אהרן ולמרות שהוא 
 תמיד כי , ומר שהדבר אינו מחייבוא. אש הקטרת לפניםאת הכניסו ללמוד שחטאם של בני אהרן היה שהם 

 כדברי האבן ואם , (ד' במדבר ג)" בהקריבם אש זרה"את מותם הוא מזכיר את עוונם ואומר הכתוב שמזכיר 
 כל שכן , אביהם שלא ימותאת אהרן אזהרה שהזהיר משה איה היא מהוהרשנכנסו לפנים עזרא חטאם היה 

 ועוד כי איך יעלה על דעתם לבא . שתהיה ראיה שנכנסו שתויי יין בעבור האזהרה שנאמרה לאהרן עצמו מיד
 ולמה , הקטורת על המזבח הפנימיאת כי אהרן הקטיר  ?שםללא נכנס אפילו אביהם היום אל המקום אשר 

 . טורת שלהם לפנים משלויכניסו הם הקש
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  (א 'טזויקרא ) "וימותו' בקרבתם לפני ה"
קול ומראה וריח אין בהם משום "ש (וכפסחים )ל "חזמה שאמרו לפי , "נחל קדומים"א ב"רבינו החידמסביר 
קדש  האומנים בתיבות כדי שלא יזונו עיניהם מבית לולין היו פתוחין שבהן היו משלשלין את ותניא, "מעילה

 כמו שנאמר "בקרבתם"הכתוב מר ושאמה וזה . "יםהקדש מעלה עשו בבית קדשי"ה הגמרא שומסיק, הקדשים
ששונה  ."'לפני ה"לזה אמר , משום מעילה מראהכי היינו אומרים שכמו שאין ב, ('דשמות כ)" םיקל-ויחזו את הא"

שנאמר  מאזמיתה עליהם ה כבר נגזרכלומר , "וימותו"שנאמר  וזה, זה עלמיתה בעבר תחייבו כבר הכבוד ה׳ ש
אצילי בני ישראל לא  ואל"ב וכתשמחת התורה כאת לערבב ה "קברצה ה לאשוכמו שאמרו , "יםקל-ויחזו את הא"

 .כבר לשעבר "וימותו"כן אמר הכתוב ל, "שלח ידו
 

  (ב 'טזויקרא ) "אל פני הכפורת"

ומר כ, עון אשר על הארוןאת השהתשובה והחרטה מכפרת  ,לשון כפרההוא מ" כפורת"ש" נעם אלימלך"אומר ה
 "ןארו"הו, ה"הקב יהיה לימודו לרצון לפניבכך על עונותיו וות ודותלהתחרט ועל האדם להקודם לימוד התורה 

 . מונחת בארוןהתורה רמז על התורה על שם שמ
 

  (ג' ויקרא טז" )בזאת יבא אהרן אל הקדש"

כיון . שהוא זמן הגאולההתלמיד חכם רמז על שמ "בזאת יבא אהרן"סוק פהאת  "חנוכת התורה"רבי העשיל במבאר 
 מקרביםתשובה ותפלה וצדקה "נחכה לו כי עדיין לא בא על פי שיתמהמה וואף . ח"תהיא בגימטריה ת "זאשהמילה 

 וזה. "אם בקולי תשמעו: "על הפסוקלרמז , 631הוא חד בגימטריא אכל שן "ל ממו"ם קו"והם צו "הגאולהאת 
זמן שמדבר על  "ת"היתה זא' מאת ה"פסוק של ההפירוש גם וזה . יבא אהרן אל הקדשת "בזאיפירוש הכתוב 

אימתי ' :יהושע בן לוי למשיח' אמר ליה ר( "סנהדרין)א בגמרא מובאבל . "היא נפלאת בעינינו"אך הלא . הגאולה
היום אם "אליהו כוונתו היתה אמר ליה  'בי שקורי קמשקר'אמר רבי יהושע . ולא בא 'היום' :אמר ליה '?אתי מר

 . "נשמחה בונגילה ו' עשה הם היו"אומר הכתוב ולזה . "בקולי תשמעו
 

 (ד' יזויקרא " )יחשב לאיש ההוא דם שפך דם"
כענין  ,הפירותכי לא הותר לו אלא , למאכל םחיים אסוריהבעלי ל אדם הראשון היו כל שבזמנו ש רבינו בחיימסביר 
תחייבו כליה בדור העד ש, (בראשית א) "הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע ואת כל העץ אשר בו פרי עץ" שכתוב
וץ למחנה חממי שישחט במחנה או הכתוב שכאן מר ואועל כן , םאכלללנח  לו בזכותו של נח ואז הותרונצ המבול

יחזור לאיסורו ו, דם האדםאת כאלו שפך , "דם יחשב לאיש ההוא דם שפך", הביאו תחלה לאואל פתח אהל מועד 
 .השור כמכה איש שוחט, הראשון שהיה בזמנו של אדם

 

 (יג' יזויקרא ) "יצוד ציד חיה או עוף כי"
או ביוקר  ,ובאין לאדם על ידי טורח גדול ,והם מחוסרי צידה ,לפי שבשר חיה ועוף אינן בנמצאש" כלי יקר"אומר ה

 ,הדםכסוי  ל ידיצריך לעשות היכר ע ןכל הבשר עם הדם עאת פן יאכל יש לחוש  ביותרומצד היות הדבר חביב עליו 
 .בהזמנה זו י אםיאכל בשר כ שלא ,למדך תורה דרך ארץמכאן "( חולין פד) אמרו ל"זחו

 

  (ה 'יח) ״'שה אתם האדם וחי בהם אני האשר יע"
אמרו ( כח מגילה)ומאידך  לעולם הבא״ כל ישראל יש להם חלק: "אמרנ (צ סנהדרין)בגמרא  ,"חפץ חיים"מקשה ה

ומדוע , לכל ישראל יש חלק לעולם הבא אם, "שהוא בן עולם הבא מובטח לו, ״כל השונה הלכות בכל יום: חז״ל
. ערך חתונה לבנושעשיר ל על פי משלחפץ חיים״ "המתרץ , אלא ?הלומד הלכות יש לו חלק לעולם הבארק ש אמרנ

 יצא העשיר לקראתו והובילו. כאשר הגיע הרב לחתונה. חתונהלהזמינו ל העיר כדי רבמיוחד ל חהעשיר שלי חשל
, אף הוא מתושבי העיר, דחעני א .שבחתונה שם הניח לפניו ממבחר המאכל והמשקה, בכבוד גדול לשבת ב״מזרח״

עמד  .ואיש לא הזמינו לשבת, לא יצא איש לקראתו, והנה כאשר הגיע. האולם ומיהר אל, שמע על החתונה המפוארת
כל ישראל יש להם חלק ", "חפץ חיים"מסביר ה .וכיבד את עצמו בקצת משיירי המאכלים שנותרו, בפינההעני 

 .מקום מכובד והגון ומזומן לו, הלומד שתי הלכות בכל יום הרי הוא כאחד מחשובי המוזמנים ךא ,"לעולם הבא
 

 (יד' ויקרא יח)" בכל אלה נטמאו הגוים כי, תטמאו בכל אלה אל"
 כי", והוערה יגלואל העריות גם ללא בה ריבקהכתוב את עם ישראל שלא להיטמא אפילו כאן מזהיר , "ספורנו"לפי ה

וזה , בקריבה בלבד אלוה ממש אוערהבגלוי  היההגוים בעריות לא של  םפשעיהתחלת ש, "בכל אלה נטמאו הגוים
 .הביאם לחטוא בערווה
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