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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 לאהרן ולבניו ולזקני ישראל"

הכתוב מר כאן וא" ומפתח אהל מועד לא תצאו שבעת ימים עד יום מלאת ימי מלואיכם: "בפרשה הקודמת נאמר
יה ה. הידועיום הוא אותו היום הל ש"זחואמרו . ביום השמינימשה ם לה אלו קראההימים ת אחר שנשלמו שבעלש
רמז למה שאמרו  וזהש" צרור המור"אומר ה. עטרות השנויות בסדר עולם' ח ניסן שבו הוקם המשכן ונטל י"ר זה
ובו ביום חזרו . לת כל המעשיםיתחהזה היה והיום . ראשוןהראש חדש ביום ראשון ויה בשמיני למילואים הל ש"חז

שכינה הכמו שבבריאת העולם עיקר  ,ולכן. מאמרותתקיים העולם שנברא בעשרה וביום הזה ה .העטרות למשכן
זה היום הראשון לכהונה היה  ולכן. כמו שהיה בראשונה "נראה אליכם 'כי היום ה"אמר כאן , בתחתוניםהיתה 

 . וראשון לשכון שכינה בישראל ראשון לירידת האש. שבו הקריבו קרבנות צבור גם כן ,ראשון לעבודההו
 

 (ג 'טיקרא ו) "קחו שעיר עזים לחטאת"
יש בידכם , לה ויש בידכם בסוףחיאלא אמר להם אתם יש בידכם בת? תר מאהרןיומה ראו ישראל להביא וכי "

יבוא שעיר ויכפר על  ',ויש בידכם בסוף ׳עשו להם עגל מסכה( במעשה מכירת יוסף)לה ׳וישחטו שעיר עזים׳ יבתח
 (מדרש) "יבוא עגל ויכפר על מעשה העגל, מעשה שעיר

על להם כפר שיקרבן נוסף , יחד עם קרבן הכפרה על מעשה העגלהיו צריכים ישראל להביא מדוע , נשאלת השאלה
מתן פילו את סוף וא קריעת ים תיציאת מצרים ואאת מכירת יוסף החטא של מדוע עיכב ו ?מכירת יוסףשל מעשה ה

היתה שגם אם  ליוסףתם טענ. יוסף על חטא מכירתשעד עתה היה לאחים תירוץ חזק " משך חכמה"מתרץ ה? תורה
בחטא ך א. אלא היה עליו להוכיחם קודם, אין זה אומר שהוא צריך לרוץ ולספר לאבא, ראה אצלם מעשים רעים

הוכיח אפשרות ללא היתה שליוסף בזה התברר ו, אותוהרגו כאשר חור הוכיח אותם על רצונם לעשות פסל הם העגל 
 חזר והתעורר חטא מכירת יוסףזו הסיבה ש .להוכיחם באמצעות אביולכן יוסף נאלץ ו יהרגוהומחשש ש, את אחיו

 .זההחטא ההביא כפרה גם על ישראל הוצרכו ו על ידי חטא העגל
 

 (ד ' ויקרא ט) "נראה אליכם' כי היום ה"

את מוציא שמשה שנראה  "אליכם נראה"הרי באמירת ? "אלינונראה "מר ולא או" נראה אליכם"משה  אומרמדוע 
 "ונקדש בכבודי"ה למשה "הקדוש על פי מה שמבואר במדרש שלאחר שאמר הקב" אלשיך"מבאר ה? עצמו מהכלל

. למותאחד משניהם עתיד שות דאוידע בוהוא אך  ?בו או באהרן ?יתקדש הביתבמי סתפק המשה  (מג 'שמות כט)
" אליכם"מדוע אומר משה ו, ן צערל זהו לשו"שלפי חז, "ויהי"והדבר מסביר מדוע מתחילה הפרשה בלשון 

קח "אמר לאהרן לכן , על אחיו ואמשה חושש על עצמו  הביום השמיני הי" וי"ודאי עתיד להיות שכיון ש. "אלינו"
 להביא כפרהוה צטוומהעובדה שמשה לא ה, יכפרו על עצמםש ..."ואל בני ישראל תדבר". וכפר על עצמך ..."לך

" לי"לא אבל , ותדאונראה בו "אליכם"כלומר , "נראה אליכם' כי היום ה"כן אמר ל, הוא הבין שהוא זה שהולך למות
 . ועלימדבר ין יחשש פן הענמה

 

 (ג' ויקרא י" )אהרן וידום"

 . מותםאמצעות שנקדש ב' התנחם בקידוש האהרון שששתיקתו זו של אהרון נבעה מכך  "ספורנו"מבאר ה
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 (ז' ויקרא ט)" קרב אל המזבחויאמר משה אל אהרן "
 (י"רש" )שהיה אהרן בוש וירא לגשת אמר לו משה למה אתה בוש לכך נבחרת"

ה והכהונה הית היה עתיד להיות לויאהרן ש (יד' שמות ד" )אהרן אחיך הלוי"על הפסוק .( זבחים קב)ל "זאמרו ח
שמשה סירב לשליחות של הוצאת בני ישראל ממצרים הוא נענש בכך שהכהונה אך כיון , ה להיות של משהרואמ

, כל מקוםתנותו מוענונבע ממשה למרות שסירובו של ו, לוימשה יהיה יהיה כהן ואהרן מעתה ו עברה לאהרן אחיו
שאת הלקח הזה מעביר משה לאהרן בשעה שאהרן מהסס לגשת " פנים יפות"אומר ה. 'ציווי הלין ראוי לסרב א

 "?לכהונה ואיך תסרב גם אתהאתה הלא בשביל זה נענשתי ונבחרת "מר לו ואלמזבח ו
 

 (כב' ויקרא ט" )אהרן את ידיו אל העם ויברכם וישא"
  (י"רש" )ישא, יאר, יברכך, ברכת כהנים"

יוצא , "ישא" "יאר" "יברכך", י שאומר שהברכה שברך אהרן את העם היתה ברכת הכהנים המוכרת"לפי דברי רש
 "כה תברכו את בני ישראל לאמרדבר אל אהרן ואל בניו "שבה נאמר , בחומש במדבר" נשא" פרשתשואם כן 

ויהי ביום כלות משה "נאמר ך לברכת הכהנים סמושן יוכהדבר הגיוני ו. וזפרשה מוקדמת להיא ( כג 'במדבר ו)
באופן , אהרן פרשט ייתכן לומר שי אינם הכרחיים ובהחל"ן שדברי רש"הרמבאך ( א 'זבמדבר )" להקים את המשכן

כפיו  ויפרוש' שלמה לפני מזבח ה ויעמד"שנאמר , שעשה שלמהפי השמים וברך את העם כאל כפיו את  ,ספונטני
זכיר מלא ן לכ, (נה 'א ח"מ)" ויעמד ויברך את כל קהל ישראל קול גדול לאמר"ושם נאמר , (כב 'א ח"מ)" השמים

 . לעשות כן אותווה יצמשה הכתוב ש
 

 (כב 'טויקרא )" וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים"
חטא באיזה נדנוד הוא רגע אולי בכל עצמו בכל עת ואת א תמיד לבדוק ישמדרגת הצדיק ה" נעם אלימלך"מבאר ה

 רמזשמ השלמיםקרבן ו הלב שבא על הרהורה עולבחטאת ובז וזה רמ .והוא מהרהר תמיד בתשובה ,חטא והרהורשל 
היא " אהרן את ידיו אל העם ויברכם וישא"וכוונת הכתוב , עושה שלום בפמליא של מעלההוא ש, דביקות שבועל ה

  .קצת יורד ממדרגת ואהזו להעם ועל ידי תשוקתו היא להטיב תשוקת הצדיק ש
 

 (ב' י" )'ותאכל אותם וימותו לפני ה' אש מלפני ה ותצא"

א הי, "'וימותו לפני ה"כוונת הכתוב ו, "ותצא אש", לקו באשלכן גם חטאו באש ושבני אהרן  רבינו בחיימבאר 
כי אין לומר שנשרפה  .תוך גופם דרך חוטמיהם ואז נפרדה נפשם מגופםלנכנסה  שהא, מהגוף הנשמה להפרדת

אמר משה לאהרן אחי יודע הייתי "ל "זחואמרו , (ויקרא י) "בקרובי אקדש", "קרובי"נשמתם שהרי הכתוב קראם 
מעלת נפשם גדולה שואין ספק . "עכשיו יודע אני שהם גדולים ממני וממך, בך אווהייתי סבור או בי שיקדש הבית 

אחרי "פרשת קריאת ביפורים הכם מיתתם ביווזו הסיבה שמוזכרת  עונותםשהרי מיתתם היתה כפרה על , אהבלם לעו
ללמדך שמיתת  ?ביום הכיפורים ואביהואמפני מה נזכרה מיתתן של נדב ", (יומא)בירושלמי  ובאמפי שכ. "מות

 ". בכתנותםוישאום "שהרי הכתוב מעיד פו וגם אין לומר שגופם ומלבושם נשר. "צדיקים מכפרת
 

  (טז' ויקרא יא" )היענהואת בת "
 האםאת לאסור שאין צורך " חזקוני"מסביר ה? עצמה" היענה"ולא אוסר את " בת היענה"מדוע אוסר הכתוב את 

 .את עצמם מבשר היענה יםליבדואנשים מ, שהיא ממילא אינה נאכלת היות שבשרה קשה כעץ כיון" יענה"דהיינו ה
 

  (מג' ויקרא יא" )בם םאל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא תטמאו בהם ונטמת"
? ב. טמטום. א, א׳ללא האות  "ונטמתם"לכן שנכתב פירושים ל ישנם שני "שלפי חז "פני דוד"א ב"רבינו החידאומר 

הגורם  שיעשה דברעל ידי טמטום הלב אפשר לתקן קצת  תשאהוא ונפקא מינה בין שני הפירושים  .סילוק שכינה
 כל שאינו"ל במדרש ש"חז מאמראת בין יתן להובזה נ .תקןלן נית אלשכינה ה סילוקאבל את . הרחבת שמחת הלבל

, ל"בחז המבואר אך על פי? לכאורה מה הקשר בין שני הדבריםו. "מצרים מודה בפרשת שרצים כאלו כופר ביציאת
גורם עד שונעשה הוא עצמו שקץ  נפשואת האוכל שרצים משקץ ש, לטומאה מבפנים יש חילוק בין טומאה מבחוץש

כופר זאת כחיש לכן אדם המ, "בתוך טומאותם ושכנתי"ב וכתשעליה מה שאין כן אם נטמא בחוץ  ,סילוק שכינה
היו נכנסים  אםטומאה שהיתה בהם לבעת יציאת מצרים יש הפרש בין הטומאה שהיו בה כיון ש, מצרים ביציאת

ומי שמכחיש שיש דרגות בטומאה ואין הבדל בין שער החמישים בטומאה לשאר , טומאהל השים שיחמשער הל
קודם שם מלהוציאנו שמטרתם ביציאת מצרים  מרגיש בתוקף הרחמים והנסים שנעשוהשערים הוא בהכרח אינו 

 .בכניסה לשער החמישים נאבד הזמן כדי שלא
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