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

 

 
 (ד' ויקרא כא" )בעמיו להחלולא יטמא בעל "

פירש , א עמו הרי הוא חוליןיבזמן שה 'בעמיו'תלמוד לומר ? יכול יהיו חולין לעולם. נהג מנהג כזה הרי הוא חולין"
 (. מדרש) "הרי הוא בקדושתו

, "להחלו", לוהפסולה ה אששלא ישא " בעמיולא יטמא בעל "שהכתוב דורש מהכהן " משך חכמה"המפרש 
את  פסול מחללהכמו ש, לעולםוההבנה היא שהחילול מהכהונה הוא . כהונההו מאות מחללתבנישואים אלו האשה 

. בשעה שהוא דר עמה הוא חוליןש, ללהרי הוא ח ,זמן שהיא עמולומר לך שכל " בעמיו" נאמרלכן , ה לעולםהאש
 .בבית המקדש יורד ועובד, הכהן חוזר לכשרותו, רשהלא ג דייןאף שע, נדר לגרששכמו דינו , פרש ממנהאבל אם 

 

 (ח' ויקרא כא" )מקדשכם' כי קדוש אני ה"

יתכן שהכוונה היא ? ה מקדש"את מי הקב? "מקדשכם' אני ה"מתלבט אל מי מתכוון הכתוש שאומר  ן"הרמב
, "מקדשכם' אני ה"אך יתכן גם שהכתוב  "אמור אל הכהנים", ה מקדש את הכהנים כהמשך לדיבורו אליהם"שהקב

כי את לחם "שנאמר , להיך-מאחר שהוא מקריב לחם אהסבר הוא שוה. העםגם והכהנים גם , לםוכמתייחס אל 
לכם ומשרה ועל ידו אני מקדש את כש וןכי, "קדוש יהיה לך"יוצא שעליך לקדש אותו בבחינת , "אלוהיך הוא מקריב

   .ישראלכך שגם הכהנים קדושים וגם עם  .שכינתי במקדשכםאת 
 

 (לא' ויקרא כב)" 'ושמרתם מצותי ועשיתם אתם אני ה"

הקדוש  "אלשיך"מתרץ ה ?"ושמרתם מצותי ועשיתם אתם"אחר שאמר הכתוב " 'אני ה"מה משמעות התוספת 
צוה מ" מלך בשר ודם"מצות שהכל ש, "מלך בשר ודם"ה אינו כמו "בא הכתוב ללמדנו שהקב" 'אני ה"שבאמירה 

ושמרתם מצותי ועשיתם "אלא , ה אין זה כך"אצל הקבאך . וטובת המלך עצמוהנאת גרום ללמטרתם היא על עמו 
 'איוב לה)" אם צדקת מה תתן לו"מו שנאמר כ, "מלך בשר ודם"שאיננו צריך אתכם בניגוד ל "'אני ה"זכרו ש, "אותם

מבקש המצאות ה "הקב..." את ישראלה לזכות "רצה הקב"בבחינת הכל הוא להנאתכם ולטובתכם שמכל זה ראו ו(. ז
 .על ידןלישראל  הטיבמנת ל לעת וומצו

 

 (ג' יקרא כד" )אותו אהרן יערוך"

והלוא קבלה מרבותינו שהדלקת , יערוך אותו אהרן", מצות הדלקת המנורה מוטלת על הכהן הגדול, לפי הכתוב
מדוע כאן ובהקטרת הקטורת דורשים שזו תהיה עבודה . התמיד כשרה בכהן הדיוט לדורותקטורת  קטרתהוהמנורה 

בכהן גם התמיד כשרה קטורת  קטרתהוהדלקת המנורה , לדורות, שאכן" ספורנו"מסביר ה? של הכהן הגדול בלבד
כל , אלא שכאן. היא עבודת הכהן הגדול בלבדהתמיד קטורת  קטרתהוורק ביום הכיפורים הדלקת המנורה הדיוט 

כי בענן " נאמרעל יום הכיפורים ש .יום הכפורים לדורותדין כ ,ין המשכן בכל יוםד היה, דברימי היות ישראל במ
" על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו' כי ענן ה" נאמרהמדבר היות ישראל ל ימי עו( ב' ויקרא טז) "אראה על הכפרת

היה מן הראוי שיהיו מעשה הקטרת והדלקת הנרות נעשים על ידי כהן גדול כמו שנעשים לדורות  לכן (חל' שמות מ)
 . הכפורים ביום

 

  

 694 מס  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' יגע "נלב

 ה"תנצב

 

 חיפה א"ת ם"י זמני השבת
 18:45 11:45 18:54 כניסה 

 04:41 04:48 04:45 יציאה

 04:44 04:51 04:51 ת"ר

 

 "מורא" פרשת

 "והכהנים הלוים" :הפטרה
 ף"תש אייר' טו

 

 

 Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת?שלך ל"ישירות לתיבת הדוא ת העלוןא 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

 אייר ' ע יח"ל נלב"לבנה בת לויזה ז               ף"תש מרחשון' ע כב"ל נלב"פרלה לוטאט בת סימונה ז

 ה"תנצב
 

 

 הגיגים לפרשת השבוע
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 ( טז 'כבויקרא ) "'אשר ירימו לה, והשיאו אותם עון אשמה באכלם את קדשיהם"
היה הראוי ן מ קדושהוא מאחר שהמאכל , אדרבה, הלוא, לאכול קדשיםלכאורה לא ברור מדוע אוסר אותנו הכתוב 

, על פי משל "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמסביר זאת . עצמינואת קדש מנו כדי שנלצוות אותנו לאכול מ
אך אדם , לכבד את המלך ברוב נעימות קולוכיצד יודע וחכם לאדם שהוא מלך אלא הלבית להיכנס  שאין מניחים
כיון שהוא , המלך לא לו להיכנסאין מניחים , באימה בחדריו יםמדועכיצד ו, לעמוד בפני המלךכיצד שאינו יודע 
לא איכפת למלך כל כך  ,בחוץבהיותו כי , ל עונו מנשואדגוית יושטושם ויעשה יתכן המלך  לאוכשיבוא , חסר תבונה

 נהוגלכיצד הנים יש דעת ושכל וכל, ינובעניינהדבר  ךכ. גדול עונו מנשוא, המלך בחדריך בעשותו זאת א, ממעשיו
בקדושה יתירה לאכול מאכלים  אותם וקדש, לחדריו הניםוהכה את "הכניס הקבלכן , בחדר המלך ואיך לעמוד לפניו

בגינת כיצד לנהוג לזרים שאין להם דעת ותבונה אבל , להתנהג כיצדבעבור היותם קדושי עליון ויודעים , קדושים
 .לקדושה זו לאכול מאכלים קדושים כאלוה "הקבלכן לא הכניסם , לםמלכו של עו ,ביתן המלך

 

 ( לב 'כבויקרא " )ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל"

ה על "נו שויתר הקבאומצ, ן חמור ביותרוהוא עו' ל שהעוון של חילול ה"אמרו חז, "תחללו את שם קדשי ולא"
ואת שם קדשי לא  ,ואתם בית ישראל איש את גלוליו לכו עבדו"שאמר הנביא כמו ', לול היעל ח ויתרעבודה זרה ולא 

ין בתשובה לתלות ואאין כוח ו ,יום הכפורים לכפרלח וזה אין כהון ועה לשעל "זח ואמרו, ('יחזקאל כ)" תחללו עוד
, תשובה וייסורים, יום הכיפורים, םלוכדרך הכפרה היא ש' בעוון חילול ה, כמו בשאר העוונות, למרק םסורייבי כח

מאיר נקודת אור ואומר שיש בכל זאת דרך לתקן את העוון של  רבינו בחיי. מהעוון הזה מיתה ממרקתרק הו םתולי
, הסיבה שנכתב בסמוך וז, לליכנגד מה שח 'שיקדש את הדהיינו " תשובת המשקל"והוא בבחינת ' חילול ה

 . "ונקדשתי בתוך בני ישראל"
 

 (טו' ויקרא כג) "שבע שבתות תמימות תהיינה... תם לכם ממחרת השבתוספר"

בני יון שהקדוש שאמרו שכהר וזבל "חזעל פי דברי " שבע שבתות"ת עניין ספירת אמסביר  הקדוש" אור החיים"ה
וידוע , "נדה"הוא החיל עליהם דין של , אליהםלהזדווג ה "קברצה המצד שני ו, בטומאת מצריםעמוק היו ישראל 

שיספרו ה את בני ישראל "הקבוה יצכך , ואז היא יכולה להיטהר, "נקיים 'ז", שבעה ימיםלספור הוא  "הדנ"ן השדי
ימים וכאן  שבעהסופרת רק  "נדה"אמנם ה .חופהה לאלהכניסם ככלה ואפר יהיה שבועות ואז יהיו מוכשרים שבעה 
 . םהשהיתה בשל הטומאה ההבדל נובע מהעוצמה הגבוהה , שבועות שבעהלספור הכתוב ציווה 

 

  (לט' ויקרא כג) "בחמשה עשר יום אך"

חג "ש "חזקוני"מבאר ה? למעט כאן" אך"ונשאלת השאלה מה באה המילה , באה למעט" אך"ידוע שהמילה 
אמנם יש חובת עליה לרגל אך אין חובה להישאר שם כל שבעת ימי  "פסחחג ה"ב. שונה משאר הרגלים" הסוכות

יש " חג השבועות"גם ב. שזהו זמנם שעוריםהקציר וד בטרשהאדם ירושלים רק יום אחד מפני החג ודי להיות ב
ירושלים רק יום אחד מפני חובת עליה לרגל אך אין חובה להישאר שם כל שבעת ימי תשלומי החג ודי להיות ב

היבול כבר  שכל ,"חג הסוכות"אבל ב .תבואתו שלא תתקלקלאת  לקטהוא ממהר ל ,חטיםהקציר ב ודטרשהאדם 
 . יש חובה להיות בירושלים כל שמונת ימי החגתוך הבית ב נסוכמ

 

 (מג' ויקרא כג" )כי בסוכות הושבתי את בני ישראל"

 . רהסכן הוא במ "כי נר מצוה ותורה אור", "כי ברחוב נלין", "כי בסוכות הושבתי"
ובתשובתו כתב , זו מסרהאחד לפירוש ששאלו חכם פירוש ששמע בצעירותו  "פני דוד"מביא ב א"רבינו החיד

וזה  .למעלה מעשרים פסול, מצותן בעשרה כשרש "סוכה עירוב ,ת ״נר חנוכהויש שלש מצושופירש . "עפסיכלמנ"
 מרמז על מצות "כי ברחוב נלין"הפסוק , "סוכה"מרמז על מצות " כי בסוכות"במסרה שלפנינו הפסוק רמז ה
י׳  :הן ראשי התיבות של" יכלמנסעפ"כוונת האותיות ו. "חנוכה נר"על מצות מרמז " כי נר מצוה"והפסוק , "עירוב"
" כי"מעיר שבשלש הפסוקים מופיעה המילה  א"רבינו החיד. סול'רוב פ'וכה ע'ר ס'עשרים נ'מ מעלה'שר ל'כ

 דרךהסבר נוסף למסרה ב א"רבינו החידמוסיף . בשלשת והודין השהשהוא , המרמזת על עשרים אמה ועשרה טפחים
 דעתו בהבלי העולם הכליםאת לא יטריד שו, האדם אצלעראיים יני העולם הזה יענכל א שיהיו וה עיקרשמוסר 

בני  כי בסוכות הושבתי את: "הפסוק: הרמזוזהו . יזכה לעולם הבא אז, ויהיה לבבו פנוי לתורה ומצות, מאליהם
זה צריך  "כי נר מצוה ותורה אור"הפסוק . סוכהמו הכים עראיבעולם הזה ניהם יעניכדי שיעשו את כל " ישראל
  .יזכה לעולם הבא, נפשו בטוב תלין ברחובות הנהר ,"כי ברחוב נלין" ,אזו. אדםה של וייעיקר מאולהיות 

 
 

 

 "ברית יצחק"ו" חנוכת בית"ספרים ל": בית יצחק"ח "גמ( איטר, אשכנזי, ספרדי)י "מבחר תפילין רש": יד יצחק"ח "גמ

 ה יוסף בן חמו"לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע :"מאיר השחר"חברת הבקשות 
 02:02-03:02ת "נוה גן פ" שבת אחים"בית כנסת  ה יוסף בן חמו"בהדרכת ע" דף יומי"שיעור  :"ויזרע יצחק"מדרשת 
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 Yossef.Benhamo@gmail.com:ל"או בדוא 502-6268620: טלפוןניתן להפנות לוהערות ות האר

  :לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 .יה'אריק שלום בר גורג, יוסף בנימין בר חביבה, אסתר רבבן חמו אליהו 
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