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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 ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 
  ויקרא ט' ז(" )עלתך חטאתך ואת המזבח ועשה את אהרן קרב אל ויאמר משה אל"
 (מדרש) "חטאתך ואת עולתך ו למה אתה בוש קרב אל המזבח ועשה אתינרב שהיה אהרן בוש, ואמר לו משה"

קרב התכן לא רצה לול ממעשה העגלהתבייש אהרן שלומר המדרש שכוונת  ב"ראש דוד"רבינו החיד"א מבאר 
חטאת בסרך עבודה זרה,  הלא על ידי זה יצא לאור משפטך שלא? בוש למה אתה :אמר לו משהעל כך  .למזבח

מוכיח שלא  זהסדר  ."עולה"למת קוד "חטאת"שה ,"תךחטאתך ואת עול ועשה את"מה שנאמר ראיה לכך היא וה
 יתפרסםבזה ואדרבא  ."חטאת"קודמת ל "עולה"הזרה  עבודהשל חטא כפרה על כיון שבפגמת באיסור עבודה זרה, 

 . שמיםשם להיתה נתך וכוש ישראל וידעו כל ,במעשה העגלמחטא שאתה נקי לכל 
 

 יא' א(ויקרא " )דברו אל בני ישראללאמר אליהם,  משה ואל אהרן אלוידבר ה' "
קשור ינם יענרוב בכהנים, אבל הן ו שראלביהן  נוהגותמז( -אהמפורטות בפרשה )פסוקים המצות ש הרמב"ןמבאר 

גם הקדשים. ומלמקדש ולאכול כיון שהם צריכים להיכנס שמר תמיד מנגיעת הטומאה, יהם צריכים לה .כהניםאל ה
הכהנים הצטוו הכהנים. וומי שמטפל בו הם  ,קרבןכך  להביא עלם חייבימצוות אלו, הם בים גגושכאשר ישראל 

הטמא והטהור על י( והם צריכים להורות לישראל  'י ויקרא) הטהורלהבדיל בין הקודש ובין החול ובין הטמא ובין 
 ". אל בני ישראל דברו"שניהם את הכתוב וה ון, וצשיזהרו בהם, לכן היה הדבור הזה אל משה ואל אהרכדי 

 

 יא( 'יא" )ויקרא לא תאכלו ואת נבלתם תשקצו מבשרם"
בא  "לא תאכלו מבשרםואמר " "לו סנפיר וקשקשת בימים ובנחלים כל אשר איןאת "באכילה הכתוב  אחר שאסר

 םלא יעשה בה ,דגים טמאים"ז"ל חכך דרשו ו .םלומר שאסור לסחור בהכ ,"את נבלתם תשקצושגם "לבאר הכתוב 
שמונה דברים שאסור מסכם ואומר שבהלכה היהודית יש בסך הכל  רבינו בחיי ."סחורה, שנאמר ואת נבלתם תשקצו

 . םפחיתותהאחרים זה משום , וארבעה םוחשיבות םמעלתמהם זה משום ארבעה ם. לסחור בה
, לפי "בשל הקדש םמשתכרי אין"ז"ל חשאמרו  -הקדש  ם הם:מעלתהדברים שאסורים בסחורה משום  תארבע

הכסף ולי הזהב נאם ה'  לי: "ממון, כי הכל שלו, שנאמרהוח והרחבת וקב"ה צורך בראין לו ,שההקדש הוא להקב"ה
. שיהיה מוצנע ברשותו לבדק הביתצריך אלא  ממון ההקדש(, וגזבר ההקדש אינו רשאי לסחור ב')חגי ב "צבאות
כי לפעמים יבא שבוי ויצטרך  .ולהוציאן מרשותו כלל צדקהסחור במעות של ללממונה על הצדקה אסור  - צדקה

יצטרך לכסות את שבידו וימותו ברעב, או  ואיןיצטרך לזון את העניים שלפדותו ולא יהיו בידו מעות מזומנים, או 
מום ואי  בהםשנפל בהמה בבכור ומעשר אין לסחור  -בבכור ומעשר  וח אלא הפסד גדול.והערומים, ואין זה רי

 פירותם. , אבל לא שיסחר בה(')דברים טו" בשעריך תאכלנו"שכתוב  מו אפשר לשוחטן במקדש אלא שיאכלם, כ
 . "לאכלה ולא לסחורה"ז"ל חשדרשו שביעית  פירותאסור לסחור ב - שביעית 

 רבינו בחיי. מבאר ורמשים שקצים ,טרפות ,נבלותשל בשר  הם פחיתותםהדברים שאסורים בסחורה משום  תארבע
לומר שהתיר לך הכתוב כ, "או מכור לנכרי" אמר הכתובמו ש, כםמכרלך למותר אם יש מהם ברשותך, אמנם ש

לסחור יתר אבל אין ה .אלא שהיא נהייתה נבלה או טריפהלאכול אותה היתה ונתך וכשרה וכ שהיתהלמכור בהמה 
 והטהורות.   הכשרותכשאר הבהמות  םבה

 
 

 746 מס  עלון בס"ד

 לעילוי נשמת : יוסדהעלון מ
 חביבה חיה בנימין בת גורג'יה ז"ל          ז"ל צחק בנימין בר שוריןי  ז"ל  יצחק בן חמו בר אסתר

 נלב"ע יא' ניסן תשס"ז       אדר ב' תשל"ג נלב"ע יג'  נלב"ע יג' אדר ב' תשס"ה

 התנצב"

 

 חיפה ת"א י"ם זמני השבת
 18:35 18:44 18:28 כניסה 
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 מדרשתע"י  אורלצא יו

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

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

 

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

 אריק שלום בר גורג'יה ז"ל נלב"ע יז' תמוז תש"ף

 תנצב"ה

 
 

 הגיגים לפרשת השבוע
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  (ד ויקרא י'" )ואל אלצפן משה אל מישאל ויקרא"
  (מדרש)" להם נטמאו ולא ,היו כהנים ואיתמר אלעזר שהרי ,למתים מטמאיםכהנים  אין ,אמרו ןאכמ"

 על  םשהכהנים מוזהריהרי כתוב בפירוש , שה על דברי המדרשהימת" מובאת דעת זקנים מבעל התוספותב"
 באמת , ו(ויקרא כא' א) "בעמיו לנפש לא יטמאאמור אל הכהנים בני אהרן... ממה שכתוב " מתטומאת 

היה להם דין של "כהן נים גדולים אלא ההלוא אין הם כ לאחיהםאלעזר ואיתמר נטמאו מדוע לא נשאלת השאלה 
ביום ש ,הדיוטים םכהניהכוונה היא ל "למתים םמטמאי םהכהני"אין שצים שמה שנאמר במדרש ומתר ?"דיוטה

בכור "הרב רש פיגם מביאים שכך ו ם.גדולי םכהנישל  דיןביום הזה יש להם ו ,לקרובים םטמאינהם אין חתם ימש
 רו על פריעה ופרימה לא הוזה םכהנים הדיוטיף על פי שאש (ו ויקרא י'" )תפרעוראשיכם אל על הפסוק " "שור

 ומדייקים זאת ממה שנאמר בהמשך שהסיבה  .גדוליםככהנים  םביום משחתם הרי הם, לקרוביה םטמאיושהם נ
 ."םכעליה'  משחתכי שמן היא "

 

 (ו 'יאת השרפה" )ויקרא ואחיכם כל בית ישראל יבכו "
 אהרן את בכו מה ומפני 'משה את ישראל בני ויבכו' אומר הוא ובמשה. 'ישראל בית כל יום שלשים אהרן את ויבכו'"

 לאשה ולא לאיש אמר לא שאהרן ?ישראל בית כל ולא ישראל בני אלא בכו לא ומשה ,ישראל בית כליום  שלשים
  (מדרש" )'משה את ישראל בני ויבכו' בו נאמר ,שהוכיחם מפני משה אבל .סרחת
ותו משמע (במדבר כ' כט" )ויבכו את אהרן שלשים יום כל בית ישראל"אהרן שנאמר במיתת  הממדרש בא בומלפי ה

וההסבר לכן  " ללא המילה "כל".ויבכו בני ישראלנאמר רק "בו שמשה במיתת  מה שאין כן. בכו נשיםהיא שאפילו ה
  .אשה ואאיש כיח הוומעולם לא  "אוהב שלוםשהוא "ה תדתו של אהרן היימשום שמהוא 

 ?"כל בית ישראל יבכו" ,נדב ואביהואבמיתת כאן, מדוע נאמר  ,הנצי"ב מוואלוז'ין ב"העמק דבר"לפי זה, שואל 
של אביהם שהיה "רודף שלום"? ומתרץ שההבדל הוא שאצל אהרן בכו דה ימהאת היתה להם ם גא לא מצינו שוהל

אבל היה זה  "כל ישראל"בכו אמנם  אצל נדב ואביהוא,ואילו  , וזה העניין הגדול."שלושים יום"במשך  "כל ישראל"
 . שמתו נשים על גדולי ישראלהאפילו נה כבתשזה חריג ואין  ,קבורההת הגופות ובשעת הוצארק 

ומה יעשה האדם  ,בהתעוררות הלבא בכיה תלויה לוהבכו? צריך להבין כיצד ניתן לצוות את בני ישראל שידיין אך ע
 "יבכו את השרפה"במה שכתב י, בככיצד יגיעו לידי לבאר בא וב הכתשצי"ב אלא מתרץ הנ ?שאינו מתעורר לבכי

דבר  ואאיזה צער מי שיש אין כאן ציווי לבכות אלא המלצה ל. ו"עם השרפהשל "משמעות ב "על השרפה" ומכ
את להעלות היא שעה רצויה המוטל לפניו, כי אותה יבכה באותה שעה שהמת שולבכות לפני ה', עליו להתפלל 
 מת. עושה בזה להוא כבוד שהמפני  ,מבוקשואת בכיותיו ו

 

 (טי' ויקרא " ). ולא תמותו...יין ושכר אל תשת אתה ובניך"

נבואה שורה מתוך השידוע שאין מעלת אהרן ובניו. הכתוב את כאן הודיע ש רבי אברהם סבע ב"צרור המור"אומר 
היה ן אהרן . לפי שרצו"אהרן לאמר אל 'הוידבר שנאמר "אל אהרן ישירות  הדיבורתייחד העם כל זה ועצבות. 

, בעת צערו ואבלוגם שכינה ממנו הסתלקה הא לכן ל ,הדין בשמחהאת והצדיק עליו , מוסכם עם רצון בוראו
של מנהג הפך יהשזה  "יין ושכר אל תשת"לאהרן תוב כה. ואמר ום אותו ולנחאות לשמחבאה אליו  הנבואהו

ו ישתכדי ש( משלי לא' ו)" תנו שכר לאובד ויין למרי נפש, שנאמר "ה לתת להם ייןונפש שמצוההמתאבלים ומרי 
 להית. -הא אחר שהוא היה שמח על הגזירהמ ,"יין ושכר אל תשתההיפך ". ולאהרן נאמר את צערם ווישכח

 

 י' כ(ויקרא ) "בעיניו וייטבוישמע משה "

שמחה שמח הוא  ,שמע את דברי אהרן אחיומשה לאחר ש" שספורנומה כוונת הכתוב "וייטב בעיניו"? מבאר ה"
 . הוטב בעיניוזה מה ש, לעניין ולהורות מצבאת ההיטיבו לראות הם שועל כך  ,אחיו ובניושל  סברההב יעל טגדולה 

 

 ב(  'יאויקרא ) "זאת החיה אשר תאכלו"

 "זאת החיה"שמה שנאמר בזוהר הקדוש פי המובא  את הפסוק על רבי אלימלך מליזנסק ב"נועם אלימלך"מבאר 
 . שעל ידו יש לנו אחיזה וחיות ו, פירוש"אשר תאכלו"והכתוב , הקדוש 'ה לערמז מ

 

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

בדילי אינשי מינה ומתוך  יםליבדואנשים מ ." כיון שהיא ממילא אינה נאכלת היות שבשרה קשה כעץיענהדהיינו ה"
 שבה היא אוכלת את הברזל.  קושי

 
 

 

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

 לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו :חברת הבקשות "מאיר השחר"
 20:30-21:30בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת  בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו"דף יומי" שיעור  :מדרשת "ויזרע יצחק"

 052-3268315טלפון:  - להשאלה לבירור פרטים ו
 

 Yossef.Benhamo@gmail.com או בדוא"ל: 052-3268315טלפון: ניתן להפנות לוהערות ות האר

  לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:
 , יוסף בנימין בר חביבה.אסתר רבבן חמו אליהו 
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