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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

 

 
 טז' א(ויקרא "אחרי מות שני בני אהרן" )

 מתו בניולאחר שמיד " ואומר שאחרי מות שני בני אהרןמסביר מדוע מזכיר הכתוב שהדיבור של ה' היה " הרמב"ן
אהרן  תלמשה שיזהיר אהכתוב מר עוד וח(, וא 'יויקרא מהיין ומהשכר שלא ימות )הכתוב  ותוזהיר אשל אהרון מ

יום הו אותביום המחרת למיתתם, כי בו לאהרון נאמרו שתי המצות האלונראה לומר ששלא ימות בקרבתו לפני ה'. 
לאהרן, נאמרה ישירות  הייןה על אזהרה)שבת ל:(. ו "אין רוח הקודש שורה מתוך עצבותידוע ש"אונן, והיה אהרן 

לא "ישראל שכלל האזהרות שהזהיר את את ם הכתוב הקדיש אלמשה, אל היה הציווי הזהבאותו היום גם נראה שו
לאהרן. וזה  אזהרת היחידאת כן כתב  יואחר לא( 'טוויקרא ) "ימותו בטומאתם בטמאם את משכני אשר בתוכם

הכתיבה אינה כסדר, כל המקומות אשר בהם ובכסדר, נכתבה כל התורה מסתדר עם שיטת הרמב"ן שאומרת ש
או א(  'כה ויקרא) "וידבר ה' אל משה בהר סיני" :, כגוןכתובש בופרהדבר מ ,המוקדםהכתוב לכתוב את אחר ומ
שהדיבור הזה "אחרי מות", להודיע הכתוב אמר כאן  ןא( ולכ ')במדבר ז "ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן"

 .ולא כעתאחרי מותם מיד היה 
 

 טז' א(ויקרא )וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה' וימתו" "
כוונת הכתוב לומר, כפי שנאמר . אם "בקרבתם" הקדוש שצריך להבין את כוונת הכתוב באומרו "אלשיךאומר ה"

א יבא שללהתרות באהרן  כתובבא הלא ש. א"בהתקרבם"מר לכתוב לורבה, מן הראוי היה יעל הקבמדרש, שמדובר 
הסתפק להתרות באביהם, ולא בבואו מיתת בני אהרן  אתזכיר מה שמבכל עת אל הקדש ולא ימות כאשר מתו בניו. ו

משום שיש שתי אפשרויות להבין את ההזכרה של מיתת בני אהרן א ומיתת בניו, האת הזכיר לו לאהרן בלי באזהרת 
. הזדמנותכל במיתתם הכתוב את לכן מזכיר ולרעים וחטאים לפני ההזהרה. אפשר לומר שהקב"ה חשב את בני אהרן 

על מנת לכן ומיתת בניו, את ר לו ייזכאם לא גזרתו את באהרן שיקיים  בוטחיא לומר שהקב"ה לא פשרות אחרת הא
ך הכתוב לא רוצה בניו. אמו ישמר פן ימות גם הוא כישהכתוב מר לו ולירא אולגרום לאהרן הדבר את לחזק 

הכתוב בניו, שקרה ל מה ה לויקר אלשלהתרות באהרן הכתוב  בבואלכן,  ,רצויים לפניושנחשוב שבני אהרן לא היו 
רעים שבני אהרן היו לא יעלה על רוחך ש ?ה דבר אליו". ומאל משה אחרי מות ה'וידבר ואומר "קדים תחלה מ

לכן  ,קרובים אל ה'היו שהם מיתתם היתה משום  "בקרבתם לפני ה'"ועל כן מתו, אדרבא הקב"ה וחטאים בעיני 
אמר נ, ולא "בקרבתם, לכן נאמר "ג( ')ויקרא י" בי אקדשאשר דבר ה' בקרו"הוא אמר משה מה ש הז. ו"וימותו"
 ,ההתקרבות שיש להם עם ה'שבגלל , לומר "לפני ה'אלא אמר ", "אל הקודש"וגם לא אמר בקרבתם ", םתבהקרב"

 ". ויקדש בם"מדקדק עם חסידיו  ון שהקב"הכי", וימותו"על כן 
 

 " )ויקרא יט' יט(חקותי תשמרו את"
במשתה ובהגדת  ,במאכל ,במשגל ,במלבוש ,האדמהבעבודת  ,חוקים במלאכת המרעההכתוב זכיר " מספורנולפי ה"

 סרואהדברים אותם רוב רואים ש, ולפני הגדרת הציווים מאת ה'שבכל אלה היתה הנהגת חייהם כיון  העתידות
 '. מאת הן המכווהאנושי נת הטבע וגדים לכוומנהנים יהם עניהכתוב 
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 " )ויקרא טז' ל(הזה יכפר עליכם םיובכי "

נפגע המחילה וקש מחברו יאם החוטא ב אפילו, בעבירות שבין אדם לחברוש רבינו החיד"א ב"נחל קדומים"אומר 
וה לאהוב את לה׳ שצגם טא וחהוא  בעבירות שבין אדם לחברוש וןא לכפרה, כיטוחה עדיין צריך ,ול תפייס ומחלה

, "מכל חטאתכם ...יכפר עליכםהכתוב: "שאמר מה  . וזהדומהו ושלא לעשות לו הונאה וכממנ בולגנ שלא ,חברו
צורך חברו ואין עם פייס שדי אם החוטא יתחושבים היינו  שבין אדם לחברו, כי יםחטאאת הלל וכ "חטאתכם כל"ו

חלק לא יההכוונה  "מכל חטאתכם"שאמרתי  , כלומר מה"לפני ה׳ תטהרוהכתוב " אמרכן הכפורים, ל ביום הפרבכ
 שפגע בו. חברואת לפייס גם  צריךכמובן ש. ו"תטהרו 'לפני הלכן נאמר ", של ה'

 

 " )ויקרא יט' ד(תפנו אל האלילים אל"

כעת בא  , הקב"ה אביו ואמו,מולידיושלושת ורא הכתוב על מהזהיר בפסוק הקודם אחר ש" שללי יקרכאומר ה"
האלילים )ירמיה ב כז( לומר לך ש" ילדתני אתלעץ אבי אתה ולאבן  אומריםו שכתוב "האלילים כמאת למעט הכתוב 

מסביר גם את הסמיכות של  "כלי יקרה" .ולא יותראלא רק אותם שלושה שהוזכרו קודם  ,ביצירתך םשותפיאינם 
ו בלב כמ פנייההיא  "אל תפנו" " אל הפסוק "אל תפנו" ואומר שכוונת הכתובוכי תזבחו זבח שלמיםהפסוק הבא "

הקב"ה ון שבעניין עבודה זרה, כייז(  'ם כטדברי) "אשר לבבו פונהאו "יז(  ')דברים ל "ואם יפנה לבבך" כתובש
עם לכך הוא טהה( ו ')יחזקאל יד" ען תפוש את בית ישראל בלבםלמ" שנאמר "מעשה"ל "מחשבהאת ה"מצרף 

כמו ממש פוסלת  "מחשבה"הבהם שיש רק שני דברים ובכל התורה  .תלויה בלב המאמין בודה הזרהעיקר העש
גול יפ"חוץ לזמנו או חוץ למקומו  את הקרבן לושחיטה לאכהשאם חשב בשעת  ,בקרבןבודה זרה ובע", מעשה"ה

הפסוק אל  ,פנייה שבלבעל  המדבר "אל תפנו אל האליליםהסיבה שהסמיך הכתוב את הפסוק " ". זוירצה לאהוא 
כי בכל  "שלא תחשבו עליו מחשבת פסול""י רשפירוש  פישל "לרצונכם תזבחוהו 'וכי תזבחו זבח שלמים לה"

 . אלומצוות  שתיחוץ מ "דברים םדברים שבלב אינ"התורה מצוות 
 

 יט' טו( " )ויקראתשפוט עמיתך בצדק"

ידאג כלומר ש ,בצדקיהיה המשפט יקפיד ששאת הדיין העורך את המשפט, היר הכתוב כאן מז רבינו בחיילפי 
 ,סא המלךיכאת  מעמידהוא  ,פט בצדקוכל מי ששאת המשפט. כי  ותוולא יעהזכאי איש את המשפט בצדיק לה

לך המסא יכבהלא הוא פוגם  ,טפהמש אתת ועוהוא מאם במילא ( ו')תהלים פט" צדק ומשפט מכון כסאך"שנאמר 
תהיה שכינה הוא זוכה שהשופט בצדק דיין אם השבמדרש חז"ל אמרו את מה ש רבינו בחיי. ומביא בכבודוזלזל מו

סתלק להשכינה גורם ל הוא ,לא שופט בצדקדיין ( ואם ה'פב תהלים)" ל-להים נצב בעדת א-א: "עמו שנאמר
רומה על "(, ורוח הקדש צווחת ואומרת 'יבתהלים )" ה אקום יאמר ה'משוד עניים מאנקת אביונים עת: "שנאמר

 ".כבודך הארץלהים על כל -שמים א
 

  (יח 'יט)ויקרא  "ואהבת לרעך כמוך"

מה  ידועיון שכ ,כמשמעו" ואהבת לרעך כמוךאת הפסוק "אי אפשר לפרש שהנצי"ב מוואלוז'ין ב"העמק דבר" אומר 
שהכוונה היא הרמב"ם חייבים לפרש כפי שפירש אלא  .(.ב"מ סב) "ברךם לחיי חמיחייך קודשאמרו חז"ל ש"

שחברו יאהב מצפה האדם לא שוהדבר מובן שיאהב אותך.  מחברךמצפה שאתה שתאהב את חברך באותה המידה 
דרך ארץ. באותו הבגדר הראוי לפי הקרבה והאהבה לחבר צריכה להיות אלא  ,עצמושהוא אוהב את כמו אותו 

"לא תקם ולא תטר", אזהרה הקודמת, הזה ניתן להסביר גם את הפירוש האדם. לפי הבני את כל לאהוב עליך  ,אופןה
 הנצי"בעם רעך. אתה אלא יעבור על פשעך, כך תנהג  ,אם עשית רעה לאדם שלא ינקום ממךמצפה ששכמו שאתה 

לא תקום ולא תטור את בני כתיב " (נדרים פ"ט ה"ד)ירושלמי מובא בהמביא פירוש אחר לסמיכות האזהרות על פי 
ר"ע אומר זה כלל  'ואהבת לרעך כמוך' ?תחזור ותמחי לידיה ,עמך האיך עבידא? הוי מקטע קופר ומחת סכינא לידיה

בחוסר זהירות כך שהיד האוחזת בסכין פגעה ביד תך בשר ונקמה בחבר דומה לאדם שחכלומר ה. "גדול בתורה
לא לא תקום ו" יאחר "ואהבת לרעך כמוךנאמר "כך ל ולנקום בה?כת החותהשנייה, וכי יעלה על הדעת להכות את 

שאף על פי  ,חברו, מכל מקום הרי הוא כמו האדם עצמוחיי ם למישאף על פי שחיי עצמו וטובתו קודתטר" ללמדך 
מכל מקום אם כבר הכה, אין לנקום מהאבר המכה, כך אין לנקום בגוף, בר השני יבר להכות אישאין ראוי לאיזה א

 נפש אחת. הם שכל ישראל כיון שכבר הזיק אותך, והרי הוא כמוך  יחברו אחרב
 

  " )ויקרא יט' כג(פריו שלש שנים יהיה לכם ערלים וערלתם ערלתו את"

בשלש שנים ש "ערליםשלש שנים יהיה לכם מר "אוותינוק העל מדבר הפסוק " מבעלי התוספות דעת זקניםלפי ה"
להוסיף "ומשם ואילך  ,לקרוא בתורה מתחילהוא שאז  "ה הרביעית תאכלו את פריוובשנ" ,אינו יודע לדברהתינוק 

 ". ' למקרא בן י' למשנההבן " ז"למכאן אמרו ח "מכאן ואילך תקבל ליה כתורא""ל חזמרו שאכמו  "לכם תבואתו
 

 בית" ו"ברית יצחק" ספרים ל"חנוכתגמ"ח "בית יצחק": מבחר תפילין רש"י )ספרדי, אשכנזי, איטר( גמ"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 לת והערוות האר

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