
 
 

 

 'גי שנה                     

 
 

 
ְ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

 

 
 להיהם הם -להיהם ולא יחללו שם אלהיהם כי את אשי ה' לחם א-קדשים יהיו לא"

 ו(ויקרא כא' ) "מקריבם והיו קדש

 ויקרא ) "קדשים תהיו"כללות ישראל מדוע חוזר הכתוב ואומר על הכהנים "קדושים יהיו" הלוא כבר נאמר על 
 ועוד אוסר עליהם הכתוב: , "לא יטמאלנפש " הקדוש שאחרי שאומר הכתוב לכהנים "אלשיך? מתרץ ה"ב( 'יט
 דברים אלו נהגו אצל , ש"לא ישרטו שרטת"בבשרם וש "פאת זקנם שלא יגלחוושאת " ",לא יקרחו קרחה"

 ם על הטומאה הוא את הכהני הזהרתי, מסביר כעת הכתוב ואומר שמה שהגויים עובדי עבודת אלילים
 , שהם , לא יגלחו, ולא ישרטו"קרחה ויקרחלא להם ש"שאמרתי מה . ו"להיהם-קדושים יהיו לאון ש"כי

 יגרמו חקי אלהי נכר את כי בעשותם  להיהם,-שם אאת שלא יחללו זהו כדי אלילים, ה יבדוע ם שלקיושלשה ח
 אבל עדיין נקראים הם  ."להיהם-ולא יחללו שם אנת הכתוב "וו כולהותו מעליהם, וז-סתלק אלכך שת

 יקנו ויעבדו בבית המקדש, הם ים יקי הגוומחיישמרו טומאה ומה זהרושיאחרי  ךלשון רבים. אב "קדושים"
 . "קדש"כאחד  ויקראשהרבים קדושה של יקנו אחדות  הםרבים הם יהיו גם כלומר  "קדש"יקרא האחדות ל

 המקריב הם דומים לאדם , שכאשר הם מקריבים את אשי ה' "הם מקריביםלהיהם -לחם אכי את אשי ה' " וזהו
 תהיו גם אתם  ך. כבודאי המקריב את הלחם משובח יותר מהלחםלך בשר ודם, שמשל  לחם על שולחנו

 . ועל ידי "הם מקריבים"אכם להקריב אתם מתייחסים לרבים, כאומרו ושבבכדי כך גדולים וקרובים אלי, עד 
 . "והיו קדש"קדושה, של קונים אחדות הם קרבן המעשה 

 

 " )ויקרא כא' ח(כי קדוש אני ה' מקדשכם"
", כלומר את מי הקב"ה מקדש? מצד אחד, הכוונה היא מקדשכםמתלבט אל מי מתכוון הכתוב באומרו " הרמב"ן

הכוונה "אני ה' מקדשכם", מצד שני, ניתן לומר שמה שנאמר "אמור אל הכהנים". בפסוק החל לכהנים שהרי הכתוב 
, כי על ידו אני "קדוש יהיה לך" להיך,-לחם אעבורך את מקריב הכהן העם. כי מאחר שהן כהנים והן הם, ולכהיא ל

  לכם ומשרה שכינתי במקדשכם. ומקדש את כ
 

 " )ויקרא כב' לב(ונקדשתי בתוך בני ישראל"

 אל הכהנים. ולכן אמר להם "ולא מסכים עם שיטת האבן עזרא שאומרת שהפסוק מדבר  "משך חכמהה"
 שקרא להם מלאכי לכהנים  של הנביא התוכחהבזה כל  הלותחללו את שם קדשי" על הקרבת בעלי מומין. וכל

 " )מלאכי א' ו( כיוון שהיו מקריבים בעלי מומים למזבח. ומה שמזכיר הכתוב בפסוק הבא את עניין בוזי שמי"
 בצורה  אינו ניכר)ויקרא כב' כז(  "מחוסר זמן"משום שיציאת מצרים, "המוציא אתכם מארץ מצרים", הוא 

 ביום אחד, אותם ישחטו הם ושונים ם אנשי יכול למכור לשניהוא כח( כב' ויקרא "אותו ואת בנו" )החיצונית וגם 
 חוץ מתודה שנאכל גם קרבן (. ."אמה מכרתי היום" )חולין פגלקונה השני לכן מעיקר הדין צריך להודיע 

 יציאת את כתוב הזכיר ביום השני. לכן גם לאוכלה מותר לומר שהיא שלמים ולהטעות ויכול הוא לעזרה, 
 אני הוא שהבחנתי בין טיפה של בכור לבין טיפה שאינה של בכור ואני עתיד להיפרע לומר לך, "מצרים 

 ממי שמטעה". 
 
 

 749 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
 18:51 18:58 18:43 כניסה 

 20:01 20:01 19:58 יציאה

 20:37 20:34 20:37 ר"ת

 

 "מוראפרשת "
 "והכהנים הלוים": הפטרה
 א"פתש אייר 'טי

 

 

 Yossef.Benhamo@gmail.comל לכתובת: שלח מיי ?שלך "לת העלון ישירות לתיבת הדואא לקבלמעוניין 

 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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  (כז" )ויקרא כג' בעשור לחודש אך"
 םנקראיטובים הימים השכל שאר " עת זקנים מבעלי התוספותד" בעניין יום הכיפורים? מבואר ב"אךדוע נאמר "מ
לנו  מרלו "אך"ב וכתן לכ אלואסור בכל ום הכיפורים אילו יו ,לאכול ולשתות ולהתענגומותר בהם  "מקרא קדש"

לה בל לעניין אכימלאכה אהו בה רוסאלהקריב קרבן ו היוםאת לכבד לעניין שצריך ק ר "מקרא קדש"נקרא שהוא 
 ". בו כי יום כפורים הוא נפשותיכםועניתם את ושתייה ותענוג נאמר "

 

 כח( 'כגויקרא )" לכפר עליכם מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה כי יום כפורים הוא וכל"

? מבאר אחריםהבמועדים דבר שלא מצוין יום הכפורים "בעצם היום הזה" דוע מציין כתוב בעניין להבין, מצריך 
"בעצם היום הזה", נועד להסיר ולשון עצם,  , "לכפר עליכם",כפרהשל מה שהזכיר הכתוב כאן לשון ש רבינו בחיי

מקדש את בית האם אין סימן הוא שקרבן בפרשה, הכתוב שלא הזכיר  כיוןמאתנו את החששות, שהיינו אומרים ש
כי הכפרה ביום הכיפורים היא רק כאשר בית המקדש קיים מכפר, ו איניום הכפורים אפשרות להקריב קרבנות ואין 

קרבן ולא הקרבת הבבבית המקדש לא תלויה אינה לומר שהכפרה הכתוב בא  ןלכויש אפשרות להקריב קרבנות. 
  בתנאי שתשובו תשובה.זו שהוא מכפר, הסגולה ביום הזה את ה, יש "צומו של יום מכפריע"דבר אחר אלא  בשום

 

 (מג-ויקרא כג' מב)" הושבתי סוכותבכי  םידעו דורתיכ למען... עת ימיםבבסוכות תשבו ש"

רבינו החיד"א גם למן ולבאר? אך נשאלת השאלה, מדוע אנו לא עושים זכר , כבודהידוע שהסוכה היא זכר לענני 
שאומר שאת המן ואת , יסחיים כפוהרב בשם זו. התירוץ הראשון הוא השלושה תירוצים לשאלה  ב"ראש דוד"מביא 

שראל כיון שהוא חייב לזון אותם, כי אי אפשר לחיות ללא מים וללא לחם. אבל את יהבאר היה הקב"ה חייב לתת ל
, כבודהענני ציווי מהקב"ה לעשות זכר למן ולבאר, אבל  היהולכן לא ענני הכבוד לא היה הקב"ה חייב לתת לישראל 

דבר מלמד על , הכיםדרה כל עובריאין את זה לזהו דבר שאינו חובה ויכם שרב ושמש,  לבלשהם שמירה יתירה 
התירוץ השני הוא בשם "ה לעשות זכר לענני הכבוד. מידתו הטובה של הקב"ה ועל חסדו עם ישראל ולכן ציוה הקב

 ם שלקרובו, ובהם נבחן וניכר תפארת ישראל עם לעסוככים בכנפיהם היו כבוד הענני שאומר ש יהודה חאביליוהרב 
בכל זאת , ותהתורה והמצואת קבלו הם גם למרות שרב  הערב שהרימכל העמים, הם ל חי ובחר ב-בני א שהםישראל 

גם הערב רב, ים ונזיהיו נ בארהממן ומה. אבל ני הכבודענם במוקפיהיו ישראל בני  קר, וןמחוץ לענהם חנו מחוץ 
ערב הגם ו נהנהבאר והמן מאבל דבר המיוחד לישראל בלבד  הוזלענני הכבוד הוא משום שלכן הציווי לעשות זכר 

והקב"ה , ושאלשהם בלי לעם ישראל  ונתינ כבודהי נענשאומר ש זיין ישועההרב שם השלישי הוא בהתירוץ  רב.
שאלה בתלונה נתנו לישראל רק אחרי המן והבאר שענן למסך, מה שאין כן עליהם את הפרש  מטובו וחסדו

מבלי  חסד ה׳ וטובו הגדולמראה על אשר  כבודהלענני אלא רק זכר להם ולכן לא נצטוינו לעשות  ותרעומת,
 "הושבתי את בני ישראל בסוכותכי את המסורה הבאה " רבינו החיד"אשלושה תירוצים אלו מסביר על פי שישאלו. 

. וזאת על פי דעת רבנן (כג ')משלי ו "אור כי נר מצוה ותורה" ב( ')בראשית יט "ברחוב נלין כי" (מגויקרא כג' )
בעבד ש מג(כתובות )בגמרא , אך מבואר "בשני בצורת עשה עמי ואיני זנך"לומר לעבד אדון יכול השיב( גיטין )

לעשות סוכה זכר לענני הקב"ה ציוה אותנו  ."איני זנךעשה עמי ו" ואינו יכול לומר לון אותו לזוהאדון עברי חייב 
, ואין אנחנו "בסוכות כל האזרח בישראל ישבו"להם זכר רב כי  כבוד לעשותהמה נשתנו ענני שאל וכי ת כבוד.

על  רמזהמ "כי ברחוב נלין? על כך מרמז הפסוק: "מהמתנות טובות שניתנו במדבר באר שהםלעושים זכר למן ו
ביום וקרח בלילה,  דרך הולכי מדברות ללכת בחורבובאר, הן ומו המכהכרחיים בוד אינם כההנזכר שענני תירוץ ה

לכן בענני כבוד, וף אותנו מוכרח להקי"ה הקב , ולא היהיכולים ללון במדבר היינוכלומר  "כי ברחוב נליןלכן "
עשה עמי "תאמר שגם בעניין המן והבאר יכול היה הקב"ה לומר לישראל  םוא .כבודהנצטוינו לעשות זכר לענני 

יש לנו ות התורה והמצואת ו נקבלבזה שכלומר  ,"כי נר מצוה ותורה אורכן רמז הפסוק: "רבנן, לדעת לפי  "ואיני זנך
כבוד ה יננלמן ולבאר, מה שאין כן בע אין זכרכך  ו, ומשוםן אותלזודון אהלכולי עלמא חייב שעבד עברי של  דין

 . זכרלהם לעשות  ל כן נצטוינותוספת מרובה, ע שהם
 

 (ד' יכויקרא ) י"אלהישר שית ואישראלהי ןצו במחנה בנ״וי
וזאת , י"אלהישר שית ואישראלהיבן "לא מזכיר את שמות האנשים אלא מכנה אותם " שהכתוב כאן כלי יקרמעיר ה"

ואינו מן האנשים הנודעים בשמם  פגוםהוא שודאי לריב בקלות היוצא אדם כי  .פגומים ויה שניהםלהורות שכדי 
שם רק את הם להיה עצמי אלא בלי שם אנשים גם לכן הם יעל יאנשי בלופחותים אנשים המהוא לה אלא ילשם ולתה

כי שניהם היו בעלי מצה  "וינצו במחנה"נאמר  לכן ."איש ישראלי"וזה  "בן ישראלית"אבותם שזה היה של  יחוסיה
 .השם הנכבדאת גרם לו לגדף הוא י שזה הישראלי נכנס עמו במריבה ל ידעל ידי חייב כי ע חובה התגלגלהומריבה ו

 

 

 

 

 

 

 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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