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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

 

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

בלשון עבר? מתרץ  ראה"נ"מר אבלשון עתיד, מדוע נ "ראה אליכםיה' לכאורה היה צריך הכתוב לומר, "כי היום 
ראוי לכן ו "ה' מלא את המשכן וכבוד" אמרנשכמו כבר נראה במעשה ידיכם, שכוונת כתוב היא לומר ש, "ספורנוה"

 . שכינתוגלוי בור זה עהו בקרבן אות שתכבדו
 

  (ט 'יויקרא " )ושכר אל תשת יין"
יכולות להיגרם ה מופרזת שתישטעם איסור שתיית יין הוא משום שעל ידי " תוספותהים מבעלי נדעת זקמבואר ב"

שם ב ו, ועוד כת(ל-)משלי כג' כט" על היין למאחרים... למי אוי למי אבוי", וגם הקב"ה צווח וחרפותבושות לשותה 
כלומר השכור  ,כתיבבכיס  "כי יתן בכוס עינו"ב ויין כי אחריתו דם, ועוד כת תחמודאל " כלומר אל תרא יין כי יתאדם"

 בביתוכל אשר לו ויהיה הולך את סוף ימכור בלמר כלו "במישרים יתהלך" ,נותן עיניו בכיס נותן עינו בכוס והמוכר
תקלל היתקללה האדמה בשביל הנחש כך הישכשם ש "ישךאחריתו כנחש " .במישור כי לא יהיה בו דבר שיכשל בו

יין ששתה השעל ידי  "בנחש"קרי ביה  "ישךאחריתו כנחש ש מפרשים "יין ששתה נח, ויהעל ידי  "חם"דהיינו  שלישיה
ואתה "תקלל בנשיכת נחש שנאמר הי ולבסוףה', שתכר ועבר על צוויי הוא ה ,שלו נישואיןהבברכת  ,אדם הראשון

בצבור  המברךר שאכשנהגו העולם  ,שנקנסה מיתה על האדם בשביל אותו יין ולפי( בראשית ג' טו) "בתשופנו עק
ועל כל כוס  לבנומעשה ברבי עקיבא שעשה משתה " (שבת סז:), מובא בגמראו "לחיים"והם עונין  "סברי מרנן"אומר 

ולאשה  ירהלעבעצמו את י היין האדם מתיר ל ידשע, ועיניך יראו "תלמידיהוןוכוס אמר חמרא וחיי לפום רבנן ולפום 
ולמדו ממה שכתוב ( תהלים פא' י) "לא יהיה בך אל זרר "שנאמבודה זרה זרה ולנבול פה, ולא עוד אלא שעובד ע

וידוע ששתייה מרובה של יין גורמת העגל, את לעבוד דהיינו ( ו 'שמות לב) "לצחק ויקומווישב העם לאכול ושתה "
  .ולשון הרע "שפיכות דמים", "גלוי עריותבודה זרה", "ע: "דברים לארבעה

 ביאמר ר"ז"ל חועוד אמרו  היין, על שנהרגבן סורר ומורה כמו ( משלי כג' כ)" אל תהי בסובאי יין"אמר שלמה  ועוד
, ואמר רבי "שכן יין נתן בשבעים ,שבעים זקנים מדעתיש בו  ,בר אשי אמר רב כל שדעתו מיושבת עליו ביינו חייא

וירח "בו מדעת קונו שנאמר  יש ,שותה הוא מתרצה לעולםהוא ש ף על פישאהוא  רושופיש "המתפתה ביינו כל"חנינא 
, "יין יצא סוד נכנס ,וסוד נתן בשבעים ,יין נתן בשבעים"ז"ל חועוד אמרו  ,כשתיההרי הוא וריח  "ה' את ריח הניחוח

וכן  "גוליםלכן עתה יגלו בראש אחריו "ב ווכת "...במזרקי יין השותים"י יין שנאמר ל ידוגם עשרת השבטים גלו ע
 יםירושליין כששמע ירמיה מתנבא על חרבן כדי שיתאבלו על  תשתואתה מוצא ביונדב בן רכב שצוה את בניו אל 

 הייןאמר הקב"ה הואיל וכך  ".הוקם דברי יונדב בן רכב" כדכתיבוהכתוב משבחן  םושלא יבנו בתים אלא ישבו באהלי
יוצא הוא אדם מרבה לשתות יין ה, ועוד כשלפניכהני שלא ישתו יין בבואם לשמש את וה ודין הוא שאצמן ה ,גורם

ו ך לווסמ 'אל תשת ושכריין ' מרשנא ,שכור אל יורה"ז"ל מרו ח, ועוד א"כהן ישמרו דעת שפתכי "ב ומדעתו וכת
, "ובכעסו בכיסואמר רבי אלעאי בשלשה דברים אדם ניכר בכוסו "מרו חז"ל אוכן  'ולהורות את בני ישראלנאמר '

 אבליםהיה כשאר ילא  "יין ושכר אל תשת" בר אחר,ד .איבריםה"ח ברמלומר שנכנס  "חמר"נקרא בלשון ארמי  "יין"הו
תנו " מרשנא םולשלם שכר לרשעי םיין אלא לנחם אבלי נבראאמר רב חנן לא מו שאמרו חז"ל "להם יין כ םנותניש

 ".לאובד ויין למרי נפש שכר
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 הרה"ג אליהו דרעי זצ"ל בן סוליקה נלב"ע כג' אייר תשע"ו
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 כג( 'טויקרא ) ויצאו ויברכו את העם" ויבא משה ואהרן אל אוהל מועד"
ויש  "משה"הנקרא בשם  "צדיק גדוליש "צדיקים,  סוגים שליש כמה ש רבי אלימלך מליזנסק ב"נעם אלימלך"אומר 

. "אהל מועד" תקדושה הנקראעולה ובא ב ,לפי מדרגתו ,כל אחד"ויבא משה ואהרן",  ".אהרן"דרגת בשהוא  "צדיק"
גורמים הם אך בכל זאת  ".ויברכו את העםת כדי לברך, "אזיוצאים קצת ממדרגתם והם אחר כך שלומר רוצה , "ויצאו"

  .קדושה ויראה לכל העם
ה, "הקב :זה על זה םשלשה מעידיש)חגיגה ג:( ומובא בגמרא ה(  ')תהלים צג" עדותיך נאמנו מאודכמו שכתוב "

? למי. הם נאמנים וחביביםכלומר , "עדותיך נאמנו מאד"ה וזהו "עדות של הקב יםישראל נקראשצא . יושבתהישראל ו
 ם, שגורמי"' לאורך ימים"ההצדיקים הדרים תמיד בעולמות העליונים  ם, לאות"לביתך נאוה קודש"מפרש הפסוק 

 . במעשיהם שתתפשט הקדושה והיראה על ידי זה לכל ישראל
 

 " )ויקרא י' ג(וידום אהרן העם אכבד פני כל אמר בקרבי אקדש ועלל 'דבר ה הוא אשר"
. , "וידם אהרן"הדיןאת הצדיק עליו הוא  דברי משה הנאמנים אהרן את עובשמש רבי אברהם סבע ב"צרור המור"מבאר 

ן וקדשתי את אהל מועד ואת אהר" הכוונה היא למה שנאמר "לאמר בקרובי אקדש 'הוא אשר דבר ה"ומה שאמר משה 
על ידי . הקידוש הזה היה "ואת אהרן ואת בניו אקדש"שאמר  י. כי אחר( מד 'שמות כט" )ואת בניו אקדש לכהן לי

 מיתת שני בני אהרן. 
עשיית המשכן על ידי לא , נתינת התורהעל ידי חטא אדם הראשון. לא אז שהעולם לא היה מתחזק ומתבסם מומבאר 

קין בנו. לפי של חוב אדם הראשון ואת החייבים לפרוע היו שהם  ינפמכל הקרבנות עד שמתו בני אהרן. על ידי ולא 
כדי מיד יצאה אש אחרת ואכלה אותם  , הקרבנותאת ירדה השכינה ואכלה ר שאם לא נמצאו כמותם. ולכן כיהשמימ

לא יכולה היתה להתקיים והיא בתחתונים. היה עיקר השכינה בריאת העולם שהשכינה בארץ. כמו שהיה באת להשרות 
ואת אהרן ואת בניו אקדש לכהן "אחר שאמר ", אשר דבר ה' לאמר בקרובי אקדש"שראל בלי מיתת בני אהרן. וזהו בי
 ."בקרובי אקדש 'הוא אשר דבר הלמה שאמר "ן רמז אכיש . ו"לי

 

 (ז 'ויקרא י)תצאו  לא ומפתח אהל מועד"

כי נזר עליו "גדול שנאמר הכהן המו כ" שלאלעזר ואיתמר נאסר לצאת מאוהל מועד שום שהם היו חזקונימבאר ה"
" שמהעובדה אלצפן ואלויקרא משה אל מישאל במדרש נאמר על הפסוק ". ו" )ויקרא כא' יב(עליויו הל-שמן משחת א

 . מתיםל םמטמאיאינם הנים והכלמדו חז"ל שלאלעזר ואיתמר שמשה לא קרא 
זהירים את הכוהנים מלהיטמא? חוץ מזה, יש פסוקים מפורשים המהלא אך נשאלת השאלה, האם מכאן למדנו זאת? 

אמר למישאל ולאלצפן משה נו שאשמצכמו  לאחיהם, אז מדוע הם לא נטמאו הנים הדיוטיםוכהיו ואיתמר  אלעזר
 . "אחיכם אתקרבו שאו "

ביום  ,הדיוטותהנים וכפילו לשאולשום מת  םמטמאי ם,ביום משיחת ,הניםוכהשאין זה מכאן מה שלמדו חז"ל אלא 
 שאסור להיטמא למת.  כהן גדולשל יש להם דין  ,םמשיחת

 

  (י 'יובין החול" )ויקרא  ולהבדיל בין הקדש"

על מנת עצה אחרת ל הכהן לשתות יין הכתוב נותן עשאחרי שאוסר הקב"ה  הנצי"ב מוולוז'ין ב"העמק דבר"מבאר 
פקודי ה' ישרים משמחי "דכתיב לב כאת היינה של תורה המשמחת וזה על ידי דעתו מצער. את הלב ולהסיח את לשמח 

 . "לב
", כבר פירשו חז"ל בין הקודש לחול ובין הטמא לטהור"ב וולא כת "בין הקודש ובין החולמה שכתוב "ומשמעות 
היינו הספיקות הנופלים בין קודש ודאי בין חול ודאי ויש שנוטה ספקו יותר לקודש ויש להיפך. ד "בין וביןשפירוש  "

 הלב מאד כידוע מאמר החכם שאין שמחה כהתרת הספיקות. את יהם משמח וברור הספיקות והלכות
  

  אשר תאכלו" )ויקרא יא' ב(זאת החיה "

 (רש"י" )מלמד שהיה משה אוחז בחיה ומראה אותה לישראל זאת תאכלו וזאת לא תאכלו"
כבר נאמרו למשה  לא ברור מדוע צריך היה הקב"ה להראות למשה את החיות הנאכלות והחיות שאינן נאכלות הלא

סימני הטהרה? וחייבים לומר שסימני טהרה אלו היו ברורים שאם לא כן מה תועיל הראייה הזו של משה לדורות 
" טמא הנולד מן הטהור טהור, טהור שנולד מן הטמא טמא" על פי מה שאמרו חז"ל ש"פנים יפותהבאים? מתורץ ב"

נולד מן הטמא משום הוא שמא  ,טהרההסימני את  םכשרואיאנחנו לא חוששים, לדורות למרות ש ך,כם א :(בכורות ז)
 פילוא ,הנולדים מן הטהורעל הודיע להם באותה שעה הוא ו ,רוב, אבל לפני הקב"ה אין ספקם על חזקת המכיוסשאנו 

הוצרך הוא  ,שההקב"ה למזאת וכיון שהודיע  .שיש להם סימני טהרה יפל עף סימני טהרה, והנולדים מן הטמא א יבל
 .לישראלזאת להודיע 

 
  

 :בית כנסת "שבת אחים" נווה גן פ"תמרכז לתורה ושירה,  מדרשת "ויזרע יצחק"
 19:00-20:00יום ה' ם לימוד פיוטי,     19:00-20:00לימוד טעמי המקרא יום ב' ,     20:00-21:00ה'  -"דף יומי" ימים א'שיעור 
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