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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 טז' א" )אחרי מות שני בני אהרן"

 )משלי יד' יב( מות" דרכי ואחריתה איש לפני ישר דרך "יש
אלו נדב  ",ואחריתה דרכי מות" ,זה אהרן ",יש דרך ישר לפני איש"על הפסוק במדרש מובא מזכיר את  פנים יפות"ה"

וכי כל כך גדול החטא שחטאו  ,ישב אהרן ותמה ,שבשעה שמתו בני אהרןזאת על פי המדרש שאמר פרש ומ .ואביהוא
של אהרן?  תשובה לשאלתובדבריו אלו משיב משה וצריך להבין . נכנס משה לפייסו ואמר כבר מסיני נגזר עלינו ?בני

במדבר " )ובנים לא היו להם"משום שלא היו להם בנים שנאמר שנדב ואביהוא מתו  .(יבמות סד)חז"ל ומתורץ לפי דברי 
? ומבאר שגם מיתהעל זה יתחייבו שולמה להבנה, הרי מצות פריה ורביה היא מצות "עשה" בלבד, קשה זה , ו(ג' ד

תן תורה, מקודם בו מיתה ייח, ולכן בני אהרן התאזהרתן זו היא מיתתןאצל בני נח , ופריה ורביה מצותאת יש בני נח ל
העונש, שתנה הדין ומשתנה אז מנגמר דינו פני שלתגייר הששבן נח  (:עאסנהדרין שאמרו חז"ל )אלא כיון  מדין בני נח.

השיב לו משה מה ששאלת אהרן, וזו היתה הכוונה ב .מיתהההיו פטורים מ, בני אהרן כיון שכבר נתנה התורהאם כך, 
ישראל  תן תורה. ואכן יש מחלוקת בעניין מה דיןקודם מ ,נגמר דינםבסיני הרי ש, המיתעליהם  הכבר מסיני נגזרהוא ש

מתן תורה, האם יש להם דין של בן נח או לא. לפי ההסבר הקודם, נראה שיש להם דין של בן נח אחרת הם לא היו פני ל
ללמד זכות על אהרן דין של בן נח ובזה אפשר שיהיה להם חייבים מיתה. וגם מה שמשה שבר את הלוחות היה כדי 

שהיה לאהרן זה צא שוי. בחטא העגל. משום שבן נח לא מצווה על קידוש ה'דוש ה' על קי , כמו חור,נפשואת שלא מסר 
להם דין של בן אך לבניו זה היה את נפשו בחטא העגל.  רוהוא לא נתבע על כך שלא מס, וזכותלזה דין של בן נח היה 

היא  ,ישר לפני אהרןשהיא דרך שהכתוב שאמר מה  על שלא היו להם בנים, וזהמיתה תחייבו והם ה ובהנח היה זה לח
 דרכי מות לבניו. 

 

  (ב' ויקרא טזאראה על הכפרת" ) כי בענן"
 כמו שנאמרבינו ובין הקב"ה לעצמו מסך המבדיל האדם עשה יגם אם ש "נעם אלימלךרבי אלימלך מליזנסק ב"מבאר 

שהוא יעשה על ידי התשובה כלומר , "ה על הכפורתארא", אף על פי כן מד( ')איכה ג "וסכות בענן לך מעבור תפלה"
ימים ואין  הכיח התשובה שמארוכ לא ימות, שגדולהוא ואת תשובתו  לקבל 'יראה אליו השיקבל על עצמו, והחרטה 

 .לך דבר שעומד בפני התשובה
 

  ו( 'יחויקרא ) "איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה אני ה'"

)משלי  "בכל דרכיך דעהו" הכתובמה שאמר את הפסוק שלפנינו על פי  ב"קדושת לוי"מברדיצ'ב רבי לוי יצחק מבאר 
 , נושא אשההוא ומה ש .את הקב"הג ענלהיה כוונתו רק בשביל של האדם, תשבכל עסקיו ומעשיו הכוונה היא ו(,  'ג

 יהווז .תמידולזכור את זה זה על ריכים אנו לחשוב . וצאשה שאלי' רק משום שציוונו האלא תו, ומשום תאואין זה 
, כלומר לא "לא תקרבו לגלות ערוה" ,שהיא שאר בשרו ,, דהיינו לאשתו"איש איש אל כל שאר בשרו"כוונת הכתוב 

ת אלקיים כדי  אתחשוב שעושה זשי ,בעבור ציווי הבורארק יקרב  לאאערותה את לגלות הרצון תקרבו אליה רק משום 
בזה , והוא מקיים על כך ואני צויתי לו "אני ה'"חשוב שי ,יקרב אליהר שכא, כלומר "אני ה'" לכן כתוב. מצות הבורא

 .ולא להנאת עצמו כלל תיומצואת 

 807 מס  עלון בס"ד

 לעילוי נשמת : יוסדהעלון מ
 חביבה 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      נלב"ע יג' אדר ב' תשל"ג        תשס"הנלב"ע יג' אדר ב' 

 התנצב"

 

 חיפה ת"א י"ם זמני השבת
 18:45 18:53 18:37 כניסה 

 18:55 19:54 19:52 יציאה

 20:31 20:28 20:31 ר"ת

 

 "אחרי מותפרשת "
 "יהי דבר ה'ו": הפטרה
 בפ"תש ניסן 'כב

 

 Yossef.Benhamo@gmail.comשלח מייל לכתובת:  ?שלך "לישירות לתיבת הדואת העלון א לקבלמעוניין 

 מדרשתע"י  אורלצא יו

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

 ladaat.net/gilionot.php  ,alonolam.com  ,gilyoneishabbos.com/archives/vayizra-yitzchok.html  :הבאים ניתן להורדה באתריםהעלון 
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 (א 'טז שני בני אהרן" )ויקרא מות אחרי"
אלו בניו של  "כטוב" :אומר המדרש (ב 'ט קהלת) "כטוב כחוטא"על הכתוב ש" דעת זקנים מבעלי התוספותמובא ב"

אלו שני בני אהרן שלא מתו . "כטוב" םונשרפי םואלו מקריבי םונשרפי םזה קרח ועדתו, אלו מקריבי "כחוטא" ,אהרן
אמר ר' אחא בר זעירא  .אלו נשרפו ואלו נשרפו ,קרח ועדתואלו  "כחוטא", םבפני משה רב המפני שהורו הלכ אלא
 ההרי המט ?למטה םאהרן דומי שללא היו בניו מדוע ( איוב לז' א) "אף לזאת יחרד לבי ויתר ממקומו"שאמר איוב  זהו

אילו ו ,בשלום, וגם טיטוס הרשע נכנס בשלום ויצא (במדבר יז' כג) "ויוצא פרח" שנאמרא לח ציונכנס לפני ולפנים 
( סג 'תהלים עח) "אש ובתולותיו לא הוללו אכלהוריו בחכתוב "האמר שה מ בני אהרן נכנסו בשלום ויצאו שרופים ז

וממתינות  עגונותשהרי כמה בתולות נאות יושבות  ,בתולות לא הוללומשום ש ?בחורי בני אהרןאת אכלה אש למה 
 ןולכ ,לנוהוגנת  התהיזו אשה אי ,אנחנו סגני כהונה ,אחי אמנו נשיא" גדולאבינו כהן  ,אחי אבינו מלך" להם והם אמרו

 . כרוןיזנשאר מהם לא כלומר  "וימותומה שחוזר הכתוב " היינו ,ומתו בלא בניםנשים לא נשאו 
 

 (ל 'טז" )ויקרא לפני ה' תטהרו"

"ב יצהנמבאר . "לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה'"אמר כבר נמיותר שהרי נראה  "תטהרולכאורה מה שכתוב "
ומי מטהר אתכם אביכם  ,אשריכם ישראל לפני מי אתם מיטהרים"בא יבי עקעל זה דרש ר" שמוולוזי'ן ב"העמק דבר

" לפניואחת " "לפני ה'של "כוונות תי מתפרשת לש "תטהרומילה "לשבי עקיבא . ומפרש ר(:פהיומא )" שבשמים
אתם "פירוש הראשון השלפי . "רולפני ה' תטה"ו "לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה'"ב ולו כתיוכא "לאחריוואחת "
ומי מטהר אתכם ". "רולפני ה' תטה". והוסיף עוד פירוש "לעמוד לפני ה' ולעבדו מכאן ולהבא בטהרה םמיטהרי

. והוא לא עשה תשובהעל מי שאפילו תשובה ועשה מי שעל  תקדושת היום בעצמו מכפרש ופירוש ."אביכם שבשמים
. "עם חשיכהם הכיפורים חומר בשעיר שהשעיר מכפר מיד ויו( "יומא)בתוספתא מובא סוף היום, כבאינו מכפר אלא 

. "לפני ה' תטהרו"טהר עצמו קודם שהקב"ה יטהר אותו בסוף היום. וזהו בא הכתוב לזרז את האדם שישוב ויל כן ע
זה דומה לילד שטינף את עצמו ובא אביו לרחצו . ו"שבשמים ומי מטהר אתכם אביכם" והסבירבי עקיבא ובא ר

עצמך כל את אלא הקדם ורחץ  ?כל הטורחאת איך לא תבוש להעמיס על האב  ילדלמר קח אחד ואיבא פ ,ולנקותו
וזה  ם הכיפוריםבלי עצם היום של יו "עשה"יגמור האב הנקיון. כך התשובה מכפרת על בא אביך ולפני שיהאפשר 

. אם לא עשה תשובה "עשה". או אפילו על "לא תעשה"צם היום בגזרת ה' מכפר על עצמו. ועאת שהאדם מטהר נקרא 
 "עצמכם קודם שבא ה' לנקות אתכםאת נקו "אמר הכתוב כאילו ו
 

 (יד)ויקרא יז'  "דמו בנפשו נפש כל בשר כי"
דם הכתוב לאכול לנו , כי היה מקום לומר שמה שאסר נפש "כל בשר"הדם הוא ב" שהכתוב מדגיש שחזקוניאומר ה"
מובן מדוע וכן  "יכפרכי הדם הוא בנפש מר "שנא הכפרצורך ניתן על גבי המזבח להדם הזה  ישהרבדין הוא קדשים 

לא אסר  ,שאין במינן דם ראוי לכפר ,ועוף חיה, דם של בת כפרההיא שהרי במינה  ,בהמות חוליןשל דם נאסר גם 
 (גי)ויקרא יז'  "וכסהו בעפרהכתוב רק לגבי דם חיה ועוף " אמרולכן  ,לאכול הדם הכתוב

 

  ויקרא יח' כד(" )אל תטמאו בכל אלה"

היא ו ,שאתם יושבים בארץ הקדושההוא משום " אל תטמאו בכל אלה"שהציווי  רבי אברהם סבע ב"צרור המור"מבאר 
ושמרתם , "אל תהיו כמותםהיא עצמה מקיאה את יושביה לפי שהם טמאים. אבל אתם ו ,אינה סובלת טומאה ותועבה
יתארך הדבר והעונש עד . כי ה לפחדנו מלאין נחטא כיון שהיה מצב לומר שאפילו אם . "אתם את חוקותי ואת משפטי

שאף או נאמר . (ת טו' טזבראשי)" כי לא שלם עון האמורי עד הנה"הסאה. כמו שעשו ליושבי הארץ שנאמר  תמלאתש
בא הכתוב ואמר שהדבר . חוטאים הרביםרק אם  ענישהקב"ה מכי  כן אין חששולמועטים , החוטאים שנחטאעל פי 

לא תקיא שהארץ  תדעכם לילעאינו כן. ובהבטחה זו לא תחטאו ולא תעשו ככל התועבות אשר עשו אנשי הארץ. כי 
ונכרתו הנפשות " הות האליעשה מכל התועבשאחד כולם ביחד. אלא כל  ",כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם"אתכם 

. (ישעיה מ' ב" )כי לקחה מיד ה' כפלים" אמרניענשו. ועל זה הרבים גם  ,עונשזמן כשיבא . ו"העושות מקרב עמם
כי כל אשר "הרבים. את עד שיענישו  שולא יענהם חטאו ייחידים האם שתאמרו  לאכן לבים. רועונש ה עונש היחידים

פן יש בכם איש או אשה אשר לבבו פונה "אמר הכתוב שה מה וז. "ות העושותונכרתו הנפש ...יעשה מכל התועבות
הרבים של עונש ה. כלומר עד שיבא (חי 'חדברים כ" )ויאמר בשרירות לבי אלך למען ספות הרוה את הצמאה ...היום
יאבה ה' סלוח לו כי אז יעשן אף ה'  לאשנאמר "עם הרבים.  עונשב תויענש ולא ימיהוא לבדו אלא היחיד. עונש עם 

ושמרתם את משמרתי " הכתובזר ו. וחלבדם ",ונכרתו הנפשות העושות". וכן אמר (יט 'חדברים כ) "וקנאתו באיש ההוא
מנע ילהראוי זה אין , אף על פי כן, העונש הראויאת כבר ראיתם ש אחרי. כלומר "לבלתי עשות מחוקות התועבות

ראשית חכמה "עשות. וזהו יאינו ראוי להעצמו הדבר שמצד הימנעו לעשות אלא , מצד העונשהאלו הדברים עשיית מ
שאין ראוי לעשות . לא מצד העונש. אלא "ושמרתם את משמרתי" . ולא יראת העונש. וזה(קיא' יתהלים " )יראת ה'

 .מצד עצמם הם דברים מאוסים כגללים. ויש לך לשמור משמרתי. לפי ש"מחוקות התועבות אשר עשו לפניכם"
 

 :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 

 ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"גמ"ח "בית יצחק":                  מבחר תפילין רש"י )ספרדי, אשכנזי, איטר( גמ"ח "יד יצחק": 
 050-6292492, 052-3268315בן חמו יוסף להשאלה: לבירור פרטים ו

 

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