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 "ּיֹום ַוְיִהי ִמיִני ּבַ ְ ה ָקָרא ַהש ּ ֶׁ ָרֵאל" )ט, א( ּוְלִזְקֵני ּוְלָבָניו ְלַאֲהרֹן מֹש   ִיש ְ

 נזר יוסף(. אהרוןעל שניפסקה כהונתו, והעברתה ל משה( צער ב). אואביהונדב על פטירת -אהרון( צער א) ר.ע  ן צ  שו  ל  -ַוי: ַוְיִהי( 

 נפש חיה(      ורחמים.  דס  ח  תביא לאדם  השמינישהיא ביום  היל  מִ ת ו  צ  גמורים. לרמוז שמ   יםִד ס  ח  שהוא  .לא  =31=ַוְיִהי(  

 יֹּום ִמיִני ּבַ ְ   )רש"י(  נסתיימה בנייתו(-ול  סְ כִ ב כ"ה)ביום  .משכןההיום בו הוקם  )ר"ח ניסן(, ניסן היה א' למילואים, 8-: היום הַהש ּ

  ַיֹּום ִהייְ ו ִמיִני ּבַ ְ  .                                                                        קורבן פסחמקריבים  ניסןב ד"י. רמז שביום ד"י=אותיות 14=ַהש ּ

   אק המֹ  ר  רֹןלְ  ש    קדומים( חל)נ   .מקל: ס"ת לישרא-קיצח-םאברהניגאלו בנ"י;  ניסןבחודש כי . 'בגימט ,ןיס  נִ =ל.מ.ק ר"ת: ַאה 

   אק המֹ  ר  רֹן=לְ  ש    )ילקוט משה( .מוריד הטל מתחילים לומרניסן . בחודש 'בגימט ,ניסן=קמל ר"ת; )בגימט' קטנה( ,טל=אותיות 12ַאה 
 
 "ר ל ַוּיֹאמֶׁ ל ְלךָ  ַקח ַאֲהרֹן אֶׁ ן ֵעגֶׁ ָקר ּבֶׁ את ּבָ ִמיִמם ְלעָֹלה ַאִילוְ   ְלַחּטָ ל: ְיהָוה ִלְפֵני ְוַהְקֵרב ּתְ ֵני ְואֶׁ ָרֵאל ּבְ ר ִיש ְ ַדּבֵ  ּתְ

ִעיר ְקחוּ  ֵלאמֹר ים ש ְ את ִעּזִ ל ְלַחּטָ ש  וָ  ְוֵעגֶׁ בֶׁ ֵני כֶׁ ָנה ּבְ ָ ִמיִמם ש     ג(-)ט, ב "ְלעָֹלה ּתְ

  הל-עגלהביאו ואילו בנ"י  ,לחטאת-עגלאהרון הביא אילו   )ולא במחשבה( ו במעשהבחטא העגל אהרון חטא  ?מדוע, עֹול 

 )הכלי יקר(           ר על המחשבה. פ   כ  מ   הל  עוֹ ידוע שקורבן -המחשב  וגם ב המעש  חטאו גם ב ישראל בני

 ג ל ך  לְ  ַקח ג ל ב( ;)רש"י( .שעשה לג  ע  על מעשה ה לג  ע  להודיע שמכפר לו הקב"ה ע"י ה א(: ע  ן ע  ר ּב  ק   בעה"ט(). לג  הע   חטא רּפ  כַ לְ =ּב 

 

 

 

 
 
 "ֹור ָלִמים ָוַאִיל ְוש  ְ לּוָלה ּוִמְנָחה ְיהָוה ִלְפֵני ִלְזּבֹחַ  ִלש  ן ּבְ מֶׁ ָ י ַבש ּ ם ִנְרָאה ְיהָוה ַהּיֹום ּכִ  " )ט, ד(ֲאֵליכֶׁ

 ה ם, אהרן=ִנְרא  יכ  ל   )תורת הפרשה(      מלמעלה. -מיכאלמקריב קורבנות מלמטה ו : אהרון()מנחות ק"י. כ"ש בגמרא מיכאל=א 
 
 "ר ה ַוּיֹאמֶׁ ֶׁ ל מֹש  ל ְקַרב ַאֲהרֹן אֶׁ חַ  אֶׁ ְזּבֵ ה ַהּמִ ת ַוֲעש ֵ אְתךָ  אֶׁ ת ַחּטָ ךָ  ְואֶׁ ר עָֹלתֶׁ ַעְדךָ  ְוַכּפֵ  (ז" )ט, ...ָהָעם ּוְבַעד ּבַ

 ל ְקַרב חַ  א  ְזּב    )רש"י(     . ת   ר  ח  ב  נ   ך  לכ  , שו  ב   אתה למה משה לו אמר, תש  ג  ל   אר  י  ו   שו  ב   אהרן שהיה? מדוע אמר לו להתקרב: ַהּמִ

  ְזּב   לא   בְקַר ם.  בל  ח  . שאמר לו שיקריב בל  ח  : ס"ת חַ ַהּמִ ע  ד ה  ע  ֲעדו  ו ב  ר ב  פ   כ  ה, ובזה י  ח  ב   ז   (שמנה לחמו)      החטאת המ 
 
 א ָ ש ּ ת ַאֲהרֹן "ַוּיִ ל ָיָדיו)ידו(  אֶׁ                         ?יַדיו וקריא ֹ, ֹידו מדוע כתיב    ַוְיָבְרֵכם... " )ט, כב( ָהָעם אֶׁ

  ,ת: את באה לרבות ב.מה  באה לרבותא  ב ל  ר   ספר 'צוף זהב'(\)נזר יוסף  ? לומר שנשא גם את ידיו וגם את ליבו, לברך העם מק 

 ת יו( ידו) א   .כיד אחתלברכת כהנים, אך הצמידן זו לזו עד שנראו  שתי ידיואהרון אמנם נשא את : י ד 

 של תורה( מעיינה)       . שמאלגבוהה יותר במקצת מיד תהיה  ימיןיד צריך שחייבים לשאת את שתי ידיהם,  על אף שהכהנים                         

  דרומזת ל יד ימין: )יתרו דף סז'( הזוהר הקדושעפ"י ס  ד, וע"י כך הִדיִנים ולגבורותרומזת ל יד שמאל, ח  ס   . דיניםמכניע את ה ח 

 א ש ּ  רֹן ַויִּ ת ַאה  יו א    ;הלֲ עוֲ כנגד -'רא  י  ; 'אתטֲ חֲ כנגד -'ך  ר  מְ וישְ ' :קרבנותמיני ' ג כנגד ברכות' ג -זכה במתנות כהונה :י ד 

 )בעה"ט(                   . יםמֲ לֲ שֲ כנגד -'םלוֹ ש  '
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זמר אזולאיֲרםעמ: וערך כתב.  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת זכות הלימוד בעלון  

ה )- ְשִמיִני לפרשת ֲוגימטריות  אותפרפר                     רָּ ָּ   )שנה ד'(  179 עלון  (3שבת פ 

   תעֶשה לא מצוות 11, עֶשה מצוות 6: מצוות 17ֲיששמיניֲבפרשת. 

 ועֹונָשם. -במקדש אש זרה, בני אהרן, מקריבים נדב ואביהו* ]י]פרק  .שמיניסדר הקורבנות ביום ה* ]ט]פרק ֲֲֲ:שמיני ענייני פרשת    

אכילת * ]יא]פרק  .שעיר החטאת, ושריפת קשֹוו החזֶ-מנחהסדר אכילת ה* .בבואם לאוהל מועדשתות יין וֵשָכר ל כהניםאיסור ל*

 .לקבל טומאההמכשירים את הזרעים  משקיםה* .במקווה טומאת שרץטהרת * .טומאה וטהרהעניין *. האסור והמותר-חיות ועופות

  
 ו"תשעֲב'ֲאדרֲכ"ג .'ויהי דבר ה'' :)ספרדים( הפטרה .20.17-ת"ר ;19.39-ק"מוצש ;18.38-נרות הדלקת: (א"ת) השבת זמני

בס"ד
                        "רמז  "רמהמוציא       

 

 ובניו שאהרון היום וזה. א' ניסן-המשכן הוקם בו היום, למילואים 8-ה היום זהו -'השמיני ביום ויהי'•:הפרשה תמצית
; זרה אש שהקריבו בגלל מתו, אהרן בני-ואביהוא נדב•; משה י"ע אליהם הועברה והכהונה במשכן לעבוד התחילו

 ושוסעת פרסה מפריסה: הטהורה החיה סימני. א: לאכול ואסור שמותר והשרצים החיות על מצטווים ישראל בני•
                                               .וקשקשת סנפיר: במים לחיים טהרה סימני. ב. הר  ג   מעלה, שסע

 ר שו ַאיִּל, ּפַ ב  ר; )בעה"ט( .בגימט' ע"ה, ויעקב יצחק =אברהם644=ּכ  שו ַאיִּל, ּפַ ב  יםּכ  נ  ֻכו    )האריז"ל(. תבוֹ א  ה שלושתכנגד  : מ 

   ד<אברהם :ידוע ש ס  ה, יצחק, ח  תיעקב<ְגבּור  ר  ְפא   . כל זה רמוז בגימטריות: <ּתִ

 ר ( 52) ב"ןם פעמים ש   4'=הר  בוּ גְ '<מידתו ֲיצחק=האותיות( 3)עם  בגימט' במילוי, 208=ַאיִּל; אברהם<'דס  ח   ורב'=280=ּפַ

, ף, קון, עידיוס"ת במילוי )=יעקב(=ן, שית, ביף, כההס"ת של המילוי ),=535=שב  ּכ  הַ  ;'דגבורהשהוא שם הוי"ה '
 רבי יעקב אבוחצירא(-)מחשוף הלבן           .ע"הבגימט' , 535= (תבי
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 (השבוע לפרשת והקשר): הִסיִנים אצל הנ  מו  ש   המספר 

 של עלותה  .88 בקומה קומות בבנין דירה(  ר"למ דולר 9000) עתק בסכום, סינית בנין חברה מכרה שנים מספר לפני
. מספר לכל משמעות נתנו, בשפתם,  הסינים .88 -האטרקטיבי מספרה בגלל, דירה של כזה לסוג מהגבוהים היה הדירה
 לקבוע יםאוהב הסינים . עושר מבטיח 8 המספר כך מתוך, משמעות בעלת מסוימת מילה של לצליל דומה הספרה צליל

 מהתאריכים היה 8.8.08 התאריך!( אטרקטיבי בכלל זה אז, השמיני בחודש השמיני זה ואם) לחודש בשמיני אירועים
( מיליונרים שתהיו ידיעה מתוך להתחתן תענוג, נו טוב) בו להתחתן בחרו זוגות אלפי. הסיני בלוח ביותר האטרקטיביים

 לא עוד הסינים אפילו, לדאוג לא, ומתוזמן מתוכנן בניתוח) תינוקותיהם של הלידה תאריכי את בו קבעו נשים ומאות
 כפל לעצמך ולהבטיח 88 בקומה לגור הסיכוי להיות יכול תקווה ומלא מבטיח אטרקטיבי כמה ( הטבע את לתכנת יודעים
, רגילה מערבית שבספירה, לגלות התפלאו, המשמעות רב בנכס לצפות כשהגיעו, המערביים סין שאזרחי אלא, .עושר
 לפחות)ש מסתבר אז, טוב ?בלבד קומות 46 בו שיש בבנין 88 בקומה בית לקנות אפשר איך .בלבד קומות 46 יש ןיבבני
 4 הספרה את בהם שיש הקומות כל את ביטל פשוט הקבלן. מיליונים של בסכומים נחתמה הסינית העיסקה. אפשר( בסין
 שגם 5 בספרה המתחילה קומה כל או( 22, 31 כמו) 4  הוא שסכומו מספרים צירוף בעלת קומה כל או( מוות שמשמעה)

 מתחילה בהיותה מזל חסרת להיות אמורה שבעצם, 46ה הקומה הפכה, ככה ...טוב הרבה מבשרת לא מילה בתחילת היא
 זה שברור מה. לא או בסוף התעשרו אותה שקנו אלה לא ניתן לדעת אם .88ה הקומה -מובחרת מזל לקומת, הנורא" 4"ב

                                         .כולו בעולם ביותר כיקרה אז שהוכתרה נית"הנדל העסקה עם. מאוד עשיר יצא שהקבלן

 שבו השמיני היום אותו שם על כולה נקראת"  שמיני" פרשת. מאוד אוהבים היו הסינים, שלנו השבוע פרשת את
 מה הוא היהודית, אמר שהמספר שמונה המחשבה ל, שהיה מענקי"המהר ...אהרון בני ידי על המשכן עבודת התחילה
 מן חלק אינם אלו כל, ההשתוקקות התקווה, החלום, הרצון, העמל, האנושית הבחירה, כטבע הטבע להתנהלות שמעבר
 של. האנושי של המקום הוא השמונה. קיום לה ונותנת תוכן בה היוצקת האמצע נקודת גם ואינם, הטבעית הקוביה
                                                      .סטאטיים בו להישאר ולא העולם את ולקדם להתקדם היכולת של. הבוחר
 מסמלת, השמיני ביום התינוק מילת. העולם על ולהשפיע לתקן לשפר כח יש שלאדם העובדה את מסמל ביהדות השמונ  
                                    .חלילה לקלקלו או לשפרו. לשנותו, הטיבעי העולם את לתקן יכול שהאדם העובדה את

 אם. המשכן בתוך האדם עבודת לתחילת -המשכן לבניית השמיני ביום קוראת, הזה למסר מוחלטת בהלימה, שמיני פרשת
 אל נכנסים ובניו אהרון. חידוש הוא השמיני שהיום הרי, לגמרי ומצווה, לגמרי כרוחנית הקודש מלאכת הוגדרה עתה עד
 .לעבוד ומתחילים המשכן תוך

 "ֵצא ְפֵני ֵאש   ַוּתֵ חַ  ַעל ַוּתֹאַכל ְיהָוה ִמּלִ ְזּבֵ ת ַהּמִ ת ָהעָֹלה אֶׁ                            (ד" )ט, כ...ַהֲחָלִבים ְואֶׁ

 א צ  : ַוּת  ש  ש  ירדה  פעמים 12 א   )רבינו בחיי( .דרך כעס ונקמה-הע  ר  ל 6, לקבלת קורבנות ודרך ריצוי ורחמנות-הב  טוֹ ל 6מהשמים:  א 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ...ְקחּו ר ָזָרה ֵאש   ה' ִלְפֵני ַויְַּקִרבוּ  ַוֲאִביהּוא... ָנָדב "ַוּיִ ֶׁ ה לֹא ֲאש  ֵצא: אָֹתם ִצּוָ ֻמתוּ  אֹוָתם ַוּתֹאַכל ֵאש   ַוּתֵ  (ב-" )י, אַויָּ

   ש ה א  ר  ; ש זרה(א  לא נשאו אישה; הקריבו ) שא. רמז לסיבות שבגללם מתו. וראההחיצה, ררע, זתויים, שש(, א  שה )א -נוטריקון: ז 

-)הורו הלכה בפני משה רבן  וראהה ;)נכנסו בלי רחיצת ידיים ורגליים(חוצים ר ;)שלא היה להם בנים( רע ז; )שתויי יין נכנסו למקדש( תוייםש
 )ילקוט שמעוני(                       (אך זה נכון לגבי המזבח החיצון ולא למקדש-ה להביא מן ההדיוטו  צ  אש מן שמים, מ   השירד אעפ"יאמרו 

 ם בקול רם. ד  סוֹ וסיפרו את  ייןשתו -(יין)ס"ת  ןאהרו יבנ י. לומר ששניצא סוד'-'ניכנס יין'. דכתיב: בגימט, סוד=70=יין 

  ונירש אותם. )משה ואהרון( 'מתי ימותו שני זקנים הללו' :לשון הרע ולכן דיברו, לשון הרע עלמכפר  המעיל-ילעִ מ  ניכנסו ללא 

 אחת, כוסות שתי העמיד הוא. אלכוהול םר  גוֹ  המ  ל   שלו האלכוהליסט למטופל הראה אחד סיכולוג: פאפרופו שתייה
 עם לכוס אותה כשהכניס אך, לשחות התחילה היא המים עם לכוס תולעת כשהכניס. באלכוהול-ושניה מים המלא
 '...שלי בגוף תולעים שאין הוא ההשכל מוסר': המטופל לו השיב' ?השכל מוסר מה' :הפסיכולוג שאל. מתה היא האלכוהול

 "ּדֹם דֹום'מדוע נאמר '   ג(" )י, ַאֲהרֹן ַוּיִ יש' ולא י   ?'ַיחר 
  החפץ חיים(   . רו  אין תוכו כב  -דומםאפשר להכיר את מצב רוחו מתוך הבעת פניו. וכשהוא -)שותק( מחרישאדם, גם כשהוא( 

 ּדֹם רֹן ַויִּ  )רש"י(            : אהרון קיבל שכר על שתיקתו, שנתייחד עימו, הקב"ה, בדיבור. שנאמרה לו לבדו פרשת שתויי יין. ַאה 

 ּדֹם   :'ברכת הכהנים'אהרן זכה לברך את ישראל את -לומר שבשכר ענוותנו תו   .כמספר האותיות  בברכת הכהנים=60=ַויִּ

 המדרשים(וצר )א        . יהוה פניו אליך וישם לך שלום אש  יִ  ;יהוה פניו אליך ויחנך רא  י   ;יהוה וישמרך ך  כ  ְר ב  יְ  :כו(-)במדבר ו, כד

           )שמיני ט, כד(. 'ותצא אש מלפני ה' ותאכל את העולה והחלבים'על המזבח:  שמיני( אש ירדה ביום הא: )הב  ש לטוֹ א   

, מנוח( אש ירדה בשביל קורבנו של ג)  )שופטים ו'(. ושרפה אותו ע"י מלאך ה' גדעון( אש ירדה בשביל קורבנו של ב)

נה  המלך דוד( אש ירדה בשביל קורבנו של ד) )שופטים יג( ., בנוכחות מלאך ה'שמשוןאבי  ו  ר  בעת שקנה את הגורן מא 

 בעת שעשה חנוכת בית המקדש.  המלך שלמה( אש ירדה על קורבנו של ה) )דברי הימים א, כא(  .היבוסי, ובנה מזבח

                                                                                                               )מלכים א, יח( האלוקים.  הוא שה' העם המוני הכירו ובכך הכרמל בהר הנביא אליהו( אש ירדה על קורבנו של ו) ב, ז( "ה)דב

ש  ה א  ע       )במדבר יא(     .במדבר המתאוננים את שהמיתה ( אשב) .ןאהר , בנינדב ואביהוא( אש שגרמה למיתתם של א) :לר 

                   )איוב א( 'נעריו וצאנואת  מהשמים ושרפה נפלה ה' אש': איוב( ד) )במדבר טז( .קורח ועדתואנשי  250( אש ששרפה ג)

מ  1הנביא אליהו (ה) ם ותוכל את ש  : ותרד אש מהש     א(, )מלכים ב את אליהו. סלתפו המלך אחזיה ששלח 'יויש  מ  וחֲ  50-ר הי 

מ  2הנביא אליהו (ו) ם ותוכל את ש  : ותרד אש מהש   )מלכים ב, ט(ששלח אחזיה המלך לתפוס את אליהו.  'יויש  מ  וחֲ  50-ר הי 

 



  :עם מוסר השכלסיפור משל הקיפודים 

הקיפודים, שהבינו את המצב, החליטו להצטופף יחדיו  זה היה ביום חורף קר מאוד. בעלי חיים רבים מתו בגלל הקור.
 כדי לחמם זה את זה. בדרך זו הם הצליחו לשמור על חום גופם, אך הקוצים של כל אחד מהם פצעו את האחרים.

מות. בודדים וקפואים... היה עליהם לבחור: לקבל את הקוצים של לאחר זמן מה, הם החליטו להתרחק זה מזה והחלו ל
חבריהם, או שייעלמו מכדור הארץ...בחכמתם, הם החליטו לחזור ולהצטופף יחדיו...הם למדו לחיות עם הפצעים הקטנים 

 וד.שנגרמו להם ממערכת היחסים הקרובה עם חבריהם על מנת לקבל את החום שהגיע מהם. בדרך זו הם הצליחו לשר
היחסים הטובים ביותר הם לא עם אנשים מושלמים, אלא הם מתקיימים רק כאשר לומדים לחיות עם הפגמים -הנימשל

של האחר ויכולים להתפעל מהתכונות הטובות שבו... וגם אצל המשפחות שלנו, שלמרות הריבים והחיכוכים שעולים 
 שני שלא יפגעו זה בזה לעולם.ביניהם מדי פעם, הם  אוהבים אחד את השני ושומרים אחד על ה

 
 "ַתח ל ּוִמּפֶׁ ן ֵתְצאוּ  לֹא מֹוֵעד אֹהֶׁ ֻמתוּ  ּפֶׁ י ּתָ ן ּכִ מֶׁ ֶׁ ַחת ש  ְ ם ְיהָוה ִמש     (ז" )י, ...ֲעֵליכֶׁ
 ן מ   (שמנה לחמו)       . עליכם השכינה שרהת המשחה ןמ  ש   ע״י כי'. בגימט, הינ  השכִ =ש  

 
 "ָכר ַיִין ֵ תְּ  ַאל ְוש  ְ ש  ם ..ּתֵ בֲֹאכֶׁ ל ּבְ ל אֶׁ   רמז לכך: .עבודתו פסולה-בדכהן ששתה יין וע    :(" )י, טָתֻמתוּ  ְולֹא מֹוֵעד אֹהֶׁ
 ר כ  ּתְ  ַאל ְוש   ש ְ  )תורת הפרשה(                      .הב  ע  וֹ תר וֹ יכּ שִ ת ילַ פִ ּת  –ל ל  ּפ  ְת הִ לסור א –ית יעִ בִ רי ד  ּכ  ה ת  ש  ם אִ ו -נוטריקון: ּת 

 
 "את ִעירש ְ  ְוֵאת רֹש   ַהַחּטָ ַרש   ּדָ ה ּדָ ֶׁ חֹון ַעל הֹוֵלךְ  ּכֹל"... " )י, טז(מֹש  ְאּפֹד ...  " )יא, מב(ּגָ  (יג, ח צו: פרשת)  "ּבוֹ  לוֹ  "ַוּיֶׁ

 רֹש ַרש ד  רֹש: משה ד  ַרש(  מיליםשל ספר התורה. )מס'  1חצימסיים את =1ד  רמז של ספר התורה.  2חציפותח את =2ד 

 )נזר יוסף(              היא העושה את התורה שתהיה חטיבה שלימה.  והתורה שבע"פהיא חצי תורה... 'התורה שבכתב'לכך: 

 ח  . תורהל ותיותא יבואר ישיםש שי :שראליבתורה.  אותיות אלף 60 -אותיותמס' ב התורה לשני חצאים ספרת ק  מחל   'ו: ןוֹ ּג 

 ק את ספר התורה לשני חלקים שווים. היא : ּבוֹ  לוֹ  ַויּ ְאּפֹד ל   . פסוקיםה מספרהתורה בספר אמצע מח 
 
 "ְקצֹף ְלָעָזר ַעל ַוּיִ ם לֹא ַמּדּועַ  :םיַהּנֹוָתִר  ְוִאיָתָמר אֶׁ ת ֲאַכְלּתֶׁ את אֶׁ ְמקֹום ַהַחּטָ ש   ּבִ       יז(-)י, טז "ַהּקֹדֶׁ

 ְקֹצף ס( ַויִּ ע  םא   אלֹ  ּדּועַ מַ  :)ּכ  אתהַ  תא   ַכְלּת  ש  הַ  ְמקֹוםבִּ  ַחּט    :מלא אהבה: ר"ת ּקֹד 

 (א )ףשל  ויב  ט  ש   לומר צ   חמו(ל מנה)ש הקרבנות. ו תצ  מ   לכם נתן כןל ,אהבה מלאשי"ת הכי ( ב) ;הפרשה( )ת. .משהמ יוצא כשהוא-ק 
 
 ..."ר ַהַחּיָה זֹאת ֶׁ ל ּתֹאְכלוּ  ֲאש  ֵהָמה ִמּכָ ת( 1: )ַהּבְ סֶׁ ְרָסה ַמְפרֶׁ ַֹסַעת ּפַ ַסע ְוש  ֶׁ ָרסֹת  ש  ָרה" )יא, ב ַמֲעַלת( 2)ּפְ  (ג-ּגֵ

 י הב: מלמד שהיה משה אוחז ַהַחיּ ה זֹאת  )רש"י(   .זאת תאכלו וזאת לא תאכלו :ה אותם לישראלמרא  -עו ףוב  ֶשֶרץב  ,ח 

 הר  תוֹ הר  תוֹ  להם ואמר ב האסורים ומן המותרים מן ומין מין לכ להם שהראה .ורהת ס״ת; הז   תא   ר״ת :אכלֹת ש  א י  חַ ה אז

 )שמנה לחמו(   .ובתורה שבעל פה  בתורה שבכתב. ומסר להם כל סימני טהרה וטומאה אכלות לא זה ואת תאכלו זה את

  ת .1: החיה הטהורהסימני ס  ה ַמְפר  ְרס  ין(.  :שוסעת שסע)ו : שפרסותיה סדוקות.ּפַ נ  ר  יפ                              משמובדלת מלמעלה ומלמטה בשתי צ 

ַלת.  2 ה ַמע  ר   ק. ד   נו  ח  ממעיה ומחזירה אותו לתוך פיה לכתשו ולטו  : מעלה ומקיאה האוכל ּג 
 
 " ת אך ֲעֵלי ֹתאְכלוּ  לֹא זֶׁה אֶׁ ָרה ִמּמַ ְפִריֵסי ַהּגֵ ְרָסה ּוִמּמַ          (ז-" )יא, ד החזיר, הארנבת, השפן, הגמל ַהּפַ

   ל ע  ה יִמּמַ ר   )בעה"ט(   .רמ  ז  -ןישוֹ ִד -ואֹ ּת -וֹ קּ אַ -רחמוּ יַ -יצבִ -לי  אַ  :חיות' ז+ זע  -שב  ּכ  -רשוֹ  :הר  ג   תוֹ לע  מַ ין ינ  ' מ  יכנגד -'ימלא  :ַהּג 

 תט, ע  בא למ  -אך לומר לך שהניזהר במאכלות אסורות אינו חייב -מיעוט וריבוי, הן סמוכים וצמודיםת. כאן ו  ב  בא לר  -א 

  ;דב  ּכ  מותר לאכול -דם( אסור לאכול אולכל מה שנאסר יש תחליף כשר הדומה לו בטעמו : ) -להסתגף ולמעט מהנאתו

אמותר לאכול -חזיר( אסור לאכול ב) ִטיִנים של פרהמותר לאכול -בשר וחלב( אסור לאכול ג) ; דג ִשיבֹוט   )כף החיים(       .ע 

 ה'-החזיר ר  ר לֹא והוא ּג  ר: 'ִיּג   (ייםחה )אור        טמא הוא.-ייגרכל זמן שלא מלשון יחזור להיות טהור. -חזיר :(עתיד)לשון : לא ִיג 
 

 זה, !אה': היהודי לו עונה '?כך כל חכמים שאתם זה איך, יהוד יא, לי תגיד': יהודי שואל אחד : גויהדג היהודי
 מקח ולאחר, מסכים היהודי '?שכזה פלאים דג לי למכור מוכן אתה': גויה שואל '.מיוחד דג אוכלים שאנחנו בגלל
!" פשוט קרפיון רק היה לי שמכרת הדג, היי': כועס ונראה היהודי אל הגוי בא למחרת .הדג את קונה גויה ארוך

 '!יותר חכם אתה כבר? רואה: "היהודי לו עונה
 
 "ת ר ִמּכֹל ּתֹאְכלוּ  זֶׁה אֶׁ ֶׁ ִים ֲאש  ּמָ ר ּכֹל ּבַ ֶׁ יר לוֹ  ֲאש  ת ְסַנּפִ ש ֶׁ קֶׁ ִים ְוַקש ְ ּמַ ים ּבַ ּמִ ּיַ ָחִלים ּבַ  " )יא, ט(ּתֹאֵכלוּ  אָֹתם ּוַבּנְ

 ירס תאברי הגוף המסייעים לדג לשוט במים; : אלו ַנּפִ ש   ק   כמין קליפות קשות הנימצאות על עורו של הדג.: ַקש ְ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  עזיזהבת אסתר מויאל   ילוי נשמת זכות הלימוד בעלון לע
 

 יר ת ְסַנּפִ ש   ק   מצא לפיכך. קשקשת לו ואין סנפיר לו שיש ויש, סנפיר לו יש קשקשת לו שיש 'כל: אמרו ל"חז: ְוַקש ְ

, כלומר ' .קשקשת לו שיש שידע עד יאכלנו לא, סנפיר לו מצא. סנפירלחפש  צריך אין, קשקשת לו שיש דג חתיכת

 .סנפיר גם בוודאי לו שיש מכיוון, כשר שהדג הוכחה זו – קשקשת יש שלדג לנו ידוע אם
 יר שיש להםדגים : אומר הרמב"ן ת ְסַנּפִ ש   ק   באויר גידול ויקבלו ובצלוליהן המים בעליון לעולם שוכנים יהיו-ְוַקש ְ

יר להם שאיןדוחה; ודגים  חום קצת בהם יש ולכן שם הנכנס ת ְסַנּפִ ש   ק   המים בתחתיות יהיו שוכנים לעולם-ְוַקש ְ
 דבקה. קרה ליחה בעלי הם כן ועל דבר מהם ידחה לא החום ואפיסת הלחות ולרוב ובעכוריהם

 



 "ל ל ִמּכָ ר ָהאֹכֶׁ ֶׁ ר ֵיָאֵכל ֲאש  ֶׁ ה ְוָכל ִיְטָמא ַמִים ָעָליו ָיבֹוא ֲאש  קֶׁ ְ ר ַמש  ֶׁ ה ֲאש  תֶׁ ָ ָכל ִיש ּ ִלי ּבְ  לד(" )יא, ִיְטָמא ּכְ

  ְלו ה כ  ק   .יםמ ,דבורים בשד .לט ,לבח ,זית מןש .םד ,יןי :ם"ד-ט"שח-ד"י :ןנ: סימלפירות וירקות לקבל טומאה המכשירין משקין :ַמש ְ
 
 "ן ְוִכי ַרע ַעל ַמִים ֻיּתַ ְבָלָתם ְוָנַפל זֶׁ ם הּוא ָטֵמא ָעָליו ִמּנִ  (חל" )יא, ָלכֶׁ

 ן ְוִכי רז ַרע ַעל ַמִים יֻּתַ ש  ע שלא הו כ  ר, אין לך ז ר  חו ב   מ  ר ב   ש  כ  ש, שאם תאמר יש ה  ל  ת   ר שנ  ח  א   )רש"י(            .: ל 

 ן ְוִכי ה, רק ה  . שכל המחובר לקרקע לא נהיה בגימט' ע"ה, היש  לִ אחרי ּתְ =ז ַרע ַעל ַמִים יֻּתַ מא  ר במים לטו  ש  לּושמו כ   )נפש חיה( .ּת 
 
 ח ַעל הֹוֵלךְ  "ּכֹל ע ַעל הֹוֵלךְ  ְוכֹל ןוֹ ּגָ ל ַעד ַאְרּבַ ה ּכָ ץ ְלָכל ַרְגַלִים ַמְרּבֵ רֶׁ ֶׁ ֵֹרץ ַהש ּ ץ ַעל ַהש ּ  מב(ֹתאְכלּום" )יא,  לֹא ָהָארֶׁ

 ח  . תורהל ותיותא יבואר ישיםש שי :שראליבתורה.  אותיות אלף 60 -אותיותמס' ב חצאיםהתורה לשני  ספרת ק  ל  ח  מ   'ו: ןוֹ ּג 

 (נחל קדומים)      . בשכמל"ו' ושמע ישראל' מילים ב'וי עמודי התורה; ו  ו  ימי בראשית;  'ו ' סיון;ושהתורה ניתנה ביום -גדולה 'ו 

 חֹון ַעל ש=בגימט' )א"ת ב"ש( ,376ז.ך ר.ס.פ.ט==ּג  ח  ךְ  ;זה נחש-רש"יכמו שפירש -ז ה נ  ע ַעל הֹול  כמו שפירש -יםעקרבִ  הז  =ַאְרּבַ

ל; זה עקרב-רש"י ה ּכ   לחמו( מנהש)                    . יםעִ ל  תוֹ  וזהו=ַרְגַלִים ַמְרּב 
 
 יללְ " -הפרשה מסתיימת ב ין ַהְבּדִ ֵמא ּבֵ הֹר ּוֵבין ַהּטָ ת ַהַחּיָה ּוֵבין ַהּטָ לֶׁ ֱאכֶׁ ר ַהַחיָּה ּוֵבין ַהּנֶׁ ֶׁ  " )יא, מז(לֵתָאכֵ  לֹא ֲאש 

 יל עו ד.  יןשִ תוּ יְ ה ל  ט  ב  לר ב  ד  קב"ה הא ר  ּב  א ל-נוטריקון :ְלַהְבּדִ צ ו ר יש י   )ילקוט משה(, היינו אפילו יתושים ברא הקב"ה, שלכל י 

 א מ  הֹר-ּט  יה-של בהמה אחד מסימני טהרה :ּט  ת   )בן איש חי(  .(164) קד  ס  =(214) רהֹט  ל (50) אטמ  בין  ההפרש סדוקות. שיהיו פרסו 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  ,ויוסף עוד דוד'שמיני, לכן קוראים את הפטרת 'פרה' "ויהי דבר ה'" )יחזקאל לו(..... ולא את הפטרת ''שבת פרה'השבת' ' 
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 .פריחה בת  אזולאי מרים  .פריחה בר אזולאי משה   .פריחה בת אלקובי מסעודה  .מילה'ג בר אלקובי  יהודה :נשמתֲלעילוי
  .אסתר רב אלוש יעקב .כהן אבי-שושנה-אגאי .רבקה בר לוי מסעוד .רבקה בר כהן פרוספר .ינהר תב בן חיון אסתר .ינהר בר בן שושןשמעון 

 .לוי ,כהן, אזולאי משפחות לכל .זוהר בת רינה ,זוהר בת פאני ,זוהר בת ברוריה  :והצלחתֲלרפואתסוליקה.  בת בילדה .ולי'ג בת החמש
 .אסתר תב מזל ועליה. עליה בן יצחק יוסף. אסתר בן. ישראל דינה בן שלום, הלֲ הֲקֲ ידֲ לֲ -ברוריה בת לירז .רוריהב בת ליאת .אלגרה בן שלמה
 .רינהבת . שירה פאניבן אושרי   .פאני בן אריאל .זוהר בן אהרון .זוהר בן אזולאי עמי :לזיווגֲהגון  .תרצה בן שמעון .מסודי בן עופר  :ק"לזש

  .יהודית בת כלנית חדווה  .שושנה בן רפאל .צילה בן ארז .פרידה בן גיא  .תמר בן יעקב .אסתר בן דורון .אסתר בן יעקב ברוריה. תב. אפרת ברוריה תבמוריה 

 

 ף להפטרה:' שמיני' פרשת של : הקשרהשבוע הפטרת ִוד"  עֹוד "ַויֹּס   (ז''י-'א' פס ,'ז', פרק ו פרק :'ב שמואל)ּד 

 ו ת:  עונש וקיבלו' ה לפני זרה אש שהקריבו ואביהו נדב מסופר על בפרשה  מחתתו איש ואביהו נדב אהרן בני ויקחומ 

 ;אותם ותאכל' ה מלפני אש ותצא: אותם צוה לא אשר זרה אש' ה לפני ויקריבו, קטורת עליה וישימו אש בהן ויתנו

 ; בוּ  :תו  מ   עונש וקיבל האלהים לארון מידי יותר שהתקרב עּוז ה מסופר על בהפטרה ת ַויְַּרּכִ רֹון א  ֱאלִֹהים א  ל ה  ה א  ל  ג   ע 

ה ש   ד  ֻאהוּ  ח  ש ּ  ית ַויִּ ב ִמּב  ד  ִבינ  ר א  ש   ה א  ְבע  ּגִ א ּבַ י ְוַאְחיוֹ  ְוֻעזּ  נ  ב ּבְ ד  ִבינ  ִגים א  ת ֹנה  ה א  ל  ג  ע  ה ה  ש   ד  ַלח: ח  ש ְ א ַויִּ ל ֻעזּ  רֹון א   א 

ֱאלִֹהים ז ה  י ּבוֹ  ַויֹּאח  ְמטוּ  ּכִ ר ש   ק  ה ַאף: ַהּב  ֻעזּ ה ְיהו  הוּ  ּבְ ם ַויַּּכ  ֱאלִֹהים ש   ל ַעל ה  ַ ת ַהש ּ ם ַויּ מ  רֹון ִעם ש   ֱאלִֹהים א   :ה 

ה' שבת ר   (3) 'פ 

  קוראים שבעה בראשוןמוציאים שני ספרי תורה,  .אדרשלפני האחרונה של חודש בשבת ים ראוק' פרה' תפרשאת :
ת 'זֹאת: כב(-)פרק יט, א 'חוקת'המפטיר קורא בפרשת -בשני; קדיש חצי עולים בפרשת השבוע ואומרים ה ֻחּקַ -'ַהּתֹור 

 אדומה.  פרה אפר במי הטמאים טהרת : על'פרה אדומה'מדובר על 

ה ְדַבר ַוְיִהי'מפטירין )ספרדים( וקדיש  חצי אומרים ַלי ְיהו   ( לו-יחזקאל לו, א)' א 

 אדומה פרה אפר מי טהורים במים ישראל את יטהר' שה: מסופר בהפטרה. 

 לא, אדם מכל החכם, שלמה המלך אפילו. 'חוקה' תהיה היא ולאחרים, אדומה פרה טעם את למשה רק גילה ה"הקב 
 .  ממני' רחוקה והיא אחכמה 'אמרתי: )קהלת ז, כג( אמר הוא, אדומה פרה טעם את ידע
 :כלי' אל חיים מים עליו ונתן החטאת שריפת מעפר לטמא 'ולקחו: )פרק יט, יז( רמוז זה
.                                                    אדומה לפרה הטעם ניתן למשה שרק רמז. למשה ת"ר: חטאת'ה רפת'ש עפר'מ טמא'ל

 .ידע לא ששלמה רמז(. הסדר לפי לא) ת"בר אך, מופיע שלמה אמנם. שלמה אותיות=למשה

 ' מדאורייתא ולכן יזהר לקוראה בקול רם כדי שישמעו כל הקהל ויצאו ידי חובתםהיא ' פרהיש אומרים שפרשת. 

 

ה ִדין אחרת  דעתה, עליה שתתיישב עד ממנו אותה מאכילים ונתאוותה לו, טמא מאכל שהריחה בהריון אישה :לגבי אישה ה ר 
אמר  )יהודה הנשיא(רבי ל, באו "כת שהריחה אוכל ביור  ב  מעשה במעוֹ )א(  :)יומא פ"ב(בגמרא  פרומס  .בסכנה העוברהיא ו

 ,מתאוותואולי להתאפק. הלכו ולחשו לה כך באוזן ומיד נרגע העובר ופסק -היוםם כיפור זנה שיוולכו ולחשו לה בא'הם: ל
 רשע ידוע. -שבתאי אצר פירי-הויצא ממנ ,רב  לא השפיעה על העּוה יש  ח  )ב( מקרה שהל  . בן נפחא יוחנן 'ר-יצא מנהומ

כלומר יולדת שדורשת בתוקף לאכול ביום -לא תיאכל' אשר )=יולדת( החיה 'ובין החיה )=ליולדת( הנאכלת ובין-כמ"ש
  )בני ציון(           כיפור מול יולדת שמתאפקת מלאכול.

  :חיה -'בין החיה הנאכלת'אם רוצים להבדיל בין טמא לטהור, אזי יש להבחין -'להבדיל בין הטמא לטהור'דבר זה בפסוקים
לומר שיולדת -בין החיה אשר לא תאכל'... ו'אמֲ טֲ סימן הוא שהילד -ת, שנתחשק לה לאכול דווקא בשר טמאד  ל  מלשון יו  

       )נזר יוסף(         . רהוֲ טֲ סימן הוא שהילד יהיה -שלא תאכל בשר טמא
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