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 " ְקָר ה ֶאל אַוי ִ ֶ ר מֹש  ֵּ ָליו ְיהָוה ַוְיַדב  אֶֹהל אֵּ ד מֵּ אמֹר מֹועֵּ  כתוב בא' זעירה )קטנה(? אמדוע ויקר      " )א, א(לֵּ

   אַוִיְקר :
א' זעירה

  ;ְשתו  אהיא ציפורה -יָשהאהן ( לומר שמשה היה שלם בכל צד , רק חיסרון מעט היה לו, לפי שפירש מא. )

, 'ותחסרהו מע"ט מאלוהים'. כ"ש 119=טעַ מ  צירופים, כמנין  119, ומשה היה יכול להמתיק רק אלה"יםצירופי  120( יש ב)

' זעירה להיות או '.בגימט, 120=ד"עמו: 'ויקרא אל משה...מאהל מועד'וזה שכתוב 
א
 )ילקוט ראובני(  שחסר מן הצירופים. 

   נותו, שלא רצה להיראות בזה, כדי שלא תוו. שזכה משה לקרני ההוד, ומגודל ענ'בגימט, הו  סְ מַ =אל"ףזעירא.  אל"ף: אַוִיְקר

 )שמנה לחמו(, כדי להקטין עצמו.                            יתפאר בזה, לכן נתן על פניו מסוה, וגם כאן כתב א' זעירא לגודל ענוונותו

  ַאי ִ ו ל ְקר  ר הֹמש    א  יו הו  ְיה ַוְיַדב   ל  אֹ  א  ד לה  מ   )ש. אביגל(        . הוי"האותיות מקבלים שם  7בדילוג של : מֹוע 

 (ייםהח )אור       . )ויקרא א, א( דע  ל מוֹ ה  א  , )שמות( יינ  סִ , )שמות ב,ג( הנ  סְ מקומות בתורה קדמה קריאה לדיבור:  השלושב :ויקרא 

   אַוִיְקר
ל  ה א   )ילקוט משה(בעשרה.  ה' לברך כדי לזימון, גדולים עם קטן לצרף שאפשר . רמזזעיראואחת  ,גדולותת יו  ת  או   9 יש :ֹמש  

  ַרו היְ  ְיַדב   יוא   הו  למ   ל  דמ ֹאה  לימי המלואים, שאז דיבר עימו  8-. שזה היה בִמלו ִאים: ר"ת אֹמרל   ֹוע  ֹאה  ד מ   )שמנה לחמו(   . מֹוע 

 "ר ֵּ ב  י ֶאל ד ַ נֵּ ל ב ְ ָראֵּ ֶהם..."  ְוָאַמְרת ָ   ִיש ְ ל "דבר )א, ב(ֲאלֵּ פֶּ  )פירש אור החיים הקדוש(                         ואמרת"?-מדוע הכֶּ

  ֶרה על דיבור קשה דבראמר לשון ' -'חטאת ואשם: 'קרבן חובהסוגי מיני קורבן: )א( כנגד  2בפרשת הקורבנות יש ': מו 

ה.ואמרתלשון '-'ונדבהנדר ' : קרבן רשותבגזירת מלך להביא כפרה על כל חטא ועבירה. )ב( כנגד   ': מורה על אמירה ַרכ ָ

  ַ םק   תא   ְקִריבו  ת  ְנכ   180; יצחק<175אברהם<מס' השנים שחי כל אחד מהאבות: כנגד  .502=תק"ב ר"ת גימט' )ע"ה( :ְרב ַ

 א("החיד)                .שכל חייהם היו קרבים לה'. 147יעקב<
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זמר אזולאי רםעמ: וערך כתב.  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת בעלוןזכות הלימוד   

  )שנה ד'(  176 עלון    (2שבת זכור )  ַוִיְקָרא לפרשת  וגימטריות  אותפרפר                  

  לא תעֶשה מצוות 5, עֶשה מצוות 11מצוות:  16 יש:ויקרא בפרשת. 

 ובבית במשכן שמקריבים הקורבנות בדיני כולה עוסקת הפרשה* .הקרבנות עבודת על הו  מצו   משה* :ויקרא פרשת ענייני

שיש בו -שלמים קרבן :יםמִ של   ;ויורד עולה העוף עולת ,העוף עולת, (מן הבקר או מן הצאן) בהמה עולת :עולה: המקדש

מביא מביא מן -עשיר) ויורד עולה חטאת, קבועה יחיד חטאת, נשיא חטאת: חטאת ;הקרבן ובעלי כהנים ,מזבח: ל חלק
הבא על חטא שנעשה בשוגג  ציבור של דבר העלם פר ,המשיח כהן חטאת, מן העוף או מנחת סולתמביא -עני הבהמה,

  ;מצורעפחה חרופה, אשם נזיר, אשם יאשם ש, גזילות אשם, תלוי אשם, מעילות אשם: םש  א   ;עפ"י הוראת בית דין
 מנחת, חוטא מנחת, מרחשת מנחת, מחבת מנחת, רקיקים-תנור מאפה מנחת ,חלות-תנור מאפה מנחת, סולת מנחת: ותנח  מְ 

  ן.מנחת כה ,העומר–ביכורים
 'לאהל מועד כי שכן עליו ענןולא יכול משה לבוא ' כתוב: )מ, לה( 'פיקודי'בסוף פרשת -י'ל'פקוד' 'ויקרא שתפרניסמכה 

                                                                                        )הרשב"ם(                             .'ויקרא אל משה...מאהל מועד' :לכן בתחילת הפרשה ה' קורא למשה להיכנס לאהל מועד

 ו"תשע ב' אדר ט' .'ויאמר שמואל' :)ספרדים( הפטרה .19.29-ת"ר ;18.29-ק"מוצש ;17.29-נרות הדלקת: (א"ת) השבת זמני

בס"ד
                        "רמז  "רמהמוציא       

 

                                                                                        ?קדשי קדשיםהם -מנחהקרבן ו אשם, קרבן חטאתרק קרבן מדוע , האברבנאל כתב

o קודש לה' ובאים לאדם שרוצה לחזור בתשובה ולשוב אל ה'. וזה חביב לה' מאוד, ולכן כול-חטאת ואשם.                                      

o יל.ל  כ ָ  וה, גם הוא חביב לפני ה' מאוד, ולכן קרבנו כוללָ , שיש לו נפש שפ  ענישהיא קרבן של  -מנחה 

 

-רגילהים באדר רגיל בשנה ל  החָ  המיוחדיםחוגגים את כל הימים -אדר א' ואדר ב'שיש בשנה מעו ברת, כמו השנה, 

                                                                       .מועדניסן, לסמוך הדר א-נוטריקון: 'אהל מועד'וסימנך -באדר ב' של שנה מעוברת

ִזין פורים; אסתר תענית; זכורשבת  ;שקלים שבת :המיוחדים הימים ִפין פורים; פר  ת( מו ק  מו     .דשהחו שבת; פרה שבת; )חו 

  

 יל.ל  כ ָ  וולכן קרבנו כולה, גם הוא חביב לפני ה' מאוד, לָ , שיש לו נפש שפ  ענישהיא קרבן של  -מנחה 

 

o ' לכל חומש יש שם נוסף -'ויקראהשבת אנו מתחילים לקרוא בספר:  

o רספר  :בראשית הספר  :שמות ; הי ש  ִניםתורת  ; ויקרא. הגאו ל  קו ִדיםחומש : במדבר ; הכֹה  ה': דברים .הפ   .'ִמשנ ה תֹור 

ִחים: סוגים 3-ל נחלקים הקרבנות: תהקורבנו ובענייני הכוהנים בתורת עוסק ויקרא ספר•  בהמה, החי מן קרבנות-זב 

חֹותמְ ; עוף או ִכיםנְ ; סולת או שעורים -חטים קמח, הצומח מן קרבנות-נ   .ומים שמן יין, משקה קרבנות-ס 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lwxCmUXl4UpwOM&tbnid=y292CLMSniCRVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ilschool.org/home/tic/shabat/seder.htm&ei=IyeGUvTFDujA0QWd-YGoDQ&bvm=bv.56643336,d.d2k&psig=AFQjCNFa3PWZLworbv6PK4C8NqhuoXpnAg&ust=138460988298
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lwxCmUXl4UpwOM&tbnid=y292CLMSniCRVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ilschool.org/home/tic/shabat/seder.htm&ei=IyeGUvTFDujA0QWd-YGoDQ&bvm=bv.56643336,d.d2k&psig=AFQjCNFa3PWZLworbv6PK4C8NqhuoXpnAg&ust=138460988298


 סיפור עם מוסר השכל :והחמור האיכר  

. לעשות מה ידע לא והאיכר שעות במשך רחמים מעורר בקול בכה החמור. באר לתוך נפל איכר של חמורו אחד יום
                            .    החמור את להציל שווה ולא, הבאר את לכסות צריך ככה וגם זקן שהחמור החליט, לבסוף

.                          הבאר לתוך ודשן זבל, אדמה לגרוף והחלו חפירה ֵאת תפסו כולם. לו ולעזור לבוא שכניו כל את הזמין הוא
.                                                               נירגע הוא כולם לתדהמת, ואש נוראיים בקולות ובכה קורה מה הבין לא החמור, בתחילה
, בגבו שפגעה עפר של תוספת כל עם: שראה ממה ונידהם הביט האיכר, לבאר שהוסיפו אדמה של שכבות כמה כעבור
 גבי על אדמה לגרוף המשיכו האיכר של השכנים. למעלה צעד ועלה לזבל מעל התנער הוא-מפתיע דבר עשה החמור
 .                                   בריצה ופתח למעלה שעלה מהחמור המומים היו כולם, מהרה עד. צעד עוד ועלה התנער  והוא, החמור

 
 " ָ ֶהם ָאָדם ְוָאַמְרת י ֲאלֵּ ם ַיְקִריב כ ִ ן ִמכ ֶ ָ ָמה ִמן ַלה' ָקְרב  הֵּ ָקר ִמן ַהב ְ ָ ֹאן ו ִמן ַהב  ְקִריבו   ַהצ  ַ ְנֶכם ֶאת ת  ַ  " )א, ב(ָקְרב 

 ם ד  ֶעָלם של אותיות : א   )שמנה לחמו(בכוונת הלב, תפילתו נחשבת כקרבן. מתפללה אדם(. שכל םמ לתד לףא) מתפלל=םד  א  ַהנ ְ

 ם ד  ִרים( כדי לַרב  ות את א) ?אישולא אמר  אדםאמר מדוע : א  ( יהא קרבנכם כמו קרבנו של אדם הראשון, שלא הקריב ב) .הג 

ְרֶצה( ג; )(יים הקדושהח )אורמהגזל.  ַמר י  י, לו  ם ֶיְחָטא כ   ד  א  מו  , ה  ן ָאָדם כ ְ אׁשו  יל ָהר  ְתח  ה   )מדרש תנחומא(           . ַלֲחט א ׁשֶ

   ד י ם( ס"ת א) :בַיְקִרי יכ ִ  םא    )נחל קדומים(     . במצולות ים כל חטאתם''ותשליך : )מיכה ז, יט(. רמז לכתוב ב  

ם( ס"ת ב)     ן אינו זוכה לישב במחיצת הקב"ה, ואם אחיו ִיב   ם. רמז שמי שלא הניח ב    )אור החמה( את אשתו הוא זוכה בכך. ִיב  

  ַ םק   תא   ְקִריבו  ת  ְנכ  ים שחיו האבות:  .502=תק"ב ר"ת גימט' )ע"ה( :ְרב ַ  החיד"א().    147<יעקב 180<יצחק; 175<אברהםכנגד הָשנ 

 ם רלהוציא  -( מכם, ולא כולכםג)             )אבן עזרא(( מהממון שלכם. ב)         )בני ציון(( מעצמכם ממש. א: )ִמכ                                                                                                                      )אורה"ח( .המו מ 
 ם המ -נוטריקון: ִמכ   המ נגדכ יד  היה ראוי שיעשה לו, מי שחטא באמצעות -על האדם לחשוב שכל מה שעושים לקרבן-יד 

 )בן איש חי(. ישרפו איברי הקרבן, העולה על המזבח-איבריושל הקרבן. וכנגד מה שפגמו דמו כך יישפך -בדםנפשו, הנמצאת 

 

 

 

 

 

 

 

 
 אני', ?'למצוא לו עזרת האם' נשאל, כסף שטר איבד שחברו ענההוא , איחר מדוע ונשאל לעבודה איחר אדם

 לכן איחרתי' השיב... השטר על עמדתי

 נוֹ  :עֹוָלה מדוע? כתוב בקורבן ָ ָקר ִמן "ָקְרב  ָ נוֹ  :חטאת ובקורבן; " )א, ג(ָזָכר ַהב  ָ ִעיַרת "ָקְרב  ים ש ְ ָבה ִעז ִ   " )ד, כח(ְנקֵּ

 דומה  ותתן לפתותו בקליונ שחטאמי ודעתן קלות,  נקבותש: זכרהמן  הבא עולה, ונקבהה ןבאה מ 'חטאת'הטעם ש

 (הכלי יקר)   . זכרבזה שייך שיבוא מן השקשור לכוח השכל,  ,לכפר על המחשבות שקדמו לעבירה השבא עולה, אבל נקבהל

 שם(       .ומאת מקדש וקדשיוט (,שבועת ביטוייטוי )ב ,בועת העדותש, על 'שבט', וסימנך עולה ויורד על ג' עבירות מביאים קרבן( 

 ה  החמה( )אור       '.הרהורי עבירה קשים מעבירה'-. כמ"ש חז"לבל  ר הו  ְר הִ ל עַ  -נוטריקון :עֹל 

 

 "ַחט ָ ן ֶאת ְוש  ֶ ָקר ב  ָ י ַהב  י ְוָזְרקו   ְיהָוה ִלְפנֵּ נֵּ ם ַאֲהרֹן( ֶאת )ב ְ חַ  ַעל ַהד ָ ֵּ ְזב  רָסִביב  ַהמ ִ ֶ ַתח ֲאש  ֶ ד" )א, ה( אֶֹהל פ   מֹועֵּ

ַחט ָ חַ  ֶיֶרךְ  ַעל אֹתוֹ  "ְוש  ֵּ ְזב  י ָצפָֹנה ַהמ ִ י ְוָזְרקו   ְיהָוה ִלְפנֵּ נֵּ מוֹ  ֶאת ַאֲהרֹן הכהנים( )ב ְ חַ  ַעל ד ָ ֵּ ְזב    ָסִביבֹ" )א, יא( ַהמ ִ

 ָקר מדוע? כתוב על ָ ת ב  ם אֶּ ת :ֹצאן ועל  ַהד ָ  ?ָדמוֹ  אֶּ

 )בעה"ט(                                      !  דמו, שמעלה עליו הכתוב כאילו הקריבו דמולכן כתוב  -האדם דםדומה ל צאן  של דםלפי שה

    תַ  רֲאש  (ילקוט משה)     .    אהל מועדששם יש בית המקדש שהוא  בנימיןאמנו שקבורה בחלק  רחל. לרמוז על רחלס"ת  :לֹאה   חפ  

  ְַחטו רהַ  ןב    תא   ש   ק  ילִ  ב   היְ  ְפנ  ַחט ;באליהו ר״ת. הו  ת ְוש   ן א  ר ב   ק   אליהוש . רמזע"ה בגימט׳ הבעל, מנביאי ן"תת זה=1083=ַהב  

 )שמנה לחמו(     )מלכים א, יח( והֲאַשָרה. הבעל מנביאי שהיה ן"תתאת  ישחוט וגם' ה לפני הפר את ישחוט

 ן ר ב   ק   )בעה"ט(            לומר לך שהקורבן צריך להיות בן שנה.    -ימי השנה )לפי הֶשֶמש( 354. כנגד בגימט' 354=ַהב  

 

 "  י ְוָנְתנו נֵּ ן ַאֲהרֹן ב ְ ֹהֵּ ש   ַהכ  חַ  ַעל אֵּ ֵּ ְזב  ִצים ְוָעְרכו   ַהמ ִ "  ַעל עֵּ ש   )א, ז(ָהאֵּ

 ֹן( ןַאֲהר ְזב    לעַ  ש  א   )ַהכ  ה  ַניו(. טיוֹ ְד ה  הַ . למרות שהאש נשלחה מן השמיים, מצוה להביא מן חלַ שְ נִ  : ס"תחַ ַהמ ִ  )ילקוט משה(  )הם ב ַ

   ֹה ְזב    לעַ  ש  א   ןַהכ   )אור החמה(. לרמוז שאמירת דברי תורה על השולחן מכפרת כמזבח. תורהרומזת ל-אש. שלחן: ס"ת חַ ַהמ ִ

   ֹה ְזב    לעַ  ש  א   ןַהכ  ְלַחן. שהמזבח נקרא ןחַ לְ ש  : ס"ת חַ ַהמ ִ  )שמנה לחמו(               .'זה השלחן לפני ה'': )יחזקאל מא, כב(, כ"ש ש 

 

  עזיזהבת אסתר מויאל   ילוי נשמת זכות הלימוד בעלון לע 
 

 :הגאון ר' זיסקינדם מביא בש 'עדות ביוסף'פי -על ?החיהלא מקריבים מן ו הבהמהמקריבים מן  מדועטעמים  שלושה

ה (א) מ  ה  י ה בנקל; להשיגה נימצאת בין האנשים וניתן-ב ְ  כרוכה יתרה וטירחה מרוחקים ומקומות ביערות רק נימצאת-ח 

ה (ב). בהשגתה מ  ה  ָלה היא,  -ב ְ י הגאווה;  יודעת ואינה לקרקע מורכן בראש תמיד ומהלכתְשפ  וגסות  בגאווה נוהגת-ח 

ה (גרעים.  ) ויצרים נטיות בה רוח, ויש מ  ה    ''נרדף את יבקש כי האלקים'': (טו ג קהלת)כ"ש  הטרף ֲחיֹות י''ע נרדפת-ב ְ

  חיההולכן לא ציותה התורה להביא קרבן מ ,חיהולא ב בהמהאדם מתגלגל דווקא בנאמר: ש תלפיותבמדרש. 

 

 



 סיפור עם מוסר השכל: מקלות השנהב 

כאשר נודע הדבר לאביו, המלך  משרתיו שיביאו לו זוג מקלות אכילה משנהב יקר מפז.בסין העתיקה ציווה נסיך צעיר על 
                                                                                                                                                                                                      'חרב!יאל תבקש בקשה כזאת! בגלל מקלות השנהב היקרים האלה, עלולה הממלכה כולה לה'החכם, הוא אמר לבנו: 

כאשר יהיו מקלות השנהב בידיך, תשים לב לכך 'האב המשיך ואמר:  'אבל' הנסיך הצעיר נדהם וחשב שאביו צוחק עליו.
יקרה.  מאבן העשויים וקעריות ספלים לך שיביאו תצווה מיד ו.שולחננ על המצויים הפשוטים החרס לכלי מתאימים לא שהם

ס, והם מתאימים אך ורק למטעמים מעודנים. מיד תצווה אבל קעריות אלה ומקלות השנהב לא יכולים לטפל באוכל ג  
ונוחים ובבית , לא יסתפק עוד לעולם בבגדים פשוטים כבד אווזאדם שטעם '. האב המשיך ואמר: 'כבד אווזשיביאו לך 

י ויבנו לך ארמונות פאר. עד מהרה תחיה חיי מותרות ותבזבז את ש  ה שיתפרו לך חליפות מֵ ומגורים צנוע ופשוט. מיד תצו
                                         ..                               ה באיכרים, והמחסנים יהיו ריקים. ואתה וכל האנשים תהיו רעבים ואבודים.כל כספי הממלכה. ואז יבוא אסון שיכֶּ 

                                                                                                                                                               'מקלות השנהב שלך דומים לסדק זעיר בחומה, ומה שמתחיל כסדק קטן, מסתיים בהרס המבנה כולו...
 הבן הצעיר הבין את טעותו וברבות השנים הפך לשליט צנוע ואהוב. 

לפעמים אפילו הפתח הקטן ביותר שאנו פותחים לעצמנו, עלול להפוך לתהום ממנה אין דרך חזרה, וזה נכון : מוסר השכל
שנזכור תמיד לשמור על צניעות ולהימנע מאפקט לכל תחום בחיים, אם בכסף, בנישואים, או בדיאטה שלנו. חשוב 

 הדומינו השלילי שמאיים להחריב את הממלכה שלנו...

 

 " נוֹ  עָֹלה ָהעֹוף ִמן ְוִאם ָ ִֹרים ִמן ְוִהְקִריב ַליהָוה ָקְרב  י אוֹ  ַהת  נֵּ נֹו:  ֶאת ַהי ֹוָנה ִמב ְ ָ וֹ  ֶאת ו ָמַלקָקְרב                                          טו(-" )א, ידרֹאש 

 ַלק ת ו מ  וֹ  א  נקראים בתורה , ויונהמפני שבני ישראל נמשלו ל ?שחיטה-שאר הקרבנותול, מליקהעושים -עוףדוע למ: רֹאש 

 )ספר החינוך(י. "שהם בנ היונהמן  עורף-הקשהאת  להסיר שיש ז,ולרמ. ת העורףיצָ צ  א ְק ישה ,מליקהלכן עושים  ,'ףר  עוֹ  הקש   םע  '

 

 "ן ַתְקִרב ְוִכי ַ ה ִמְנָחה ָקְרב  ו ר ַמֲאפֵּ ֹות סֶֹלת ַתנ  ֹת ַחל  לו לֹת ַמצ  ֶמן ב ְ ֶ ש   ַ י ב  ֹות ו ְרִקיקֵּ ִחים ַמצ  ֻׁ ֶמן ְמש  ָ ש   ַ   (ד" )ב, ב 
  ַ ְרב ו   הַמֲאפ   הִמְנח   ןק  יל עצמו לבגימט, ה אברהםז  =260=ר.ה.ה,ן: ס"ת רַתנ  פ   ש'. שה  ם; כבשן הא  ש שם ָשַמי          לָקד 

 ה ה ִמְנח  ו ר ַמֲאפ   (חומת אנך)           .בגימט' ע"ה, 885=הי  ְר זַ עֲ ל וְ א  יש  ה מִ י  נְ נַ ם חֲ ה   לו  א  =ַתנ 

 

 דולר. המוצא 1000 ובו שלי הארנק את 'איבדתי: בקול וצועק כיסא על עולה .יוקרה במסעדת ארנקו את איבד אדם
 ". דולר 100 אתן אני שלו לארנק בתמורה: "מכן לאחר מיד צעק מהמסעדה נוסף קול .דולר' 50 של פרס יקבל הישר

 "...ן ַ ַלח ִמְנָחְתךָ  ָקְרב  ֶ מ  ַ ְמָלח ב  ית ְולֹא ת ִ ב ִ ְ ִרית ֶמַלח ַתש  ַעל ֱאלֶֹהיךָ  ב ְ ל ַעל ִמְנָחֶתךָ  מֵּ ְנךָ  כ ָ ָ ְקִריב ָקְרב  ַ       )ב, יג(" ֶמַלח ת 

 ַלח מ   ח ;'חיום לילה מרית ב-נוטריקון: ב ַ ְמל   )חומת אנך(        . 'חיום לשתה מכין ת-נוטריקון: ת ִ

 ַלח ש , עלהמלח בלשכת נתון: מלח' מקומות שהג)א( כנגד פעמים:  ג'מופיע : מ  ב                                          )בעה"ט(         . המזבח, ועל הכ  

 ַלח ַלח' פעמים. ולרמוז גרמז שצריך לטבול הלחם של ה'מוציא'   :מ      )אור החמה(           .םח  ל  =מ 

  ְיתתַ  לֹאו ב ִ ו ת: ר"ת ַלחמ   ש ְ   )אור החמה( ינצל ממגיפה. -. רמז בדברי חז"ל: אדם אשר שם המלח על השולחן בשעת הסעודהמ 

 ִרית ַלח ב ְ הסבר: . שהובטחו המים התחתונים לקרב במזבח במלח וניסוך המים בחג-ימי בראשית 6-מ מלחכרותה ל : בריתמ 

המים שמתחת לרקיע "התלוננו" ורצו להישאר  .)בראשית א, ז("ויבדל אלוקים בין המים שמתחת לרקיע ובין המים שמעל הרקיע" 

 )רש"י(.  סוכותלניסוך המים ב( ניקבת השילוח) מיםלקורבנות, ומהם יילקח ה מלחברקיע...לכן הקב"ה הבטיחם שמהם יילקח ה

 

 ָקר מדוע? כתוב על ָ נֹו" )ג, ב( רֹאש   ַעל ָידוֹ  ְוָסַמךְ " :ב  ָ נֹו" )ג, ח( רֹאש   ַעל ָידוֹ  ֶאת "ְוָסַמךְ  :ֹצאן ועל; ָקְרב  ָ                          ָקְרב 

  רשהמפני ק    )בעה"ט(           .שהם חלשים צריך לסמוך ברפיון-אןצֹ אבל ב. בכל כוחוחזק ויכול לסבול שהכהן סומך -ב  

    

 ר ֶאת "ְוהֹוִציא ָ ֲחֶנה ִמחו ץ ֶאל ַהפ  ַ ַרף ַלמ  את אֹתוֹ  ְוש ָ ָהל ַחט ַ ר: הו א ַהק ָ ֶ יא ֲאש   כב(-כא" )ד, ֶיֱחָטא ָנש ִ
  ָ(                                        ט"בעה)         א. טָ שני הפסוקים סמוכים זה לזה: לומר שכל שבידו למחות ואינו מוחה, מעלה עליו הכתוב כאילו הוא ח 

  ֲרא יאנ   ש   אי   ש ִ  )מעיינה של תורה(               '.אני ואפסי עוד. חטאו של הנשיא נובע מזה שהוא בא לכלל יהירות: 'ינִ אֲ : ר"ת ֱחט 

 ר יא ֲאש   ש ִ א נ   )רש"י(': אשרי הדור, שהנשיא שלו נותן לב להביא כפרה על שגגתו! ק"ו שמתחרט על זדונותיו.       אשרי' :י ֱחט 

 
 "  י ְוֶנֶפש ְמָעה ֶתֱחָטא כ ִ ָ ד ְוהו א ָאָלה קֹול ְוש  יד לֹוא ִאם ָיָדע אוֹ  ָרָאה אוֹ  עֵּ א ַיג ִ  (א, ה" )ֲעֹונוֹ  ְוָנש ָ
   פ ֱחט   יכ ִ  ש  ְונ   (                                        ילקוט משה)               .נקבה, אעפ"י שהכתוב מדבר בלשון הש  יאִ שלא לומר . ישאִ : ס"ת את 

 

   י "ֶנֶפש ָגָגה" )ה,  ְוָחְטָאה ַמַעל ִתְמעֹל כ ִ ְ ש   טו(ב ִ
 אתעֲ דַ לַ  מוֹ צְ עַ ד ב   אֲ מ   -נוטריקון: ַמַעל ט                                      , אלא אם כן ניכנס בו רוח שטות;. כי אין אדם חו 

 נחל קדומים(        העבירה., והם גוף תיתוֹ ִר ב ְ . שהם שלושה ןשוֹ ל  , ינייםע, רעוֹ מִ -נוטריקון: ַמַעל( 

 

 י ֶנֶפש   "ְוִאם ם...ֶתֱחָטא כ ִ ֵּ א ְוָאש        ?מזיד-"ונשא עוונו, וסיים "שוגגשהוא -"כי תחטאמדוע התחיל "  )ה, יז( "ֲעֹונוֹ  ְוָנש ָ

 גהאדם ניכשל ב  )תורת הפרשה( .מזיד-ולכן לא ידע שאסור לעשות עוון זה, ודבר זה נחשב , מפני שלא ידע, שלא למד תורה,שֹוג 



 "ם ָ ֹם הו א ָאש  ם ָאש  ַ      (ט)ה, י "ַליהָוה ָאש 

 ם ש   ֹם)דיבור(. אם הולך אחריהם, אז  לל  מ   ינה,ש כילה,א-נוטריקון :א  ש  ם 'א  ַ ש  ה' א   החיד"א(-)חדרי בטן .עבירה גוררת עבירה...ַליהו 

 

 יוכל ואז מתפללים למי מבין הוא אם שיבדוק לרב הילד ניקח אמרו. קטן ילד שם והיה  למניין אחד היה חסר פעם
 יודע הוא אם הילד את הרב שאל. שלו אבא עמד ומאחריו לרב הילד לקחו. וקטן תשע דין לפי לנו מניין להשלים

 ...למניין שניים חסר עכשיו אוי אמר הרב. 'לתיבה' תגיד באוזן לו אמר שלו אבא. להיכל להגיד עמד הילד. מתפללים למי
 

 ר בפסוק: הפרשה מסתיימת ֶ ֹל ָעָליו "ְוִכפ  ן...ִמכ  ֹהֵּ ר ַהכ  ֶ ה ֲאש  ָמה ַיֲעש ֶ ְ                     " )ה, כו(ָבה   ְלַאש 

 ה מ  ה   ְלַאש ְ יָוה הקב"ה', כדי להראות את גודל אהבתו לישראל. הב  ה  ם אֲ ש  לְ אותיות =ב    )שמנה לחמו(  . שכל ענין הקורבנות, שצ 

 ה מ  ה   ְלַאש ְ  )תורת הפרשה(        טוב.  בדבר  זאת כדי לסיים  .שביעיהיום ב -מעשים ה כל מ בת ש שר א ל אל -נוטריקון: ב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ויקרא ולא 'עם זו יצרתי לי'השבוע שבת זכור: קוראים את הפטרת פרשת זכור: 'ויאמר שמואל'... ולא את הפטרת פרשת 

 

 

 

      

 

 

 

 

 ladaat.info/gilyonot.aspx: 'תעַ לד  ' מאתר להורדה  parashat7@gmail.com: במייל 'וגימטריות פרפראות' עלון לקבלת
 

 

 .פריחה בת  אזולאי מרים  .פריחה בר אזולאי משה   .פריחה בת אלקובי מסעודה  .מילה'ג בר אלקובי  יהודה :נשמת לעילוי
  .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  :והצלחת לרפואתסוליקה.  בת בילדה .ולי'ג בת החמש
 .אסתר תב מזל ועליה. עליה בן יצחק יוסף. אסתר בן. ישראל דינה בן שלום, הלָ ה קָ ידָ ל  -ברוריה בת לירז .רוריהב בת ליאת .אלגרה בן שלמה
 .רינהבת . שירה פאניבן אושרי   .פאני בן אריאל .זוהר בן אהרון .זוהר בן אזולאי עמי :לזיווג הגון  .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 

 

 (מ"ג )ישעיה יצרתי לי" זו עם" להפטרה:' ויקרא' פרשת של : הקשרהשבוע הפטרת 

 הצאן ומן הבקר מן הבהמה מן', לה קורבן מכם יקריב כי 'אדם: להביא ישראל שצריכים הקרבנות מסופר על בפרשה

יאת   לֹא': אחז בימי ישראל שביטלו הקרבנות עלמסופר  בהפטרה ;קרבנכם' את תקריבו ב  י ה  ה ל ִ יך   ש   יך   עֹלֹת  ח   לֹא ו ְזב 

ִני ְדת   יך   לֹא ִכב ַ ֱעַבְדת ִ ה ה  ִמְנח  יך   ְולֹא ב ְ ה הֹוַגְעת ִ ְלבֹונ  ִנית   לֹא: ב ִ י ק  ף ל ִ ס  נ ה ַבכ   ב ק  ל  יך   ְוח  ח  ִני לֹא ְזב  ִני ַאךְ  ִהְרִוית  ַ ֱעַבְדת   ה 

יך   ֹאות  ַחט  ִני ב ְ ַ יך   הֹוַגְעת  ֲעֹוֹנת  ַ  ':ב 

 (2) 'זכור' שבת         

 הסתיימה המלחמה. בהם ונלחמו העמלקים באו, לגזרים שנקרע סוף ים את וחצו ממצרים יצאו ישראל-שבני לאחר 
 .עמלק עשה אשר את לזכור ישראל עם על ציווה ה"והקב, ישראל עם של מוחץ בניצחון

  פוריםשלפני בשבת ים ראוק' זכור' תפרשאת . 

  ,המפטיר קורא -בשני; קדיש חצי ואומרים בפרשת השבוע עולים: קוראים שבעה בראשוןמוציאים שני ספרי תורה
ת 'ז כֹור: יט(-)פרק כ"ה, יז 'כי תצא'בפרשת  ר א  ה ֲאש   ש   ק' ְלך   ע  ל  'ויאמר מפטירין )ספרדים( ו קדיש חצי אומרים. ֲעמ 

 ('המן בן המדתא האגגי', מלך עמלק )גגַ אֲ המן היה מצאצאיו של לד( -)שמואל א: פרק טו, אשמואל לשאול' 

 ' מדאורייתא ולכן יזהר הקורא לקוראה בקול רם כדי שישמעו כל הקהל  חייבים לקרוא' זכוריש אומרים שפרשת
 .ויצאו ידי חובתם

   אותיות 54)ב( , אסתר במגילת המן מוזכר פעמים 54 )א( . לרמז54'; 'אמחה'=בגימט, ן'מ  הַ  ה'ז  =107=ה'ח  מְ א   חה'מ 

, 18=אזי'במילה  מתחילים במזמור פסוקים 3 תיבות...  54 יש' שטפונו המים אזי המעלות שיר')ג( במזמור , המן בבני

 נפשנו על עבר אזי', נפשנו' על עבר נחלה שטפונו המים אזי', בנו' אפם בחרות בלעונו חיים אזי' (:54=18*3'. )בגימט
 הזידונים'. המים

o מעשהו דיבור, במחשבהאת החוטא. )ב( בעבור שכל מעשי האדם נגמרים ב לקנוס: )א( הטעם שמביאים הקרבנות... 

      כנגד הדיבור.  בפיויתוודה  א(ואז: ) לכן ציווה ה' כאשר אדם יחטא ויביא קרבן אז יסמוך ידיו על הקרבן כנגד המעשה.

      חטא,  עשותכנגד ידיו ורגליו שהלכו ל-הכרעיים ג(והתאווה, ) מחשבהשהם כלי ה תיוֹ ל  ב והכ ְ ר  הק  ישרוף באש  ב()

, כדי שיחשוב אדם בעשותו כל אלה כי חטא לאלוהיו בגופו ובנפשו וראוי שיישפך דמוכנגד -על המזבח הדםויזרוק  )ד(

   הרמב"ן(/)אבן עזרא. נפשתחת  נפש, ודמותחת  דמוו שלו, אך הקב"ה עושה חסד עם האדם והקרבן מכפר עליו: שיהא דמ
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