
 יוסי פרבר  לפרשת השבוע חסידות
ן ֶזה: אהרן מאחד את העם ְקִריבּו ֲאֶשר ּוָבָניו ַאֲהֹרן ָקְרבַּ ח ְביוֹם 'לַּה יַּ  צולפרשת  שם משמואל – ֹאתוֹ  ִהָמשַּ

  ו פרק ויקרא

ר( יב)  :לֵּאֹמר מֶשה ֶאל 'ה ַוְיַדבֵּ

ן ֶזה( יג) ַשח ְביֹום 'ַלה ַיְקִריבּו ֲאֶשר ּוָבָניו ַאֲהֹרן ָקְרבַּ ה תֲעִשיִר  ֹאתוֹ  ִהמָּ פָּ אֵּ ה ֹסֶלת הָּ ִמיד ִמְנחָּ ּה תָּ ּה ַבֹבֶקר ַמֲחִציתָּ ֶרב ּוַמֲחִציתָּ עָּ  :בָּ

ֶשה ַבֶשֶמן ַמֲחַבת ַעל( יד) עָּ י ְתִביֶאנָּה ֻמְרֶבֶכת תֵּ יחַ  ַתְקִריב ִפִתים ִמְנַחת ֻתִפינֵּ  :'ַלה ִניֹחחַ  רֵּ

ן( טו) ִשיחַ  ְוַהֹכהֵּ יו ַהמָּ נָּיו ַתְחתָּ ּה ַיֲעֶשה ִמבָּ ק ֹאתָּ ִליל 'ַלה עֹולָּם חָּ ר כָּ ְקטָּ  :תָּ

ל( טז) ן ִמְנַחת ְוכָּ ִליל ֹכהֵּ ל ֹלא ִתְהֶיה כָּ ָאכֵּ  :תֵּ
 

 1א ,רבה ח ויקרא

ְרַבן ֶזה נָּיו ַאֲהֹרן קָּ ט ֱאֹלִקים ִכי פתח לוי רבי ּובָּ ִרים ְוֶזה ַיְשִפיל ֶזה> ֹשפֵּ  בר יוסי' ר את שאלה מטרוניתא .(ח, עה תהלים) <יָּ

ֶשת ִכי( יז, לא; יא, כ שמות) דכתיב ימים לששת לה אמר ?עולמו את ה"הקב ברא ימים בכמה לו אמרה חלפתא ה יִָּמים שֵּ שָּ  עָּ

ַמִים ֶאת 'ה ָאֶרץ ְוֶאת> ַהשָּ  פלוני של אשתו זווגים מזווג לה אמר ?ועושה יושב מהו עכשיו עד שעה ומאותה לו אמרה' וגו <הָּ

 יושב ה"הקב :חלפתא בר יוסי רבי השיבה זה בלשון ברכיה מר רביא ...לפלוני פלוני של ונוממ לפלוני פלוני של בתו לפלוני

ט ֱאֹלִקים ִכי שנאמר לזה ומשפיל לזה מגביה סולמות ועושה ִרים ְוֶזה ַיְשִפיל ֶזה ֹשפֵּ  בלשון בישראל קריה פתר בוצרי יונה' ר יָּ

ל>( א, לב שמות) הושפלו ֶזה בלשון ,הוגבהו "ֶזה" בלשון הושפלו "ֶזה" הֵּ ם ַוִיקָּ עָּ יו ַוֹיאְמרּו ַאֲהֹרן ַעל הָּ לָּ ה קּום אֵּ נּו ֲעשֵּ  ֱאֹלִהים לָּ

ְלכּו ֲאֶשר ינּו יֵּ נֵּ ִאיש מֶשה ֶזה ִכי <ְלפָּ נּו ֲאֶשר> הָּ ֶאֶרץ ֶהֱעלָּ ַדְענּו ֹלא ִמְצַרִים מֵּ יָּה ֶמה יָּ  ֶזה( יג, ל שמות) הוגבהו ֶזה ובלשון <לוֹ  הָּ

ל ִיְתנּו רהָּ  כָּ הּו( כד, לב שמות) הושפל ֶזה בלשון באהרן קריא פתרין ורבנן <ַהֶשֶקל ַמֲחִצית ַהְפֻקִדים ַעל> ֹעבֵּ ַאְשִלכֵּ ש וָּ אֵּ א בָּ  ַויֵּצֵּ

ֶגל עֵּ ֶזה הָּ ְרַבן ֶזה( יג, ויקרא ו) הוגבה ֶזה ובלשון הַּ נָּיו  ַאֲהֹרן קָּ  2:'וגוּובָּ
 

  א"תרע שנת -ושבת הגדול  צו משמואל שם

ט ֱאֹלִקים ִכי( א, ח) בהרש רבמד ִרים ְוֶזה ַיְשִפיל ֶזה ֹשפֵּ  שמות) הושפל ֶזה בלשון באהרן קריא פתרין רבנן' וכו (ח, עה תהלים) יָּ

הּו( כד, לב ַאְשִלכֵּ ש וָּ אֵּ א בָּ ֶגל ַויֵּצֵּ עֵּ ְרַבן ֶזה( יג, ויקרא ו) הוגבה ֶזה ובלשוןַהֶזה  הָּ נָּיו  ַאֲהֹרן קָּ  .'וכוּובָּ

ה ֶמה לו שאמר למשה אהרן מענה להבין יךצר דהנה ונראה שָּ ם ְלָך עָּ עָּ אתָּ  ִכי ַהֶזה הָּ בֵּ יו הֵּ לָּ ָאה עָּ ה ֲחטָּ  וענה, (כא, שמות לב) ְגֹדלָּ

ה לי שאמרו שבשביל אותו נּו ֲעשֵּ ינּו יְֵּלכּו(ש) <ֲאֶשר> ֱאֹלִהים לָּ נֵּ ֹאַמר( כג, שמות לב) ְלפָּ ֶהם וָּ ב ְלִמי לָּ הָּ קּו זָּ רָּ  ִלי ַוִיְתנּו ִהְתפָּ

הּו ַאְשִלכֵּ ש וָּ אֵּ א בָּ ֶגל ַויֵּצֵּ עֵּ  אמר למה כל מקוםמ אבל 3,ויצא הזה העגל שיצא ידעתי ולא י"רשרש ופי, (כד, שמות לב) ַהֶזה הָּ

ב ְלִמי כלל להם הָּ  ישראל שכל הזאת הצרה שכל הובחן באשר היתה אהרן כוונת דכל ש לומרוי ?כלל באש השליכו ולמה זָּ

 בהם שיתדבק אפשר ובלתי חברים אחד כאיש כולם והיו המאחד הוא ההי ,עמהם משה בעוד רבאש הוא טעות לכלל יבואו

ִקים ְוַאֶתם( ד, ד דברים) הכתוב כמאמר ,החיים במקור דבקים שציבור 4,מתה ציבור חטאת אין ל"ז כאמרם, רע דבר  ַהְדבֵּ

 כל ההי ל כןוע, אותם המאחד חכ בלי נשארו ןכל ע מהם נפרדו למרום עלה משה באשר אך, ַהיֹום ֻכְלֶכם ַחִיים יֶכםקֵּ ֱאֹל 'הבַ 

 רק עצה אין ל כןוע, פרטים פרטי רק אחד כאיש היו שלא 5,הרבה לאלוהות שאיוו ל"ז שאמרו וזהו, עצמו בפני ואיש איש

 אחדותה לכח דוגמא זה הויהי אחד גוש לעשותו אלה כל ויתיך זהב ואחד אחד מכל שיקח עצתו והיתה, יחד אותם לאחד

 כללו 7.הזה העגל שיצא פעלו בכשופיהם המכשפים אך 6,ל"כנ טעותם תתבטל שוב ויתאחדו ישובו וכאשר ,בהם הוא שהשפיע

                                                           
ט ֱאֹלִקים ִכי פתח יונה רבי תשא כי: ה תשא כי תנחומא: ראה גם במקבילות  1 ִרים ְוֶזה ַיְשִפיל ֶזה ֹשפֵּ  ורבנן בוצריי יונה רבי ...(ח, עה תהלים) יָּ

הּו( כד, לב שמות) שנאמר הושפל זה בלשון .הוגבה זה בלשון הושפל זה בלשון :באהרן קרא פתרין ַאְשִלכֵּ ש וָּ אֵּ צֵּ  בָּ ֶגל אַויֵּ עֵּ  הוגבה זה ַהֶזה ובלשון הָּ

ְרַבן ֶזה( יג, ויקרא ו) שנאמר נָּיו ַאֲהֹרן קָּ  .ד, ב - כהנא דרב בפסיקתאמקבילה ; ּובָּ

י ההגבהה הנזכרת במעשה המשכן היא תרומת "אצל בנ. יונה בוצרי מעמידים זה מול זה את חטא העגל ואת מעשה המשכן' ם רבנן וגם רג  2

למעשה ניתן לקרוא גם בתורה של השם משמואל בין השורות השוואה בין  .ן קרבן המנחה ביום המשח אותו לכהן גדולואצל אהר, מחצית השקל

  .תרומת מחצית השקל ובין מנחת כהן גדול

 .ויצא הזה העגל שיצא ידעתי ולא (:באש ה ואשלכהו"כד ד, לב שמות) י"רש  3

י ְשנֵּי(: א"סב ע)א , ו יומא משנה  4 ת ...ַהִכפּוִרים םיוֹ  ְשִעירֵּ ד מֵּ ֶהן ֶאחָּ ת ִמֶשִהְגִריל ְוִאם... מֵּ ִביא, מֵּ ר זּוג יָּ יֶהם ְוַיְגִריל ַאחֵּ ה ֲעלֵּ  ֶשל ִאם, ְוֹיאַמר, ַבְתִחלָּ

ם ת שֵּ ה ֶזה, מֵּ לָּ יו ֶשעָּ לָּ ל עָּ ם ַהּגֹורָּ יו ִיְתַקיֵּם ַלשֵּ ל ֶשל ְוִאם. ַתְחתָּ אזֵּ ת ֲעזָּ לָּה ֶזה, מֵּ יו ֶשעָּ לָּ לַהּגוֹ  עָּ ל רָּ אזֵּ ם ַלֲעזָּ יו ִיְתַקיֵּ ִני. ַתְחתָּ ב ַעד ִיְרֶעה ְוַהשֵּ אֵּ , ֶשִיְסתָּ

ר כֵּ יו ְוִיְפלּו ְוִימָּ מָּ ה דָּ בָּ ין, ִלְנדָּ ה ִצבּור ַחַטאת ֶשאֵּ תָּ  ...מֵּ

 .הרבה לאלוהות שאיוו מלמד - ישראל אלהיך אלה קרא אמר: ב"ע נג זרה עבודה בבלי  5

 .כמובן מחצית השקל מאוחרת לחטא העגל .שקל שבה הותכו מחציות השקלים ויצקו מהם את אדני המשכןולי בדומה למצות מחצית הא  6



 ב"י שבאות יום בכל חביתין להקריב זכה ל כןע, הרצוי היתה וכוונתו, אותם לאחד שהתכוון היתה אהרן התנצלות דבר של

 מינו ולא שמת ן גדולשכה שמעון' ר דעת ל כןוע. כאחד לעשותן שבטים ב"י לכ את לאחד והיינו ,ישראל שבטי כמנין חלות

 משום היינו קרבין יורשים משל רק הכי מא לןקי דלא הגם 8,ציבור קרבן הן באשר ציבור משל קרבין החביתין תחתיו אחר

 ולדעת ,חצאין קרבין ןוהחביתי ,העולם בזה בעודו השהי כמו הכלל את לאחד עבודתו העליון בעולם לואפי גדול דכהן

 שום אחד לכל שאין להורות 9,הערבים בין חצאין ב"וי בבוקר חצאין ב"י ומקריב לשנים וחלה חלה כל מחלקין ם"הרמב

 לו שאין שיודע שבור אדם ולהיפוך, עצמו בפני שלם אדם אחד שכל ממה נמשך לבבות פירוד עיקר כי, עצמו בפני השלמה

 אהרן זכה ל זהוכ 10,והתאחדות אהבה לידי מביא זה, כולו הכלל את משלים שהוא רךיתב' ה מן רק עצמו בפני השלמה

 ב"י לאחד היתה שכוונתו ,ב"י ריהבגמט "זה" כי, הושפל "ֶזה" בלשון רש רבההמד שאמר וזה. הטובה כוונתו מפאת

 :והבן, זה ריהגמט השבטים ב"י לאחד הוגבה "ֶזה" ובלשון ,כהוגן עלתה לא שם אבל, שבטיםה

                                                                                                                                                                                                                   
 .באו מכשפי ערב רב שעלו עמהם ממצרים ועשאוהו בכשפים, כיון שהשליכו לכור(: ה עגל מסכה"ד ד, שמות לב) י"רש  7

י(: ב"נא ע)ה , ד מנחות משנה  8 ן ֲחִבתֵּ דֹול ֹכהֵּ יּו ֹלא, ּגָּ ִיים אֹותבָּ  הָּ א, ֲחצָּ ִביא ֶאלָּ רֹון מֵּ לֵּם ִעשָּ הּו, שָּ ה ּוַמְקִריב, ְוחֹוצֵּ ה, ַבֹבֶקר ֶמֱחצָּ ין ּוֶמֱחצָּ ִים בֵּ ַעְרבָּ . הָּ

ן ה ֶשִהְקִריב ְוֹכהֵּ ת ַבַשֲחִרית ֶמֱחצָּ ן ּוִמנּו ּומֵּ ר ֹכהֵּ יו ַאחֵּ ִביא ֹלא, ַתְחתָּ רֹון ֲחִצי יָּ יתוֹ  ִעשָּ א, ִראשֹון ֶשל ֹונוֹ ֶעְשר ֲחִצי ְוֹלא, ִמבֵּ ִביא ֶאלָּ רֹון מֵּ לֵּם ִעשָּ , שָּ

הּו ה ּוַמְקִריב, ְוחֹוצֵּ ה, ֶמֱחצָּ ד ּוֶמֱחצָּ י ִנְמְצאּו. ָאבֵּ ִיים ְשנֵּ ִבין ֲחצָּ י, ְקרֵּ ִיים ּוְשנֵּ ן ִמנּו ֹלא, אֹוְבִדין ֲחצָּ ר ֹכהֵּ ה ִמי ִמֶשל, ַאחֵּ ְיתָּ ה הָּ בָּ ר ִשְמעֹון ַרִבי. ְקרֵּ , אֹומֵּ

ה ַרִבי. ּורִצב ִמֶשל ר ִיהּודָּ ה. יֹוְרִשים ִמֶשל, אֹומֵּ ה ּוְשלֵּמָּ ְיתָּ ה הָּ בָּ  :ְקרֵּ

 ...שבמקדש עשרון בחצי ומקדישו וחוצהו שלם עשרון מביא גדול כהן חביתי עשיית וכיצד( ב): יג הקרבנות מעשה הלכות ,משנה תורה, ם"רמב  9

 ...בערב והחצי בבקר החצי שיקריב כדי באומד לשנים וחלה חלה כל חולק כך ואחר( ד) :חלות עשרה שתים נמצאו חלות שש עשרון חצי מכל ולש

 ושש בשחרית חלות לשש אלא וחלה חלה כל שיחלקו מקום בשום שורש לה ואין שמענו לא זו א"א וחלה חלה כל חולק כ"ואח - ד"הראב השגת]

 החלות את שמחלקין אמר והוא השיעורין על יוסיפו ולא יגרעו שלא כדי בהן שימודו וקטנות גדולות מדות להם נתנה והתורה הערבים בין

 [:ל"עכ יגרע ולא יוסיף שלא בערב ומחציתה בבקר מחציתה אמרה והתורה באומד

 ר"האדמו בשם :נחושת כיור ועשיתה "ד תשא כי פרשת ,קודש שרפי שיח ספר. דברים דומים כותב השם משמואל על מצות מחצית השקל  10

 לו נחסר לא אז שלם הוא אם כי שלם בעצמו היהי ולא בעצמו שבור איש כל להיות דצריך רומז השקל מחצית דהנה ...ה"זצללה מסאכטשוב

 נותן ההי לא אחד שכל השקל מחצית רומז וזה שלימות הכל ונעשה ישראל לכלל עצמו מחבר אז נשבר כשהוא ין כןמשא מהכל נפרד והוא כלום

 דהנה. לגלגולת בקע שהם ישראל לשקלי רמז משקלו בקע הנזם והנה: ג"תרע שנת - שרה חיי משמואל םש; ...שלם נעשה ומהתחברות שלם דבר

 לפני לשרת לעמוד ראוי ואינו שלם בלתי הוא שהפרט להורות שהוא, שלם שקל ולא השקל מחצית בטעם ום אחרבמק אמרנו וכבר בספרים ידוע

 רק הוא ישראל כלל אל להתקרב והדרך, ביחיד ליתא בציבור דליתא מילתא כל ל כןוע ישראל כלל אל ומצטרף מתקרב שהוא י"ע אלא יתברך' ה

 ולא אחד מאיש קרבן כמו שהוא ציבור קרבן נעשה ומזה אחד כאיש כולם נעשים כן י"ע, זולתו י"ע רק שלם דבר שאיננו ומרגיש האדם יודע באם

 ציבור קרבן כי, לגלגולת בקע בטעם במקום אחר שאמרנו מה י"עפ לומר עוד ונראה: ד"תרע שנת - שרה חיי משמואל שם; ...השותפין קרבן כמו

 נדבק על ידי זה, מזולתו אלא השלמה לו ואין חסרונו בעצמו ירגיש אחד שכל אחד כאיש להיות והדרך, אחד כאיש שכולם רק שותפין קרבן איננו

 ...הגוף חצי רק הוא כאילו עצמו את רואה שיהיה השקל תמחצי הרמז בא ולזה, מאבריו אחד באבר עצמו האדם אבר כמו בחבירו אחד

 


