
  
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  שבועהת הגיגים מפרש
  )מז' במדבר ד("  עבודת עבודהלעבוד"

, ה עבודה לעבודה אחרתווההמ, מלאכת השירה יהוז ומשיב ש,,,,בחייבחייבחייבחיי רבינורבינורבינורבינושואל ? "עבודת עבודה"מה הכוונה 
 אי� לה� לסור , בני אס� על מעמד�והמשוררי�והמשוררי�והמשוררי�והמשוררי�: "עבודהלשירה פסוק הקורא לראיה הוא מביא ו, הקרבנותעבודת 

ה בשעת "להקב� והיו אומרי� שירות וזמירות יוהשיר הזה היה בכנורות ומצלתי, ) לה'דברי הימי� ב( "עבודת�עבודת�עבודת�עבודת�על מ
את המדרש בעניי� כלי הנגינה במקדש בעבר , רבינו בחיי, מביא,  וא� כבר מדברי� על שירה בבית המקדש.הקרב�

שובע שמחות את : "שנאמר, שבעה, ?ית המקדש של בהיו בכנור, מיתרי�הכוונה , ל כמה נימי�"אמרו רז. ובעתיד
למנצח על : "שנאמר מיתרי� שמונהיהיו בכנור ימות המשיח בו, אל תקרי שובע אלא שבע, )'תהלי� טז( "פני"

, )'תהלי� לג( "לובנבל עשור זמרו : "שנאמרמיתרי� עשרה יהיו ולעתיד לבא . על נימא שמינית, )'תהלי� יב(" השמינית
ולכ� שבעה מיתרי� , על שבעה מזלותמושתת כי העול� הזה , לפי רבינו בחיי, ובאור העני� .) בערכי� יגכעי� זה מובא ג�(

 תהיה ההשגה אהבל�  ולעו,וזהו הטע� למיתר הנוס�,  אחת בתוספת מעלהההשגהימות המשיח תרבה בו, בכנור
  .  ולכ� יהיו בכנור זה עשרה מיתרי�שלמת במעלה שהיא כלל המעלות כול�מו

  

   )יא' במדבר ו("  עליו מאשר חטא על הנפשכפרו"
? וכי באיזה נפש חטא זה, מה תלמוד לומר וכפר עליו מאשר חטא על הנפש: ברבי אומרהקפראלעזר '  רדתניא"

    .)תענית יא("  היי�מ�אלא שציער עצמו 
, וזה  לא ברור. י� משו� שמנע עצמו משתיית יקורב� חטאתמביא הנזיר  ,הקפראלעזר ' רזאת אומרת שלפי דברי 

 מביא כפרה זו מדוע, א� כ", עצמו מ� היי�את שציער משו� תורי� שני  להביא נצטוהשא� , "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"אומר ה
, אלא ?נקרא חוטאהנזיר שבי  אלעזר מר רו ואי" א"קדוש"לנזיר רא ועוד שהכתוב קמה  ?דווקא אחר שנטמא במת

א� לא ש א,"י� הואקל$כי נזיר א" ,א נקרא קדוש ולא חוטאודה שכל ימי מש" נזירתו הולעזר מאבי  רשג�נראה 
. תחיל לספור מחדש את ימי נזרו ומ,"כי טמא נזרו", מחשבו� הנזירותהימי� הראשוני� יפלו שדינו הרי נטמא במת 
לא היו בכלל הנזירות וכאלו ציער את עצמו בה� מ� היי� בלא טע� בלא עד שנטמא שהימי� הראשוני�  ,יוצא איפה

  . כמצטער בעלמא בלא נזירות וקדושהשהרי בה� אי� לו די� נזיר אלא  ,חוטאהוא נקרא ל ימי� אלו  וע,זירתועת נ
ומסביר כי חטאו של הנזיר הוא דוקא ,  בתו� נזירותוקורב� חטאתמקריב הנזיר ק סיבה אחרת לכ" ש מסֶ&����""""הרמבהרמבהרמבהרמב

וראוי היה לו , נזור מקדושתו ועבודת הש�היה עתה עד כי הוא , "חטא לנפש"היציאה מנזירות לחולי� ומגדיר זאת כ
" לנזירי�לנזירי�לנזירי�לנזירי� ומבחוריכ� לנביאי�לנביאי�לנביאי�לנביאי�ואקי� מבניכ� " :כעני� שאמר, יוקל$ לאוקדוששיזיר לעול� ויעמוד כל ימיו נזיר 

ואד� שהיה בדרגה רוחנית ) ח' במדבר ו(" 'כל ימי נזרו קדוש הוא לה" :וכדכתיב, לנביאנזיר השוה הכתוב , ) יא'עמוס ב(
צרי" כפרה בשובו להטמא  כזו ובכל זאת מסוגל לרדת בדרגתו ולחזור ולהנות מתאוות העול� אד� כזה גבוהה

  .העול�בתאוות 
  

  )יב' במדבר ז("  יהודהלמטה"
להקריב ב� עמינדב ראוי הוא נחשו� ש, דנולמל, המטותשאר אמר בפי שכ, "נשיאנשיאנשיאנשיאלמטה יהודה "הכתוב לא אמר 

למטה : "שאמר עליה�מה שאי� כ� בכל שאר הנשיאי� ,  בלבד עצמומצדהיא  ומעלתו, לא היה נשיאא� ראשו� ג� 
שלא מלמדנו הכתוב את מידת צניעותו של נחשו�  עוד. לבדב היות� נשיאי השבט תה משו�כי מעלת� הי, "נשיא... 

  )אור החיי�(                       . כאחד מבני השבטרק אלא , היה מחשיב עצמו כנשיא
  

    .  ה.ב.צ.נ.ת   סיון 'ז ע"נלב - ל"ז טובה בר חמו בן יוסף 'ר ז"מו  נ"לע  

  

  55  מס עלון  ד"בס

        ::::העלו� מוקדש לעילוי נשמת העלו� מוקדש לעילוי נשמת העלו� מוקדש לעילוי נשמת העלו� מוקדש לעילוי נשמת 
  ל"יה ז'         חביבה חיה בנימין בת גורג  ל" זצחק בנימין בר שוריןי        ל " זיצחק בן חמו בר אסתר

    ז"ניסן תשס' ע יא"נלב          ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב           ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
  ה.ב.צ.נ.ת

  

                שששש""""א       חיפה        בא       חיפה        בא       חיפה        בא       חיפה        ב""""        ת        ת        ת        ת    � � � � """"  י  י  י  י                                                                            
  19:17    19:11    19:20    19:03   כניסת השבת

  20:14    20:18    20:17    20:20  יציאת השבת

  20:51    20:55    20:54    20:57     רבנו תם

  

  Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת   ? שלךל"ת העלון ישירות לתיבת הדוא אלקבלמעוניין 

        מדרשתמדרשתמדרשתמדרשתי י י י """" ע ע ע עאוראוראוראורללללצא צא צא צא יויויויו
        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""

  ל"ר זש יצחק בן חמו בר אסת"ע

        """"נשאנשאנשאנשא""""פרשת פרשת פרשת פרשת 
        """"ויהי איש אחדויהי איש אחדויהי איש אחדויהי איש אחד""""::::הפטרההפטרההפטרההפטרה
 טטטט"""" תשס תשס תשס תשססיו�סיו�סיו�סיו�' ' ' ' זזזז

 ל"לעילוי נשמת שמעון בן חמו בר אסתר ז

 htm.ברשת-השבוע- פרשת-עלוני/www.ladaat.net/gilionot.php    http://www.pinchas.net  :םבאתרים הבאיניתן להוריד את העלון 



 

  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )כג' במדבר ו("  תברכו את בני ישראלכה"

ארבעה עשרי� וולפי שעתיד למסור לה� . את ישראלרכו הברכות לכהני� במתנה שיבמסר את ה "הקב, " תברכוכהכהכהכה""""
  )רבינו בחיי(         . שרי� וחמשעהמתנה ה, תברכו הההה""""ככככלכ" הזכיר הלשו� הזה ,  זו ה� עשרי� וחמשהוע�מתנות כהונה 

   תחג השבועו
  מנהג הלימוד בליל שבועות

� טע . בליל חג השבועות ולעסוק בתורה עד עלות השחר� להיות ניעורי שפשט בכל תפוצות ישראלידוע המנהג 
לפי , עדיי�� ישניראל היו יש, ה לתת תורה לע� ישראל"שירד הקב השבשע" פרקי דרבי אליעזר"מובא ב הזלמנהג 

שהיו � על ידי קולות וברקי� משנת� והוצר" הקדוש ברו" הוא להעיר, והלילה קצר� שהשינה של עצרת ערבה לאד
. ה הגיע לפני שהע� יצא"משמע הקב, "לוקי�$ויוצא משה את הע� לקראת הא: "זהו שנאמר. לפני מעמד הר סיני

סדר בשנעמוד על המשמר בלילה הזה ונעסוק בתורה הקדושה , כתשובת המשקל, ל"כדי לתק� דבר זה תיקנו חז
  . מהר סיני� עד אור הבוקר ולשמוע קריאת התורה ועשרת הדברות וכאילו קבלו, המתוק�

  

  בחג השבועותמנהג אכילת מאכלי חלב 
   :להל� מספר טעמי�, טעמי� רבי� הובאו למנהג זה.  ישראל לאכול מאכלי חלב בחג השבועותמנהג

   ."דבש וחלב תחת לשונ": "שנאמר, והתורה נמשלה לחלב, ועות הוא חג מת� תורהחג השב. א
  דיני הכשר , השחיטהחובת  ,איסור נבלה: ובכלל�,  ומצוותיה התורהלקיי� את בני ישראל התחייבובמת� תורה . ב
   .לאכול מאכלי חלב נאלצו, יו� להכי� את כל הדרוש לאכילת מאכלי בשרהוכיוו� שלא יכלו באותו , לי�כההבשר ו   
  ."שבעתיכ�בבבב' הללללדשה חחחחוביו� הבכורי� בהקריבכ� מנחה : "ת חלב"רמז רבקרבנות החג נ. ג
  א� אד� אוכל רק לח� הוא נשאר צמא). תינוקותה מאכל(החלב הוא המזו� היחידי שאפשר להתקיי� עליו בלבד . ד
  שכאמור  ,כ" התורה. את הצמא של האד�החלב מספק ג� את הרעב וג� . וא� הוא שותה רק מי� הוא נשאר רעב   
  .מספקת ג� את הצמא וג� את הרעב הרוחני של האד�, נמשלה לחלב   
  .ולא רצה לינוק אלא מחלב של אשה עבריה, יש הסוברי� כי ביו� זה נמשה משה מהיאור. ה
  .חלב ובשר: אוכלי� שני מאכלי�, זכר לשני הלח� שהיו מקריבי� בחג השבועות. ו
  .כנגד ארבעי� יו� ששהה משה במרו� לאחר מת� תורה. 40בגימטריה ' בבבב'לללל'חחחח. ז

  .על שהוא צח ולב� כגבינה" גבנוני�"נקרא , שעליו ניתנה התורה, הר סיני. ח
  .וזה מסמל את הפיכת הדי� לרחמי�.  רומז לרחמי�) לב�(וחלב . רומז לדי�) אדו�(ועל פי הסוד בשר . ט

  

  )יז' שמות יט(" ויתיצבו בתחתית ההר"
 א� את� מקבלי� התורה  א� את� מקבלי� התורה  א� את� מקבלי� התורה  א� את� מקבלי� התורה :::: לה� לה� לה� לה�ואמרואמרואמרואמר    כגיגיתכגיגיתכגיגיתכגיגיתה עליה� את ההר ה עליה� את ההר ה עליה� את ההר ה עליה� את ההר """"ר אבדימי בר חמא בר חסא מלמד שכפה הקבר אבדימי בר חמא בר חסא מלמד שכפה הקבר אבדימי בר חמא בר חסא מלמד שכפה הקבר אבדימי בר חמא בר חסא מלמד שכפה הקב""""אאאא""""

                .).).).)שבת פחשבת פחשבת פחשבת פח((((" " " "  וא� לאו ש� תהא קבורתכ� וא� לאו ש� תהא קבורתכ� וא� לאו ש� תהא קבורתכ� וא� לאו ש� תהא קבורתכ�,,,,מוטבמוטבמוטבמוטב
אי" יתכ� שהיה צרי" להכריח את בני ישראל לקבל את התורה והלא שלושה ימי� קוד� , ידועה תמיהת הראשוני�

ה ֶוגדול המצ("פי דברי הגמרא הידועי� שעל , ההסבר . ?)ז' שמות כד( "שה ונשמעענ' ה דיברכל אשר  " :לכ� אמרו
. עשה אה המצוהיחו לבל דיו ולהתות הרע לפרצהיו יד עלמעו $ הֶוומשו� שהמצ(. "ה ועושהֶוועושה ממי שאינו מצ(

, לפני מת� תורהבעוד� , אלרישג� בני כ"   .שהיצר אינו מדיחו לאי קיו� המצווה, הֶובמי שאינו מצ( שאי� כ� המ
א" , "נעשה ונשמע"לא עמד עליה� יצר הרע לפתות� ועל כ� הכריזו והתחייבו בעוז , ווי� לא היו מצ(יי�וכשעד

ווי� לעשות או אז גייס היצר הרע את כל חילו כדי להדיח�  לאחר התחייבות� כשכבר היו מצ(,בשעת מת� תורה
   .הר כגיגית כדי שיקבלוַה' ליה� הלכ� כפה ע, ולפתות� לבל יקבלו את התורה

  

  )ה 'מגילת רות ב(" למי הנערח חזאת"
            . . . . ))))יייי""""רשרשרשרש((((    """"שלושה אינה לקטשלושה אינה לקטשלושה אינה לקטשלושה אינה לקט    ,,,,שתי שבולי� לקטשתי שבולי� לקטשתי שבולי� לקטשתי שבולי� לקט: : : : ההההבבבבדברי חכמה וצניעות ראה דברי חכמה וצניעות ראה דברי חכמה וצניעות ראה דברי חכמה וצניעות ראה """"    
ללקוט יותר לעני די� אסור הידוע שעל פי , אלא  ?הָכָלָהאת השיודעת  ,מה דבר חכמה ראה בה: השאלנשאלת הו 

גיורת מותר על  ואגר ל, די� זה הוא דוקא לעני מישראל א"". לקט"אינ� קרויות שיבולי� וש  כי של,משתי שיבולי�
 מהלכת ,גיורתשהיתה , היתה רות בתחילה ,וכא� התבטאה חכמתה של רות . ולי�בשי שה די� ללקוט ג� שלוהפי 

לשיבולי� האלה משו� שבנוגע , מקו� אחדבאות� השיבולי� שהיו מונחות שתי� שתי� את  ומלקטת רק השדב
 הניחה אות� וחזרה שהיו מונחות שלוש שיבולי�שראתה מקומות בו.  אות�היתה חוששת שמא יקדימנה אחר ויקח

שהרי פרט לגר אסור לכל אד� אחר ללקוט עני אחר ויקח אות� וא במשו� שלא היה חשש שי, אחר כ" וליקטה אות�
  . עזובה בר החכמה שראה בוזה הוא ד. שלוש שיבולי� בבת אחת

  

   "ויזרע יצחק"בני ברק ומדרשת " מאיר השחר"חברת הבקשות 
  ו"הי יוסף בן חמוה "עבהדרכת לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו 
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