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

 

  הגיגים מפרשת השבוע
  )א' ויקרא טז("  אל משה אחרי מות שני בני אהרן' הוידבר"

לא ברור ג� מדוע מזכיר הכתוב את מיתת , אל משה' ולא מפורש מהו מאמר ה"  אל משה' הוידבר: "הכתוב אומר
זהיר משהקדוש ברו� הוא הקדוש שהפסוק מלמדנו " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מסביר ה ,"חרי מות שני בני אהר�א", בני אהרו�

הוא ויכול לכ�  ,ה"קבביתו של ההוא נאמ�  ושמי�למלכות יותר הוא קרוב שהיות שבדעתו עלה את משה שלא י
משהל את משה מכיו� שציוה זאת לאהר� אי� ציווי זה כול' למרות שהו,  כל אימת שירצהכנס אל הקודש פנימההל

אל ' כ� דיבר הל, )ז 'במדבר יב( "לא כ� עבדי משה בכל ביתי נאמ� הוא" :כפי שמעיד עליו הכתוב' קרוב יותר אל ה
מיתת הזכיר הכתוב את ו, "אל יבא בכל עת אל הקודש" מתייחס הציווי שאליואליואליואליוכלומר ג� , " משהאלאלאלאל' וידבר ה", משה

כמו ', לפני המאוד קרובי�  היו בני אהר�להבהיר למשה שלמרות ש, "ותווימ'  לפני הבקרבת�", שני בני אהר�
הא למדת שלא יועיל ", "וימותו"ה "הקבא  על פי כ� לא חמל עליה� , "בקרובי אקדש" פסוקעל הל "זחשדרשו 

  ".  ליכנס לקודש פנימהגדרכדי שיפרו! ' היות האד� כל כ� קרוב לה
  

  )א' ויקרא טז(" וימותו' ה מות שני בני אהרן בקרבתם לפני אחרי"
אינו מדויק מכיו� שכוונתו " בקרבת�"לכאורה לשו� " 'בקרבת� לפני ה"הכתוב מזכיר לנו שבני אהרו� מתו משו� 

אמר שפי כ, הוא הקרבת אש זרהגללו המעשה שמתו במשו� ש" בהקריב�"יותר נכו� היה לכתוב , "בהתקרב�"
 שכוונת הפסוק היא להזכיר לנו שתי עברות שעברו רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימסביר . )'ויקרא י(" אש זרה'  הלפניויקריבו : "כתובה

התרה למרות שמשה בהר סיני ' � לפני הותקרבהיה התחטא המחשבה , אחת במחשבה ואחת במעשה, בני אהרו�
" ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו: "על הפסוקל "זחשדרשו כפי , מיתהכבר אז תחייבו התקרבות זו ה ומ,בה�

שמחת עצב ב אלא שנצלו לפי שעה כדי שלא לערבב ,כלומר למות,  לשליחות יד�מכא� שהיו ראויי, )' כדשמות(
שבגינה ' כדי להזכיר לנו את ההתקרבות לה" בהקריב�" ולא אמר "בקרבת�"לשו� לכ� השתמש הכתוב בו, התורה

: כ� נבי� את הפסוקו, טורתשהכניסו אש בלא ק, זרההאש ההקרבת יה מתו הבגללו חטא המעשה שו. התחייבו מיתה
בהר סיני שזנו '  בקרבת� לפני ה, על שני בני אהר� בחטא המחשבהמיתהאחר שנגזרה , "אחרי מות שני בני אהר�"

  . בהקרבת אש זרההמעשה באחד בניס� בחטא ,"וימותו" , עיניה� מהשכינה
  

  )ד' יחויקרא (" את משפטי תעשו"
        . . . . ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (רו בדי� היה לאומר�רו בדי� היה לאומר�רו בדי� היה לאומר�רו בדי� היה לאומר�אלו דברי� האמורי� בתורה שאילו לא נאמאלו דברי� האמורי� בתורה שאילו לא נאמאלו דברי� האמורי� בתורה שאילו לא נאמאלו דברי� האמורי� בתורה שאילו לא נאמ""""

ולכ� ,  ובכל התורה"ואלה המשפטי�"האמורי� בפרשת � דינימתכוו� הכתוב ל" משפטי" שבמילה ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבאומר 
, ובשלוהשלו� ה במדינוב האד� בישוב החי מנת שילעכי הדיני� נתנו , "אשר יעשה אות� האד� וחי בה�"אמר נ

, "אשר יעשה אות� האד� וחי בה�"פעמי� מספר יחזקאל י שמזכיר הנביא פוכ. ושלא יזיק איש את רעהו ולא ימיתנו
כי . כפי הכנתו לה�ות ומצונקבעי� לפי התייחסותו לחיי האד�  ומלמדנו ש����""""הרמבהרמבהרמבהרמבומוסי  , )כא' כ ,יג' כ , יא'יחזקאל כ(

יוועל,  וכבודיחיה בעול� הזה ימי� רבי� בעושר ובנכסי�הוא  ,על מנת לקבל פרסאלא ת שלא לשמ� והעושה המצו
�מתעסקי ואות� אשר .)שבת סג( "למשמאילי� בה עושר וכבוד "שוופירש, )משלי ג טז( "בשמאלה עושר וכבוד: "נאמר
נפש� : "שנאמר,  ממשפטי הרשעי�וינצלו וזכה� י, העובדי� מיראהכלומר , ת על מנת לזכות בה� לעול� הבאובמצו

יזכו בעול� הזה לחיי� טובי� כמנהג , ע� עסקי העול� הזה, וכראוי כדי� ,ת מאהבהו במצו�והעוסקי. "בטוב תלי�
אות� האנשי� ו. ) ה'כוויקרא (" והשיג לכ� דיש את בציר"ולחיי העול� הבא זכות� שלמה כעני� הנזכר בתורה , העול�

בבורא�  היאוכל מחשבת� וכוונת� , כל עניני העול� הזה ואינ� משגיחי� עליו כאילו אינ� בעלי גו את העוזבי� 
ולכ� . כתוב באליהופי שיחיו לעד בגופ� ובנפש� כה� ,  בש� הנכבדו נפשהדבקש, אליהוע� היה פי שכ, בלבד

 כב דברי�( "והארכת ימי�", )דברי� טז כ( "למע� תחיה", )שמות כ יב( "למע� יאריכו� ימי�"אמר הכתובי� בשכר המצות נ

  . פי הכנתוכפי הראוי ללכל אחד מיני חיי� מספר יכלול הכתובי� לשו� , )ז
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )ט' ויקרא יט(" לקצרלא תכלה פאת שדך את קציר ארצכם ובקצרכם ""
 לומר ל� ,לשו� יחידב "לא תכלה פאת שד�" אמר ר כ� ואח,לשו� רבי�ב ,"ובקצרכ�: "בתחילה אומר הכתוב
 לאמר יכול העני להתפרנס משדות של אחרי� א  א� לא בנפש� אל תדמה ,קוצרי�ה�  שרבי� ,שאפילו בזמ� קצירה

 על כל יחיד מוטללעני החוב ללמדנו ש "לא תלקט" ו"לא תכלה"לכ� הוסי  הכתוב , אניח לה� לקט שכחה ופאה
שהצדקה צריכה להיות בסתר מרמז עוד בלשו� יחיד השימוש  ,אחרי�זכות היכול לפטור את עצמו ב� אד� ואיויחיד 
  )כלי יקר(                  . מקבלל אד� כי א� לנות� ולשו�דע שלא יָו

  

  )לו' ויקרא יט ("יכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצריםקל- א' אני ה...  אבני צדק והין צדקמאזני צדק"
לוקיכ� $א' אני ה: "נאמרבפרשת ציצית . "י�י�י�י�קקקקלללל$$$$להיות לכ� לאלהיות לכ� לאלהיות לכ� לאלהיות לכ� לא"בכל המצוות שהוזכר בה� יציאת מצרי� נאמר ג� 

המעלה ' כי אני ה: "נאמרשרצי� בפרשת  ,)מא' במדבר טו(" י�י�י�י�קקקקלללל$$$$להיות לכ� לאלהיות לכ� לאלהיות לכ� לאלהיות לכ� לאצרי� אשר הוצאתי אתכ� מאר! מ
לוקיכ� אשר הוצאתי אתכ� $א' אני ה: "נאמרריבית בפרשת  ) מה'ויקרא יא(" י�י�י�י�קקקקלללל$$$$להיות לכ� לאלהיות לכ� לאלהיות לכ� לאלהיות לכ� לאאתכ� מאר! מצרי� 

אני : "זני� ומשקלות נאמרואילו במצות מא. ) לו'הכויקרא (" י�י�י�י�קקקקלללל$$$$להיות לכ� לאלהיות לכ� לאלהיות לכ� לאלהיות לכ� לאמאר! מצרי� לתת לכ� את אר! כנע� 
" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה. "י�קל$להיות לכ� לא: "בלבד ולא נאמר" יכ� אשר הוצאתי אתכ� מאר! מצרי�קל$א' ה

נתנו לנו על אילו לא לקות שכ� אלו מצוות ש$שכל המצוות מלבד מצות משקלות ה� מצוות המעידות על קבלת הא
ועל , מצוההגוזר והוא ה' שה, "י�קל$להיות לכ� לא"ב בה� לכ� כתו, ידי הבורא לא היינו חושבי� עליה� בעצמנו

שכל היה ה' ציוה המצוה שכלית שג� אילו לא שהיא , משקלותמצות אבל ב. מנת כ� העליתי אתכ� מאר! מצרי�
  ."לקי�$להיות לכ� לא"לכ� לא כתוב בה , מדעתוהיה משיג אותה האד� ו, מאמ! מצוה זוהאנושי 

  )מאוצרינו הישן ('גפרק  –הגיגים מפרקי אבות 
  ) י(" מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, כל השוכח דבר אחד ממשנתו: רבי מאיר אומר... " 
שפע� אחת נקלע למקו� שלא היתה בו מגילת , �שכוח זכרונו היה גדול עד כדי כ, ל"מספרי� חזיר על רבי מא 

רגיל כרבי מאיר  ורק בעל זכרו� בלתי. )מגילה יח(" שלא מ� הכתב "פי הזכרו� וכתב את כל המגילה כולה על, אסתר
אי� בכוח� כלל הבריות ואילו שאר כל , " כאילו מתחייב בנפשו$כל השוכח דבר אחד ממשנתו : "יכול היה לומר

  )מתאשפת (                                 . לעמוד בזה ולקיי� אזהרה זו
  

  ) יג(" וחה הימנואין רוח המקום נ, ו הבריות נוחה הימנח רוןכל שאיו"
� ככל כש. חסרו� גדול היא לו, אלא להפ�, השמי� שלו לא זו בלבד שאינה יתרו� לו הרי יראת, א� אד� רע לבריות 

   )� משהותק(                  . הש� גדול יותר תיו הרעות גורמי� חילולומעשיו הרעי� ומיד, שמי� יותר שהוא אדוק יותר וירא
  

  ) טז("  בשמחהוהוה מקבל את כל האדם"
, אפיקורוס נודע, היה אחד מ� המשכילי� שבעיר, "ערו� השולח�"מחבר , פשטיי� ערבי יחיאל מיכל של בי� ידידיו 

 העירו לו פע� אחת $ ?הייתכ� .  ורבי יחיאל מיכל היה משוחח עמו לעיתי� תכופות,שהיה יוצא ונכנס בביתו של הרב
הלא ", פי די� חייבי� לשנוא אחד שכמותו הרי על?  לעבור על ס  ביתוישראל כזה  אי� כבוד הרב מניח לו לפושע$

, האמינה לי?  אבל מה אעשה$ משיב רבי יחיאל מיכל באנחה $אתה צודק , ההריני מוד  ?כתוב" אשנא' משנאי� ה
  . בשו� פני� אי אפשר לי לשנוא יהודי, שאינני יכול

  

  ) יז(" מעשרות סיג לעושר, מסורת סיג לתורה " 
�כיצד לנהוג בה ואי,  לדעת�צרי. לזהירות יתירה, לגדר, זקוקה לסייג, דיוק כמו תורה וכמו נדרי�ב, � עשירותג  
   )� אלימל�וענ(                                           . הבד הרבל ג� לאבא, ל אד� להשיג הרבהועשירות יכב.  עמה�להתהל       

 

 טעמי המקרא והפטרה למחזור החדש של הקורס ללימוד החלה ההרשמה
). 26/04/10(. שיפתח, בע"ה, ביב' אייר תש"ע בנוסח יהדות מרוקו-ספרד

 בבית הכנסת "אהל יצחק" 18:00-19:00השיעורים יתקיימו בימי שני בערב בשעות 
 052-3268315בן חמו יוסף : לפרטים קרית הרצוג בני ברק.          48רחוב אברבנאל 

* הקורס מיועד למבוגרים וילדים. * הלימוד הוא ללא תשלום.  * מספר המקומות מוגבל. 
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