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

   

  הגיגים מפרשת השבוע
  )א' ויקרא כא(" אמור אל הכהנים בני אהרון"

דבר לא ברור עוד , "דבר אל: "ולא אמר, הרגיל לומר בכל התורהשהוא סדר המהכתוב שינה מדוע צרי� לדעת 
" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מסביר ה? "בני אהר� הכהני�"ולא אמר " הכהני� בני אהרו�", רהתואר למתואמדוע הקדי� את , בפסוק
לכ� פנה , " ונכנס לפני להסתכל במתצאאמר הקדוש ברו� הוא למשה אי� נאה ליו: "פי המדרש שאומר על הקדוש

, מל�הפני את  �משרתיהצד שה� כהני� והכוונה מ, "אל הכהני�",  גבוהההוא לשו� מעלהש" אמור"אליה� בלשו� 
כו להסמיכדי התואר למתואר את והקדי� ,  אד�לנפששלא יטמאו , "לנפש לא יטמא בעמיו"? ומה היא המעלה

  ".  הכהני�אמור אל בני אהר�"מה שלא היה נשמע כ� א� היה אומר , כהני�מעלה לצד היות� ל
  

  )כז' ויקרא כב("  או כשב או עז כי יולדשור"
        . . . . ))))מדרשמדרשמדרשמדרש((((" " " " ))))תהלי� קותהלי� קותהלי� קותהלי� קו((((" " " "  שור שור שור שורבתבניתבתבניתבתבניתבתבניתוימירו את כבוד� וימירו את כבוד� וימירו את כבוד� וימירו את כבוד� """"שנאמר שנאמר שנאמר שנאמר , , , , ית שורית שורית שורית שור יבא שור ויכפר על תבנ יבא שור ויכפר על תבנ יבא שור ויכפר על תבנ יבא שור ויכפר על תבנ����    שור או כשבשור או כשבשור או כשבשור או כשב""""

יבא זהב "כדי ש, )שמות כה ("זהב וכס# ונחשת: "אמרנשתחילה  "זהב"הזכיר הכתוב של "דרשו חזבתרומת המשכ� 
ור  את השלעשותהכתוב ראה  מדועו, )הושע ז(" ברעת� ישמחו מל�: "אמרנש,  ויכפר על זהב העגלהמשכ�שבתרומת 
בדק המל� ,  שיצא עליה ש� רע באחד מגדולי המלכות)מלכה ( משל למטרונא: אמר רבי לוי?הקרבנותראש לכל 

עשה סעודה והושיבה בראש המסובי� להודיע שבדק ולא מצא בדברי� ,  המל�עשהמה , בדברי� ולא מצא בה� ממש
אלו ערב רב שנתגיירו בגאולת , ה� את העגל אלא הגרי� שהיו ביניישראלה ומצא שלא עשו "כ� בדק הקב, ממש

  )רבינו בחיי(    . ראש לכל הקרבנותהשור לפיכ� נעשה , )שמות לב ("ישראלאלה אלהי� : "ה� שאמרו לישראל, מצרי�
  

  )אי-י' ויקרא כג(" ממחרת השבת יניפנו הכהן... והבאתם... וקצרתם את קצירה... כי תבואו אל הארץ"
            ))))יייי""""רשרשרשרש((((" " " " שא� אתה אומר שבת בראשית אי אתה יודע איזהושא� אתה אומר שבת בראשית אי אתה יודע איזהושא� אתה אומר שבת בראשית אי אתה יודע איזהושא� אתה אומר שבת בראשית אי אתה יודע איזהו, , , , ממחרת יו� טוב הראשו� של פסחממחרת יו� טוב הראשו� של פסחממחרת יו� טוב הראשו� של פסחממחרת יו� טוב הראשו� של פסח""""

הכוונה ליו� ראשו� שהוא ממחרת שבת בראשית ולכ� יש " ממחרת השבת"יש הטועני� שמה שכתוב בפסוק , כידוע
הכוונה למחרת יו� טוב ראשו� " ממחרת השבת"ל קבלו ש"ואילו חז. מיו� ראשו�, תמיד, להתחיל לספור את העומר

שהרי א� . ל" ה� הראיה הגדולה ביותר לאמיתות דעת חזו טוע� שפסוקי� אל����""""הרמבהרמבהרמבהרמב. י"שהביא רשכפי , של פסח
אזי משמעות , העומר ממחרת שבת בראשית את ביאשנ "כי תבואו אל האר$ וקצרת� את קצירה"הכתוב כוונת 

ראשונה שתהיה שבאיזה זמ� מ� השנה שנבוא לאר$ ונקצור קצירה יני# הכה� העומר ממחרת השבת ההכתוב היא 
 לא נדע בשני� הבאות וזלפי הבנה ו. מנה ממנונשקבוע י� לחג השבועות זמ� מזה יצא שאו, אחרי ביאתנו לאר$

כ� חייבי� לומר ל.  שלא יתכנוואלה דברי תוהו, רק מיו� החל חרמש בקמה כפי רצוננו, אחרי כ� מתי נחל לספור
כי , יבוא העני� כהוג�ואז , רבותינוו קבלש כפי ,ו� של פסח ראשיו� טובהיא מחרת " ממחרת השבת "שכוונת הכתוב 

וביו� הראשו� שבתו� וביו� השביעי שבתו� וכל , צוה הכתוב תחילה שנעשה בחדש הראשו� חג המצות שבעת ימי�
, ת עומר התנופהא הזאת "ממחרת השבת"ואחר כ� אמר כי כאשר נבוא אל האר$ נביא , מלאכת עבודה לא נעשה

  . הג העומר במדבר ובחוצה לאר$ולימד שלא ינ
  

   )י' ויקרא כד(" ויצא בן אשה ישראלית והוא בן איש מצרי"
זמ� מאז כל הו ,הרגו בש� המפורששהכה איש עברי במצרי� ומשה המצרי ל היא שהמקלל הוא בנו של "קבלת חז

� שמי� בסתר נפרעי� כל המחלל ש"ל "א� כידוע אמרו חז,  לרבי�דברה נודע לאלכ� ומגד# בתו� לבו האיש היה 
שזוהי . ועדהקהל פני גלה רעתו בת כדי שתישראלשיצא מאהלו בתו� בני '  על כ� סבב ה) ה'אבות ד( "ממנו בגלוי

  )כלי יקר(                . המדה בחילול הש�, כפי שמובא במסכת אבות
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )מ'  כגויקרא("  לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחלולקחתם"
ולכ� נצטוינו ,  וצריכי� להשקאת מי� יותר משאר פירותהמי�ה� גדלי� על משו� ש אלו �ארבעה מינידוקא נבחרו 

  )רבינו בחיי (. אלו�ארבעה מיניבה "הקבאת שנַרֶצה , השנה שהוא זמ� נסו� המי� והוא יו� הדי� על גשמי ,בחג הסכות
   

  ) ד כ'כגויקרא ( ..." דבר אל בני ישראל לאמר" 
  "דבר אל בני ישראל"כותבת אינה י� בפרשה זו התורה עדבשלושה מומעיר ש, "ה"הפלא" העלב, רבי פינחס הורבי$רבי פינחס הורבי$רבי פינחס הורבי$רבי פינחס הורבי$

בני "(להוציא את הנשי� בא לשו� זו בכתוב שימוש בל "שלדברי חזמשו� . בשבועות וביו� הכיפורי�, חפסב 
בצו� יו� חייבות כילת מצה בפסח ובאחייבות הנשי� ,  והנה לפי ההלכה,).ושי� לוידק( )לולא בנות ישרא" ישראל

מר במועדי� אלה נאמשו� כ� לא . הכיפורי� וג� בחג השבועות אי� הבחנה בי� אנשי� לנשי� בקיו� מצוות החג
 ,וממצוות שופר וסוכה, לעומת זאת פטורות הנשי� ממצוות קצירת העומר ובספירת העומר". דבר אל בני ישראל"

  ". דבר אל בני ישראל"משו� כ� כתבה בה� התורה . ) ז'ושי� אידק(כדי� מצוות עשה שהזמ� גרמ� 

  )מאוצרינו הישן ('דפרק  –הגיגים מפרקי אבות 
 ) כא" (התקן עצמך בפרוזדור... העולם הזה דומה לפרוזדור"

פתאו� .  בחו$ ליהטה הקרה,חר חצותאה כבר היתה לעהש. חור# ולמד ישב פע� בליל, "הפלאההפלאההפלאההפלאה"בעל ה, פינחספינחספינחספינחסרבי 
ואל החדר , דרבי פינחס פתח תיכ# ומי. תנו ליהודי להיכנס, רחמו: הוא שומע מישהו דופק על הדלת ומבקש רחמי�

נות� לו משהו , מגיש כוס חמי�, רבי פינחס מושיב אותו בסמו� אל התנור הח�. נכנס יהודי קפוא ומושלג כולו
כ� שהפריע לו ודפק על דלתו  התחיל מתנצל לפני הרב על, דהיהודי נתעודלאחר ש. היהודי לטעו� ולהשיב את נפש

פתאו� הצינה  בדר� תקפה אותו לפתע, ירידהועתה הוא נוסע אל , א יהודי סוחרוי הרתו הסלפי פרנ. באמצע הלילה
הזה אי�  ל�כי עו, כבוד הרב, הרי הוא רואה. בדר� נס הצליח לנסוע ולהגיע אל העיירה.  שקפא ומתטוכמע, הנוראה

,  שאלה חמורה היא?הבא הא� יהיה לי לפחות עול�, בקור ובחו�, תמיד מתענה בדרכי�, רדטומרוד וטתמיד אני , לי
ורח בכל כוח� בשביל טשאתה עמל ו, הזה ומה עול�. אמור אתה בעצמ�, אדרבה, כ� רבי פינחס באנחה משיב על

 . שאי� אתה עמל ויגע בו כלל, הבא �על אחת כמה וכמה עול, ועדיי� הוא ממ� והלאה, להשיגו
  

 ) כב ("יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה"

        :):):):)ברכות לדברכות לדברכות לדברכות לד((((    """"י� אי� צדיקי� גמורי� יכולי� לעמוד ש�י� אי� צדיקי� גמורי� יכולי� לעמוד ש�י� אי� צדיקי� גמורי� יכולי� לעמוד ש�י� אי� צדיקי� גמורי� יכולי� לעמוד ש�דדדדתשובה עומתשובה עומתשובה עומתשובה עומ    במקו� שבעליבמקו� שבעליבמקו� שבעליבמקו� שבעלי""""
תשובה טע� ונהנה  משו� שהבעל? תשובה גבוהה ממדרגתו של צדיק לבעמדרגתו של ש, ל"חזדוע אמרו מ
להתגבר על עצמו ולהסתלק מכל התענוגות ולשוב ולחיות חיי� ממנו כח גדול בכדי דרש נו, ול� הזהתענוגות העמ

שאינו נמש� חלילה , טחו�ביש לנו הני� ומ, הזה ואילו הצדיק הרי כלל אינו יודע מה טעמו של עול�. �צנועי� וכשרי
 )בוני�' ר(       ?עהר תגבר על יצרא� היה בכוחו וביכולתו לההואילו טע� מתענוגותיו ? אל הבלי העול� הזה

  

י� אי� צדיקי� דתשובה עומ במקו� שבעלי"� גבוה יותר מ� הצדיק ואמרו ומקבתשובה  העמידו את הבעלדוע מ
וכנגד , פי רוב לא בכוונה שלימה וע� פניות צדדיות שונות  משו� שהמצוות נעשות על?"גמורי� יכולי� לעמוד ש�

א כי ונמצא אפ, "זדונות נעשות לו כזכויות"יל ובשעה שאד� חוזר בתשובה והוא. ות בשלמותשזה העבירות נע
  ")תולדות יעקב יוס#"בעל (             . תשובה חשובות יותר וה� בתכלית השלמות יותר מזכויותיו של הצדיק זכויותיו של בעל

  

  ) כח (" את האדם מן העולםםה והכבוד מוציאיוהקנאה והתא"
אבל , והלה התאמ$ לכבדו כבוד רב יותר ככל האפשר,  אחת לשמחה של חסיד שלובא פע�, "שפת אמת"הבעל 

: הרי אמרו, אומר אליו החסיד, היתכ� רבי. הפריע לו והסתלק מכל הכיבודי� שההוא ביקש לכבדו" אמת�שפת"ה
חו$ , "צאחו$ מ "א� באותו מקו� אמרו, "שפת אמת"שיב לו הה, נכו� ?)פסחי� פז("  הבית עשה מה שיאמר ל� בעל"

  שהרי, "צא" בכלל של וג� הכבוד הוא. שבה� אי� נשמעי� לבעל הבית, מ� המקרי� שבה� יש סכנה של יציאה
  ". את האד� מ� העול��ה והכבוד מוציאיוהקנאה והתא "          

 

 טעמי המקרא והפטרהקורס ללימוד החלה ההרשמה למחזור החדש של ה
. . שיפתח, בע"ה, אחר חג הפסחבנוסח יהדות מרוקו-ספרד
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