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

 

  הגיגים מפרשת השבוע
  )א' יטויקרא (" קדושים תהיו"

אשתו לאד� את התירה , מצד שניו, מאכלי� האסורי�מאכילת עריות ואת האד� מגילוי הזהירה , מצד אחד ,התורה
, נשיו הרבותע� אשתו או ה ע� מילהיות שטו� בז, בעל תאוהיכול אד� , אול�, היי�שתיית אכילת הבשר והתירה ו

האד� ויהיה , תורהכל זה בכלא הוזכר איסור הרי ש, וידבר כרצונו בכל הנבלות, ולהיות בסובאי יי� בזוללי בשר למו
קדושי� " , וצוה בדבר כללי, האיסורי� שאסר אות� לגמריאת אחרי שפרט , לפיכ� בא הכתוב, "נבל ברשות התורה"

ל ע� א, ויפריש עצמו מ� הטומאה". קדש עצמ� במותר ל�: "ל"כפי שאמרו חז. שנהיה פרושי� מ� המותרות ,"תהיו
ויקדש עצמו , וג� ישמור פיו ולשונו מהתגאל ברבוי האכילה הגסה ומ� הדבור הנמאס,  שלא הוזהרנו ממנה בתורהיפ
  )�"הרמב(                       . כל הענייני� האלוב

  

  )ג' ויקרא יט(" מו ואביו תראו אאיש"
? "תירא", מדוע לא סיי� בלשו� יחיד, "תיראו", ומסיי� בלשו� רבי�, "איש אמו ואביו", הפסוק מתחיל בלשו� יחיד

בנוג� שהדבר לכ� הב� יהיה ירא מאביו גור� נת הכתוב היא ללמדנו שכאשר כווש, הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מסביר ה
, הבני�, ולדי�אצל הניעשו כיוצא בה� , האב, במולידות הנמצאתכונות שורשי השא� מצד הידוע , יהיה ירא ממנו

וכשאד� ירא , מאביומוראו הדבר ממנו את ע יכי כשיראה הב� שאביו מזלזל בכבוד אביו יפק, המוסר� מצד וא
שהאד� ירא שבזה , יוצא איפה .ו תכונה טובה זושריש בנפש לעצמו ומ מוסרלוקחהב� הרי ש, והב� רואה זאתמאביו 
,  רבי�לשו�וסיי� ב ,"איש", לשו� יחידלכ� התחיל הפסוק ב ,הוא ובנו, מוראי�זה שני קיי� בת מנמצאמאביו 

  ".מצוה גוררת מצוה: "ל"וכפי שהבטיחו חזכי במורא אחד יראי� שני� , "תיראו"
  

  )ג' ויקרא יט("  אמו ואביו תראו ואת שבתותי תשמורואיש"
וכי מה הקשר בי� יראת ההורי� וכבוד� לשמירת ? ת למצוות כיבוד ההורי� ומורא�מדוע הסמי� כתוב שמירת שב

לידו והביאו טע� של מצות כיבוד אב וא� הוא שראוי לחלוק כבוד למי שהושעיקר ה" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מתר# ה? שבת
יאות זולתו לא היה ל� מצהלוא  ? ואי� לא תחלוק כבוד למי שהמציא�,"הלא הוא אבי� קנ� והוא עש�", לעול�

אות� , ה ברא את העול�"שהיא עדות לכ� שהקב, ה"קב הכיבודהוא השבת תכלית המצוה של שמירת ו, בעול� כלל
 כדי לטעת בלב� שהעול� קדמו� ובלתי מחודש כדי שתאמי� שאי� ל� השבת וא� יאמר ל� אבי� חלל ,ואת אבי�

 כי , אבי� שבשמי� מפני רצונו לא תאבה ולא תשמע לורצו�שו� אב אחר זולתו ויאמר כל זה לפתות� שתבטל 
  . כי אתה ואבי� חייבי� בכבודו,  אב לכלנו וחייב אתה לבטל רצו� אבי� מפני רצונו,בר� ית,באמת הוא

  

  )כג' ויקרא יט("  שנים יהיה לכם ערליםשלש"
 הוא מזיק מאד ,ש שני�בתו� שלהוא הפרי אשר  כ, הטבעמדר�מסביר שו,  נות� טע� למצוות הערלהרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

כח מ שיתחמ� דיזמ� כ הפרי מספיק על ועדיי� לא עבר , מכח יניקת האר#תמושפעה מפני שיש בו ליחות ,לגו�
,"האוכלואת  תגבר עליו הליחה מאד ותזיק , מימיי,עפריי"ה� שהוא הפרי תכונות  ועל כ� ,השמש ומכח האויר

שהליחה גוברת עליו ביותר לרוב ליחות המי� משו�  ,שקשתהדג שאי� לו קמאותו הטע� אסר הכתוב את אכילת 
  .� הישהוא שוכ� בה� במעמקי
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   "קדושים"פרשת 
 "'היהי דבר ו" :הפטרה

 א"עתש ניסן 'כו

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

  מדרשתי " עאורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

  ladaat.net/gilionot.php       alonolam.com      : הבאיםתריםניתן להורדה באהעלון 

  :נ"לעהעלון השבועי מוקדש " נשמת אדם' נר ה"
  ע"סיון תש' ע כה"נלב  ל "ג מרדכי צמח אליהו בר מזל טוב זצ"הרה

  א"תשע' אדר א' ע יט"נלב ל "ז ה'יזאעמרם בן שבת בר        ע"שאייר ת' ע י"נלב  ל"יצחק אוחיון בר סולטנא ז
 א"שבט תשע' ע ד"נלב ל "שמעון בן חמו בר מסעודה ז    א"טבת תשע' ע ה"נלב ל "אברהם בן חמו בר סימונה ז



 

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

  )יז 'יטויקרא ( " את עמיתך ולא תשא עליו חטאח״הכח תוכי
        ))))הההה' ' ' ' לי טלי טלי טלי טששששממממ((((הוכח לחכ� ויאהב�$ הוכח לחכ� ויאהב�$ הוכח לחכ� ויאהב�$ הוכח לחכ� ויאהב�$ , , , , נא�נא�נא�נא�שששש פ� י פ� י פ� י פ� י#### ל ל ל לחחחח$אל תוכ$אל תוכ$אל תוכ$אל תוכ

את , #צרי� דווקא את הללהוכיח , קוק לדברי מוסר ותוכחהז� אינו חכהרי ה, "ויאהב�  לחכ�ח הכוונה $הוכהמ
אתה שעה ש היא שב$#$אל תוכח ל: כוונת הפסוקש, האלשי� הקדושהאלשי� הקדושהאלשי� הקדושהאלשי� הקדושמבאר אלא ? פילהשהלועג לתורה ומ, עשהר

, לחכ�$ $הוכח, אלא "?ה כ�ש אתה עומדוע, כמו�שע שר ,כמו�של# ":  לומראתנה אליו ופאל ת, אד�הוכיח בא ל
פיעו עליו שייש סיכוי שדברי�  ורק בדר� זו "?כזהש שהה מעשכמו� יעשאד� חכ� ונבו� , הייתכ�": אמור לו

  .היש כלהפעהש
  

  )ז' ויקרא כ(" והתקדשתם והייתם קדושים"
קידושי� (כמעשה שהיא כ� נחשבת מחשבה של עבודה זרה זולת , שמחשבה רעה אינה נחשבת כמעשה, ל"אמרו חז

כוחות המחשבה יכול לבוא האד� ולטעו� ש. ) ה'יחזקאל יד( "ב�למע� תפוס ישראל בל": ולמדו זאת מהפסוק, ):לט
, "והתקדשת�", ה לאד�"קבלכ� הבטיח ה? א� הלב חושב והשכל מטעההאד� שמה יעשה , אינ� ברשותו של אד�

שאטהר ג� , "והיית� קדושי�", כ�לבטיח מואני , רחק מכל התועבותולהתתעשה פעולות להיות קדוש במעשה א� 
  )מש� חכמה(                       ).שבת קד( "הבא לטהר מסייעי� אותו" ו,�יכתומחשבאת 

  ' פרק א–קי אבות הגיגים מפר
  ) 'א ("י ומסרה ליהושענמשה קבל תורה מסי"
, "ל תורה מסיניבמשה ק" שכ�להברורה ביותר חה כהוזוהי ה, "ומסרה ליהושע", מה שמשה מסר את התורה ליהושע 

, שלא עשה שו� דבר לפי רצו� עצמוו, בוראהלפי רצו� היה כל אשר עשה משה ו, אותה משה מפי עצמוהמציא לא ו
סר את ומואילו משה , או מבני משפחתו ואחד מבנילשלטו� מנהיגות ר את התורה ואת הוסכי כל מנהיג אחר היה מ

  )לל לאברה�מ(                   . שלי�והמשאר � של כל ככדר, ממשפחתוהיה בנו ולא שלא , ההנהגה ליהושע
  

  ) 'ב ("על שלושה דברים העולם עומד"
אחד ק� ו� י.  א� ללא הועילחסדי� שאינ� עוסקי� בגמילותעל , וכיח את יהודי פראגהשתדל לה, "נודע ביהודהנודע ביהודהנודע ביהודהנודע ביהודה"ה

שולח� שהוא עומד על שלוש  :השיב הרבשל בעלי הבתי� לתמיהת� . קה של העירוהתהל� בטל בשו הרב מלימודו
אי� יכולי� עוד כבר , אבל א� הרגל השנייה נשברת ,  כדי שיעמודמשהועל משעיני� אותו , תאחת נשבר רגלי� ורגל 

אפשר כדי ש,  השלישיתרגלהעוקרי� ג� את שאו , מתקיני� לו שתי רגלי� אחרותשו אלא א,  אחרמשהועל להשעינו 
 העול� על שלושה דברי�", עומד על שלוש רגלי�, ל"חזלפי , העול� : הנמשל הוא. על הרצפהלהטילו לפחות יה יה

 בעוונותינו הרבי� ,כבר מזמ� נשברה, "העבודה", רגל אחת". חסדי� על העבודה ועל גמילות, על התורה: עומד
וא� ". גמילות חסדי�" ,שיברת� את הרגל השנייה, מצדכ�, ואת�. המקדש בטלה העבודה בו שהרי מזמ� חורב� בית

  . עמודפשר לו לשולח� שיא יאכי על רגל אחת , רת היאותמי, "התורה", הרי ג� הרגל השלישית, נמלכתי בדעתי, כ�
  

  ) 'ה  ("חהויהי ביתך פתוח לר" 
 )בכ 'שלי יגמ( "ל לשובע נפשו ובט� רשעי� תחסרכדיק אוצ"

. תבייש ויאכל ג� הואכדי שהאורח לא י, הריהו משתדל לאכול ככל היותר, צדיק כשהוא מזמי� אורח אל שולחנו
כדי שהאורח יעשה כמעשהו , ק� מלפני השולח� בבט� חסרהות ופח הככל אוכל, עי� הצ� וצרמהק, כנגד זה, הרשע
  )דברי חפ#(                . א יותר מדיויאכל חלילה א� ה ולא 

  

 ) 'ו("  את כל האדם לכף זכותןהוה דו ...עשה לך רב"

נאמר כנגד אות� שמאמר זה  פשי#פשי#פשי#פשי#וווורבי נפתלי מררבי נפתלי מררבי נפתלי מררבי נפתלי מרמסביר  ? למוד זכות על כל האד��הקשר בי� עשיית רב לבימה 
. מלא� הוא, קדוש הוא" שלו"הרבי , גדול" שלו"הרבי , "שלו"שכל אחד מה� מאמי� א� ורק ברבי , ידי� שוטי�סח

כלפיו . רבלד ורסר עליה� כל אבתר לדוכלו� ומ שוב אי� שאר כל הרביי� שווי� ולא, ל גדו"שלו"הרבי והואיל ו
והוה ד� את כל האד� ", אל תשכחאבל , ל עלי� לרבי כל מי שאתה רוצהבק, "עשה ל� רב" :חסיד זה אומרת המשנה

 . רבי אחר לאצכ� למצוא זכות כלשהי ג�  פיל ע ויכול אתה א� , "לכ� זכות
  

 ) 'י ("ת הרבנותאושנא "

המארי� בתפילתו מאריכי� לו ימיו "ל ש"אמרו חזמשו� ש?  עשרהשמונהתפילת עמידתו בבמארי� כל רב  מה מפני
: ל"חזאמרו ג� שהרי , וכל רב זקוק לסגולה הזאת, היא סגולה לאריכות ימי�ה פילתאריכות ב, כלומר, "וושנותי

  )רבי אייזיל חרי�(                    . )פסחי� פז(" שמקברת את בעליה, אוי לה לרבנות"
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