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

 

  הגיגים מפרשת השבוע
  ) א'כאויקרא (" רן ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיוהנים בני אהכהאמור אל "
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" ( על הקטני� על הקטני� על הקטני� על הקטני�גדולי�גדולי�גדולי�גדולי�אמור ואמרת להזהיר אמור ואמרת להזהיר אמור ואמרת להזהיר אמור ואמרת להזהיר """"

, " אי� בניו מתי� בחייו,ריד דמעות על מיתת בני אהר�כל המו" שזוהרמובא במה ש מוצא בפסוק רמז להחת� סופרהחת� סופרהחת� סופרהחת� סופר
הוא בזה ש" ואמרת אליה�",  שמתו"ני אהר�ב"על ויורידו דמעות  שיתעוררו ,"אמור אל הכהני�: "וכ� זה רמוז

  .  בחייובניו שלא ימותו ומבטיח  "מזהיר גדולי� על הקטני�"
  

  )ח' ויקרא כא(" וקדשתו"
למרות שמתחילת הפרשה הכתוב , "דשת�יוק", בלשו� רבי�ולא , "וקידשתו", ידהכתוב מתייחס אל הכה� בלשו� יח

, "...קדושי� יהיו", "לא ישרטו", "לא יגלחו", "לא יקרחו", "אמור אל הכוהני�", מתייחס אליה� בלשו� רבי�
שא� דנו ללמ זו באה שאזהרה :)יבמות פח(ל "זהטע� לכ� הוא לפי מה שאמרו ח, הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"פי הל? מדוע
 �, הגרשסכי� ל אותו עד שי�יסריי אותו ומ�מלקיהדי� הוא שש, אותה לגרשצה ולא ר וחללה ואשה זונה י אנושאכה

הני� שלמי� וכל עוד שיש כהיינו אומרי� ש, "י� הוא מקריבוקל"כי את לח� א"לפי הטע� שנת� הכתוב שהרי 
, לשו� יחידהכתוב באמר כ� ל,  לגרש את אשתופות את הכה� לכהאי� חוב, ת הקרבנותהמספיקי� להקרב, ורבי�

  .  לעשות כמשפט הזהואחד יקפידכה�  עלשאפילו ללמדנו 
  

  )כז' ויקרא כב("  או כשב או עז כי יולדשור"
 ע� כל ותנולדוזאת משו� שהבהמות ש בשור או כשל ש� ה�  יש עלי�לדיווביו� הל על הבהמות שכבר "חזאמרו 

אד� על ה, אצל האד� הדבר שונה, לעומת זאת, � במש� הזמ� שעוברועצמות� תועל שלמפות  מוסי�ואינ תומשלה
לנוודיע מכ� משו� ש" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"אומר ה . במעשיוהתלויועצמותו תו ו שלמוקניית ) יב'איוב יא( "עיר פרא יולד"נאמר 

ביו� וכבר מאחר שמר יכול האד� לוכי , שיש להמתי� שמונה ימי� מיו� לידת� לפני שמקריבי� אות� לקרב�הכתוב 
, למוד לומרת. בהולדה להקרבה מיד הכשר הבהמה יהתה ,�כ�  א, לההמות הראויכל השלבהמה את הולדה יש ל

פרשת בקודש כמבואר הוא  הנומספר שמהכי " לקרב� ומיו� השמיני והלאה ירצה , תחת אמוימי�והיה שבעת "
  . זההמספר העבור עליו  קודש עד אשר ילהיות על כ� אינו ראוי ) א'טויקרא (שמיני 

  

  )כח' כבויקרא ( "ושור או שה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד"
בארבעה פרקי� " :משנההמועדי� משו� המובא בלפרשת " אותו ואת בנו"גדור נבנצל נסמכה פרשת ירב אבלדעת ה

 האחרו� ובט� אלו ה� ערב יוו, בשנה המוכר בהמתו לחבירו צרי� להודיעו ִאָמ$ מכרתי לשחוט ִ)ָ&$ מכרתי לשחוט
 וכפי שפירש רבינו עובדיה ) א'החולי� (" ערב ראש השנהו הראשו� של פסח וערב עצרת ובט� ב יושל חג וער
, מידוסת� הלוקח בהמה אינו לוקח אלא לשוחטה ,  הללופרקי�דר� ישראל לעשות סעודות בארבעה : "מברטנורה

ִאָמ$צרי� שיאמר לשני דע ל� שהיו� מכרתי ,  ביו�בו ִ)ָ&$ או ִאָמ$לפיכ� המוכר בהמה לחבירו ומכר תחלה 
שיש חשש שבתקופת המועדי� יכשלו בני ישראל , יוצא א� כ�". שמא כבר נשחטה,  מכרתי לשחוטִ)ָ&$ או לשחוט

 �כ� פי ל.בתהאו � אאת הא� מכר קונה חייבו את המוכר להודיע לל "חזשבמצוה זו ונדרשת זהירות יתירה עד כדי כ
  .המועדי�דיני ל" אותו ואת בנו"של די� את ההסמיכה התורה 

  

  159 מס עלון  ד"בס

        :::: לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו� מהעלו� מהעלו� מהעלו� מ
  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
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  מדרשת י" עאורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע
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  :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"אייר תש' 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

   ) ב'כבויקרא (" שביעי שבת שבתוןה וביום ה מלאכהששת ימים תעש... 'הואמרת אליהם מועדי "
הגאו� הגאו� הגאו� הגאו� מסביר ? מדוע מזכירה הכתוב בעת שבא לצוות על המועדות, א� כ�, לכאורה השבת אינה קשורה למועדות

יו� , שני ימי� טובי� בפסח: ה� ששה ימי� טובי�, לפי התורה, שס� כל ימי המועד בשנה, � הרמז על דרמוילנאמוילנאמוילנאמוילנא
, "מלאכת אוכל נפש"ידוע שבימי� אלו הותרה ו. של סוכותשני ימי� ו. של ראש השנהחד איו� . שבועותאחד ב
תעשה " ,המועדותשל  ,"ששת ימי�: "ת הפסוקהיא כוונו וז. הליאכהצור� שהיא למותר לעשות מלאכה כלומר 
 כל מלאכה לא  ...שבת שבתו�", י�כיפורהיו� היו� הנוס( שהוא , "וביו� השביעי"� א,  לצור� אוכל נפש,"מלאכה

  .  הצור� אוכל נפש אסורמלאכה שהיא לאפילו , "תעשו
  

  )לט' ויקרא כג(' אך בחמשה עשר יום " )כז' ויקרא כג(" אך בעשור לחדש"
שני מועדי� אלו ב" א�"מדוע כתוב וצרי� להבי� . בפרשה" א�"סוכות מוזכר הביטוי רק ביו� הכיפורי� ובחג ה

: ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבהעיר את האד� שישוב בתשובה כלשו� לשעניי� השופר בראש שנה הוא " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מסביר ה? בלבד
 אלו בעשרה ימי�בתשובה וכאשר ישוב . ) הלכה ד'הלכות תשובה ג(" עורו ישני� משנתכ� והקיצו נרדמי� מתרדמתכ�"

וכאשר יו� .  על כל פשעיואז יו� הכיפורי� מכפר, מכל חטאיוהאד� ויטהר , שבי� ראש השנה ליו� הכיפורי�
: ל על הפסוק"חזו שדרשו פכ, מיני�ה תארבעמצות בובחג הסוכות האד� שמח יאז , הכיפורי� מכפר עליו

� הימי� שקוד� יות בעשרבתשובה א� לא שב א( בפסוק בא ללמדנו ש" א�"תוספת הביטוי .  בלולב"" ושמחת�"
לא הלבי� חוט , ורי�פיהכ�  א( א� לא כיפר יו,כ�כמו ו. אסור במלאכה ותעניתורי� פיכ� היובכל זאת , ורי�פיהכ

לא הבטה כלל על ל, "א� בעשור לחודש": זוהי כוונת הפסוקו.  בלולבלשמוחוסוכות נות בלחייבי� אז ג� , השני
  . א� כיפר עליה�ורי�פיהכ� לא הבטה אל יול, "ולקחת� לכ� ושמחת�... ה עשר א� בחמש"ו. ראש השנה

  

  )כח' ויקרא כג("  מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה כי יום כפורים הואוכל"
בניגוד לשאר המועדי� בה� אי�  "בעצ� היו� הזה"בפסוק המדבר בעניי� יו� הכיפורי� מציינת התורה שהכפרה היא 

�� שכידוע עיקר הכפרה ביו� הכיפורי� נעשתה בבית המקדש על ידי עבודת הקרבנות של כה� וזאת משו. זה מצוי
 תהיה אנות אזי לקרבאת עבודת המקדש ואי� את בית אי� והיינו חושבי� לומר שזהו תנאי לכפרה וכאשר , הגדול

בבית המקדש או יה שאי� הכפרה תלודנו מלל "בעצ� היו� הזה"התורה ומדגישה  ה בא�לכ, פורי�ייו� הככפרה ב
כמוב� בתנאי שחוזרי� , כפרלזו מיוחדת סגולה הזה  �וייש ל, מכפר� יו� הכיפורי� הוא זה שבקרב� אלא עצ

  )רבינו בחיי(                                 . ל"כמבואר בחז, בתשובה

  ' פרק ב–הגיגים מפרקי אבות 
  )א (" למעלה ממךהדע מ"

בחינת בהוא , הקב*ה, שכביכול )ה' תהילי� קכא(*  על יד ימינ� צל�'*ה: סוקפ את הבבבבוווו ט ט ט ט����על שעל שעל שעל שבבבבהההההסביר לפי משנה זו 
נהג ע� מתכ� הקב*ה , הצלאת יוצר שהתנהגותו של האד� על פי  צילו של אד� *מתנהג*וכמו ש. צל של אד�ה

וכלשו� , באותה המידה זכות נוהג עמו הקב*ה ,ד� את חבירו לכ(ההאד� . במעשיו נהגמתהאד� כפי שהאד� 
 למי ? למי נושא עו�"נושא עו� ועובר על פשע" : כל פשעיו שנאמרעל על מדותיו מעבירי� לו המעביר כל: "מראהג

   .)ראש השנה יז(" שעובר על פשע
  

  ) 'ב" (י עליכם שכר הרבהנעלה אמואתם "
גע ונשבואומרת לה� , פוליטיקאי�, כלומר העסקני�, "עמלי� ע� הציבור"המשנה מדברת על השכר הנית� לאלו ש 

, "אניאניאניאני"ש לחכות עד  להמתי� וורבהעוסקי� בצרכי הצעל  ," עליכ� שכרייייננננאאאאעלה מ",  הציבורעל עבודתכ� לשכר
  ) מעשי אבות(                . כ�בעצמכ� את שכרלוקחי� את� תהיו א שול. כ�את� לכ� את שכר, ה"הקב

  

  )ד(״ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה״ 
 ללימוד  לנצלוועלי, מטרדות נויפזמ� מעט  אד�שא� יש ל, "תתתתוווו ע+ אב ע+ אב ע+ אב ע+ אב((((ענענענענ"פרו בס ,א"ט שלי((((סססס יו יו יו יוהההה עובדי עובדי עובדי עובדיהרבהרבהרבהרבאומר 

בזמ� כגו� , ולה בפזסלא יהוא יי האד� חכל רגע מ, אלא. "בזמ� מועט כזה מה אוכל ללמוד"אמר ילא שו, התורה
, וכיוצא בזה י�רגעי� לפרק משנה או למזמור תהילהאות� את נצל יש ל, ס או במקו� אחרבתחנת אוטבונה מתהה

.) ברכות יז(המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוי� לבו לשמי�*  *אהד: שנינו הגמראכמו ש, ולא ישב בטל לגמרי

ואחריה� יש , שלפניה� יש אותיות *א�*, נראה, לב*"באותיות  א� נתבונ�: והשבתי לפרש: "ומוסי( ואומר הרב
וזו היא הכוונה  ,והיכ� שכתוב *ג�* זה בא לרבות, מעטשהיכ� שכתוב *א�* זח בא ל, וידוע הוא ,אותיות *ג�*

, ו *א�* שבא למעט ולומד במקצתיינשלפני *לב* דה ג� מי שמסתכל על האותיות, *אהד הממעיט*: בדברי המשנה
, בלימודו  *ג�* שבא לרבות ומרבהיינושמסתכל על מה שכתוב אחרי האותיות *לב* דה וג� מי, *ואחד המרבה*

   .שבשמי�* � לבו לאבינוכויוזהו *ובלבד שי,  באמצעתמיד ה*לב* נשאר
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