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

 

  הגיגים מפרשת השבוע
  )ג' ויקרא כו("  בחקתי תלכואם"

,  תירוצי��42הקדוש לא פחות מ" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�" מביא ה"הליכה"לשו� מדוע מובא עניי� לימוד התורה ב, על השאלה
 ממקו� ליורגאת לכתת האד� שצרי� , ) יד'דאבות ( "הוי גולה למקו� תורה: "ל"ז חאמרמעל דר�  הואהטעמי� אחד 

ששה מהל� שהיה הול� מי ויש ,  תורה ללמוד�היו גולישהתנאי�  :)חגיגה ה(בגמרא ראינו ו, תורהללמוד כדי למקו� 
"א� בחקתי: "זוהי כוונת הכתוב, לפי זהו. כדי ללמוד יו� אחד וחוזר לביתו במש� ששה חודשי� נוספי�חדשי� 
כי , ללימוד פנויי� שתהיוכדי והטע� לכ� הוא , שתלכו ממקומכ� אחריה� צרי, "תלכו", עסק התורהלהיא הכוונה 

  . מוד תורה ללממקומוויסע , לכ� יעזוב איש את אביו ואת אמו, יטרדוהוצורכי הבית כי , נכו� ללמוד בביתוזה אי� 
  

  )ה 'כוויקרא (" בעושואכלתם לחמכם ל... צירב את שידהשיג לכם ו"
רומז על ה ,"צירבאת ", וג� הבציר, הלח��תבואההרומז על ה ,"שוהשיג לכ� די", מוזכרי� ג� דישבתחילת הפסוק 

האלשי� האלשי� האלשי� האלשי� מסביר ? מדוע, א� לא מוזכר היי� כלל" ובעש ל�ואכלת� לחמכ", בסופו מוזכר רק הלח�ואילו , יי�ה
�איכא� , �ביי� כשמדובר א, "לשובע", כדי שביעה עד �לח יש ברכה בכ� שאוכלי� שנוהכתוב ללמד שבא הקדושהקדושהקדושהקדוש

 .  תכרי�שמשעד ברכה בכ� ששותי� ממנו 
  

  )לז' ויקרא כו("  איש באחיווכשלו"
            ))))יייי""""מדרש מובא ברשמדרש מובא ברשמדרש מובא ברשמדרש מובא ברש ( ( ( ( שכל ישראל ערבי� זה לזה שכל ישראל ערבי� זה לזה שכל ישראל ערבי� זה לזה שכל ישראל ערבי� זה לזה,,,,זה נכשל בעונו של זהזה נכשל בעונו של זהזה נכשל בעונו של זהזה נכשל בעונו של זה����באחיובאחיובאחיובאחיווכשלו איש וכשלו איש וכשלו איש וכשלו איש 

כל ללמדנו , )'דברי� כט(" כל איש ישראל"מר משה אוכמו ש, בפסוק זה נלמדת הערבות ההדדית הקיימת בע� ישראל
,  בחטאווחטא וכל ישראל נתפשלבדו  שהוא ,עכ�� ראינו המקרה של וכ. איש אחדונו של  נתפסי� בעוישראל
על כל ת החטא אה תלה "והקבחטא עכ� , )'יהושע ז(" נבו וג� כחשו וג� שמו בכליה�ג וג� ישראלחטא " :שנאמר
מה אגוז אתה , נמשלו ישראל לאגוזמדוע , "ירדתיאל גנת אגוז : "שיר השירי�מדרש בל "זחאמרו מה שוזה . ישראל

� כול� מרגישי,מה�קה אחד ולא�  ,ישראלג� כ� ,  זה אחר זה� ומתגלגלי�דרדריתכול� מ, ערימהנוטל אחד מ� ה
  )נו בחיירבי(                            .)במדבר טז( "האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצו&" :שנאמר

  

  )ג' ויקרא כז("  יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטובלא"
, עהרר אד� שהוטבע בו יצהמפני שירדה תורה לסו& דעתו של האיסור להחלי& או להמיר את הקרב� הוא טע� 

כי מאחר , פחותה ממנהבהמה הבהמה שהקדיש באת  והקדיש אולי יחזור בו וינח� וירצה להחלי& שנדרלאחר ו
הכתוב שלא אמר ועל כ� , אולי ירצה להחלי& אותה לגאול אותה יכולאינו הוא קדושת הגו& וחלה על הבהמה ש

שג� זה הטוב ברע ויאמר ג� את  להחלי& יבא ,תיר לו להחלי& רע בטובנשא� ,  טוב ברע או רע בטוב,יחלי& כלל
אמרשזה להטע� זהו ג� . " יהיה קדשוהיה הוא ותמורתו: " קנסו הכתוב ואמר,"המר ימיר"בכל זאת וא� . טוב

, את הבית שנדר והקדיש יפל ע& כי א, סי& חומשצרי� להומי שהקדיש את ביתו ורוצה לגאול אותו ששהכתוב 
וא� המקדיש יגאל "שכתוב זהו מה ו,  שיצטר� להוסי& חומש א� יפדה אותוהכתוב הטיל עליו �ולכ, אפשר שיתנח�

�  ) מובא ברבינו בחיי�"הרמב(                    ". את ביתו ויס& חמישית כס& ערכ
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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         אייר ' חע י"נלב  ל" זלבנה בן חמו בת לויזה
 א"שבט תשע' ע ד"נלב ל "שמעון בן חמו בר מסעודה ז    א"טבת תשע' ע ה"נלב ל " בן חמו בר סימונה זאברהם



 

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

   )ז- ו' וכויקרא ( "לחרב ורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם. ארצכםברב לא תעבור חו"
שלא ימצא שו� חרב או כלי נשק אחר ,  דהיינו, "חרב לא תעבור בארצכ�ו: "את הפסוקי�" צרור המורצרור המורצרור המורצרור המור"כ� מבאר 

ורדפת� את ", ובכל זאת יתקיי�, )ח' שופטי� ה("  א� יראה ורומחמג�", פר בנביאוסמשפי כ, בכל גבול ישראל
את ואחר שירדפו וישיגו . חניתללא לא חרב ול ,שלא כמנהג העול�, בדר� פלא? כיצד ירדפו את אויביה�. "אויביכ�
: וק הפסאמרמכ. איש בחרב רעהוהאויב יפול לפניה� . "חרבלונפלו לפניכ� "אמר לכ� נ? � אותבמה יהרגואויביה� 

 את גלית דודהרג כמו ש, שלה�בחרב�  את אויביה� ישראל יהרגופשרות נוספת היא שא. "חרב� תבא בלב�"
. 'וחרב אי� ביד דוד: ואחר כ� נאמר. "'אתה בא אלי בחרב ובחנית ואני בא אלי� בש� ה: " דודאמרפי שכ. בחרבו

  )נא� נ'א יזמואל ש( .ו'ה מתערה וימתהרבו וישלפח את חדוד ויעמד אל הפלשתי ויק ויר)

  ' פרק ד–הגיגים מפרקי אבות 
   )ד ("חי שפל רוומאד מאד ה"

שבעניי� הגאווה צרי� זהירות יתירה ושמירה  רי)רי)רי)רי)וווו מק מק מק מקססססרבי פנחרבי פנחרבי פנחרבי פנחהסביר ? אד'מאד מ 'נהלשוהמשנה ב תפלוכמדוע 
א בטל ,וידיע להנ, ז בעיניי�מורל, יולללכת ברג: בפועלהאד� לבצע מעשה צרי� אחרת  העביר בכלמיוחדת משו� ש

 יכול האד� ,אלא אדרבה ,שו� פעולהבצע אד� צרי� להבעבירה של גאווה אי� ועוד פעולות רבות ואילו , בשפתיו
  .אד מאד'מ'� נאמר לכ... אי� כמוני, כמה חשוב אני, כמה גדול אני: ומר בלבולעל מיטתו ולשכב 

  

 ) כז ("אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו: רבי מאיר אומר "

רבי יוסי בר של, משנה הקודמתבחולק על דעתו של התנא שבעצ� רבי מאיר שבמשנה זו  "����שער בת רבישער בת רבישער בת רבישער בת רבי"א במוב
לא גיל המלמד ש, ומר רבי מאיראכ�  ועל". הלומד מ� הזקני�"ובי� " הלומד מ� הקטני�"בי� נה הבחישנה , דהויה
 "ל תסתכל בקנק� אלא במה שיש בוא"ו,  כי א� תוכ� הלימודעיקרהא וה

 

 ) טכ ("על כרחך אתה עתיד ליתן דין וחשבוןו"

 על עצ�את הדי�  תתיצטר� לשהאד� , הגאו� מוילנאהגאו� מוילנאהגאו� מוילנאהגאו� מוילנאמסביר ? "'חשבו�"לבי� " די�"צרי� להבי� מה ההבדל בי� 
שהרי בזמ� הזה יכול היה . בזבז בעת ביצוע העבירההזמ� שבור חשבו� עאחר כ� ג� ית� האד� את הו,  העבירהביצוע
 . הולקיי� מצהאד� 

  ג בעומר"גיגים ללה
  הילולת רבי שמעון בר יוחאי

ללכת  'על כ� נהגו ישראל קדושי�: "ספר הכוונות ובספר 'פרי ע) חיי�בי ז'ל "רבי חיי� ויטאל בש� הארמביא 
זיע'א ורבי אלעזר בנו זיע((א וש� ילמדו בשמחה בי שמעו� בר יוחאי יו� זה למירו� אשר ש� קבור התנא הקדוש רב

 ושארית ישראל. י זיע'א וישישו וישמחו בשמחה של מצווה"זוטא ושבחי� של אדונינו הרשבאת האידרא  רבה
בשמחה  יתאספו יחד החרדי� על דבר ה( בלילה או ביו� ללמוד, רשב'ישל ציו� ה, הרחוקי� מ� המקו� ההוא

קי� בליל זה העוס אשריכ�. אשריכ� ישראל כמה חביבות המצוות עליכ�. האידרא ושבחי אדונינו הרשב'י זיע'א
     .בתורתו של התנא הקדוש ובשבחיו העצומי� בשמחה ובטוב לבב דבר בעיתו מה טוב'

  

  ג בעומר"רמזים לל
כמני� ,  דפי�הארבעי� ותשעבס� הכל  ישנ� "שבועות"מסכת שב' חת� סופרחת� סופרחת� סופרחת� סופר'� ה מביא בשרבי יהוס& רוטנברגרבי יהוס& רוטנברגרבי יהוס& רוטנברגרבי יהוס& רוטנברג

ל'ג בעומר הוא כנגד היו� הד "שד& ל,  איפואיוצא, דהיינו ד& גמרא כנגד כל יו� בספירה  .העומרבספירת  �ימיה
 כאומר 'ר( שמעו� אומר מחכו עליה במערבא': נאמרזה ד& ומעניי� הדבר שב. )מד& ב מסכת מתחילתשהרי כל (

   .ד&האותו כנגד ,  בעומרג" בלהחלבי שמעו� בר יוחאי שרת הילולוזהו רמז ל, שמחי� ע� רבי שמעו� באר) ישראל
, המערה לאשברח , רבי שמעו� בר יוחאיסיפור של שה שמציי� , מבראניברה� שמחה הורבי)רה� שמחה הורבי)רה� שמחה הורבי)רה� שמחה הורבי)רבי אברבי אברבי אברבי אבמביא , אחררמז 

אזי , א� נמנה את המאמרי� המובאי� בגמרא בש� רבי שמעו� בר יוחאי, ובנוס&, ל'גל'גל'גל'גמסכת שבת ד& ב מובא בגמרא
  .שמעו� בר יוחאי רביגמרא בשמו בהמובא ) גגגג""""לללל (33זהו מאמר מספר 

  

  ספר הזוהר
גימטריא זה " אור", "אור"נקרא בש� זה שהוא מלשו� הוא , ספר הזוהר נכתב על ידי רבי שמעו� בר יוחאימקובלנו ש

ג�  והוא ,שמאיר מסו& העול� ועד סופואותו האור  ,ה בתורה"שגנזו הקבמרמז על האור הגנוז והוא ). סוד" (רז"
  )בני יששכר(                        . תינו עד ביאת גואל צדק שיגלה לנו את האור הגנוזיומאיר לנו בגלו
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