
  
  

  

 'שנה ד                           
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ג' ויקרא יב("  בשר ערלתוימולוביום השמיני "
:וה�,  המילהבמצותהקדוש מביא בפירושו שבפסוק שלפנינו רמוזי� שלשת הדברי� שיש לבצע " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה
,  את הערלהכרותל ופירושש, "ימול: "רמוזה בכתוב, כריתת הערלהכוונה ל ה"מילה", "מציצה"ו" פריעה", "מילה"
"המציצה"ו, ו כבשר שאי� בו חיותותעשל ופירושש "בשר: "כתוב בהזורמ,  הדק לשני�עורה תעי היא פר"פריעה"ה

והוא , אד� הבד�יש לה� חלק , לצד היות� חלק אחד מגו�, הוא ד� המזוה� של שני בחינות אלו ערלה ופריעה
   ".ערלתו"והוא מה שרמז באומרו , למצו� ד� זה לצד שהוא ג� כ� בחינת ערלה' וציוה ה, מעורב בכללות האד�

  

   )מה' ויקרא יג("  אשר בו הנגעוהצרוע"
מכא� לומדי� , "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"אומר ה, אלא? ו צרוענאינהוא א� אי� בו נגע הרי ? "אשר בו הנגע"כוונת הכתוב מה 
בכבוד שמי� או בכבוד שהרי הצרעת באה לאד� שפגע  פג�/כנוי לעו�הוא  "נגע" ומחלה/� המכהשהוא  "צרעת"ש

: הכתובאמר כא� לכ�  בודה זרהעו  ז" נראה לי בביתכנגע: "וכפי שנאמר בילקוט שמעוני על הפסוק .הבריות
ל "זה ביד ח וקבל,ותהבריאת פג� משו� שדיבר לשו� הרע ו, "אשר בו הנגע", לקה בצרעתאד� הכלומר ש" והצרוע"
 לפגו� בו שרצהכל נגע וקלו�   כי בו נמצא בעצ�"אשר בו הנגע" לכ% נאמר )קידושי� ע( "כל הפוסל במומו פוסל"ש

על , מידה כנגד מידה, נועד להוות כפרה, המדרי% את הצרוע כיצד לנהוג ,המש% הפסוק" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"לפי ה. את חבירו
צה להיות ורנגרמת מכ% שהאד� ש, רוחהלכפר על גסות  &" ו יהיה פרועראש. "החטאי� שגרמו לאד� ללקות בצרעת

 כי כל צר עי� מסתמא ג� בגדיו קרועי� , העי�צרותלכפר על  & "ובגדיו יהיו פרומי�. "נשי�אהלראש על כל 
את מא בניב שפתיו יט הוא –" יקראוטמא טמא . "לכפר על חטא הלשו� שבשפתיו & "ועל שפ� יעטה. "ומטולאי�

כל זמ� שהאד�  דהיינו "וכל ימי אשר הנגע בו: "ממשי% הכתוב ומזהיר. על עצמו ג� "טמא יקרא"לכ� רי� אחה
  .היות שהטומאה נרגמה לו בעקבות מעשיו, ימשי% להיות טמא ,"יטמא"הזה עו� ממשי% לחטוא ב

  

  )ב' ידויקרא ( "״זאת תהיה תורת המצורע״
חמורה ושקולה עבירה היא ו, לשו� הרע על האד� שדיבר הת באשהצרע, "המוציא ש� רע "& "מצורע" ש)לאמרו חז

הרב אברה� סבאעהרב אברה� סבאעהרב אברה� סבאעהרב אברה� סבאעמקשה על כ% . גילוי עריות ושפיכות דמי�, עבודה זרה: ביותר העבירות החמורותשלוש ד נגכ
ולומר שעבירה זו שקולה , לשלוש עבירות חמורות אלולשו� הרע  עוו� אתשוות כיצד נית� לה, "צרור המור"בספרו 
כלומר ג� א� אונסי� את האד� לעבור עבירות אלו וא� לא , יעבור) )יהרג ואלהוא שדינ� לוש העבירות כנגד ש

עוו� זי א, המוות משולות לס�הללו א� שלושת העבירות החמורות  שתר�מו? אסור לעבור עליה�, יעבור יהרגו אותו
  .ולהרעיל את כל הגו� ,תפשטעלול להא והו,  כראוי ובזמ�שא� לא יטפלו בזיהו� .לזיהו� של פצעמשול לשו� הרע 

  

  )נא' ידויקרא ( " שבע פעמיםוהזה אל הבית"
רמז גדול שיש " מש% חכמהמש% חכמהמש% חכמהמש% חכמה"מבאר ה.  דווקאעל המשקו�במדרש מובא שההזיה לצור% טהרת הבית צריכה להיות 

נגעי� באי� על צרות תניא ה" :) ב'יומא יא( גמראל ב"דברי חזעל צרות עי� וכה� עונש בתי�  שהרי כידוע נגעי ה,בדבר
שאינו רוצה להשאיל כליו ,  מי שמיחד ביתו לו:ותנא דבי רבי ישמעאל, )לה' ויקרא יד( "אשר לו הבית ":העי� דכתיב

, הוא פתח הביתש, על המשקו�צרי% להזות ולכ% . "ה מפרסמו כשמפנה את ביתו"הקב, לאחרי� ואומר שאי� לו
  . הא ביתו פתוח לרבי�מעתה ילהראות ש

  

   )ב 'יבויקרא (" ה כי תזריעאש"
מה שנכנס כל  בדוקזהר לנשהאד� פי  שכוללמדנ באה  פרשיות טומאה וטהרה לפרשת מאכלות אסורותתכויסמ

 )מסלנט ישראל 'ר(           .ל מה שהוא מוציא מתו% פיובכזהר י צרי% האד� לה% כ, שיהיה הכל בתכלית הכשרות,לתו% פיו

  213 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

  

    חיפה  א"ת  ם"י  זמני השבת
    18:43  18:51  18:32  יסה כנ

    19:54  19:53  19:49  יציאה
    20:32  20:32  20:33  ת"ר
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 א"עתשניסן  'טכ

  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      : הבאיםניתן להורדה באתריםהעלון 



 

  )כח' ויקרא טו("  ואחר תטהרלה שבעת ימים וספרהואם טהרה מזובה "
דהיינו שהזבה אינה , � צריכי� להיות בברכהאינ שספירה זו של שבעה ימי� לטהרתה של הזבה רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר 

מבר% עליה� האד� כל המצות בשוהסיבה היא , ספירת העומרמברכת על ספירה זו כעי� הברכה שאנו מברכי� לפני 
ימי בתו% הזבה תבר% לפני הספירה של שבעת הימי� ו א�ו,  מבר% לפני עשיית המצוהדהיינו, "עובר לעשיית�"

יוצא א� כ% , וצריכה להתחיל את הספירה מחדששספרה את הימי� סותרת תזוב שוב אזי הדי� הוא שהיא השבעה 
  . לכ� לא הצריכו את הספירה הזו בברכה, ברכה לבטלהשהברכה שברכה בתחילת הספירה תהיה 

  ' א–לפרקי אבות הגיגים 
  ) 'א( " ועשו סיג לתורה,והעמידו תלמידים הרבה" 

שהעמדת הרבה  קליי�קליי�קליי�קליי�. . . . ב שב שב שב שררררההההמתר� ? מה הקשר בי� העמדת התלמידי� לבי� הצור% לעשות סייגי� לתורה, לכאורה
  . האת קיו� התור טיח בשמור ותי ש,"יגיס"ההגדר ועצמ� יהיו בה� , ידי� שתעמידומהתלתלמידי� תגרו� לכ% ש

  

  ) ב(" סל פרב על מנת לקב את הרין המשמשםדיבהוא היה אומר אל תהיו כע"
ס בה� "בש כתותסמעומת שאר הל, לשו� )הוא היה אומר) )ה� אמרו)אבות הוא השימוש במסכת דבר אופייני ל

 נעו� שהדבר, בבבבוווונננני אהרו� מקודיי אהרו� מקודיי אהרו� מקודיי אהרו� מקודיבבבבררררביר מס, ..."תני דבי רבי" , )...רביאמר " "מרוא... רבי): נהוג להשתמש בלשו�
נהגו בעצמ� ל "זשחוידוע , בעובדה שמסכת אבות היא מסכת המדריכה בענייני דר% אר� ומכילה עצות מוסריות

, )נאה מקיי�)באחרי� היו קוד� כל מקיימי� בעצמ� מידות אלו בבחינת טובות  מוסר ומידותמטיפי� היו שלפני ש
, "הוא היה אומר": משנהודבר זה רמוז בלשו� ה .")נאה דורשמטיפי� ומדריכי� לאחרי� בבחינת ורק אחר כ% היו 

  .ר כ% )אמרו)ח�) ואה "מקוד�, מטי� מוסר לאחרי�, אחר כ% )היה אומר) היה מקיי� את הדבר והילה )הוא)שבת
  

  ) 'ה (" ויהיו עניים בני ביתך,חהויהי ביתך פתוח לר"
 מתאר את ההבדל בי� )בכ 'שלי יגמ( "ל לשובע נפשו ובט� רשעי� תחסרכצדיק או": מבאר שהפסוק" דברי חפ�"ה

, צדיק מזמי� אורח אל שולחנוכלומר כאשר ה, "ל לשובע נפשוכצדיק או"בעוד ש, הצדיק לרשע ביחס� אל האורחי�
לעומת זאת .  ככל היותרשהאורח לא יתבייש ויאכל ג� הואעל מנת , לאכול ככל היותרומקפיד הריהו משתדל 

הו ולא יאכל וכדי שהאורח יעשה כמ, ק� מהשולח� בבט� חסרה האפשר ולככ מעט אוכל, עי� הצ� וצרמהק, הרשע
  "ובט� רשעי� תחסר: "זהו שאמר הכתוב, הרבה

  

 ) 'ז(" ואל תתיאש מן הפורענות"

 יאמיר הגפ� תת� פריה והיי� ביוקר ומלכות תהפ% למינות ואי� תוכחת בית וועד  יאמיר הגפ� תת� פריה והיי� ביוקר ומלכות תהפ% למינות ואי� תוכחת בית וועד  יאמיר הגפ� תת� פריה והיי� ביוקר ומלכות תהפ% למינות ואי� תוכחת בית וועד  יאמיר הגפ� תת� פריה והיי� ביוקר ומלכות תהפ% למינות ואי� תוכחת בית וועד ויוקרויוקרויוקרויוקר משיחא חוצפא יסגא  משיחא חוצפא יסגא  משיחא חוצפא יסגא  משיחא חוצפא יסגא בעקבותבעקבותבעקבותבעקבות""""
 והגבל� ישו� ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו וחכמות סופרי� תסרח ויראי חטא  והגבל� ישו� ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו וחכמות סופרי� תסרח ויראי חטא  והגבל� ישו� ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו וחכמות סופרי� תסרח ויראי חטא  והגבל� ישו� ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו וחכמות סופרי� תסרח ויראי חטא רברברברביחיחיחיחיהיה לזנות והגליל יהיה לזנות והגליל יהיה לזנות והגליל יהיה לזנות והגליל 

 תהא נעדרת נערי� פני זקני� ילבינו זקני� יעמדו מפני קטני� ב� מנוול אב בת קמה באמה כלה  תהא נעדרת נערי� פני זקני� ילבינו זקני� יעמדו מפני קטני� ב� מנוול אב בת קמה באמה כלה  תהא נעדרת נערי� פני זקני� ילבינו זקני� יעמדו מפני קטני� ב� מנוול אב בת קמה באמה כלה  תהא נעדרת נערי� פני זקני� ילבינו זקני� יעמדו מפני קטני� ב� מנוול אב בת קמה באמה כלה והאמתוהאמתוהאמתוהאמתימאסו ימאסו ימאסו ימאסו 
    אבינואבינואבינואבינוש לנו להשע� על ש לנו להשע� על ש לנו להשע� על ש לנו להשע� על  אויבי איש אנשי ביתו פני הדור כפני הכלב הב� אינו מתבייש מאביו ועל מה י אויבי איש אנשי ביתו פני הדור כפני הכלב הב� אינו מתבייש מאביו ועל מה י אויבי איש אנשי ביתו פני הדור כפני הכלב הב� אינו מתבייש מאביו ועל מה י אויבי איש אנשי ביתו פני הדור כפני הכלב הב� אינו מתבייש מאביו ועל מה יבחמותהבחמותהבחמותהבחמותה
        :):):):)סוטה מטסוטה מטסוטה מטסוטה מט((((    """"שבשמי�שבשמי�שבשמי�שבשמי�

, מוסרית ורוחנית בתקופה שלפני בא המשיח, המתארת את המצב הירוד והעגו� מבחינה כלכליתרייתא הב
סיו� זה מבטא , לכאורה". שמי�בינו שב על א? לנו להישע�הועל מ: "מסתיימת במלי� "תא דמשיחאבעקב"

רואה את , י�י�י�י�''''רבי יצחק מוולוזרבי יצחק מוולוזרבי יצחק מוולוזרבי יצחק מוולוזש, אלא. הצרות המפורטות בברייתאלכל ה בתשותקווה ונחמה ומהווי� , אופטימיות
תא בעקב". הדברי� בצורה אחרת ואומר שבעצ� ג� מילי� אלו ה� המש% לפורענויות המפורטות בתחילת הברייתא

עצמ� את להציל על מנת ע בידי� ולא ירצו לנקו� אצ וקבחיב בוי� ישאנששה, המצב יתדרדר כל כ%" דמשיחא
  ".ינו שכשמי�בעל א? על מי יש לנו להישע�"ו, "מ� השמי� ירחמו: "אמירהו ידי חובה בויצא,  והפורענויותמהצרות

 

  טעמי המקרא והפטרההחלה ההרשמה למחזור החדש של הקורס ללימוד 
). 30/04/12(.   שיפתח,   בע"ה,   בח'  אייר תשע"ב בנוסח יהדות מרוקו-ספרד

  בבית הכנסת "אהל יצחק" 18:00-18:45השיעורים 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. 

  

        """"יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� """"גמגמגמגמ
        3268315326831532683153268315&&&&052052052052: : : : להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"ברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רש

            """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת " " " " מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות 
            בבבב""""קרית הרצוג בקרית הרצוג בקרית הרצוג בקרית הרצוג ב" " " " תורת ישראלתורת ישראלתורת ישראלתורת ישראל""""בית כנסת בית כנסת בית כנסת בית כנסת     00000000::::14141414    ישיישיישיישישששש    ה יוס� ב� חמוה יוס� ב� חמוה יוס� ב� חמוה יוס� ב� חמו"""" בהדרכת ע בהדרכת ע בהדרכת ע בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקולימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקולימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקולימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו

   Yossef.Benhamo@gmail.com :ל" או בדוא052-3268315: טלפוןניתן להפנות לוהערות ות האר

בינה בוינה  ודוד בן    בן שרה א "שליטג משה חזקיהו "   הרה  :לרפואת כל חולי עם ישראל ובכללם


