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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ח' ויקרא טז("  וגורל אחד לעזאזל' אחד להגורל"

לפני שקיבל ממנו את עזי� שעשה יעקב ליצחק השני גדיי מזכירי� את אלו השעירי� שני הש" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"אומר ה
 שנת� לו ,שרו של עשו, ל"חלקו של סמאהיה  וזה , כאשר אהב החומר, מטעמי�האחד מהגדיעשה שיעקב . הברכות
כי בו  )א לב"פרקי דר( במדרשפי שמובא  כ' פסח להעשההגדי השני ואת  , כדי שיקבל יעקב הברכות על חלקו,שוחד

ל"אי� אלו נית� לסמשעירשני כ  לדורות ב...  היו�� אמר יצחק בני אוצרות טללי� נפתחי,ביו� ראשו� של פסח היה
קושרי� את שני זוגות מדרש ג� ב ו.'הגורל לההשעיר אשר עלה עליו  מ� �חלקאת יעקב בני  וחלקו כדי שיקבל

 וטובי� לבני  שעל ידיה� ,טובי� ל  שעל ידיה� תקבל הברכות "גדיי עזי� טובי� : "מרהשעירי� יחדיו שנא
   )ר סה יד"בר( "מתכפרי� ביו� כיפורי�

  

  )י' ויקרא טז("  חייעמד שר עלה עליו הגורל לעזאזל אוהשעיר"
לאחר דה עליו תיכ# ומיד ו יתולאהכה� שהיא  "יעמד חי: "באמרוכתוב הת כוונהקדוש ש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"אומר ה

 נשמה בלאגו# זו הסיבה שו, "מת"בחינת הרע נקראת מאחר שידוע ש, "חי"אלא יניחו ,  לעזאזלשיעלה עליו הגורל
מתודה עליו ונות� לאחר שהכה�  ,והשעיר של עזאזל, "מת"ששולטת בו בחינת הטומאה הנקראת  היות "מת"נקרא 
משו� כ  בא , כל מיני מיתותות בו כלולש" מת"נהיה בבחינת הוא של ע� ישראל  והפשעי� העונותכל את עליו 

 �דה עליו הוא נקרא בפי ואכ� לפני שהכה� מתוו". חי" נודי אלא יעמ"מת" עדיי� את השעיר שלא יעשההציווי לכה
 א  לאחר הווידוי מכנה )כא' ויקרא טז(" על ראש השעיר החיאת שתי ידיו וסמ  אהר� : "שנאמר, "השעיר החי" הכתוב

)כא' ויקרא טז(" ונת� אות� על ראש השעיר...  עליווהתודה: "שנאמר" חי"ללא התוספת " השעיר"אותו הכתוב רק 

כוחות ירדו עליו שכבר , "חי"בבחינת אינו הוא כבר אחר שהתודה עליו לכלומר , )כב' ויקרא טז(" ונשא השעיר עליו"
   .די� טמא מתבמי� כבשרו את רח$ יטמא ויכבס בגדיו ו את השעיר ישהמשלח' צוה המשו� כ  ג� ו, מיתהה
  

  )יט' ויקרא יט("  חקותי תשמורואת"
 ובגד , שד  לא תזרע כלאי�,ע כלאי�בהמת  לא תרבי: "החוקי� אות� צרי  לשמורמה� המש  הפסוק מפרט 

ונבראששכל הדברי� הוא מכיו�  "כלאי�"של איסור הטע�  שרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימסביר , "כלאי� שעטנז לא יעלה עלי 
במעשה בראשית ה "  קבע הקב כ, למינונברא וכל אחד ואחד , כח ומזל למעלהה� יש ל, בי� חי בי� צומח,באר$

מעשה את ומכחיש את הבריאה  משנה הוא הרי �י שמרביע או מרכיב שני מינימלכ�  ו,שיהיה כל אחד ואחד למינהו
ביכול כו ,�להבדיל בי� המינידהיינו ', השרצה ממה הפ  את ההוא עושה מה עוד ש ו"למינהו"� בהבראשית שכתוב 

הוא רוצה להתחכ� ולהוסי# עוד אינ� מספיקי� עד שה בעולמו "הנבראי� שברא הקבש חושב שהואמראה  אהו
  . חי העולמי�ל "א שברא מחודשי� על כל מה �מיני

  

  )כג' יטויקרא (" וערלתם ערלתו את פריו"
�""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר ���ולא נאכל , מראשית כל תבואתנו מפרי הע$ ותבואת הכר�' לכבד את ה" ת הערלה הואטע� מצו ש

 לפני הראוי להקרבאי� הפרי הראשונות שני� ה בתו  שלש ,והנה. 'מה� עד שנביא כל פרי שנה אחת הלולי� לה
ורוב� לא יוציאו פירות ,  אלוואי� האיל� נות� בפריו טע� או ריח טוב בשלש שני�, לפי שהוא מועט, הש� הנכבד

 ולא נטעו� מה� עד שנביא מ� הנטע שנטענו כל פריו הראשו� הטוב �ולכ  נמתי� לכול. כלל עד השנה הרביעית
כי הפרי , ואמת הדבר עוד. "מצוה הזאת דומה למצות הבכורי�וה', וש� יאכלוהו ויהללו את ש� ה' קדש לפני ה

, ) ט'יאויקרא (כדג שאי� לו קשקשת ,  מזיק לגו# ואיננו טוב לאכלה, דבק מאד,בתחילת נטיעת האילנות רב הלחות
   .הנאסרי� בתורה ה� רעי� ג� לגו#המאכלי� כל , בכללו

  214 מס עלון  ד"בס

        :::: לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו� מהעלו� מהעלו� מהעלו� מ
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    ז"ניסן תשס' ע יא"נלב          ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב           ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
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   ) א'ויקרא טז("  וימותו'ני הפ אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם ל'וידבר ה"
עכשיו אני רואה שה� גדולי� , תי בי או ב ייסבור ה """ בקרובי אקדש": נאמר לימשה לאהר� אחיו  ל אומר"חזלפי 

� ייכמו חנו  ואליהו שעלו ח, �יילקחת� חהיה ל והרי יכ', המית� המדוע , שהיה קשה למשהאלא ". ממני וממ 
לפיכ  יכלו לעמוד ש� ע� ,  לא עלו אלא עד עול� המלאכי�,חנו  ואליהו, שהללו, אלא ההבדל ביניה�? השמימה

 . על כ� לא יכלו לעלות ע� גופ� והוצרכו למות,ה"קרוב מאד להקב, אבל נדב ואביהו עלו עד עול� האצילות. הגו#
בקרבת� לפני " משו� ש?�ייתי� חיומדוע מתו ולא העל, "אחרי מות שני בני אהר�"ה למשה "זהו שאמר לו הקב 

   )ליפבש� רבי שמשו� מאוטסרו(             . "וימותו "לפיכ  , שקרבו לשכינה עד מאד, צה לומרור, "'ה
  

  ) טז'ויקרא יט( "לא תלך רכיל בעמך"
אי� לומר דברי   שג� על כלל ישראלבא הכתוב ללמדנו, רבי ישראל בעל ש� טוברבי ישראל בעל ש� טוברבי ישראל בעל ש� טוברבי ישראל בעל ש� טובאמר  ?"בעמ "מה כוונת המילה 

היתר  ה�  מורי�,על היחיד, פיה� ולשונ� מלרכל על הפרטאת השומרי�  אפילו גדולי�, בדר  כללכי . ורכילותלעג 
 על, ג� על ישראל" לא תל  רכיל בעמ : "לפיכ  נאמר .לרכל על כת פלונית או על חבורה אלמוניתללעוג ולעצמ� 

  .בגנות� לרכל ולספר, אסור לדבר, על חלק מהכלל ואעל הכלל , "עמ "

  ' ב–הגיגים לפרקי אבות 
  ) א ("םיבספר נכתבזן שומעת וכל מעשיך ואואה ו למעלה ממך עין רהדע מ"
תוצאה זוהי  "ממ & " , כל מה שנעשה בשמי� למעלה"" ה למעלהמ",  על האד� לדעת"" &דע": תפארת שלמהתפארת שלמהתפארת שלמהתפארת שלמה"על הבסביר ה

  .פעולותי  של ,  האד� למטהשל פעולות
  

  ) ד ("אפנה אשנה שמא לא תפנההוא היה אומר ואל תאמר לכש"
 רצונו של "שמא", אל תאמר שאלמד תורה כאשר אהיה פנוי, "&אל תאמר לכשאפנה אשנה, קוצקקוצקקוצקקוצקמממממנדל מנדל מנדל מנדל רבי מנח� רבי מנח� רבי מנח� רבי מנח� מבאר 
נלמדת מתו  ה, רוצי� תורה כזוכי בשמי� , וקח טרוד ודהאתבמצב ש "לא תפנה& "שתלמד דווקא במצב של  הוא ה"הקב
האל# ל  : "על הפסוקמובא  במדרש שיר השירי�במדרש שיר השירי�במדרש שיר השירי�במדרש שיר השירי� ו.אל תדחה את הלימוד לזמ� אחר, ומשו� כ .  הדעת טרדה ואי ישוב, דוחק
דהיינו "  מאתי� נוטל בשכרובצער שלא , נוטל אל#בצערהלומד תורה  ")יב' שיר השירי� ח("  ומאתי� לנוטרי� את פריושלמה

   .ד שלא בצערהשכר שמקבלי� עבור לימוד בצער גדול הרבה יותר מהשכר שמקבלי� עבור לימו
  

  ) ה ("ותךמך עד יום מן בעצמואל תא"  
קל וחומר א� מנצחי� אותו מספר ו, פע� אחתצחי� אותו לאחר שמנ, באוימאבק כנגד כל כל שב" חובת הלבבות"מובא ב
היצר הרע ,  אי� הדבר כ�היצר הרעאלא שבמלחמה כנגד . שוב# ומתייאש ונמנע מלהוסי# ולתק, נכנע שהאויב הרי, פעמי�

�   .מנו נכנע ואינו סר מיצראי� הויותר ו אל# פעמי�  אותאד� מנצחלאחר שהאפילו ש, הוא אויב עקש
  

  ) יח ("אלא רחמים ותחנונים, אל תעש תפילתך קבע"
ה כיצד להגשי� את תפילתו "לקבע וקבלו לאד� להראות ולל אהיא ש" ל תעש תפילת  קבע א"אומר שהכוונה ב" כתב סופרכתב סופרכתב סופרכתב סופר"ה 

, רחמי� סת�ת בקשתפילת  תהא  דאג שלאא, "אלא רחמי� ותחנוני� לפני המקו�", ו צרי  לעזור לה"בקובאיזה אופ� ה
  . כיצד לעזור ל עצמובכבר ידע ה שהוא "סמו  על הקבו
  

  ) אכ (" המלאכה לגמורךלא עלי"
 ערו הדבר עולה לואלא שלצ, התורהמכמני להיות למד� ובקי בכל מאוד רוצה שהיה ואמר , צקצקצקצקווווהרבי מקהרבי מקהרבי מקהרבי מק לפנה אחסיד אחד  

כל מה שנאמר בעניי� לימוד . התורה ה להיות למד� ובקי בכל חדריובתורה מצ היתה שאי� צקוקרבי מהתשובת . בקושי רב
     אלא, הכוונה לדעת היטב את כל התורהדהיינו אי�  "להיטיב " היטב: "י"רשמפרש ו, )ז י' ישעיה א( " למדו היטב: "התורה הוא

  . לעשות מעשי� טובי�, לדעת להיטיבורה צרי  בזכות לימוד הת
 

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


