
  
  

  

 'שנה ד                           
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ח' ויקרא כא(" לקיך הוא מקריב- כי את לחם אוקדשתו"

קדושי� ", "לא ישרטו", "לא יגלחו", "לא יקרחו: "בפסוקי� הקודמי� מתייחס הכתוב אל הכהני� בלשו� רבי�
מתר� ? "וקדשתו"מדוע שינה הכתוב וכתב בלשו� יחיד ,  בלשו� רבי�"וקדשת�: "היה לכתובלפי זה מתבקש " יהיו
שנשא שלא שה זונה וחללה י אלגרששא� כה� לא רצה לומדי� מפסוק זה  :)יבמות פח(ל "הקדוש שחז" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה

כי את לח� : "ו� הכתובהוא משוהטע� ,  אותהגרשסכי� לעד שי חובה על בית הדי� להלקות ולייסר אותו שי, כהוג�
רק ? היינו אומרי� שמתי צרי" לכפות את הכה� לגרש את האישה שנשא שלא כדי�, א� כ", "להי" הוא מקריב!א

 הסברא לומר אותבא" כאשר יש מספיק כהני� לעבודת הקרבנות , כאשר אי� מספיק כהני� לצור" הקרבת הקרבנות
כהני� יש  אחד מהעלשאפילו לומר לנו , "וקדשתו", � יחידלכ� נכתב הפסוק בלשו. פות את הכה�אי� חיוב לכש
  .  הזהדי�לעשות כוקפיד לה

  

  )י' ויקרא כג("  והבאתם את עומר וקצרתם את קצירה...כי תבאו אל הארץ"
ובקצרכ� את: "כמו כ� לומדי� מהפסוק, מהפסוק אנו לומדי� שמיד ע� תחילת הקציר יש מצוה להביא את העומר

שבמש" זמ� ) כב' ויקרא כג("  את�תעזבלה פאת שד" בקצר" ולקט קציר" לא תלקט לעני ולגר תכ קציר ארצכ� לא
ה "קבהשחשש " מש" חכמהמש" חכמהמש" חכמהמש" חכמה"מבאר ה .הקציר יש מצוה לתת לקט ושכחה לעני ובסו% הקציר יש מצוה להשאיר פאה

בו את הרוחניות יעסקו בגשמיות בלבד ויעז, לאחר שיבואו בני ישראל אל האר� ויתחילו לעבד את האדמה, שמא
להיות כל , ת"כל עניני בני אד� אל השיאת ליחד "רבות על כל צעד ושעל על מנת  מצוות ה"קבנת� לה� הלכ� 

תחילת יוצא ש. "ת"הפועלי� החומריי� לדרכי� מאירי� ומזהירי� להגיע בה� לשלמות האמיתי ולהתקרבות השי
תכונות אשר ב, החמלה והחסדבה� את שרש הוא לה� ב השוקדעניי� הו, 'לה  קודש ה� אמצע וסו% הקציר,הקציר
  . 'ההישראלי לאושר השלמות ולתכלית הנרצה להאיש ות את איבה� המאלו 

  

  )טו' ויקרא כג("  ממחרת השבתוספרתם לכם"
ואילו " 'והקרבת� אשה לה"בשאר כל המועדי� לא מפורטי� הקרבנות שהיו מקריבי� בה� אלא נאמר בכלליות 

 שספירת העומר ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר ? מדוע. אריכות הקרבנות אות� היות מקריבי�בשבועות מתוארי� בספירת העומר וב
והספירה .  קרב�ה עליי�קריבומ' המנחה ל קצירהראשית את  י�ביאשאז מ ,שעורי�הבתחילת קציר מתחילה 
 מקריבי� ג� עליהו' ה סולת חטי� מנחה לה� מי�ביאשאז מ, גדישהעלות בעת חטי� הבתחילת קציר מסתיימת 

מנחות  שזוהי הסיבה לכ" שמוזכרי� הקרבנות בפרשה משו� שקרבנות אלו באי� בגלל ה����""""הרמבהרמבהרמבהרמבומסביר . קרב�
  .  וללא קשר לקרבנות שמקריבי� בגלל החג עצמושה� העיקר בחג הזה

  

   )ג כ'כדויקרא (" את משה' ובני ישראל עשו כאשר צוה ה"
וירגמו אותו  "!ו" ויוציאו את המקלל: "הכתובאחר שאמר ותר לנראה מי" ובני ישראל עשו" :לכאורה מה שכתוב

היות שהאירוע אירע כתוצאה מריב , הספורנוהספורנוהספורנוהספורנומבאר , אלא. "' צוה הכאשרעשו " ברור לנו שבני ישראל הרי" אב�
למקלל היה משו� עשו בני ישראל ששמה מקו� לומר היה , הישראליתהאישה הישראלי ובי� ב� האיש בי� ומחלוקת 

,"'כאשר צוה ה"לכ� בא הכתוב להעיד על בני ישראל שמה שעשו היה רק משו� , שנאה שהיתה בליב� עליוטינה ו
   )ח"אוהוב �"רמבכעי� זה מובא ב( . 'מצות הלקיי� את    
  

  215 מס עלון  ד"בס

        :::: לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו� מהעלו� מהעלו� מהעלו� מ
  ל"יה ז'נימין בת גורג         חביבה חיה ב  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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  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 

 שמתקיים ביום שני בשעה ספרד- טעמי המקרא וההפטרה בנוסח יהדות מרוקויין להצטרף לקורס ללימוד ניתן עד

 052-3268315  בן חמו יוסף: לפרטים.  קרית הרצוג בני ברק48רחוב אברבנאל " אהל יצחק" בבית הכנסת 18:00



 

  ) כא'כאויקרא ( "כל איש אשר בו מום מזרע אהרן הכהן לא יגש להקריב"

אומר , לכ�, )'אבות א(" אוהב את הבריות ומקרב� לתורה, לו� ורוד% ש�אוהב שלו"ל שאהר� הכה� היה "חזרו אמ
אוהב "שהיה הכה� מעלת אהר� ה בו שחסרכל איש , "� הכה�כל איש אשר בו מו� מזרע אהר", "תפארת שלמהתפארת שלמהתפארת שלמהתפארת שלמה"ה

 .  "לא יגש להקריב"אז ע� מו� כזה , "�רוד% שלושלו� ו
  

  )מ' ויקרא כג(" ות וערבי נחל לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ עבולקחתם"
            ))))מדרשמדרשמדרשמדרש" (" (" (" (זה יוס%זה יוס%זה יוס%זה יוס%    !!!!וערבי נחל וערבי נחל וערבי נחל וערבי נחל , , , , זה יעקבזה יעקבזה יעקבזה יעקב    !!!!וענ% ע� עבות וענ% ע� עבות וענ% ע� עבות וענ% ע� עבות , , , , זה יצחקזה יצחקזה יצחקזה יצחק    !!!!כפות תמרי� כפות תמרי� כפות תמרי� כפות תמרי� , , , , זה אברה�זה אברה�זה אברה�זה אברה�    !!!!פרי ע� הדר פרי ע� הדר פרי ע� הדר פרי ע� הדר """"
בעול� ' האת כ� אברה� התחיל ליחד ש, לשו� יחיד והמשיל בו את אברה�ב "פרי" הזכיר " זה אברה�!פרי ע� הדר "

: לשו� הנביאוכ, )בראשית יב(" ואת הנפש אשר עשו בחר�: "מאמר הכתובכ, פירות ועשלהותו ודבריו !אאת ולפרס� 
כ" ,  המי� וחוזר ועושה פירותבהעדרכש� שהע� יבש , אברה� דומה לע� "ע�". )'יחזקאל לג(" אחד היה אברה�"

 לא אברה�עד שדרש אמרו במוכמו ש, ה בזקנה" הקבר(ְ) שִה"הדר". יאש הוליד ב� למאה שנהיאברה� לאחר שנת
בראשית (" בימי�ואברה� זק� בא " :דכתיב, זקנהה נהאברה� נתל, בי� אב לבנובדילי� ולא היו מבעול� ה זקנה תהי

ת ונעקד על גבי על ש� שהיה כפ+ !" ת(כ*" "זה יצחק !כפות תמרי� ". )'משלי כ(" והדר זקני� שיבה" :בו וכת)'כד
מי זאת : "בוכתכלשו� ה, על ש� שהיה עולה תמימה,  כתימרות עש� מלשו�"תמרי�", תכפ+ת לשו� (המזבח כי כ*

 כ" יעקב �כש� שהענ% מכוסה בעלי, "זה יעקב ! עבות ע�וענ% ". )'גהשירי� שיר (" עולה מ� המדבר כתימרות עש�
 ,לתו היה לחיתחב ויבשה כ" יוס% כמושה ,מה ערבה זו לחה, "זה יוס% !וערבי נחל " .ב שבטי�"מכוסה בבני� בי

�. שמת קוד� אחיו, יבש, מליחותושמת לו אביו בחייו והיה חסר , כמוש, שהיה משנה למל" מצרי� ושליט על האר
 שיג�ה "בקש רחמי� לפני הקבלאבות והשל � זכותארבעת המיני� את ז במצות ורמהיא להכוונה  שרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר 

 ולישראלזכור לאברה� וליצחק : "אמרנש, אבותשכ� מצינו משה אדו� כל הנביאי� שהתפלל בזכות ה, עלינו בזכות�
  .)שמות לב( "עבדי"

  'ג –הגיגים לפרקי אבות 
  )א("  עתיד לתן דין וחשבוןהלפני מי אתו ,לךולאן אתה הו, אתבדע מאין "  

 שיש י,לי,לי,לי,להרהרהרהרממממהההה אלא מבאר " וחשבו�אתה עתיר לית� די� למי: "בולכתדי היה , , נראית מיותרתלפנילפנילפנילפניהמלה ,, לכאורה
 ולומדי� ממנו ,ה מהסוג הזהאד� שעבר עבירהמשפיעי� על האנשי� שראו את ה, חילול ה- ת שה� בגדרעבירו
חייב הוא ג� אלא , ודי� וחשבו� על מעשי� ת ייאהולא די שלפיכ" באה המשנה לומר לאד� שעבר עבירה זו ש. להרע

: ת המשנה כווניהו וז.וישלמדו ממעיה� שגר� לו, את העבירה בצעהוא  "לפניה�לפניה�לפניה�לפניה�"י� אשר שעל אות� אנדי� וחשבו� 
  ." עתיד לת� די� וחשבו� מי אתהולפניולפניולפניולפני"
  

  ) יג(" רוח המקום נוחה הימנו, ל שרוח הבריות נוחה הימנוכ"
מר מר מר מר  א א א א""""ניקו� מקמיה דבר אוריי� הואניקו� מקמיה דבר אוריי� הואניקו� מקמיה דבר אוריי� הואניקו� מקמיה דבר אוריי� הוא""""    :::: אמר חד לחבריה אמר חד לחבריה אמר חד לחבריה אמר חד לחבריה,,,, חלי% ואזיל גניבא עלייהו חלי% ואזיל גניבא עלייהו חלי% ואזיל גניבא עלייהו חלי% ואזיל גניבא עלייהו,,,, חסדא הוו יתבי חסדא הוו יתבי חסדא הוו יתבי חסדא הוו יתביורבורבורבורב הונא  הונא  הונא  הונא רברברברב""""
 אמר  אמר  אמר  אמר """"ברוחותברוחותברוחותברוחות: ": ": ": " אמרו ליה אמרו ליה אמרו ליה אמרו ליה""""במאי עסקיתובמאי עסקיתובמאי עסקיתובמאי עסקיתו: ": ": ": " אמר להו אמר להו אמר להו אמר להו,,,,אדהכי אתא איהו לגבייהואדהכי אתא איהו לגבייהואדהכי אתא איהו לגבייהואדהכי אתא איהו לגבייהו    ????"""" ניקו� ניקו� ניקו� ניקו�פלגאהפלגאהפלגאהפלגאהמקמי מקמי מקמי מקמי : ": ": ": " איד" איד" איד" איד"יהיהיהיהלללל

        :):):):)גיטי� לאגיטי� לאגיטי� לאגיטי� לא". (". (". (". (רוחות מנשבות בכל יו�רוחות מנשבות בכל יו�רוחות מנשבות בכל יו�רוחות מנשבות בכל יו�' ' ' '  רבא אמר רב ד רבא אמר רב ד רבא אמר רב ד רבא אמר רב דברברברברהכי אמר רב חנ� הכי אמר רב חנ� הכי אמר רב חנ� הכי אמר רב חנ� : ": ": ": "להולהולהולהו
 כי ב�, הבה נקו� מפניו: "אמר אחד לחברו. גניבא ליד�כאשר עבר  , יחדי�שבויהיו רב הונא ורב חסדא : תרגו�תרגו�תרגו�תרגו�

, � ניגש אליה� גניבא ושאל אות� במה ה� עוסקי�י בינתי?"מחלוקת נקו� מפני בעל: "ב לו חברוהשי, "תורה הוא
  ). גיטי� לא" (ת מנשבות בכל יו�ורוח 'ד: אמר רב חנ� בר רבא אמר רבכ" : "אמר לה�". ברוחות: "והשיבו לו

הרי בשעה שהוא , "תורוח"סקי� בו עוהיה� י החכמי� הללו אמרו שנייתכ� ששכיצד : היאוהשאלה הנשאלת  
על פי  קהקהקהקהובובובוב� משיפיט� משיפיט� משיפיט� משיפיטוווורבי שמשרבי שמשרבי שמשרבי שמשאת זהסביר ?  לאו� מפניו אוא� ראוי לקהסקי� בשאלה והתקרב אליה� היו ע

ח הבריות נוחה ווכל שאי� ר, נוחה הימו� נו רוח המקוחה הימנות נוריבח הוכל שר: "האומרת "ותבא"המשנה ב
ח ו רוהמקו� נוחה הימנ וח כל שר: "" הפוואההסדר שלמי וירבעוד שבנוסח ה, "ו� נוחה הימנו אי� רוח המקוהימנ

רב ו היתה המחלוקת בי� זו". ות נוחה הימנוריבח הוחה הימנו אי� רו� נוח המקוכל שאי� רו, וחה הימנוריות נבה
איל וה, סח בירושלמיולפי הנו, "ריי�ובר א"א ומשו� שה, � מפני גניבאושיש לק, רבאחד מה� ס.  חסדאלרבנא וה
מפני ,  לקו� מפניו�שאי� צריכי, ורבכנגד זה האחר היה ס , "ות נוחה הימנוריבח הו ג� רו� נוחה הימנוח המקרוו"

כל שאי� רוח הבריות ": הנוסח במסכת אבותלפי ו, "ריות נוחה הימנוברוח ה"ואי� , מחלוקת בעל, "פלגאה"א ושה
: אמיתיתבה והשיבו לו תש, מה היו עוסקי�שאל אות� בר שאולכ� כ. "נוחה הימנו אי� רוח המקו� נוחה הימנו

  ". רוח הבריות"ו" �וח המקור"שאלה של ב, "רוחותב"
  
  
  
  

        """"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
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