
  
  

  

 ' השנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ב' ויקרא יב("  כי תזריעאשה"
        .).).).)נדה לאנדה לאנדה לאנדה לא((((    """"''''ע וילדה זכרע וילדה זכרע וילדה זכרע וילדה זכראשה כי תזריאשה כי תזריאשה כי תזריאשה כי תזרי''''    :::: שנאמר שנאמר שנאמר שנאמר....נקבהנקבהנקבהנקבה יולדת  יולדת  יולדת  יולדת ,,,, מזריע תחילה מזריע תחילה מזריע תחילה מזריע תחילה.... יולדת זכר איש יולדת זכר איש יולדת זכר איש יולדת זכר איש,,,,תחילהתחילהתחילהתחילה    מזרעתמזרעתמזרעתמזרעתאשה אשה אשה אשה """"

איש ואילו כאשר היולדת זכר התוצאה היא שהיא אשה מזרעת תחלה שכאשר ה הדבר טע� שרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר 
,אחרו� שהוא , זרע הזכר,האשה מזרעת תחלההוא משו� שכאשר , יולדת נקבההתוצאה היא שהאשה מזריע תחלה 

 �איש מזריע א� כאשר ה. דהיינו העליו� גובר, "עילאה גבר"דמשו� הכלל יולדת זכר היא בא ומתגבר עליו ולפיכ
הטפה ממשיל את ו רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימוסי! .  נקבהיולדתהיא פת הנקבה באה באחרונה ומתגברת עליו ולפיכ� י ט,תחלה

היא והטפה האחרונה ,  בו�א כמו השדה שזורעיי ה,מהנקבהובי� א� באה מהזכר בי� א� באה  ,הראשונה אשר תהיה
כשדה וטפת הזכר שבאחרונה הוא היא כשהאשה מזרעת תחלה הרי הטפה ההיא כ� ול, בשדה זרענ שהזרעכמו 
וא� הזכר יזריע תחלה הרי הטפה ההיא כשדה וטיפת הנקבה , "תזריע"וזהו לשו� , וה כמוזכרולפיכ� תלד , הזרע

  . הכמושבאחרונה הוא הזרע ותלד נקבה 
  

  )ב' רא יגויק(" אל אהרן הכהן או אל אחד מבניו הכהנים"
        . . . . ))))מדרשמדרשמדרשמדרש ( ( ( (""""''''או אל אחד מבניואו אל אחד מבניואו אל אחד מבניואו אל אחד מבניו''''תלמוד לומר תלמוד לומר תלמוד לומר תלמוד לומר , , , , א! נגעי� בשלושהא! נגעי� בשלושהא! נגעי� בשלושהא! נגעי� בשלושה, , , , אי מה ריבי� בשלושהאי מה ריבי� בשלושהאי מה ריבי� בשלושהאי מה ריבי� בשלושה""""

ג� כאשר צרי� שכמו שלדו� דיני ממונות דרושי� שלושה דייני� כ� , היה מקו� ללמוד מהלכות דייני�, לפי המדרש
לעניי� ללמדנו ש" מבניו הכהני�אל אחד : "לכ� בא הכתוב ואמר, שלושה כהני�לכ� לפסוק בדיני נגעי� יידרשו 

ובא אל "מדוע לא נלמד זאת מהנאמר , "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"שואל ה, א�.  כהני�די בכה� אחד ואי� צור� בשלושהנגעי� 
�היות שלשיטת רב " אהרו� הכה�"ומתר$ שלא נית� ללמוד זאת מ? שמדובר בכה� אחד ולא בשלושה" אהרו� הכה

 �נית� לא "  הכה�אהר�"כתוב ולכ� מ, דהיינו מוסמ�, "סמו�"אחד בתנאי שהוא אחא נית� לדו� דיני ממונות על פי דיי
ללמדנו שדי בכה� " או אל אחד מבניו הכהני�: "לכ� המשי� הכתוב, "סמו�"ללמוד היות שידוע שאהרו� הכה� היה 

  ".סמו�"ולא " הדיוט"אחד הג� שהוא 
  

  )ג' ויקרא יג("  הכהן וטמא אותווראהו"
אור אור אור אור "מסביר זאת ה, "טמא: "דהיינו על הכה� לבטא זאת בשפתיו ולומר, כה�ה יו שלה בפהטומאאת תלה הכתוב 

וג� מלא� טוב עונה אמ� ...  לביתושבת מלאכי� מלוי� את האד� בליל ישנ: "פי הגמרא האומרתעל הקדוש " החיי�החיי�החיי�החיי�
הכה� הוא המכפר היות ש, כ� ג� בדיני נגעי�,  כלומר על המלא� הטוב להסכי� ע� הפורענות:)שבת קיט(" בעל כרחו

עד , זוהטומאה הסכי� על לה ה"ה עליו הקבצוכ� ל, דהיינו הוא הצד הטוב, על ישראל מטומאת� ומתחלואיה�
  . טומאתוה את "הקבואז יבער ממנו ', לפני ה הנגוע בתשובה ובישש

  

   ) ט'יגויקרא (" בא אל הכהןוהונגע צרעת כי תהיה באדם " 
רב אומר ה, אכ�". �אד" למעט אומות העול� שה� אינ� קרויי� %" �אד: ".)יבמות סא(ל "חזו דרשמהפסוק שלפנינו  

כשלקה , נעמ� שר צבא מל� אר� שזו הסיבה שאלישע הנביא לא שלח את "צרור המורצרור המורצרור המורצרור המור" בספרו אברה� סבאעאברה� סבאעאברה� סבאעאברה� סבאע
הוא " והובא אל הכה�"הדי� שנאמר משו� ש, ריפא אותו בעצמוהוא אל הכה� שהיה בימי� הה� אלא , בצרעת

  . אומות העול�איש מצטרע ולא בהישראל שאיש דווקא ב
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  )נג' ויקרא יד("  על הבית וטהרוכפר... ושלח את הציפור החיה אל מחוץ לעיר"
�""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר ���של בעל את כל עונותיו תשא פור ישהצמטרתה היא  ,פוריצעל ידי שילוח ה ,ו של הביתהכפרה הז ש
 ביו� שעיר המשתלחאמצעות הבשל עוונות ע� ישראל  הכפרהמתבצעת פי שכ, אל מחו$ לעיר אל פני השדההבית 

�""""הרמבהרמבהרמבהרמבמוסי! . הכיפורי����נגע מתבטא בעונש ההוא פחות מנגע הנראה בביתו של אד� המתבטא בעונש  שהיות שה
 שיביא הראשונהכי די לו בכפרה ", אש� וחטאתהביא לאת העל הבית הכתוב � לא הצרילכ� ,  של האד�בגופובא ש

  ". הצפרי� וע$ הארז והאזובשתי שה� , לטהרתוהמצורע 
  

   )לד' ויקרא יד("  תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחזהכי"
שב�  נגעי� מינימשאר בשונה , "כי תבואו אל אר$ כנע�", את עניי� הביאה לאר$נגעי הבתי� מדוע מציי� הכתוב ב

�הלוא דבר ידוע  "אשר אני נות� לכ� לאחזה: "א� הכתובלא ברור מדוע מזכיר כג� ? לא מוזכרת הכניסה לאר$ כנע
לפי הגמרא " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מתר$ ה ?"בבתיכ�"די היה לכתוב  "ונתתי נגע צרעת בבית אר$ אחוזתכ�"ג� במאמר , הוא

ובא אשר : "של בעל הבית ולמדו זאת מהכתובצרות העי� צרעת הבתי� הוא עקב שעיקר הטע� ב האומרת )ערכי� טז(
נת� לו ה "שהקבזה א� למעשה  ,אחרי�את ה ולא היה מהנה ממנו ,לעצמו "לו"בית את ה זה שייחד "לו הבית

  ' הזהב אמר הלי  הכס! ולי: "הלוא נאמר, מביתו ג� לאחרי�הנה  א� ייהיה כדי לנסותוזה בית מלא כל טוב ולאח
� לכ".משלח� גבוה קא זכי ליה"א אלמשלו  אי� זה א נות� לאחרי�וכל מה שהעל האד� לדעת ש ו) ח'חגי ב( "באות%צ 

� לכ ו" תבואו אל אר$ כנע� אשר אני נות� לכ� לאחזהכי" :נאמר �כחי ועוצ� ידי עשה לי "עי� לומר המקו� לצרי אי
 וא� לא תשמעו , לעניי עמו�משל� די� הוא שתתמ� ה �כ� ואזה ואחאת ה נת� ל� ה"קב שהרי ה"את החיל הזה

כלומר  " צרעת בבית אר$ אחזתכ�נגעונתתי "אזי יתקיי� האחוזה אל עצמ� את י� חסיבקולו ותהיו מצרי העי� המי
 זה שייחד " אשר לו הביתובא:" נאמר�לכ. האחזה לכ� כאילו את� האוחזי� בה בכח ידכ�את יחסי� ישאת� מכמו 

  . ביתואת ביתו לו לעצמו לומר שבכחו ועוצ� ידו בנה 

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

            ))))::::בבא מציעא לבבא מציעא לבבא מציעא לבבא מציעא ל((((    רבה ירושלי� אלא שהעמידו דיניה� על די� תורה ולא עשו לפני� משורת הדי�&רבה ירושלי� אלא שהעמידו דיניה� על די� תורה ולא עשו לפני� משורת הדי�&רבה ירושלי� אלא שהעמידו דיניה� על די� תורה ולא עשו לפני� משורת הדי�&רבה ירושלי� אלא שהעמידו דיניה� על די� תורה ולא עשו לפני� משורת הדי�&חחחח&לא &לא &לא &לא 
? שנאת חינ�בעבור ירושלי�  רבהירושלי� חש ):יומא ט(מקשי� התוספות ושואלי� על גמרא זו הלוא נאמר בגמרא 

, לפני� משורת הדי�אלא נהגו  הדי� תור  עלדבריה�ישראל את כל זמ� שלא העמידו ש י זלמהל'ה מוולוז'י�י זלמהל'ה מוולוז'י�י זלמהל'ה מוולוז'י�י זלמהל'ה מוולוז'י�רברברברבמסביר 
.  ואחרותינ�חכגו� שנאת , על א! שהיו עבירות ביד�, וזאת. הדדה כנגד ממ, �לפני� משורת הדיעמ� ה "קבהג� נהג 

�הדי  ג� כ� לפיה אז נהג אית� הקב&,אשר העמידו את דבריה� על די� תורהכ ,אול��.  ולא לפני� משורת הדי
  .ינ�חשנאת  וביניה� ג�, עבירות שבידיה�נענשו על ה, וממילא

  

  ) ה ("ותךמך עד יום מן בעצמואל תא"  
לאחר שמתנגדו ,  אחרבכל אוי, ששונה היא המלחמה מול היצר הרע מכל מלחמה אחרת" לבבותלבבותלבבותלבבותההההת ת ת ת ווווחובחובחובחוב"מובא ב

אי� כ� היצר מה ש. הריהו נכנע ומתייאש ונמנע מלהוסי! ולהתקי! עוד, ייחוד כמה פעמי�בו, ר עליו פע� אחתבמתג
   .ואפילו אד� מנצחו אל! פעמי� אי� הוא נכנע ואינו סר מעליו, שהוא צר ואויב עקש�, הרע

  

  )ה(״ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה״ 
. על הצור� לנצל כל זמ� פנוי ללימוד תורה, "תתתתוווו ע$ אב ע$ אב ע$ אב ע$ אב!!!!ענענענענ"פרו בס , שליט&א שליט&א שליט&א שליט&אס!ס!ס!ס!יויויויוהרב עובדיה הרב עובדיה הרב עובדיה הרב עובדיה ממשנה זו לומד 

וכיוצא  רחזכור אני שלפני שלושי� שנה או ארבעי� שנה הייתי שואל בעלי מס": "ע$ע$ע$ע$הפלא יוהפלא יוהפלא יוהפלא יו"ומביא את שכתב ה
ואילו עתה כשאני , וכדומה, ' כי טובההודו ל ,'ברו� ה, וחיו משיבי� בפני� צוהלות, בה� מה נשמע בעניי� פרנסת�

של  מה טע�. פרנסהשאי� , באנחה ובקול בוכי�,  רפה ובכובד ראשהמשיבי� בשפ , מקנה וקני�רחסואל בעלי מש
ובי� גברא , ראל& וכיוצ&בשק ליחספר & היה לכל סוהר ולכל בעל חנות, כי מקדמת דנא, קרתי וראיתיח? ההבדל הזה

 והיה, אסיק פומייהו מגירסשג� בחנות לא פ, והיה הדבר רע בעיני היצר הרע ,לגברא היו פותחי� את הספר ולומדי�
א� עתה מה עושי� . "וחו בשפע וברוכ� היו נשכרי� ומתפרנסי�, ד�ממהר לשלוח לה� לקוחות להפסיק את לימו

 וטוב לב שיקראו חמשוהיצר הרע . העיתו� ויפתה ה' את פי,  עיתוני� ומאמרי� של מפירי ברית?בי� גברא לגברא
נתמעטה  ולכ�, ומונע את הלקוחות מלבוא בשעריה�. אפשר שלא יעשו בה� רוש� שאי, מאמרי שטנה נגד היהדות

  . שמא לא תפנה&ולכ� &אל תאמר לכשאפנה אשנה. חשא� אי� תורה אי� קמ, נסההפר

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