
  
  

  

 ' השנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  

  )ד' ויקרא כא( " יטמא בעל בעמיו להחלולא"
א ילקרוביו העל כל מת ומה שהתירה לו להיטמא זה רק טמא שהסיבה שאסרה התורה על הכה לה" ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה

כי שפתי כה ישמרו דעת ותורה יבקשו : "ללמד ולחנ� את הע� שנאמר, משו� שתפקידו של הכה הוא להדרי�
שיחללראוי זה מ האי ג�  ו,שדבריו יהיו נשמעי�י דנשיאות כב כזה לנהוג לאישראוי  הלכ מ ו)ז' מלאכי ב(" מפיהו

אמנ� , וקרובישאינ� בד מתי� יכלעבוד את עבודתו בגלל שלמקדש וא כ� שלא יוכל להיכנס ֶמָטִיאת עצמו ְו
  .  כבודוהואלהטמא כי כבוד� לו התורה  ההתירה קרובמשפחתו הל

  

  )י' ויקרא כג(" י נותן לכםכי תבאו אל הארץ אשר אנ"
מתר& ? "אשר אני  נות לכ�", ה נת הביא אותנו אל האר&"מדוע מדגיש הכתוב במצות העומר את העובדה שהקב

ביר", ) ג'דברי� כו( "לאבותינו לתת לנו' כי באתי אל האר& אשר נשבע ה": על פי המדרש על הפסוק, "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה
כלומר רק מי שגר באר& ישראל ולא בעבר הירד יכול לקרא את " לו מעצמ� פרט לשבעבר הירד שנט:שמעו אומר

. ולא עבר הירדאר& ישראל דווקא , נית לדייק" אל האר& אשר אני נות לכ�": כלומר מהכתוב, מקרא הביכורי�
 לא עבר הירד"ש: "הרכתב ללמדנו את אשר " אל האר& אשר אני נות לכ�: "לכ מדגיש הכתוב במצוות העומר

  . )ה ההוא שעתא"ד. נדרי� כב(" נתקדשה להביא ממנה עומר
  

   )כב' ויקרא כג("  את קציר ארצכםובקצרכם"
בפסח ושתי הלח� העומר מצוות השארת הפאה והלקט לעניי� לעניי הקרבת סמיכות מסביר את " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה

 כדי שתתבר� לכ� תבואה ? מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסח:אמר רבי עקיבא" :גמראבשבועות לפי ה
כלומר  )ה טז"ר("  ועל ידי ניסו� המי� בחג יתברכו גשמי השנה, ידי שתי הלח� יתברכו פירות האילועל ,שבשדה

מצד שני ג� על מתנות , יתברכו תבואות השנהשתי הלח� וניסו� המי� תהיה לאד� ברכה ו, בזכות הקרבת העומר
דברי� (" י� בכל מעשה ידי�קל) א' היברכ� למע ,ר ליתו� ולאלמנה יהיהלג...  תקצר קציר� בשד�כי: "עניי� נאמר

די לי בכ� שאקריב את העומר שתי '? כדי שאזכה לברכת האת מתנות עניי� שלמה  יכול האד� לבוא ולומר )יט' כד
 אל תנח שתאחז בזה וג� מזהללמד� שטוב הדבר " ובקצרכ�: "לכ בא הכתוב ואמר', יברכני ההלח� וניסו� המי� ו
   .יד� כי הא והא גרמא

  

  )לו' ויקרא כג(" עצרת היא"
""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר שהיו� הראשו הוא שבתו ושישה ימי� אחריו ה� חול ,  שכש� שחוגגי� את חג הסוכות שבעה ימי�

שבעה ימי� בקדושה שחוגגי�  כ� הדבר ג� בחג המצות, "עצרת", המועד ואז ביו� השמיני שאחריה� הוא ג� כ חג
כמו היו�  החמישי� יו� י� אתקדשמו, "שבעה שבועות" ,יו�ותשעה ממנו ארבעי� וני� ומ,  ולאחריה�לפניה�

, ה שבי חג המצות לחג השבועות נחשבי� כחול המועד  בי החג הראשוריהספ וימי,  הסוכות חגאחר יני שלהשמ
, "עצרת" "חג השבועות"קרא ג� ל נ"זו הסיבה שבלשו חז. הוא יו� מת תורהשבועות ש, לבי החג האחרו, פסח

  .שמיני של חגהכי הוא כיו� 
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 :נשמת אדם העלון מוקדש לעלוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם' נר ה
 ג" תשעדרא' כבע "נלב ל " זלוי שרה ר ביצחק      ע יח אייר"לבנה בת לויזה  נלב

 ה"תנצב        ב"אב תשע' ע כא"נלב ל "מלכה זאיריס בת   ב " תשעלולא' בע "נלב ל "דוד בן חיים ובריינדל ז



 

  )ב' כגויקרא ( "אשר תקראו אותם מקראי קדש'  המועדי"
אשר תקראו אות� מקראי קדש אלה " :שכוונת הכתוב פירש קקקקוווו שלמה אסתר שלמה אסתר שלמה אסתר שלמה אסתריייירברברברבש מביא "נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�" באאאא""""החידהחידהחידהחיד

 "ת�אֹ", "אשר תקראו את�" :שנאמרסמכות לקביעת המועדי� נמסרה לבני ישראל הלמרות ש ללמדנו ש"מועדי ה�
, זמנ�את הקובע זה שעליכ� כמו שאני הוא  ע� כל זה אני מעלה ,"�ֶת*"ו כ� שנית לקרא ג� "נכתב חסר וא

  . המועדי� שלי"אלה ה� מועדי" :אמרנש
  

  )מ' ויקרא כג("  לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחלולקחתם"
            ))))מדרשמדרשמדרשמדרש ( ( ( (""""ללבללבללבללב    דומהדומהדומהדומהוהאתרוג והאתרוג והאתרוג והאתרוג , , , , לשפתי�לשפתי�לשפתי�לשפתי�    דומהדומהדומהדומהוהערבה והערבה והערבה והערבה , , , , וההדס הזה דומה לעיני�וההדס הזה דומה לעיני�וההדס הזה דומה לעיני�וההדס הזה דומה לעיני�, , , , הלולב הזה דומה לשדרה של אד�הלולב הזה דומה לשדרה של אד�הלולב הזה דומה לשדרה של אד�הלולב הזה דומה לשדרה של אד�""""

העיני� על . ה למצות ה לעברות, אברי� שבגו+ האד� שה� עיקר כל פעולותיו ארבעה לי� ערמזמ ,�המינית ארבע
 :ולמדו זאת מהפסוק) הלב והעיני� ה� שני סרסורי עבירה" (ה/יְנה ִנ1ֲטַחרי ְדסֵ/ְרי ַסֵרא ְתיָנֵעא ְוָ,ִל"ל "זחדרשו  והלב

עברות ג� הרבה ת וכנגד ומצועושי� הרבה השפתי� בעזרת  .)במדבר טו("  עיניכ�ואחריולא תתורו אחרי לבבכ� "
רמזי� הכוונה ב שרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר . מהמוחאליה מגיע ישירות שפע נהשדרה היא עיקר הגו+ והכח ה. תלויות בה

 שה� �מיניארבעת ה בהכפרוכל הוא למצא  י,אלותלויות בארבעה איברי�  ש,בעברותבהכשל האד� אלו ללמדנו ש
   . כנגדהמצוהמצא כפרה כשיעשה האד�  לתניכל עברה היסוד שעל לפי , � לה� ודומי�כנגד

  

  )י' כדויקרא (" ישראליהואיש " 
 הקדוש שהכתוב אינו מזכיר מיהו "אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"המתר& ? מדוברה" האיש הישראלי"מיהו אי הכתוב מציי מדוע 

 זכות על ידי זכאי וחובה על ידי �גלגלימ"ידוע שו, 'את הקילל ב הישראלית הדבר שנגר� על ידו האיש משו� ש
  .ועד� לעול� נשאר הרושהיה בתורה שמו עוד שא� היה נכתב  ומה ,את האישלגנות ה "לא רצה הקבו, "חייב

  

  'ד –קי אבות הגיגים לפר
  )א( "בש את יצרוור הכבו גואיזה"
אי ה� לה� שמעשיה� הרעי� את ואילו , אחרי�הל שיה� הרעי� שמעאת  לתקבאופ קבוע דואגי� אנשי� ה שי

הגבורה של האד� " בש את יצרוור הכבו גואיזה" :מרת מדברי המשנה שאו מקורי& מקורי& מקורי& מקורי&ססססי פנחי פנחי פנחי פנחרברברברבמדייק , דואגי� לתק
  .חבירול שלכבוש את יצרו דווקא ואי זו גבורה כלל  "יצרו"את היא לכבוש 

  

  )ב( "ררת עבירהו גהעברוה ומצ ה גוררתומצ"
כ� להביא אותנו ל מסוגלשאנו עושי� ת חשקיו� מצוה ארק  איננה" וה2מצוה גוררת מצו: המשמעות של המאמר

ת חמצוה אשישנה משמעות נוספת למאמר זה והיא שקיו� , רבי משה פיינשטיירבי משה פיינשטיירבי משה פיינשטיירבי משה פיינשטיי, מבאראלא .תו נוספות מצוי�יקשנ
, הנהגה טובהלנהוג ו א � מצוהיקיעל האחרי� הרואי� אותנו ללהשפיע  מסוגל, ודנהנהגה נכונה מציאו , משלנו

יאור זה ג� מסביר את בקשתינו בברכת ב, צוה של אחרי�מ צוה של� גוררתמ ,2מצוה גוררת מצוה2הכוונה של  יהווז
לשמור ולעשות ולקיי� את כל , וללמד י ולהשכיל לשמוע ללמודבינה להבנו בליב2ות : שהריתקריאת שמע של 

, אנו מבקשי� להבי את מה שאנו לומדי�, 2ללמוד2מילא אנו מבקשי� בינה על מנת .אהבה2בדברי תלמוד תורת� 
. 2מלמדי�2  כולנואלא לפי התירו& הקוד� אכ? 2מלמדי�2וכי כולנו נעשינו  ?מד22ללמדוע מבקשי� אני בינה ל בא

, התנהגותינו. ודוגמה אישיתהנהגהבמוב של אלא 2מלמדי�2 , בכיתה ע� תלמידי� הפשוט 2מלמדי�2 בלא כמו
  . ומלמדי� אותו, ה� משפיעי� על הזולת, ומעשינו יינוח חאור

  

   )ד ("ש רמהונ שתקות אחי שפל רוומאד מאד ה"
            ))))ידידידיד' ' ' ' תהלי� קגתהלי� קגתהלי� קגתהלי� קג" (" (" (" ( אנחנו אנחנו אנחנו אנחנועפרעפרעפרעפר    כיכיכיכי    זכורזכורזכורזכור הוא ידע יצרנו  הוא ידע יצרנו  הוא ידע יצרנו  הוא ידע יצרנו כיכיכיכי""""

סופו להיות היא שהיות שיודע כל אד� ה2 מ רשפל רוח שתקוות אנושאד הוי מאד מ2ההבנה הפשוטה של מאמר זה 
כוונת ש ררררסופסופסופסופ    החתהחתהחתהחתעל מבאר ב"  אנחנועפר כי זכור:"על פי הפסוק. שו� סיבה להתגאותלו אי , ה ותולעה בקברמר

אינו אלא נובע מהעובדה שהוא ו יטאעל חו לו חיסל שסיכוישל האד� וה ותקוותהיא ש" ש רמהנותקות א: "המאמר
על האד� להיות לכ , נחותל כ� להקפיד ע� יצור כלבית הדי של מעלה מה אי כיו שכ�  והה ותולעמרי,  ואפרעפר

ה והסיכוי תקוהאבד בכ� את מ אהו" עפר" לולא" משהו"לב את עצמו מחשיאד� מתגאה וכי כש" שפל רוח"
  .מכת על תחושת שפלותותסמהתקווה , שימחלו לו על עוונותיו
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