
  
  

  

 'ו שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )כב' טויקרא ("  אהרן את ידיו אל העם ויברכםוישא"
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (ישאישאישאישא, , , , יאריאריאריאר, , , ,  יברכ� יברכ� יברכ� יברכ�::::ברכת כהני�ברכת כהני�ברכת כהני�ברכת כהני�����ויברכ�ויברכ�ויברכ�ויברכ�""""

 כה תברכו את בני לאמרדבר אל אהר� ואל בניו ",  נשאפרשת שברכת הכהני� שבאצוי י" שלפי רש����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 
ויהי ביו� כלות משה " ברכת הכהני�בסמו� לשנאמר מביא ראיה ממה ו. פרשת שמינידמת לו ק) כג'במדבר ו( "ישראל

 ובר� מהכפיו השמיאת אהר� פרש אפשרות נוספת להסביר את הכתוב היא לומר ש. )א 'זבמדבר (" להקי� את המשכ�
: וש� נאמר, ) כב'א ח"מ( " כפיו השמי�ויפרוש'  שלמה לפני מזבח הויעמד: "שנאמר, שעשה שלמהפי את הע� כ

  . לעשות כ�אותוצוה משה ולפיכ� לא הזכיר הכתוב ש )נה' א ח"מ(" ול גדולויעמד ויבר� את כל קהל ישראל ק"
  

  )א' ויקרא י( "אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו ויתנו בהן אש וישימו עליה קטרת ויקחו בני"
ת גור� להשרא אשר, התמידהקרבת קרב� שכמו שאחר מסביר את מעשיה� של בני אהרו� שה� חשבו " ספורנוספורנוספורנוספורנו"ה
ראויכ� , קטרתמקטירי�  "אשר אועד לכ� שמה'  מועד לפני האהלעולת תמיד לדורותיכ� פתח : "כתובכ, שכינהה

 את קריבו� הלכ� הו ועל ירידת האש להקטיר קטרת חדשה הע�אל כל ' גלות כבוד התההיה במעמד הזה של 
כפי שאמרו "  לא צוה אות�אשר", וייה ראוי לעשות זאת חטא� היה שעשו זאת ללא ציוהומוסי# שג� א� , הקטורת

  ). סגעירובי�("  בפני משה רב�הלכההורו "של "עליה� חז
  

  )ב' יויקרא (" 'ה ותאכל אותם וימתו לפני 'הותצא אש מלפני "
            .).).).)עירובי� סגעירובי� סגעירובי� סגעירובי� סג ( ( ( ("""" הלכה בפני משה רב� הלכה בפני משה רב� הלכה בפני משה רב� הלכה בפני משה רב�וווו שני בני אהר� עד שהור שני בני אהר� עד שהור שני בני אהר� עד שהור שני בני אהר� עד שהורוווומתמתמתמתלא לא לא לא """"
 א� מדוע מגיע על זה עונש ,ד הרבו כי אמנ� יש כא� פגיעה בכב,� הסברו טעורה הלכה בפני רבו של מ�מר העוווח

 עקיבא נמשלו ישראל לעו# 'אמר ר: "נעו% במדרש שאומרדברי� הטע�  ש''''ח שמואלבי%ח שמואלבי%ח שמואלבי%ח שמואלבי%""""הגרהגרהגרהגרמתר% ? ר כמיתהוחמ
ממדרש זה אנו . )א"א י"יקו(" � ישראל אינ� יכולי� לעשות דבר חו% לזקני�כ,  פורח בלא כנפי�ו העו# הזה אינמה

כי הזקני� , כ�יכולי� לעשות  ישראל אינ� , שאומות העול� יכולי� לעשות הכל ג� בלא זקני�יפל ע# אלמדי� ש
כל זמ� . שו� בטול מעלת הזקני� האדירהחומר העונש של המורה הלכה בפני רבו נובע מ, לישראל ה� ככנפי�

מאבדי� ישראל את , אבל כאשר כל אחד מורה הלכה לעצמו. יש לכלל ישראל זקני�, שהנערי� נשמעי� לרבותיה�
 . אלא של קיו� כלל ישראל,  כא� עניי� של כבוד גרידא�אי. זקניה�

  

   )ג ' יויקרא (" רןהוידם א"

 ))))יייי""""רשרשרשרש((((    """" שנאמרה לו לבדו פרשת שתויי יי� שנאמרה לו לבדו פרשת שתויי יי� שנאמרה לו לבדו פרשת שתויי יי� שנאמרה לו לבדו פרשת שתויי יי�,,,,ורורורורבבבבשנתייחד עמו הדישנתייחד עמו הדישנתייחד עמו הדישנתייחד עמו הדי, , , , ללללבבבב קי קי קי קיררררומה שכומה שכומה שכומה שכ, , , ,  על שתיקתו על שתיקתו על שתיקתו על שתיקתוררררקבל שכקבל שכקבל שכקבל שכ""""
ב� טבע ש" חפ% חיי�חפ% חיי�חפ% חיי�חפ% חיי�"תר% המ? דומהלשו� אחרת  וא" ויחריש אהר�"נאמר ולא " ויד� אהר�"ומפני מה נאמר 

שמח  ,א� הוא שבע רצו� או רוגז, להכיר את מצב רוחו מתו� הבעת פניועדיי� אפשר , הוא מחרישר שאג� כ, אד�ה
מדרגתו של . פנימיותומה שקורה בואי� חיצוניותו מוכיחה על , להכיר שו� דבר אפשר אי, אבל על דומ�. או עצב

שלא היה ניכר עליו שו� שמ% של , "וידו� אהרו�", נת דומ�בחיבשהצליח להיות ,  גדולההאהר� בשעה זו היתה כ
ללא שו� תערובת של אי שביעת , את הדי� באהבהעליו קבל אלא אהרו� . באיזו הבעת פני� וכדומהלא אפילו , צער
 .   או כעסרצו�
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  "פרה" שבת "שמיני"פרשת 

 "'הי דבר הוי" :הפטרה

 ד"עתש 'באדר  'כ

  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 

 :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםינשמת אדם העלון מוקדש לע' נר ה
 ה"ג     תנצב"אדר תשע' ע כב"ל נלב"ד    יצחק בר שרה לוי ז"חשון תשע' ע ג"ל נלב"ה זצי'ג עובדיה יוסף בן גורג"מרן הרה



 

   )א' טויקרא ( ה לאהרון ולבניו ולזקני ישראלשיום השמיני קרא מבויהי 
        ). ). ). ). רש&ירש&ירש&ירש&י ( ( ( (""""שהוק� המשכ� בו ביו�שהוק� המשכ� בו ביו�שהוק� המשכ� בו ביו�שהוק� המשכ� בו ביו�, , , , ����סססס ני ני ני ניחחחחהוא ר&הוא ר&הוא ר&הוא ר&, , , , שמיני למלואי�שמיני למלואי�שמיני למלואי�שמיני למלואי�""""

מה היה , א� כ�, "אינו אלא לשו� צער "ויהי"בו &כל מקו� שנאמר ל ש"חזמרו אלפי מה ש רבי ישראל מרוז'י�רבי ישראל מרוז'י�רבי ישראל מרוז'י�רבי ישראל מרוז'י�שואל 
שהרי , כל עיקר הקמתו של המשכ� יש בו משו� מזכרת צער, רבי ישראלרבי ישראלרבי ישראלרבי ישראל הסביר, אלא? מת המשכ�הצער ביו� הק

, ד למקדשחבני� מיובהיה צור�  בתו� לבו של כל יהודי ולאעוזו ינת שכהא תעלה במחשבה לפני הקב&ה ש ילהחבת
  .לצמצ� את דירתו בתחתוני� מבעד לאוהל ויריעה חרי שכבר חטאו בעגל היה הכרחרק א

  

   ) כ'יויקרא (" ב בעיניוט ויהוישמע מש
            ))))מדרשמדרשמדרשמדרש((((    """"משה הוציא כרוז לכל המחנה ואמר אני טעיתי את ההלכה ואהר� אחי בא ולימד לימשה הוציא כרוז לכל המחנה ואמר אני טעיתי את ההלכה ואהר� אחי בא ולימד לימשה הוציא כרוז לכל המחנה ואמר אני טעיתי את ההלכה ואהר� אחי בא ולימד לימשה הוציא כרוז לכל המחנה ואמר אני טעיתי את ההלכה ואהר� אחי בא ולימד לי""""

שלא יחששו , ע�את הביקש משה ללמד , בבבב""""הנציהנציהנציהנצימתר% , אלא? לצאת ולהתוודות בפומבימשה מפני מה ראה 
 כ� נהגו ג� �ואכ. וממנו ילמדו הכל,  שטעהשהרי אפילו משה רבנו בכבודו ובעצמו אירע לו. להודות על הטעות

  .  טעות ה� בידי�דברי� שאמרתי לפניכ: כמה אמוראי� באמר�
  

  )ג' ויקרא יא(" עת שסע פרסת מעלה גרהסוש"
, ישראל לי� ערמזבהמות משל הטהרה הסימני  שרבינו אפרי�רבינו אפרי�רבינו אפרי�רבינו אפרי�בש� " נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�" בספרו אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידמפרש 

 , לאחר גמר אכילתה, כמו שהבהמה"מעלת גרה" .העול� הבאאת העול� הזה ואת נוחלי� בני ישראל  ש"פרסות"
הקר� קיימת  ,הפירות בעול� הזה ישראל לאחר גמר אכילת כ�, כבתחילהשוב המאכל לפיה ואוכלת היא מחזירה את 

בעול� את הפירות אוכלי� ה�  כלומר, "והוא גרה לא יגר"יו נאמר עלנמשלו האומות אליו החזיר ש� א. לעול� הבא
 ישראל מוציאי� שתי מיני הוצאות, " פרסהסמפרי", אאאא""""החידהחידהחידהחידרמז נוס# מביא . הזה ואי� לה� חלק לעול� הבא

, לעניי� ולתלמידי חכמי� והשנית לצדקה, טובי� והכנסת אורחי� האחת לכבד שבתות וימי�, ה�ומפזרי� ממעותי
שבקהלת הוא  ושתיה כמו שאמרו שכל אכילה ושתיה שדברי תורה נרמזו לאכילה, "מעלת גרה"',  הצו� לפנילר הזו

   .וזה רמז מעלת גרה, בפיו כדבש למתוק שלמד תנ&� ומשנה וגמרא חוזר עליה� ויהיו וישראל א# על פי, דברי תורה
  

   ) ה'יאויקרא (" הוא ופרסה לא יפריסרה ואת השפן כי מעלה ג"
אצל השפ� ואילו , "ו מפריסופרסה איננ" :בעוד שאצל הגמל נאמר, ו� בי� הגמל ובי� השפ�שלרואי� הבדל באנו 
גדל הוא ככל ש,  שלפי טבע השפ�ל דיסקי�ל דיסקי�ל דיסקי�ל דיסקי�""""המהריהמהריהמהריהמהרימתר%  ?וצרי� להבי� מדוע ההבדל, "לא יפריסופרסה " :נאמר
סימני פילו שלא הופיעו בה� שא, דגי�� השפ� כדי� ההיה מקו� לומר שדיו, יותר ויותרות נפרדסותיו ופרות כהול
למרות ש, "לא יפריס"התורה כא� לכ� מדגישה . סימני�את העתידי� להראות � השמשו� הרי ה� כשרי� ה טהרה
  . הרי הוא טמא" לא יפריס"וכיו� ש, מקו� לכלל הפרסה גמורה לא יגיע מכל, �למפריס והוהשפ� ש

  

   )ז' יאויקרא (" את החזיר"
אור אור אור אור "מדגיש ה. יהיה מותר באכילהלעתיד לבוא החזיר ל ש" ואמרו חזהכתוב מציי� את החזיר שהוא אסור באכילה

מה שיקרה הוא אלא " זאת התורה לא תהא מוחלפת"כי ו " שהתורה תשתנה חהקדוש שאי� זה אומר ש" החיי�החיי�החיי�החיי�
" והוא גרה ולא יגר"כתוב בז ורמ זהו.  ואז יהיה כשר לאכילהשטבעו של החזיר ישתנה והוא יתחיל להעלות גירה

 .  לכשישתנה טבעו ויעלה גירה יהא מותר� אהאכילה אסור יהא א ו ה"לא יגר"הוא כל זמ� שכלומר 
  

  )ט' ויקרא יא("  אשר לו סנפיר וקשקשת אותם תאכלוכל"
� עליוחלק הבעליה� שוכני� לעול� בהוא משו� ש, הסנפיר והקשקשתההיתר לבעלי טע�  שרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר 

 י�שועפי שכ, הלחות שפעאת דוחה מה� חמימות הולכ� יש בה� , ע אליה�מגיאויר הי� מהגדלוהמי� והצלול של 
אסורי� האכילה משו� שה�  סנפיר וקשקשת ה�שאי� לאילו הדגי� ו,  ובבהמהבאד�ער וג� הצפרני� יהצמר הש

קרובה הולכ� ה� בעלי ליחה קרה , דבררוב הלחות ואסיפת הקור לא ידחה מה� מעכורי� והת המי� ובתחתיני� כוש
  . מית והיא ממיתה בקצת המימות באגמי� המעופשי�לה

  

   )מב' איויקרא (" ל הולך על גחוןכ"
        ) ) ) ) מסורהמסורהמסורהמסורה((((    """" דגחו� חצי התורה באותיות דגחו� חצי התורה באותיות דגחו� חצי התורה באותיות דגחו� חצי התורה באותיות''''וווו""""

חזיק טובה לעצמו הגיע למצב שהוא מעלול ל, אד� מישראל שכבר למד חצי התורהש מגורמגורמגורמגור    ����""""רארארארא    רררר""""וווואדמאדמאדמאדמההההלומד 
לבל יטפח , רוח שפלהתורה שעליו להיות לו מרמזת , "למדתי תורה הרבה כי, שישו בני מעי": לטפח בכרסו ולומר

  ". גחו�"על לכת ליקפיד אלא , "ב&כרסו
  

  

        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
        052052052052����3268326832683268315315315315: : : : להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�) ) ) ) כולל מנחה וערביתכולל מנחה וערביתכולל מנחה וערביתכולל מנחה וערבית" (" (" (" (ברית יצחקברית יצחקברית יצחקברית יצחק""""וווו" " " " חנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת בית""""ספרי� לספרי� לספרי� לספרי� ל":  ":  ":  ":  בית יצחקבית יצחקבית יצחקבית יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ
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  : לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 .נעם אברהם בן רויטל, ישראל בן נחמה, אליהו בן אסתר, א בן שרה"ג משה חזקיהו שליט"הרה


