
  
  

  

 'ו שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ב' ויקרא יט(" יכםקל-א'  תהיו כי קדוש אני הקדושיםישראל ואמרת אלהם  עדת בני כל  אלדבר"

לל וכ" קדושי� תהיו", שנלמד שהציווי המדובר כדי "כל עדת בני ישראל"� את כאהזכיר  שהכתוב רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר 
ויקהל משה את כל : "שכתוב בנדבת המשכ�פי שמצאנו וכ, נשי�בי� לאנשי� והיא בי� להאזהרה ו, הנשי�את ג� 

  .  אנשי� ונשי� יחדו, לכל ישראלההילמשכ� נדבה שג� ש� הציווי להביא , )'שמות לה("  ישראלבניעדת 
  

  )יג' ויקרא יט("  עד בקרלא תלין פעולת שכיר אתך"
עובר , כביכול, לפי זה נשאלת שאלה כיצד, :)קידושי� לט(" ליכא  בהאי עלמאהשכר מצו: "ל"ידוע מה שאמרו חז

, ראשית. מביא מספר תרוצי� לשאלה זו" רוח חיי�רוח חיי�רוח חיי�רוח חיי�" באאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד? "לא תלי� פעולת שכיר"הלאו של ה על "הקב
אי� עליו חובה , א" א� הוא עושה זאת דר" שליח ,זה דווקא א� האד� עצמו שוכר את הפועל" א תלי�ל"מה שנאמר 

613 מתו" 611(וידוע שהתורה נמסרה לישראל על ידי משה רבינו , "בל תלי�"לשל� לשכיר בו ביו� ולא עובר על 
לאד�  מה יתרו�: "על הפסוקל "חזו אמר, שנית". בל תלי�"והיות ומשה הוא השליח ולכ� אי� פה עבירה על ) מצוות

מה ער"  לי�מגיע �אינשיעשה האד� מעשי� טובי� המצות וה שכל, )ג' קהלת א(" בכל עמלו שיעמול תחת השמש
עול� בכלל לו את ה נגד מה שישכשכל מעשה האד� אינו מספיק  ל"ו חזאמרעוד ו, השמשאת ח לו יזרמשהקב&ה 

 תרו' ."בל תלי�"מעבר  �כאאי� כ� לו,  על מצוותיו ומעשיו הטובי�שכרלו  תלת  אי� הקב&ה חייב"וא� כ, ובפרט
ה נות� לנו על כ" הוא בעצ� אינו שכר אלא "השכר שהקבו , לפני רבוכעבד'  את הדולעבהוא שחובה עלינו , שלישי

שכר אלא דובר בלא מילו במקרה שלנו וא, שכרהוא כאשר בעל הבית חייב לשל�  "בל תלי�"הציווי על כ�  וא�, ספר
  ". בל תלי�" וא� כ� לא שיי" כא� ,ספרב
  

  )יד' יטויקרא (" 'יך אני הקל-  עור לא תתן מכשל ויראת מאולפני לא תקלל חרש"
 מה  מה  מה  מה ???? למה נאמר חרש למה נאמר חרש למה נאמר חרש למה נאמר חרש����ככככ� � � � אאאא, , , , ))))שמות כב כזשמות כב כזשמות כב כזשמות כב כז ( ( ( (''''בעמ" לא תאורבעמ" לא תאורבעמ" לא תאורבעמ" לא תאור'''' תלמוד לומר  תלמוד לומר  תלמוד לומר  תלמוד לומר ????מני� לרבות כל אד�מני� לרבות כל אד�מני� לרבות כל אד�מני� לרבות כל אד�, , , , אי� לי אלא חרשאי� לי אלא חרשאי� לי אלא חרשאי� לי אלא חרש""""

            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (����חרש מיוחד שהוא בחיי� יצא המת שאינו בחייחרש מיוחד שהוא בחיי� יצא המת שאינו בחייחרש מיוחד שהוא בחיי� יצא המת שאינו בחייחרש מיוחד שהוא בחיי� יצא המת שאינו בחיי
איסור החרש באת הזכיר  שהכתוב ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמתר' ? א� האיסור הוא לקלל כל אד� מדוע מזכיר הכתוב את החרש

בכל זאת לא ישמע ולא יתקצ) בקללתו הוא  שיפל ע) אללמדנו שהתורה זהירה שלא לקלל את החרש , קללה
. ויחר לה� מאד תביישיכולי� להמעי� ששושאסור לקלל את האי� צרי" לומר כ" ש,  שלא לקלל אותוהזהירה התורה

, "לא ידעו ולא יבינו"שהרי ה� לא יירא מה� כי העור את כשיל  יואקלל החרש יאד� א� ש, בהווההכתוב זהיר עוד ה
  .הנסתרותאת שהוא רואה " ויראת מאלהי"": יו לזכורעל

  

  )לו' ויקרא יט(" צריםלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מ- א'  אני ה יהיה לכם...אבני צדקמאזני צדק "
וא ) מא'במדבר טו(ציצית כגו� מצות  "יציאת מצרי�"ראינו בתורה עוד מצוות שמוזכר בה� , "מש" חכמהמש" חכמהמש" חכמהמש" חכמה"שואל ה

: ודבר נוס) משות) לכל מצוות אלו הוא שבכול� כתוב ) לו' כחויקרא(ריבית איסור  ו) מה'ויקרא יא(שרצי� איסור אכילת 
מצוות אלו ומתר' ש? מדוע ההבדל, "י�קל( לאלכ�לכ�לכ�לכ�להיות "צוה שלפנינו לא מוזכר  ואילו במ"י�קל(להיות לכ� לא"
בה� ב ולכ� כת, לוקי(שלא היינו חושבי� לקיי� אות� על פי ההגיו� או הנימוס ללא הציווי הא, ותקיל(אמצוות  �ה
ו דבר הזש, משקלותמצוות אבל . ועל מנת כ� העליתי אתכ� מאר' מצרי�, גוזר ומצוהשאני , "י�קל( לאלכ�לכ�לכ�לכ�להיות "
במצוה זו כתוב הוסי) הלכ� לא , לוקי(והיינו מגיעי� לכ" ג� ללא הציווי הא, הנימוסעל פי השכל ההגיו� ומוסכ� ה

   ".לקי�(להיות לכ� לא"את המילי� 
  

  

  333 מס עלון  ד"בס

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

  

    חיפה  א"ת  ם"י  חגזמני ה
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 "קדושים"פרשת 

 "'היהי דבר ו" :הפטרה

 ד"עתש ניסן 'כו

  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 

 :וי נשמת כל מתי ישראל ובכללםלינשמת אדם העלון מוקדש לע' נר ה
 ה"ד   תנצב"תשע' אדר ב' ע ד"ל נלב"  משה טויטו בר אסתר ז ד"חשון תשע' ע ג"ל נלב"יה זצ'ג עובדיה יוסף בן גורג"מרן הרה



 

  )ג' ויקרא יט (" אמו ואביו תראואיש"
א� לפי שג� פני האב לאת ההקדי�  ובכיבוד הקדי� הכתוב את הא� לפני האבמורא מצות בש" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"אומר ה

היינו אומרי� שאולי לא  )יבמות סב("  אשתו יותר מגופואד�לעול� יכבד " :ל"זפי שאמרו חהאיש חייב בכבוד אשתו כ
 לומר ל" ,אבהכתוב את ה שהרי ג� האב חייב בכבוד אמ" לכ� הקדי� נורא כל כ" ואי� צרי" להקפיד בכבוד האב

 ובמורא צרי" שיהיה אימת בעלה עליה , ששניכ� חייבי� בכבוד הא�יפל ע)  א,ד הא� יהיה גדול עלי" ככבושכבודו
  . הא� לומר שעל כל פני� מוראה עלי"הכתוב את  הקדי� לכ� א�ה מוראאי� להקפיד בשהיינו אומרי� 

  

  )וכ' יטויקרא ( על הדם״ כלו״לא תא
    קוד�קוד�קוד�קוד� לא תאכלו  לא תאכלו  לא תאכלו  לא תאכלו ????""""לא תאכלו על הד�לא תאכלו על הד�לא תאכלו על הד�לא תאכלו על הד�"""" מאי דכתיב  מאי דכתיב  מאי דכתיב  מאי דכתיב ::::בי אליעזר ב� יעקבבי אליעזר ב� יעקבבי אליעזר ב� יעקבבי אליעזר ב� יעקב חנינא משו� ר חנינא משו� ר חנינא משו� ר חנינא משו� רביביביבייוסי בריוסי בריוסי בריוסי בררבי רבי רבי רבי ר ר ר ר ממממואואואוא""""

 כל האוכל  כל האוכל  כל האוכל  כל האוכל ::::עקבעקבעקבעקביייי� � � � בבבבליעזר ליעזר ליעזר ליעזר אאאאבי בי בי בי  חנינא משו� ר חנינא משו� ר חנינא משו� ר חנינא משו� רביביביבייוסי בריוסי בריוסי בריוסי בררבי רבי רבי רבי ר ר ר ר ממממיוחנ� איוחנ� איוחנ� איוחנ� ארבי רבי רבי רבי ר ר ר ר ממממיצחק איצחק איצחק איצחק ארבי רבי רבי רבי ר ר ר ר ממממ א א א א....שתתפללו על דמכ�שתתפללו על דמכ�שתתפללו על דמכ�שתתפללו על דמכ�
ה לאחר ה לאחר ה לאחר ה לאחר """" אל תקרי גוי" אלא גאי" אמר הקב אל תקרי גוי" אלא גאי" אמר הקב אל תקרי גוי" אלא גאי" אמר הקב אל תקרי גוי" אלא גאי" אמר הקב"""" אחרי גוי" אחרי גוי" אחרי גוי" אחרי גוי"השלכתהשלכתהשלכתהשלכתואותי ואותי ואותי ואותי """" מתפלל עליו הכתוב אומר  מתפלל עליו הכתוב אומר  מתפלל עליו הכתוב אומר  מתפלל עליו הכתוב אומר """"ככככר ר ר ר ושותה ואחושותה ואחושותה ואחושותה ואח

        ))))::::ברכות יברכות יברכות יברכות י ( ( ( (""""???? עליו מלכות שמי� עליו מלכות שמי� עליו מלכות שמי� עליו מלכות שמי�שנתגאה זה קבלשנתגאה זה קבלשנתגאה זה קבלשנתגאה זה קבל
מה הקשר בי� האכילה ? "התפילה בתואר &גאוות� לפנינה זה שאוכל ומכמדוע דברי הגמרא לא ברור מלכאורה 

היה רגיל שמל" את השאלה באמצעות משל ל" ב� יהוידעב� יהוידעב� יהוידעב� יהוידע" ברבינו יוס) חיי�רבינו יוס) חיי�רבינו יוס) חיי�רבינו יוס) חיי� מתר' ?למדת הגאווה קוד� התפילה
 ,הג בכל יו�ונהיה אותו אוהב . של כל השנה ספיק לו להוצאות המכס)שנה סכו� גדול של כל  ויאוהבאחד מלתת ל

 היהחר כ" ורק א, דקותמספר ד ש� ועמל, חצר בית המל"ללכת לפני ,  בשוקמזונותיו לפני שהיה יוצא לקנות את
וא הבכל יו� השיב שהוא נוהג כ" משו� ש, למנהגוטע�  את השאלו אותו חבריוכאשר . וקונה את מזונוהול" לשוק 

מתו" כ" אלא ש, את מזונותי ברווח וקונה מוציא סכו� כס) גדול, מזומני�ח בהתפו ארנקע� כגביר גדול לשוק הול" 
בית תקרב אל מ אנישוק לכ� לפני שאני הול" ל,  מכוחיבא ליכל העושר הזה חשוב ש ולגאוהלהיכשל בעלול אני 

לפי המשל הזה נית� להסביר .  מאת המל" ולא מכוחיכל מה שיש לי הואאת דעתי על כ" שמתו" כ" אני נות� , המל"
וכל מה , מידו הפתוחה והרחבה של בורא העול� אהי שכל פרנסתובס" הכל ידוע לכל בר דעת . את השאלה ששאלנו
פרנסתו  תפלל לפניו שיזמי� לו אתיו' כל אד� יעמוד זמ� מה בחצר בית הלכ� ראוי הוא ש, עזרתושבידנו הגיע לנו ב

וכל בליבו שכל הכס) האד� שריש יכ" ל ידי וע, ו למשפחתלהביא טר) לביתו ואוכל לפני שהוא הול" ,אותו היו�ב
הוא שהאוכל שהוא אומר שכאילו זה הרי , אוכל ושותה קוד� התפילהשא" אד� . קב&ההזהב שיש לו הוא מאת ה

  .וזה מראה על גאווה, אלא מכח מעשי ידיו' ו של העזרתאליו ללא הגיע  עתככל וא
  

  )ז' ויקרא כ(" יכםקל-א'  אני הכי  קדושיםוהייתם והתקדשתם"
שיהיה הזרע מוכ� כוונתו "  קדושי�והיית�", בפרישה מהעריותהוא " והתקדשת�"שמשמעות " ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה

 מיוחסות משפחות אי� משרה אלא על ,ה משרה שכינתו"כשהקב: "ל"זו חאמרפי שכ �שכינה בתוכאת שרות הל
 " אחרי"ולזרע"י� וקל(להיות ל" לא"שאמרתי לאברה� אני הוא  "יכ�וקל(א'  אני הכי", ):ע� קדושי(" שבישראל

  .  לזרע המיוחס אחרי")ז' בראשית יז(

  'הגיגים לפרקי אבות א
  

  )י ("אהב את המלאכה ושנא את הרבנות: שמעיה אומר" 
אחרי שלא אכל תקופה הודי מת א� י, אלא,  אומר שאי� מציאות כזו שאד� מישראל מת מרעבלאנטלאנטלאנטלאנטמסמסמסמסאל אל אל אל רררררבי ישרבי ישרבי ישרבי יש

דבר זה , התעסקות זו אינה לפי כבודואו , עבודה זו אינה נאה לו משו� ש.מגאווהמסוימת אי� מות מרעב אלא מות 
  .תירוצי� שאנו רגילי� לשמועאלו נאה לו וכיוצא ב אינו

  

  ) יד ("אם אין אני לי מי לי:  היה אומר אהו"
ודאשתמש בתגא  "הללקודמת אומר ה הבמשנש" נודע ביהודהנודע ביהודהנודע ביהודהנודע ביהודה"י בש� הראית? הזאתאמירה הלל להביא את מה  

א� , "א� כ". האר' ע�בשמש מש תאסור להש"אומר הלל שגמרא וב, חכ�ד תלמיבשאסור להשתמש כלומר , "חל)
המתבקשת היא התשובה ?  את האד� מי ישמש,האר'ע� אסור להשתמש בג� כ� וד חאסור להשתמש בתלמי
   ? "ימי ל, א� אי� אני לי: "מועצשהאד� עצמו ישמש את 

  
  

        3268315326831532683153268315((((052052052052: : : : 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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 .אברהם בן רויטלנעם , ישראל בן נחמה, אליהו בן אסתר, א בן שרה"ג משה חזקיהו שליט"הרה


