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ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )כח' ויקרא כב(" לא תשחטו ביום אחד אתו ואת בנוושור או שה "
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (ואינו נוהג בזכרי� ומותר לשחוט האב והב�ואינו נוהג בזכרי� ומותר לשחוט האב והב�ואינו נוהג בזכרי� ומותר לשחוט האב והב�ואינו נוהג בזכרי� ומותר לשחוט האב והב�, , , , � והב� או הא� והבת� והב� או הא� והבת� והב� או הא� והבת� והב� או הא� והבתשאסור לשחוט האשאסור לשחוט האשאסור לשחוט האשאסור לשחוט הא    ,,,,נוהג בנקבהנוהג בנקבהנוהג בנקבהנוהג בנקבה""""

דעת היא כ� , ).חולי� עט( "אי� חוששי� לזרע האב"שהאומר י הוא לשיטת "שפירושו זה של רש ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 
מיוחד מתכוו� בהכתוב א שבדר� כלל כאשר אל. "אותו ואת בנו"של בגמרא בדי�  נההנכוהשיטה א יהזו ו, אונקלוסה
: מדוע מציי� הכתוב" ופרה או כשבה אותה ואת בנה: "היה שיאמר הכתובראוי  ,וא� כ�, "פרה"הוא כותב נקבה ל
הא�  את והזכיר, "שור או כשב או עז כי יולד"הכתוב בתחילת הפרשה הזכיר ומתר" שהיות שכבר ? "ושור או שה"
עוד ישנה  ,שה� שור ושה, תוב שבמיני� שהוזכרוהכאמר הוסי# ו, "והיה שבעת ימי� תחת אמו: "כשאמרהב� את ו

  ". שחטו ביו� אחדתלא ", שעליה� דובר" אותו ואת בנו"והיא שמצוה 
  

  )כט' ויקרא כב(" לרצנכם תזבחו... וכי תזבחו זבח תודה"
ויקרא (" תזבחהו לרצנכ� ',לה שלמי� זבח תזבחו וכי" שלמי�קרב� בהכתוב ר יזכהכבר הרי , "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"שואל ה

 )טו' ויקרא ז(" ובשר זבח תודת שלמיו: "ל מהכתוב"ולמדו זאת חז .)זבחי� ז(שלמי� נקרא ג� תודה ידוע שקרב� ו, )ה 'טי
ומתר" שבא הכתוב ? הלוא זה נראה כמיותר, "לרצנכ� תזבחו: "חוזר הכתוב ואומר בקרב� תודה, א� כ�, מדוע

א� , את האימורי� ולהקטיראת הד� לזרוק רק ראוי ה כי אז הקרב� יהי, תודה בערב פסחלנו שלא נשחט קרב�  רמזל
חמ" מבוער השיהא הלח� , רצו� שלכ�הואי� זה , משו� לחמי החמ" שבועד חצות לא יהיה ראוי לאכילה אלא רק 

  . ואכילתאת זמ� ממעט דבר ש, היו� מחצות
   

  )טו 'כגויקרא ( ״וספרתם לכם ממחרת השבת״
בני היות ש. רככ�צולטובתכ� ולשהספירה היא %וספרת� לכ�% : ובשכוונת הכת% הקדוש ����אור החייאור החייאור החייאור החיי%מבאר ה

התעלו דרגה אחר ה� ספירת העומר  ובאמצעות, רי�מצאת� מבעת צ%ט שערי טומאה מישראל היו משוקעי� ב
ר %וספרת�% מלשו� %ספיר מוזהו שנא ,שנהבידי שנה ממו צע זר עלווח בזה ש �תהלי .טהרו והזדככועד ש, דרגה

ת נחיבב א# נשמות ישראל ה�. ו� יקרהרננפיס� ברית היו מאבלוחות ה. מאירות וזוהרות � יקרותויהלו�% אבני
את , לנפשכ�, כ�צמ%וספרת� לכ�% החזירו לע :לפיכ� אמרה התורה. ירות מעכירות אות�בוהע, הלוחות הקדושות

  .אותה על ידי ספירת העומר שוטתל. � הספיר שלהבק אבר
  

  )מב' ויקרא כג(" ראל ישבו בסכותהאזרח ביש כל"
שבזמ� אסיפת התבואה מ� משו� תושב של דווקא שהוא לשו� " אזרח"בלשו� קט ונשהכתוב  "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מפרש ה

על ידי ישיבת ש חששהיה ו .בו ישיבה של קבע תלשבולתו� ביתו להיכנס  , השדהעזוב את השדה כל אחד רוצה ל
הרוצה להיות כתושב כל  ,"כל האזרח"על כ� נאמר  "ויבעטוישמ� " כבירכי מצאה ידו  ,של האיש ירו� לבבו"קבע ה
ה הזול� ערכו שבע בפחיתותקבע לדירת ארעי כדי שיכיר הלצאת מדירת  ',הלפי ציווי , צרי� ,ולא כגר ,ההזול� בע

בצאת� ישראל  שעשוכמו  "די יתלונ�&בצל ש"יבטח בצל קורתו כי א� לא כי א� גר ועל ידי זה הוא אינו תושב 
כוונה הו וז .היה בתוכ� 'הוכבוד  ענניאלא היו מוקפי� מששה רוחות בבתי� חשובי� היו ספוני� בממצרי� שלא 

  .ארזי� ולא בצל קורות בתי "די&שבצל "
  

 

  394מס  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"ז צחק בנימין בר שוריןי        ל "ז יצחק 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  שבתזמני ה

    18:51  19:01  18:44  כניסה 

    20:01  20:01  19:58  יציאה

    20:35  20:35  20:38  ת"ר

  

 "ראמו"רשת פ
  "כהנים הלויםהו" :הפטרה

 ה"עתש אייר 'יג

  Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת   ?שלך ל"ת העלון ישירות לתיבת הדואא לקבלמעוניין 

  מדרשתי "ע אורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

  ladaat.net/gilionot.php       alonolam.com      :הבאים ניתן להורדה באתריםהעלון 

 :נשמת כל מתי ישראל ובכללם לויינשמת אדם העלון מוקדש לע' נר ה
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  )א' ויקרא כא(" אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם אמור"
אמור "ל "זפירשו חו? "אליה� ואמרת"ואומר זר עוד ווח "אמור אל הכהני�"לה יתחהכתוב מצווה את משה ב

 הקטני�לומר שלא נסייע בטומאת היא האזהרה הזו שכוונת  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר . "ואמרת להזהיר הגדולי� על הקטני�
הקטני� אבל א� , ה�שיעברו עלילקטני� סייע ל י�שבתורה שא �סורייאהכל  לעלמוד ומציווי זה נית� ל, בידי�

  .�אות� מהאיסורי להפריש �אי� אנו מצווי �מדעת עצ לזאת עשושי� ע
  

   )ב' ויקרא כב(" דבר אל אהרן ואל בניו וינזרו מקדשי בני ישראל"
היו ג� אבותיה� שכלומר תקדשו מאבותיה� היש צדיקי� ש, "צדיקי�"שני סוגי� של יש ש "נע� אלימל�נע� אלימל�נע� אלימל�נע� אלימל�"מובא ב
צדיקי� סוג אחר של ויש  .)מ פה"ב(" תורה מחזרת על אכסניא שלה"הל ש"אמרו חזו ,מי�יראי� ושל ,קדושי�

מהסוג , האלווהצדיקי�  ,דעתעניי אלא היו  אבותיה� לא היו צדיקי�מעצמ� א# על פי ש שופרש "נזירי�"הנקראי� 
וה� נכנעי� בדעת� על עצמ�  אי לסמו� אלכי אי� לה� על מ, במהרה ה� יכולי� ליפול ממדרגת� הקדושהלא  ,השני

דר� תקדשו הש ,מהסוג הראשו�, אבל הצדיקי� הקדושי� ,הפסק ללאתמיד  החופק� ומשגיחי� על עצמ� בעי
לבא על ידי זה ה� לפעמי� יכולי�  "זכות אבות� מסייעת�"שא# שה� מלאי� תורה ומצות מחמת הרי ש, אבותיה�

 לערמז מ, "אמור אל הכהני� בני אהר�: "י כוונת הכתובהווז. ו מהר ממדרגת�יפלשמזה ויגרר פניה וגדלות לידי 
שלא יעלה על מחשבת� כלל יחוס זהיר אות� לה ,"כהני� בני אהר�"ה� בני צדיקי� וה� נקראי� שצדיקי� � האות

דבר אל אהר� : "מה שאמר הכתוב וזה ,הדר� הטובהאת ויבחרו לה� ויפרשו לעצמ�  "ינזרו"י� שאלא צר,אבותיה�
שג� ה� יהיו נזירי� ופרושי� מעצמ� וישגיחו ג� כ� על עצמ� מאוד , כלומר, "שי בני ישראלואל בניו וינזרו מקד

  " כל גבה לב' התועבת "כי � יחוסיבא לה� חלילה איזה התנשאות מחמת תעל זכות אבות� כדי שלא  סמכוולא י
  

  'הגיגים לפרקי אבות ג
  )ה(ירים ממנו עול מלכות״ בל עליו עול תורה מעב״כל המק

ישוחררו  א�ה ,גורל�בחיי�% לדעת מה יעלה  "על ה%חפבהגאו�  חורי הישיבה אלבהראשונה באו � העולת מלחמב
ל עליו עול תורה ב%כל המק: אבותבהתנא  מאמראת זכרו , ניב: הרב בלשו� המשנה השיב לה� ?או לבא אצ� המ

, באצה יהיה משוחרר מ� הבשכל בחור ישי היה �ועלולי� את� לשאול שא� כ� מ� הדי. עול מלכות% ירי� ממנובמע
מודדי�  היא כי מ� השמי� �התשובה לכ ?אמנ� לזמ� קצר, אצבחורי ישיבה נתפסי� לברואי� שכמה  ומדוע אנו

ורה תקיפה בצאת בטומת, לוצאיתנה א מי שהקבלה ,מהות %המקבל% עול תורהבוהכל תלוי  .ד מדהלאד� מדה כנג
קבלת בל מי שמתרשל ומגלה רפיו� בא ,טי�וות לחלכמלהעול את מעבירי� ממנו , מתמיד גדול בתורה הואו, ובבטחה

 והוא נתפס לאנגריא, פתורה רופבצלו צא המתכס ירי�%בה%מע �ג, לו נושא אופי חלשצל% אבוה%מק ,עול התורה
הוא את עול התורה שא� מקבל , "מעבירי� ממנו"תוק# ההוא כ" המקבל עול תורה"# תוקיוצא ש. לתקופה מסוימת

  .השחרור הוא מלאהוא בתוק# ו" מעבירי� ממנו"ג� ה ,שלמות ובתוק#ב
  

הכתוב  מעלה עליו, ל השוכח דבר אחד ממשנתוכ, רבי דוסתאי ברבי ינאי משום רבי מאיר אומר"
  )ח(" ישב ויסירם מלבוש ב בנפשו עדיהא אינו מתחי... וב בנפשימתחי אלוכ

 ,�וא� כ הרי תורה לא ניתנה למלאכי השרת ,ועוד? בליבו מה אכפת לו שיהיו? לכאורה קשה למה ישב ויסיר� מליבו
 דוסתאי רוצהאלא שרבי ? החורב� ירדה חולשה ושכחה לעול� הרי מזמ� ,למה אד� ששכח משנה מתחייב בנפשו

מכניס בלב הרע שהרי ידוע שהיצר . ו�ינהחזרה והש כמה חשובה ,לימוד ושינו� התורהשל חשיבות הלהדגיש לנו את 
שאיפה וסקרנות תמיד ללמוד עוד  ונות� לו, ברי� שכבר למד בעברדשל העצלנות שלא ללמוד  האד� את המידה

 ה משונני� ושגורי� בפירהתו ושננת�% שיהיו דברי"וא והרי מקרא מפורש ה ,על לימודו שי� ולא לחזורדדברי� ח
יוצא שאד� כזה , אד� שלומד ואינו חוזר דומה לאד� שזורע ואינו קוצר )סנהדרי� צט( ועל זה אמרה הגמרא, האד�

  .שאינו משנ� את לימודו כביכול מסיר� מליבו
  

  ) יז(" אין תורהץ רא אם אין דרך ,ץאר אם אין תורה אין דרך: רבי אלעזר בן עזריה אומר " 
ספק כי אי� ? אר" לפחות דר�יש בו א� האתה פטור מלשאול , אי� בו תורהשהאד� אתה רואה א� , "אי� תורה"א�  

� האאתה פטור מלשאול , אר" אי� בו דר�חצו# שאד� אתה רואה א� , ""אר אי� דר�"א� וכ� . ג� מידה זו אי� בוש
   .האר" גמור הוא ע�זו אי� בו ושג� מידה ספק כי אי� ? תורהיש בו לפחות 

        """"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            ) ) ) ) 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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