
 
 

 

 'ט שנה             

 
 

 
ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  א וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 פרשת השבועלהגיגים 
 (ו' במדבר ה" )'בה מעל למעל האדם מכל חטאת יעשו כי או אשה איש"

 (.ק קי"ב)ל "זח על פי דברי, הקדוש" אור החיים"מתרץ ה? "ומעלה מעל"ולא אמר , "מעל למעול"הכתוב מר ואמדוע 
חזר , שכבר נאמר הדבר בפרשת ויקראלמרות , בממון חברו ונשבע לו לשקר משקרעל השאמרו שהכתוב מדבר 

משעת מעשה החטא שהוא הגזל וכפירת אומר הכתוב שכבר פי זה ל, פרטי הדינים שנתחדשו בוכאן משום ושנה 
כי יעשו מכל : "זוהי כוונת כתובו, ו לדיןאות כשיתבעו' בשקר להישבע הלו' למעול מעל בה והולחשב ה, ממון

 ". 'מעל בה למעול"מעשה הוא מסכים המשעת הרי שכבר  ,גזילת ממון חברודהיינו  "חטאת האדם
 

 (וט' במדבר ה)" עון מזכרת זכרון מנחת ,הוא קנאת כי מנחת"
אינה היא שהיא מנחת קנאות ומשום , שבחומש ויקראמנחת הסוטה לא נזכרה עם שאר המנחות ש ן"הרמבמבאר 
לכן מביא כאן , את העם לבית אבותםהכתוב חס ייטעם נוסף הוא שכאן מ. את דינההכתוב השלים כאן ו, לכפרה

מתוך . כאשר יבא חשד בלב האיש על אשתו ,מותםיבעלי אשל  םבניההממזרים שאינם מי לדעת הכתוב את הדרך 
לקח מבחוריהם לנזירים , כי אחרי שהוקם המשכן ונבדלו מהם הטמאים, קרבנות הנזירכאן הכתוב את דין השלים כך 

  . לשרתו ולברך בשמו' מוד לפני האשר צבאו פתח אהל מועד לע
 

 (יז' במדבר ה" )הכהן מים קדושים בכלי חרש ולקח"
מצא נוה שם ומצא גדר ערבו נבכל מקום שעל ידי המים ואומר שה ת הסוטבדיקשל ין יענמבאר את ה" כלי יקר"ה

 ,קדושה יתירהיש בהם שודאי אם כך בשנמחה ' האת שם  בתוכםיש ותקדשו בכיור האלו המים הוהנה  .קדושה
ן זה אי ,והוולא היה שם גדר ער ,נטמאההאשה אם  ,לפיכך ,דרך בית הרחם בשתןמהגוף כל משקה יוצא ידוע שו

כי כך הטבע בכל חולי  ,וה שנטמא לפיכך בטנה צבה וירכה נופלתוערה במקום יגעואלו הקדושים המים ראוי שה
 הדהיינו בטנ ,חדישניהם  או ואלדרכים  חת משתיאבהשתן שהמשקה העצור תוך האדם ואין לו דרך לצאת יפעל 

והוא  תהמשקה עושה לו דרך אחרשותר הנשאר בבטן ואין לו דרך לצאת גורם נפיחת הבטן או יהמהמשקה צבה כי 
יפול גם ייפול בשר הירך ובכלל חתיכות בשר הנופלות שיבהכרח , אם כךכאן מקומו  שאיןולפי  ,נבלע בבשר הירך

כשאר אברי האדם ואין בהם שום  המשגלל אם טהורה היא ולא נטמא המקום ההוא הרי אברי אב, זודרך בהמשקה 
כי כל  (כה 'בראשית ג)" ויהי האדם ואשתו ערומים ולא יתבוששו" :בוצד טומאה שהרי קודם שחטא אדם הראשון כת

יה אל החטא היו אברי המשגל אצלם כשאר אברים שאין בושה בהיותם מגולים כך בזמן שיש יהיה להם נט שלאזמן 
 : שחטאה במשקה היין על כן תבדוק במשקה המים ולפיכאן גדר ערוה יוצא המשקה כדרכו ואינו חושש 

 

 (פט' במדבר ז" )משה אל אהל מועד לדבר אתו וישמע את הקול ובבא"
בבוא  המלך בכל אופןשלמה יחס למקדש שבנה היה הדבר מועט מאד באוהל מועד פי ש עלאף ש "ספורנו"מציין ה

ראשון הלא קרה בבית דבר שוזה  ,קודם מעשה העגלבהר סיני  ששמעאותו הקול את משה אל אהל מועד היה שומע 
זה היה ו. מיד הנבואהאת להתנבא באופן שישיג על מנת המקדש בית אל ראינו שנביא בא שלא  ,שניה בביתכל שכן ו
 . רועההשהיה רבינו  משהמו םמקריבימושל המשכן חנוכה הזאת ב' השל רצון להראות את הי דכ
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 (כג' במדבר ו" )להם אמור"
הנים לא מפני שאמרתי וה לכ"אמר להם הקב: נאמר במדרש, מלא בכתיב" אמור"בברכת הכוהנים נכתבה המילה 

לכך , נת הלבובכו םאות םאלא תהיו מברכי ,באנגריא ובהלות םאות םאת ישראל תהיו מברכי םלכם שתהיו מברכי
 . מלא "אמור"נאמר 

 " אמור"בכתיב מלא ואומר שהגימטריה של המילה " אמור"מציין סיבה נוספת לכתיבת המילה  רבינו בחיי
 , אדםל הש וח אברי"ברמהברכה נבלעת לומר לנו ש, (742)ח "כולל זה ביחד רמעם הו( 742) ז"א רמיה

 ים יתלו םישתרגו כל שאר האברים וכול שממנוהלב שהאחד הנפרד הוא כנגד אחד הוא ז ל"וההפרדה בין רמ
 ומה שנסתר מהמספר כי הוא כנגד השכינה השורה על כפי הכהן ונסתרת שם שהיא לב השמים שממנו , בו

 ששליח הוא מלא נכתבה בכתיב " אמור"למוד מכך שהמילה ועוד יש ל. העליונים והתחתונים יתברכו
 להם מלה במלה והם אותה  ולהקרותהנים הנושאים כפיהם והנים לכוכהברכת את צבור צריך לומר ה

 של ברכת הפסוקים ת שלשאת א יץ מקר"ומה שהש. יחיד לרביםשל לשון אומר מ "אמור"וזהו , םעוני
 כהן למעלה ה דוגמתץ שהוא כ"של השחו ווכ מעלתומראה על לכהן הנושא כפיו מלה במלה הכהנים 

  :ל"זחוזהו סוד מה שדרשו , כנסת ישראלאת הברכה מעצם הרחמים העליונים ומברך את שמתברך ומקבל 
 צבור ההברכה משתלשלת משליח  ךכ, ('בראשית יב) "ואברכה מברכיך" :שנאמר "מתברךכל כהן המברך "

 . הן לישראלולכהן ומהכ
 

 (פז 'זבמדבר ) "כל הבקר לעולה"
אילו בפסוק הבא נאמר אינו קדוש עדיין ושהוא ואפשר  ,בקר המיועד לעולהכלומר " כל הבקר לעולה: "כאן נאמר

: על פי המובא בגמרא" משך חכמה"מבאר ה. קדושותו שהבקר זבח השלמים משמעש, "וכל בקר זבח השלמים"
" ומקדישה וסומך עליה ושוחטה ,ן לעזרהמביאה כשהיא חולי .אמרו על הלל הזקן שלא מעל אדם בעולתו כל ימיו"
חולין למקדש כשהם ם אות הביאו ,מעילהשיש בהם דין חטאת קרבן עולה וקרבן בלומר שאפשר גם כאן . (:נדרים ט)

. ו אותם למקדשאיהבשם קודם אות הקדישו ,מעילהשאין בהם דין  ,שלמיםקרבן אך  .סמיכהאותם לפני ה והקדישו
כלומר " בקר זבח השלמים: "נאמרובשלמים  ,היינו חולין המיוחד לעולהד "לעולה הבקר: "הכתוב אמרמה ש וזה

 .הבאההכבר קודם שקדשו 

 'הגיגים לפרקי אבות ו
 (א) ..."כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה רמורבי מאיר א"

עוסקים בה  תורהובני ה, לחפור בובזמננו התורה נעשית קרדום ש" עץ חיים" פרסל בהקדמהכותב  יטאלורבי חיים 
כל עיסוקם בתורה הוא ״לשמה״ התנא רבי מאיר ש אומריםלמרת שהם . ם לעצמםשאו לעשות , על מנת לקבל פרס

 ומגלים לו רזי תורה ונעשה ...העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבהכל ״, לדבריו ,שהרי. הוא ךלא כש, מעיד בהם
אומרים שכל עיסוקם בתורה הוא ש בני ימינו תלמידי החכמים אצלואנו לא רואים דברים אלו  "כמעיין המתגבר

, לשם התורה עצמה שקוע בלימוד התורההיא להיות ״ מהתורה לשלימוד ״שהכוונה בחשוב אך אל לנו ל". ״לשמה
 לפי הוראתהוא  תורה לשמה״לימוד "אלא הכוונה ב .הגזהו דבר הקשה להשכי , מוד״הלימבלי לצפות לגמול בעבור 

מד לוואם אמנם , בכל דרכיו ומעשיו לנהוג ךשמורה היא ומלמדת את האדם אי, משמעותה "תורה"כי . השם שלה
 .הרבה הריהו זוכה לדברים, כוונה זו וךהאדם מת

 

 (ב) "תלמוד תורהבן חורין אלא מי שעוסק ב ךשאין ל"

ואמר שבדין הוא  בדרך צחות "יעקב ישועות"בעל ההשיב פשעי הדור בעוון  הצדיקים נענשיםעל השאלה מדוע זה 
" ןוריחבמקום שיש בני  ״אין נפרעים מנכסים משועבדיםהדין הוא שכי , על פשעי הדור ענשיםשהצדיקים יהיו נ

 ."תלמוד תורהבן חורין אלא מי שעוסק ב ךאין לש"ואמרו חכמים 
 

 ( ג)" שנאמר כבוד חכמים ינחלו ותמימים ינחלו טוב, ואין כבוד אלא תורה "

כנסת "מובא ב, בכל המקראקיים אינו " כבוד חכמים ינחלו ותמימים ינחלו טוב", א במשנהובק המופסכאורה הל
משלי ) "כבוד חכמים ינחלו" :והוא שנאמר, הוא מעט שונה ומסביר את הענייןזוטא  באליהושנוסח המאמר , "'ישראל

  . שונים ולא פסוק אחדפסוקים  חצאיכלומר מובאים כאן שני , (י' משלי כח)" ותמימים ינחלו טוב: "ואומר, (לה' ג

 "ברית יצחק"ו" חנוכת בית"ספרים ל":  בית יצחק"ח "גמ( איטר, אשכנזי, ספרדי)י "מבחר תפילין רש": יד יצחק"ח "גמ

 ה יוסף בן חמו"לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע:"מאיר השחר"חברת הבקשות 
 72:02-73:02ת "נוה גן פ" שבת אחים"בית כנסת ה יוסף בן חמו"בהדרכת ע" דף יומי"שיעור :"יצחקויזרע "מדרשת 
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