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ביה"כ אהל נחמה

ויקרא פרק יב פסוק ב

רש"י

אשה כי תזריע  %אמר ר' שמלאי כש שיצירתו
ָל ָדה
יע ְוי ְ
ַ ֵר ֶאל ְנֵי יִ ְ ָר ֵאל ֵלאמֹר ִא ָה ִי ַת ְז ִר ַ
!ת ִ" ְט ָמא :של אד אחר כל בהמה חיה ועו) במעשה
ימי נִ ַת ְ ָ
ָמי ִ ֵ
ָכר וְ ָט ְמה ִ ְב ַעת י ִ
זָ
בראשית ,כ +תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה
חיה ועו) :כי תזריע  %לרבות שאפילו ילדתו מחוי ,שנמחה ונעשה כעי -זרע ,אמו טמאה לידה :כימי
נדת דותה תטמא  %כסדר כל טומאה האמורה בנדה מטמאה בטומאת לידה ,ואפילו נפתח הקבר בלא
ד :דותה  %לשו -דבר הזב מגופה .לשו -אחר לשו -מדוה וחולי ,שאי -אשה רואה ד שלא תחלה
ראשה ואבריה כבדי -עליה:
בראשית פרק א פסוק ד

רש"י

וירא אלהי את האור כי טוב ויבדל  %א) בזה אנו
ַב ֵל ֱאל ִֹהי ֵי-
ַרא ֱאל ִֹהי ֶאת ָהא!ר ִי ט!ב ַוְ 2
ַוְ 2
צריכי לדברי אגדה ראהו שאינו כדאי להשתמש
4ביַ -הח ֶֹ ְ:+
ָהא!ר ֵ
בו רשעי והבדילו לצדיקי לעתיד לבא .ולפי
פשוטו כ +פרשהו ראהו כי טוב ואי -נאה לו ולחש +שיהיו משתמשי -בערבוביא ,וקבע לזה תחומו ביו
ולזה תחומו בלילה:
בראשית פרק א

רש"י

)ו( יהי רקיע  %יחזק הרקיע .שא) על פי שנבראו
יהי
ת!ַ +ה ָ7יִ  וִ ִ
יע ְ ְ
אמר ֱאל ִֹהי יְ ִהי ָר ִק ַ
)ו( ַוֶ ֹ2
שמי ביו ראשו ,-עדיי -לחי היו ,וקרשו בשני
ַמ ְב ִיל ֵיַ -מיִ  ָל ָמיִ :
מגערת הקב"ה באומרו יהי רקיע ,וזהו שכתוב
יע ַה ָ ַמיִ 
ֹאמר ֱאל ִֹהי יְ ִהי ְמאֹרֹת ִ ְר ִק ַ
)יד( ַוֶ 2
)איוב כו יא( עמודי שמי ירופפו כל יו ראשו.-
ְל ַה ְב ִיל
ובשני יתמהו מגערתו ,כאד שמשתומ ועומד
4בי-
ֲה ְב ִיל ֵיָ -הא!ר ֵ
4ב ַ8יְ ָלה 4ל ַ
)יח( וְ ִל ְמֹל ַַ !2
מגערת המאיי עליו :בתו +המי  %באמצע
ַרא ֱאל ִֹהי ִי ט!ב:
ַהח ֶֹ ְַ +וְ 2
המי ,שיש הפרש בי -מי העליוני לרקיע כמו
בי -הרקיע למי שעל האר; ,הא למדת שה תלוי במאמרו של מל:+
)יד( יהי מארת וגו'  %מיו ראשו -נבראו ,וברביעי צוה עליה להתלות ברקיע ,וכ -כל תולדות שמי
ואר; נבראו מיו ראשו ,-וכל אחד ואחד נקבע ביו שנגזר עליו ,הוא שכתוב )פסוק א( את השמי,
לרבות תולדותיה ,ואת האר; ,לרבות תולדותיה :יהי מארת  %חסר וי"ו כתיב ,על שהוא יו מארה
ליפול אסכרה בתינוקות ,הוא ששנינו ברביעי היו מתעני על אסכרה שלא תפול בתינוקות :להבדיל
בי -היו ובי -הלילה  %משנגנז האור הראשו ,-אבל בשבעת ימי בראשית שמשו האור והחוש+
הראשוני יחד בי -ביו ובי -בלילה :והיו לאותות  %כשהמאורות לוקי -סימ -רע הוא לעול ,שנאמר
)ירמיה י ב( מאותות השמי אל תחתו ,בעשותכ רצו -הקב"ה אי -את צריכי -לדאג מ -הפורענות:
ולמועדי  %על ש העתיד ,שעתידי ישראל להצטוות על המועדות וה נמני למולד הלבנה:
ולימי  %שמוש החמה חצי יו ושמוש הלבנה חציו ,הרי יו של :ושני  %לסו) שלש מאות ששי
וחמשה ימי יגמרו מהלכת בשני עשר מזלות המשרתי אות והיא שנה) .וחוזרי ומתחילי פע
שניה לסבב בגלגל כמהלכ -הראשו:(-

Rabbi Brovender's Shiur is sponsored by

Dr. Bernard & Robin Cohen
Milwaukee
Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance.
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for the free 14-day trial of
Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva.

2

ויקרא פרק ו

רש"י

)ט( במקו קדש  %ואיזהו ,בחצר אהל מועד:
4בנָיו ַמ>!ת
=הרָֹ -
ֹאכלֲ 4
<!ת ֶרת ִמ ֶָ<7ה י ְ
)ט( וְ ַה ֶ
)י( לא תאפה חמ; חלק  %א) השירי אסורי
ל4ה:
ֹאכ ָ
מ!עד י ְ
כל ְ ָמק! ָקדֹ ַ ֲח ַצר א ֶֹהל ֵ
ֵ" ֵ
בחמ; :כחטאת וכאש  %מנחת חוטא הרי היא
ָת ִ"י א ָֹת ֵמ ִא ָי ק ֶֹד
פה ָח ֵמ; ֶח ְל ָק נ ַ
)י( לֹא ֵת ֶ
כחטאת ,לפיכ +קמצה שלא לשמה פסולה .מנחת
:
ָק ָד ִי ִהוא ַ ַח ָ?את וְ ָכ ָ
נדבה הרי היא כאש ,לפיכ +קמצה שלא לשמה
ע!ל
ֲל<ָה ָחק ָ
=הרֹ -יֹאכ ֶ
ָכר ִ ְבנֵי ֲ
)יא( ָל ז ָ
כשרה:
יכ ֵמ ִא ֵי יְ קֹוָק ֹל ֲא ֶר יִ @ַע ָ ֶה יִ ְק ָ:
ְלדֹר ֵֹת ֶ
)יא( כל זכר  %אפילו בעל מו .למה נאמר ,א
לאכילה הרי כבר אמור לח אלהיו מקדשי הקדשי וגו' ,אלא לרבות בעלי מומי -למחלוקת:
כל אשר יגע וגו'  %קדשי קלי או חולי -שיגעו בה ויבלעו ממנה :יקדש  %להיות כמוה ,שא פסולה
יפסלו ,וא כשרה יאכלו כחומר המנחה:
ויקרא פרק יא פסוק מז

רש"י

ֶא ֶכ ֶלת )מז( להבדיל  %לא בלבד השונה ,אלא שתהא יודע
4ביַ -ה ַחָ2ה ַה< ֱ
4ביַ -ה ָ?הֹר ֵ
ְל ַה ְב ִיל ֵיַ -ה ָ? ֵמא ֵ
ומכיר ובקי בה :-בי -הטמא ובי -הטהר  %צרי+
כל:
4ביַ -ה ַחָ2ה ֲא ֶר לֹא ֵת ֵ
ֵ
לומר בי -חמור לפרה והלא כבר מפורשי ה,
אלא בי -טמאה ל +לטהורה ל ,+בי -נשחט חציו של קנה לנשחט רובו :ובי -החיה הנאכלת  %צרי +לומר
בי -צבי לערוד ,והלא כבר מפורשי ה ,אלא בי -שנולדו בה סימני טרפה כשרה ,לנולדו בה סימני
טרפה פסולה:
במדבר פרק ח פסוק יד

ְהיִ 4לי ַה ְלוִ : ִ2
"!ְ +נֵי יִ ְ ָר ֵאל ו ָ
וְ ִה ְב ַ ְל ָ" ֶאת ַה ְלוִ ִ  ִ2מ ְ
במדבר פרק טז

ֲדת יִ ְ ָר ֵאל ְל ַה ְק ִריב ֶא ְת ֶכ ֵא ָליו ַל ֲעבֹד ֶאת ֲעב ַֹדת
)ט( ַה ְמ ַעט ִמ ֶ ִי ִה ְב ִיל ֱאל ֵֹהי יִ ְ ָר ֵאל ֶא ְת ֶכ ֵמע ַ
ִמ ְ ַ -יְ קֹוָק ו ְַל ֲעמֹד ִל ְפנֵי ָה ֵע ָדה ְל ָ ְר ָת:
ַא ַכ ֶ8ה א ָֹת ְ ָרגַע:
"!ָ +ה ֵע ָדה ַהֹAאת ו ֲ
)כא( ִה ָ ְדלִ 4מ ְ
דברי הימים א פרק כג פסוק יג

ע!ל ְל ַה ְק ִטיר ִל ְפנֵי יְ קֹוָק
4בנָיו ַעד ָ
=הרְֹ -ל ַה ְק ִי! ק ֶֹד ָק ָד ִי ה4א ָ
=הרֹ4 -מ ֶֹה וֵַ ָ ִ2דל ֲ
ְנֵי ַע ְמ ָר ֲ
ע!ל:
4ל ָב ֵר ְְ ִ +מ! ַעד ָ
ְל ָ ְרת! ְ

