
  
 
 
 

 בס"ד

 בס"ד 
1485מספר , בפ"תש, פטיםש   תרשפ

 

פ    תּו  א   ָכלּב   ָבאּו    ׁשֹונ 
מעוז -ונה בר י 

בריחוק  המתירורה  תה שגר  המקדש    ללוי  מן 
"ְוִכי  ולשרת שם:  ה    לבוא  א  ד    ִוי ּל  ָיב  ַאח   ָעֶריך ׁשְ מ 

לׂשְ יִ   לּכָ מִ   תּו  א    ָכלּבְ   ָבאּו  םׁשָ   רּגָ   אּוה  רׁשֶ א    ָרא 
פְ  ר  רׁשֶ א    םֹוק ּמָ ה    ֶאל  ׁשֹונ  תׁש  וְ   .ה'  ִיְבח  ה'    םְּבׁש    ר 
ְלוִ   ָכלּכְ ֹלָהיו  -א   ה  ְמִדים    םּיִ ֶאָחיו    ה'"   יִלְפנ    םׁשָ ָהע 
 . (ז-יח:ו ב'ד)

ה  ן וכיו ד  שהלוי  ַאח  "מ  משרת  ָעֶריךׁשְ בא   "
גם   רשאי  הוא  המקדש,  בסביבת  שגרים  כאחיו 
על   כשכר  אוכלים  שהם  מה  את  עמהם  לחלוק 

ֶלק  ֶלקּכְ שירותם, ככתוב: "ח  אכ ל ח   .ח(שם:) "ּוי 

 ?מי הוא "הלוי" שבו מדובר אך

בפרק  שנכללו  הקודמות  הפרשיות  בשתי 
החוק"י נושאי  זהות  בפרשייה  ח,  ברורה:  ים 

ִניםהראשונה   ה  ּכ  "ל  בתחילה  ְלִוִּים" נאמר  )דב'   ה 
להתבאר ,יח:א( יכול  זה  הכוהנים   וביטוי  על 

מי אך  באה  יבלבד,  ֶבט  "ָּכל   :הבהרההד  ִוי"   ׁש  ל 
שמדהנוש  ,ואכן  .(שם) גם  א  נכון  בו  באשר ובר 
וגם  ל ונחלה  על  כוהנים  חלק  להם  אין  הלווים: 

ה  יפסוק ב. בפרשיבארץ, עובדה שמודגשת גם ב
יש   טהשנייה  "ִמְׁשּפ  ברור:  ִנים"   נושא  ה  ּכ  ה 

וב שם:) שהם    הג(,  המתנה  לראשונה  הוצגה 
הלחיים  לה  זוכים   הזרוע,  חולין:  בהמת  מבשר 

ות נוספות  והקיבה. בפסוקים הבאים יוזכרו מתנ
ותירוש,   יצהר  דגן,  ראשית  להם:  רק  שניתנות 

 .הצאן וכן ראשית גז  

א יבפרשי שבה  השלישית  עוסקיםה  לא    ,נו 
הוא   מי  בהוראה   ?"הלוי"ברור  מדובר  האם 

 אחד  בכל שמדובר או בלבד, ם יללווי שנוגעת
 
 

ברהו* ובמחלקה  -יונה  לתנ"ך  במחלקה  לימדה  מעוז 
ת בכירה במפעל  ללימודי יסוד ביהדות. היא עובד

גד עוסקת  "מקראות  היא  שם  הכתר",  ולות 
 .בהתקנת פירושי המפרשים

שולמית  ה   ** לאה  נשמת  לעילוי  מוקדש  מאמר 
חברתי  שמי -קרסניקר,  ליראת  מורתי  ם  י תאומתי, 

 .ולאהבת התורה והארץ לאמיתן 

ובכך  הראשונה,  בפרשייה  כמו  לוי,    משבט 
 נכללים גם הכוהנים? 

ת האלה יש  נויוהפרש של לשתי האפשרויות  
  צידוק לשוני כלשהו בקטע הקצר הזה, אך לדעת 

קס"ח)חז"ל   דברים  ופרשנים  (בספרי   רבים, 
"וְ  הביטוי  תבעקבותיהם,  ר  ם  ׁש  ֹלָהיו"  -א    ' ה ְּבׁש 

יח:ז(   שמדובר  )דב'  הוכחה  דווקא  כאן  מהווה 
לכ  הן.ובכ "הלוי"  הכינוי  שהגבלת  היא  ואלא  הן 

ד בספר  הקודמים  במופעיו  כי  ברים בעייתית, 
ואולי   מאד,  כללי  הוא  מתייחס הוא  "הלוי" 

ם שאינם כוהנים. בפעם הראשונה יבעיקר ללווי
במקום אחד,    ב מדובר על ריכוז הפולחן"י  בפרק

את ש להביא  חייבים  יֶכםֹוע" לשם  יֶכם    ֹלת  ְוִזְבח 
עְ  יֶכםׂשְ מ  ת  תּו  ר  יֶכם   ְתֻרמ  ִנְדר  ר  ִמְבח  ל  ְוכ  ֶיְדֶכם 
ה  ּורִּתּדְ   רׁשֶ א   לא ש, והכתוב מדרבן  יב()דב' יב:  "'ל 

וביניהם   הנצרכים  את  הטובה  ברבות  לשכוח 
הנמקה:  .הלוי ניתנת  אצלו  רק  ְחֶּתם  אך   "ּוְׂשמ 
י יֶכם -א    'ה ִלְפנ  ת  ּוְבנ  ּוְבנ יֶכם  ֶּתם  א  יֶכם  ֹלה 

יֶכם   ת  ְוַאְמה  יֶכם  ְבד  ִוי ְוע  ּל  יֶכם    ְוה  ר  ע  ְּבׁש  ֶׁשר   ִּכי א 
ין  ֶלק  לֹו  א  ָלה  ח  ח   :יב(.  שם" ) ִאְּתֶכם ְונ 

בפעם השנייה הלוי נכלל שוב בין המוטבים  
 ִּכי "של כל הטוב המובא למקום אשר יבחר ה':  

אכ ֶלּנּו-א    ' ה יִלְפנ    ִאם ּת  ר   ֹלֶהיך  ִיְבח  ֶׁשר  א  ָּמקֹום  ּב 
ָמֶתך  -א    'ה א  ו  ְבְּדך  ְוע  ּוִבֶּתך  ּוִבְנך  ָּתה  א  ּבֹו  ֹלֶהיך 

ִוי  ּל  ְחָּת ִלְפנ י ה  ְוה  ֶׁשר ִּבְׁשָעֶריך ְוָׂשמ  ל  ֹלֶהי-א    'א  ך ְּבכ 
ָיֶדך" ח  ומי)שם:יח(  ִמְׁשל  אזהרה  י,  יש  בסמוך  ד 

מיוחדת   " פלככללית  ְלך יו:  ֶאת   ֶּפן   ִהָּׁשֶמר  ב  ז  ע    ּת 
ִוי ּכָ  ּל  ל   ל ה    1יט(.שם:" )ַאְדָמֶתך  ָיֶמיך ע 

 
בין   1 הלוי  נזכר  הסוכות  ובחג  השבועות  בחג  גם 

א   ה'  ֵני  ִלפ  ָּת  ח  ָׂשמ  "ו  השמחה:  ָּתה  -מוטבי  א  ֹלֶהיָך 
א  ּוִבנ   ָך ו  ּד  ב  ע  עָ ָמֶתָך  ָך ּוִבֶּתָך ו  ֶׁשר ִּבׁש  ֵּלִוי א  ֵּגר    ֶריָך ה  ה  ו 

ר   ח  ֶׁשר ִיב  ָּמקֹום א  ֶּבָך ּב  ִקר  ֶׁשר ּב  ָמָנה א  ָהַאל  ָּיתֹום ו  ה  ו 
א   ָׁשם"-ה'  מֹו  ֵּכן ׁש  ׁש  ל  ָּת    ; )דב' טז:יא(  ֹלֶהיָך  ח  ָׂשמ  "ו 

ָמֶתָך   א  ו  ָך  ּד  ב  ע  ו  ּוִבֶּתָך  ָך  ּוִבנ  ָּתה  א  ֶּגָך  ח  ּגֵ   ִוי ּל  ְוה  ּב  ה  ר  ו 
ָמָנה   ָהַאל  ָּיתֹום ו  ה  ָעֶריָך" )ו  ֶׁשר ִּבׁש     יד(.שם: א 
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י פעמיים,  "בפרק  ההנמקה  תחזור  ד 
"וְ  אחת:  פעם  ִוי והאזהרה  ּל  ֶׁשר  ה  ֹלא  ִּבְׁשָעֶריך    א 

ְזֶבּנּו  ע  ח    ת  לֹו  ין  א  לָ ִּכי  ח  ְונ  ִעָּמך ֶלק  )ה  כז(;  שם:" 
ִוי   ּל  ין "ּוָבא ה  ָלה ִעָּמך  ִּכי א  ח  ֶלק ְונ    (. כטשם:" )לֹו ח 
ש מעשרברור  מזכירים  וביעור    כאשר  שני 
בכמעשרות   ולא  בלוי  בשביל  ומדובר  כי  הן, 

חלקו, מעשר ראשון, היה הלוי צריך לחזר אחר  
שנדיבות   השדה  לבעל  להזכיר  וחשוב  הגרנות, 

חיונית  יל הלויבו  ואכןלקיום  פירשו   ,.  חז"ל  גם 
   שמדובר בלוי:

ְזֶבּנּו" ע  ת  ֹלא  ִּבְׁשָעֶריך  ֶׁשר  א  ִוי  ּל   בכל  ,"ְוה 
  לו   תן  –  הזה  לוי  מוצא  שאתה  מקום
  –  חלקו  לו  אין(.  ראשון  מעשר)=  מחלקו

  תן   –  שני  מעשר  לו  אין.  שני  מעשר  לו  תן
  לו   תן   –  עני   מעשר   לו   אין.  עני  מעשר   לו

  מן   פרנסהו  –  שלמים   לו   אין.  שלמים
)"שנאמר,  הצדקה ]הלוי  ובא:    "אתה"( 

 )ספרי דברים ק"ח(. [2לוי" וה

את  חז"ל  הגבילו  מדוע  הדברים,  פני  אלה    אם 
בדבִויּל  ה  "משמעות   לכ  '"  בניגוד  ויח:ו  הן, 

לפי  בספר?  האחרים  האזכורים  מכל  למשתמע 
הכ יכול  בזמן  ופירושם  שלא  למקדש  להגיע  הן 

הרגלים משלושת  אחד  בכל  ולחלוק  משמרו,   ,
אם  ובק אף  המשרת,  המשמר  אנשי  עם  רבנות 
  3בכולם.  לא

היא  זה  לפירוש  המכריע  שהגורם  לי  נראה 
ת לְּבכָ  ּוָבא"   :הפסוקית ּו  ְפׁשֹו א  , שיש  )דב' יח:ו(  " נ 

ת    ְּבָכל "לה שלוש מקבילות בפרק י"ב בביטוי   ּו  א 
ְפְׁשך  יב:טו,  "נ  על  כא(  כ,  )דב'  בנוסף  וזאת   ,

 " ְפְׁשך הביטוי  נ  ֶּוה  האזכורים    4.)שם:כ(  "ְתא  כל 

 
ָכל 2 ָּת ב  ח  ָׂשמ  ן   "ו  ֶׁשר ָנת  ּטֹוב א  ָך ה' א   ה  ֵביֶתָך  -ל  ֹלֶהיָך ּול 

ָּתה   ֵּלִוי א  ה  ֶּבָך" )דב' כו:יא(.  ו  ִקר  ֶׁשר ּב  ֵּגר א  ה    ו 
3  " רש"י:  וסיכם  קס"ח,  דברים  ֶלק  ספרי  ֶלק ּכְ ח    ח 

ל אכ  יח:ח(י  )דב'  שחולק  –  ּו  בעורות  מלמד  ין 
שעירי  הבאים חטאו  ובבשר  בדברים  אף  יכול  ת. 

שבת   שלא ומוספי  תמידין  כגון  הרגל,  מחמת 
לומר תלמוד  ונדבות?  על    : ונדרים  ממכריו  לבד 

דוד    –האבות   בימי  האבות  שמכרו  ממה  חוץ 
טול    ושמואל, שנקבעו לזה:  זה  ומכרו  המשמרות 

מקום מכל  שבתי".  אטול  ואני  שבתך  גם    ,אתה 
פר, תל  ש-, תרגם צבי הרספר דברים )  רד"צ הופמן 

תש"ך( ל  ,אביב  בלי כשהציע  העניין  את  פרש 
הן:  ולקשרו לחלוקה למשמרות, סבור שמדובר בכ

נוכל לפרש, שמדובר כאן   "לפי פשוטו של מקרא 
חלוקת   סופית  סודרה  לא  שעדיין  בתקופה 
למקום   לבא  רשאי  כהן  כל  היה  ואז  המשמרות, 

 המקדש בכל עת ולעבוד עבודתו".
ק      4 ָכל "ר  ׁש    ּב  פ  ת נ  ּו  ָּת ָבָׂשר  ָך א  ל  ָאכ  ח ו  ּב  ת ה'    ִּתז  ּכ  ִבר  ּכ 

ן -א   ָנת  ֶׁשר  א  ָכל  ֹלֶהיָך  ּב  ָך  ָּטהֹור   ל  ה  ו  ָּטֵמא  ה  ָעֶריָך  ׁש 
ָּיל" ) ָכא  ִבי ו  ּצ  ֶלּנּו ּכ  ִחיב ה' א    טו(; "ִּכי דב' יב: ֹיאכ  ר  -י 

ִּדֶּבר   ֹלֶהיָך ֶאת  ֶׁשר  א  ּכ  ָך  ֻבל  ָלה ָבָׂשר    ּג  ֹאכ  ָּת  ר  ָאמ  ו  ָלְך 
ָך   ִּכי  ׁש  פ  נ  ֶּוה  א  כֹ   ת  ָכל ל ָּבָׂשר  ֶלא  ׁש    ּב  פ  נ  ת  ּו  ל    ָך א  ֹּתאכ 

לאכילת מכוונים  י"ב  ללא   בפרק  בארץ  בשר 
שבמדבר   לאחר  אחד   יכולהגבלה,  כל  היה 

ר בהמה רק לאחר שהוקרבה  מישראל לאכול בש
ההזכרות    ז." י  'כקרבן שלמים כלשהו, כנאמר בוי

בו ראינו  שהחוזרות האלה מופיעות באותו פרק  
לרווחת   לדאוג  הראשונות  האזהרות  שתי  את 

הדברה ועתה  במצבו  מובן  לוי,  להתחשב  יש   .
ות של הלוי, שחי בסביבה שאוכלת הכלכלי הנח

   ת נפש.ולשובע בכל או

מצוכי שכבר  הקשר  ון  את  במקרא  ינו 
בשר:   אכילת  לבין  'אוה'  שורש  בין  השלילי 

ְפֻסף ֶׁשר "ְוָהאס  ּוּו  ְּבִקְרּבֹו  א  ָוה  ִהְתא  א  ָּיֻׁשבּו  ּת   ו 
ִּיְבּכּו  י ּג ם  ו  ל ְּבנ  ּי א ִיְׂשָרא  נּו ִמי  ְמרּו ו  ִכל  ָּבָׂשר"   י א 

גום המדויק של "בכל אוות לכן התר  5)במ' יא:ד(, 
איננו   עת שתרצה'נפשך",  י  6,'בכל  לכך  ש  שהרי 

ֶאל ר  ּב  "ּד  בפסוק  כמו  יותר,  פשוט  ן   ביטוי  ר  ַאה 
א ְבָכל  ָאִחיך ְוַאל ת ֶאל  ָיב  ֶכת"    ע  ָּפר  ית ל  ֶדׁש ִמּב  ּק  ה 

הוא    ')וי הנכון  התרגום  אלא    עת   בכל'טז:ב(, 
 . 'שיתחשק לך בשר

ה שי בשל  נחלה,  תות לנחי  גורםעדר 
הכלכלית, מובן רצונו של הלוי ליהנות לפעמים  

זאת רק  ולו  משביעה  מרווחה,  מאכילה    . שבאה 
לכן הופיע הלוי עד כאן כמוטב בין הנהנים מכל 
מה שמעלים למקדש, הן מעשר תבואה והן בעלי  

"ְּבָכל נאמר  כאשר  אבל  ת  חיים.  ּו  ְפׁשֹו" א  )דב'    נ 
מן  יח:ו( דווקא  לאכול  שמתאווה  במי  מדובר   ,
עליו ללכת מעתה למקום אשר הח יהיה  ולכן  י, 

 בוהה שיזכה למלאיבחר ה', כי שם יש סבירות ג
. הדבר נכון במיוחד בשלושת הרגלים, תאוותו זו

רבן, וכל חייבי  וכאשר כל אלה שנדרו או נדבו ק 
העלייה   חובת  את  מנצלים  ואשמים,  חטאות 

כד האחרלרגל  חובותיהם  את  למלא  וזאת ותי   ,
לק שלמים.רבנות  ובנוסף  שהם  ההגבלה    חגיגה 

הק  בשר  של  האכילה  אחד   –רבנות  ו בזמן  יום 
ויומיים  לח תודה,  ולקורבנות  לאשם  טאת, 

מאלצת את הכוהנים משרתי    –לקורבן שלמים  
כל  עם  להם  שמיועד  הבשר  את  לחלוק  הקבע 

לעבור    רבנות, כדי לאוהן מזדמן בימי ריבוי קוכ
 ור 'נותר' ולשרוף בשר קודש. על איס

 
 ( ר    "ִּכי   כ(; שם: ָּבָׂשר"  ח  ִיב  ֶׁשר  א  ָּמקֹום  ָך ה  ִמּמ  ק  ח  ִיר 

ָך  -ה' א   ָך ּוִמֹּצאנ  ָקר  ָּת ִמּב  ח  ָזב  מֹו ָׁשם ו  ֹלֶהיָך ָלׂשּום ׁש 
ָעֶריָך   ָּת ִּבׁש  ל  ָאכ  ֶׁשר ִצִּויִתָך ו  א  ָך ּכ  ן ה' ל  ֶׁשר ָנת  ֹכל  א  ּב 

ת נ   ּו  ֶׁשָך א   .כא(שם: " ) פ 
רֹות עמים נזכר בתורה מקום החטא,  וחמש פ  5  ִקב 

ָוה א  ּת     , והצירוף הזה הוא תוכחה סמויה.ה 
טיגאי,  מ6 י"ח  שפירש  לישראל(,   דבריםכפי    )מקרא 

מקום  "בכל  או  ואחרים.  תשע"ו,  אביב  תל 
מירסקי,   א'  שפירש  כפי  )דעת  דברים  שתרצה", 
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מתא הכ לזה  הבא  וווה  ד"הן  ַאח    ", ְׁשָעֶריך מ 
אמנם הפסוק.  מכוון  בעיקר  הלוי  ואליו   ,גם 

ק עמוסי  בזמנים  לאכול    ,רבנותוהעולה  יזכה 
סיבה  וקשל  בשר  המ מאותה  שלמים  רבן 
כ) שאינו  לאיסור ו שהמקריב,  להגיע  יחשוש  הן, 

גמורים,   זרים  עם  הבשר  יחלוק את  ולכן  'נותר' 
, אך ה'רווח' של בתנאי שהם טהורים( ,כולל הלוי

ו ואיננו  מזערי  של  הלוי  ה'רווח'  לעומת  דאי, 
הכ  ,לכן  . הןוהכ אצל  המניע  ורק  יהיה   ְּבָכל"הן 
ת ּו  ְפׁשֹו א   . )שם( "נ 

כ שגם  ברור  להיות  ו מלכתחילה  יכול  הן 
, שכן ראינו שעיקר  )דב' יח:ו(   "ִויּל  ה  "  מוגדר בשם

מי  ה כאל  הוא  בספר דברים  ל"הלוי"  התייחסות 
נחלה,   הכלכלי  כתושחסר  מצבו  גם  מזה,  וצאה 

הכ בעלי ושל  של  ממצבם  נופל  השדה  בערי  הן 
אמנם שקרוי    ,אדמה.  מה  בארץ,  מקום  בכל 

  24מתוך    מתנות  10בלשון חז"ל, בגבולין, יש לו  
אין   אך  כהונה,  למתנות  יכולות  בסיס    שמשהן 

מהן נדירות, או שאינן אכילות,   5כלכלי מספק:  
שדה אחוזה  גזל הגר, חרם שאדם החרים,    :כמו

שאדם הקדיש ולא פדה לפני היובל, ראשית הגז,  
הבן,   )אמנם  פדיון  חמור  בשה  הוא  פטר  נפדה 
הן, אך כמו פדיון בן, הוא אינו שכיח(.  ושניתן לכ

זון הבסיסי בימי  חלקו בתבואה, המ  ,לעומת זאת
די   ללוי,  שניתן  למעשר  בניגוד  זניח.  הוא  קדם, 
שב כדי  גדוש  כרי  מתוך  אחת  חיטה  על  במתן 

הדין   והוא  תרומה,  חובת  ידי  לצאת  יוכל  הכרי 
תבואה של עם    –דמאי  בתרומת מעשר )מכאן ה

ומעשר  תרומה  הפרשת  על  שחשוד  הארץ 
אין הכ ובזה  ולפרנס  וכראוי(,  להתפרנס  יכול  הן 

משפ החלה, את  מצוות  אמנם  לו  מסייעת  חתו. 
 אך גם היא מצומצמת בכמות.

מתנ למצוות  שלאשר  הלחיים    ה  הזרוע 
מנגנון והקי שום  אין  למעלה,  שהזכרנו  בה 

ה מתעלם הן לקבלם אם בעל הבהמושיאפשר לכ
לכ  7מהמצווה,  המיועד  בחלק  אין  קדושה  וכי  הן 

כ שאינו  מאדם  בנוסף  ושתמנע  אכילתו.  את  הן 
ב היום  לכך, אכילת  בחיי  שכיחה  הייתה  לא  שר 

לכן    8יום, בניגוד למצב ששרר סביבות המקדש. 
מא שהכוייתכן  יתאווהו ד  כדי    הן  לשם  להגיע 

 לאכול בשר לשובע.  

מהביטוי   ת  ְּבָכל"ברור  ּו  פְ   א  גינוי    "ׁשֹונ  שיש 
אם    .הן על המניע הזה שמביאו למקדשו הכ-ללוי

 
משומ7 על  אולי  ההפרשה  חובת  הוטלה  כך  ם 

 וחט? הש
ב  8 הרחיב  טיגאי  לדברים  י"ח  בפירושו  זה  נושא 

בשר   לצלות  אפשרות  שיש  נוסיף  לדבריו  יב:טו. 
כפי   רב,  לזמן  וכך לשמר אותו  לייבושו  עד  חולין 

 שעשו בתימן. לא כן בבשר קודש.  

הותר הדבר זאת  כן, מדוע  ? בבבלי פסחים  בכל 
 ניתן למצוא רמז לתשובה:   ("במט ע)

תניא: רבי אומר: עם הארץ אסור לאכול 
שנאמ את  " ר:בשר,  תּתֹוז   ָמהה  ּבְ ה    ר 

)ויףֹוְוָהע  בתורה    –מו(  :יא  '"  העוסק  כל 
עוף, וכל שאינו  מותר לאכול בשר בהמה ו

בהמה   בשר  לאכול  אסור  בתורה  עוסק 
 ף. ועו

  ּוּו ִהְתא  בפירושו ל"הסביר    9מ"ש הכהן מדווינסק 
 ד(: :יא '" )במָוהא  ּת  

החיוני            כח  יש  הצמחים  בכל  והנה 
והצומח, אבל כח המתאוה אין בהם לבד  

ולכן עם הארץ אסור לאכול בשר,  בהח י, 
בו   ואין  המתאוה,  כח  שיגביר  תורה  כיון 

שאמרו  וכמו  תאותו,  על  להתאפק 
 "בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין".

התורה  וכיו להפצת  אחראי  לוי  ששבט  בעם,  ן 
"יֹורּו  משה:  מפי  עליו  שנאמר   ִמְׁשָּפֶטיך  כפי 

ב  ק  ע  ל ְותֹוָרְתך ְלי  הנים  וועל הכ , (דב' לג:י" )ְלִיְׂשָרא 
ֶׁשה ֶאת ב מ  ִּיְכּת  ִּיְּתָנּה  נאמר: "ו  ּז את ו  ּתֹוָרה ה    ֶאל   ה 

ְׂשִאים ֶאת ּנ  ִוי ה  י ל  ִנים ְּבנ  ה  ּכ  רֹון ְּבִרית ה  ה   ְוֶאל  'א 
)  ָּכל ל"  ִיְׂשָרא  י  נזכרים  לא:ט(,  דב'  ִזְקנ  והם 

גדול   לכן  השופטים,  עם  ושוב  שוב  בדברים 
אכילת  של  השלילית  ההשפעה  שתמעט  הסיכוי 

על   כשהאכילה הבשר  ובפרט  הרוחנית,  רמתם 
ות  הזאת נעשית בקרבת המקדש, שמשרה התעל

רוחנית על כל הקרבים אליו, כפי שעולה מדברי  
"יונה  ונכנס  היה  רגלים  מעולי  אמיתי  בן  חז"ל: 

הקודש"    רוח  עליו  ושרת  ואבההש  בית  לשמחת
 א(."ה ה")ירושלמי סוכה כב ע"ב, פ

ח  יהי רצון שנזכה במהרה שתשרה עלינו רו
 נו. ותיביטהרה ממרום, ותסלק כל הסיגים מל

 
 

 קרן הנשיא  מופץ בסיוע הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע שללתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
http://www1.biu.ac.il/parasha2 

  dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"כתובת דוא
לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע   ניתן

 בדוא"ל.  
 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי   

 יש לשמור על קדושת העלון 
 
 

 י שמעון  עורך: ד"ר צב 
 רחל הכהן שיף : עורכת לשון 
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