
 

 

 התשע"ד ב' איירישי יום ש

    

 

      !והמתוקיםהאהובים  םילדיהלהורי 

 רוב שלום וברכה!                    

התקדשנו בקדושת הכהנים ובמצוותיהם המיוחדות המופיעות בפרשה. היה יום תוך כדי לימוד פרשת אמור  השבוע

גן ביום אחר התחלק הנים להתכבד ולצעוד ראשונים. שאף זכינו לקיים בגופנו את מצוות "וקדשתו" ולתת לשלושת הכה

מלהיטמא למתים המטופלים ולמצוא את מתי המצוה והכהנים היו צריכים להיזהר  ,לקבוצות של מתים ומטפליהם

ולטפל בקבורתם. לאחר שנקברו כל המתים בבית הקברות שבחצר זכינו לתחיית המתים ושבנו כולנו לגן. ביום רביעי 

חנניה מישאל ועזריה מספר דניאל כחלק מלימוד מצוות קידוש השם וביום חמישי יצאנו לפעילות למדנו את מעשה 

 בואדי ועשינו משימות שונות הקשורות לכל המועדים. להלן עניינים שונים בהם עסקנו:

 .הכהנים מפאת קדושתם מצווים במצוות מיוחדות וביניהם האיסור להטמא למת – קדושת הכהנים ואיסורי הטומאה

אב, אם, אח, אחות, בן, בת ואשה מצווה הכהן להטמא להם ולהתעסק בקבורתם. בנוסף לכך גם  –בשבעת הקרובים 

 במת מצוה, התורה דאגה לביזיונו של אדם אפילו לאחר המיתה והכהן מחויב להטמא לו במקום שאין אחרים.

 של כהן ואשה שאינה כשרה לו(.הכהנים גם נאסרו בנשיאת נשים כגון גרושה, חללה )בת  -איסורי חיתון 

הכה"ג מפאת קדושתו המיוחדת אסור להטמא אפילו לקרובים ואסור גם בנשיאת אלמנה. אעפ"כ למת  – קדושת הכה"ג

 מצווה הכה"ג מצווה לטפל.

כהנים בעלי מומים לא יכולים לעבוד במקדש, דיברנו בהרחבה על כך שאע"פ שאנו תמיד מכבדים את  – בעלי מומים

ובכלל  המום, מכיון שהוא מתאמץ ומתגבר על קשיים כדי לעשות פעולות פשוטות, הרבה יותר מאדם רגיל. האיש עם

אנו מכבדים כל אדם באשר הוא, אך בכל אופן במקדש אנו צריכים לכבד את ה' שיהיו משרתים שאינם בעלי מומים. 

 כהן בעל מום שעבד, חילל את עבודתו.

ו' אסור באכילת תרומה ומותר בה רק לאחר טבילה ויציאת הכוכבים. ישראל כהן שנטמא בשרץ וכד –דיני תרומה 

שאכל תרומה בשוגג משלם לכהן את דמיה בתוספת "קצת" )חומש(. ישראלית אשת כהן נחשבת כהנת ואוכלת בתרומה 

חשבת אלא אם כן בעלה מת ואין לה ילדים ממנו, אם יש ילדים ממשיכה לאכול בתרומה. בת כהן שנישאת לישראל נ

 ישראלית.

צריכים להיות מכובדים בלא מום, אפילו לא חתך קטן בעין. הבהמה צריכה גם לצאת  קרבנות שמביאיםה – דיני קרבנות

צריך  מגדר נפל )שאינו מכובד להקרבה( ולכן אפשר להקריבה רק לאחר שמונה ימים מלידתה. גוי שמקריב בביהמ"ק

מומים כישראל, אך אם מקריב במזבח פרטי מותר להקריב גם בעל מום אך לא בהמה שחסר בה אבר. איסור להזהר ב

  שחיטת אם ובנה ביום אחד. אכילת הקרבן רק בזמנו וכן לכוון בזמן ההקרבה לאכול בזמנו שלא יהיה פיגול.

אך בשלושת  בור עליהם ולא לההרג,אם כופים אותנו לעשות עבירה ברוב המצוות אנו מצווים לע – מצוות קידוש השם

העברות החמורות אנו מצווים למסור את הנפש, לקדש את השם דהיינו להראות לכולם  שה' הוא הכי קדוש בעולם ורק 

למצוותיו אנו שומעים! סיפרנו על אנשים שמסרו את הנפש בכל הדורות בספרד ובשאר מקומות וסיפרנו גם על קידוש 

יה. ]דניאל וחנניה מישאל ועזריה היו משרתים של נבוכדנצר. בהתחלה סיפרנו על כך השם של חנניה מישאל ועזר

ששיכנעו את המלצר שאחראי עליהם שלא יאכלו מבישולי הגויים אלא רק זרעונים. ולאחר שהם ניראו יותר טוב מכל 

ה נבוכדנצר פסל ורצה בהמשך בנ הוא הסכים להמשיך ולהאכילם זרעונים. ,אחרי ניסיון של עשרה ימים ,שאר הגויים

שנציגי כל העמים ישתחוו לו ובחר בחנניה וכו' להיות נציגי היהודים ומי שלא ישתחווה ישרף בכבשן האש. הם הלכו 

לשאול את יחזקאל הנביא האם ה' יציל אותם וה' ענה שלא ויחזקאל הציע להם להסתתר ולא ירגישו בהם, אך הם לא 

 מבדקי הקריאה
. "מילות התפל" שלדקי הקריאה להורים שהשיבו את מב יישר כח

לצערי עדיין חלק גדול מההורים לא השיבו אותם, דבר שמעכב אותנו 

 לחינם.

 נא להזדרז להשיבם כבר בתחילת השבוע. תודה!

טוב טוב להודות לה',  , ופדויי ה' ישובון,ובא לציון גואל, צהלי ורוני שירים ששרנו:
 פרשת השבוע:המוזכרים בשירי המועדים   ., קול צופייך, אתה תקוםביום ההוא

 -וספרתם לכם, הרחמן הוא יחזיר לנו, ר"ה –מה נשתנה, עבדים היינו, ספיה"ע  -פסח
 ושמחת בחגך. –אמת מה נהדר, סוכות  -בספר חיים, יו"כ

 



השתחוו ולא יהיה קידוש השם ולכן הם החליטו לא להשתחוות בגלוי. אחרי יחשבו שהיהודים גם הסכימו שהרי כך 

שיצאו ה' אמר ליחזקאל שודאי שהוא יציל אותם אך רצה שיזכו למסור את הנפש בלב שלם. אחרי שלא השתחוו שמו 

 אותם בכבשן האש וה' הציל אותם ולבסוף נבוכדנצר הודה ואמר לכל העמים שה' הוא המלך של כל העולם.

חזרנו בקיצור על המועדים השונים ועל המצוות בכל אחד מהם. למדנו גם מדוע חנוכה ופורים לא  – וות המועדיםמצ

 הוזכרו  בכלל המועדים.

 ביום שישי נלמד בעז"ה על המקלל ודינו ואת הדינים שבסוף הפרשה.

 

 שבת שלום!
 

 נחום


