
  
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  שבועהת הגיגים מפרש
  )א' טזויקרא ("  אל משה אחרי מות שני בני אהרן' הוידבר"

את ' ה הקדוש בכ� שבפרשה זו מצוה """"אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�""""את הקשר בי� מיתת בני אהרו� לעבודת יו� הכיפורי� מסביר ה
לא והיה מקו� לומר ש)כוה "ר( "אי� קטיגור נעשה סניגור"שטע� ה מ,לבל יכנס לקודש קדשי� בבגדי זהבאהרו� 

אחר שמתו בניו ואי� רישומו א� ,  עו� העגלשלאלא כל עוד לא נמחה רישומו , סת אהר� בבגדי זהביעל כנ' הקפיד ה
שני אחרי מות "לזה אמר ,  ובתפארתבכבוד ויכול ליכנס בבגדי זהב ,לחלוטי� נמחה קטיגורו של זהב, של עגל ניכר

  . אלא בבגדי לב� בלבדיכנס בבגדי זהב לקודש הקדשי�לבל '  צוה ה בני אהרו�שג� אחרי מותללמדנו , "בני אהר�
   

   ) יא'יטויקרא (" ולא תשקרו איש בעמיתו"
        ))))שבת קיחשבת קיחשבת קיחשבת קיח((((" " " " מי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורימי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורימי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורימי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחוריייייייייממממ    : : : : אמר רבי יוסיאמר רבי יוסיאמר רבי יוסיאמר רבי יוסי""""

 לכ� הוא לא צרי� לפתח חוש , שדובר אמת אינו צרי� לחשוש שדבריו יסתרו זה את זהרבי יוס" זונדל מסלנטרבי יוס" זונדל מסלנטרבי יוס" זונדל מסלנטרבי יוס" זונדל מסלנטמפרש 
ועל כ� הוא מפתח חוש  , דבריווא� מי שמרגיל עצמו בשקרי� חושש שמא ימצא שקר� כאשר יסתר. ופלגזכרו� מ

יוסי שהוא אמר תמיד '  כוונת רו וז,ותמיד חוזר אחרונית לבדוק הא� אמר דברי� אחרי� אשר יגלו את קלונו, זכרו�
   .סותרי� את האמת ולא היה צרי� לחזור אחורנית במחשבתו שלא אמר דברי� 

  

   ) יב'יטויקרא (" לקיך-שם א ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת את "
לא באמת שאכל ו, לשעברבי� שנשבע  : אופני�'הנה הלאו כולל ב.  לשו� יחיד#"וחללת",  לשו� רבי�#"ולא תשבעו" 

ר רק במי שמשקר בשעת השבועה כלומאפשר  'חילול הלעבור על  .לא אכלבפועל שיאכל ו, עתידאו שנשבע ל, אכל
כתוב זה לכ� לאו . '� אי� זה חילול היינשבע על העתיד ולא קהאבל . לא אכלבאמת  ו,שנשבע על העבר שאכל

'ה כתוב בלשו� יחיד כי חילול "וחללת"אבל ,  האופני� לשעבר ולהבא' כי כולל את ב"ולא תשבעו"בלשו� רבי� 
 )חכמהמש� (                        . חעתיד י רק בנשבע על העבר ולא על אפשר

  

  )כג' יטויקרא ("  שנים יהיה לכם ערליםשלש"
ה מהפרי הראשו� הגמור הטוב שבארצנו ושלא נאכל ממנו עד אשר נביא שנה אחת "טע� המצוה לתת כבוד להקב

 ולכ� אינו ראוי שנקריב אותו , ואי� בו טע� או ריח,וידוע כי האיל� בתו� שלש שני� פריו מועט,  פריו הלולי�כל
 לפי שכחו אינו נגמר בתו� שלש עד שתכנס השנה , אינ� מוציאי� פירות עד השנה הרביעיתהאילנותוב  ור,'לפני ה

 במי� אד� עצמו והוא שאמרו באשה פחותה מבת שלש שני� ויו� אחד כנות� אצבע התולדות וכ� בטבע ,הרביעית
ל כ� באה המצוה הזאת שלא  וע, יו� אחד כנגד השנה הרביעית שהפרי קדשוהצריכו, בעי� דמי ובתוליה חוזרי�

 לאכלו ש� ולהלל "'קדש הלולי� לה" הראשו� הנגמר הראוי והמובחר פריונטעו� מהנטיעה שנטענו עד הביאנו כל 
  )רבינו בחיי(                                    . את שמו עליו

  

   ) לב'יטויקרא (" מפני שיבה תקום" 
  . .)קידושי� ד" לג(" �ו מארי� ימי שאינו עומד מפני רבו נקרא רשע ואינ�כל תלמיד חכ"
   ? "�ואינו מארי� ימי" בעונש כל כ� חמור �ובאמת מדוע נענש התלמיד חכ 

,  אינו עומד בפני רבו� התלמיד חכ�לפי שא". מדה כנגד מדה "�שיש בזה משו, ל" זצרבי משה סופררבי משה סופררבי משה סופררבי משה סופרהשיב על כ� 
  . שלא יעמדו בפניו כפי שהוא עצמו נהג, "�ה תקומפני שיב" ולא יזכה שיקימו בו מצות �עונשו הוא שלא יארי� ימי
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )ב' טזויקרא ("  אל אהרן אחיךדבר" 
לעצמו שהוא מר זה ויאאחוה קשר א יסמו� אהר� על ללומר ל� שהזכיר הכתוב את קשר האחוה של משה ואהרו� 

כל  שהוא אחי� מיפל ע" א: הכתוב אמר �כל ע,  בזכותו של משה אחיו,לא ימותיכול לבוא אל קודש הקודשי� ו
  )כלי יקר(                   ". ואל יבוא"ל  כלהזל אל יסמו� עמקו� 

   

   ) ה'יטויקרא (" תזבחהו לרצנכם ' וכי תזבחו זבח שלמים לה"
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (תחילת זביחתו תהא על מנת נחת רוח שיהא לכ� לרצו�תחילת זביחתו תהא על מנת נחת רוח שיהא לכ� לרצו�תחילת זביחתו תהא על מנת נחת רוח שיהא לכ� לרצו�תחילת זביחתו תהא על מנת נחת רוח שיהא לכ� לרצו�""""

 זה דוע מ,�כ� וא" יקריב אותו"כתוב  הרצו� הוא תנאי בכל הקורבנות ולמדי� זאת מ� ההלואולכאורה יש להבי� 
יותר קל לצו� ביו� כיפור לש� "פי מה ששמעתי פע� בש� גדול אחד של ואפשר לומר ע ? כתוב דוקא בשלמי�

 מעורבת הנאת הגו" ויש יפורי�כ� המכיוו� שבאכילה בערב יו, "שמי� מאשר לאכול בערב יו� כפור לש� שמי�
בשאר הקורבנות שאי� לבעלי� הנאה מבשר הקרב� , וממילא. צור� במאמ% מיוחד לכוו� באכילה זו רק לש� שמי�

אבל בשלמי� שהבשר נאכל לבעלי� ויכול לכוו� להנאת גופו לפיכ� הדגיש . אז מ� הסת� בודאי כוונתו לש� שמי�
   )אזני� לתורה(                        ". רצו�לרצונכ� על מנת נחת רוח שיהא לכ� ל"הכתוב 

  )מאוצרינו הישן( 'ג פרק – פרקי אבות
  ) 'א( "ל בשלושה דברים ואי אתה בא לידי עבירהכהסת" 
ה והכבוד מוציאי� והקנאה והתא: "הבאשלושת הדברי� המפורטי� כא� ה� כנגד שלושת הדברי� הנזכרי� בפרק  

 כבוד יש לו שכ� מה, בודכ% אחר הויחדל מלר" מאי� באת"אד� מסתכל ויודע א� יהא  . )כח' ד( "את האד� מ� העול�
יסתלק ממנו החשק להתקנא , "לא� אתה הול� "תמידוא� יהא אד� זוכר ? "טיפה סרוחה"רשות לדרוש למי שבא מ

ה  אתמיי נלפ"וא� יהא אד� זוכר ? "היו� כא� ומחר בקבר"א� הוא ,  באד� חיש לקנאשכ� מה בכלל י, במישהו
  )יעזררי אלדב(                      . ה ושאר כל החטאי�ותסתלק ממנו התא, "עתיד לית� די� וחשבו�

  

  יקרא קריאת#וא� לאו ,  מוטב# חהונצ. המדרש הו לביתכמש, .)לפי ברכות ה(ל "אומרי� חז, ל זהוא� פגע ב� מנו 
 "תקו�היא '  מחשבות בלב איש ועצת הרבות"וזה הוא הפשט של הפסוק   . יזכיר לו יו� המיתה#וא� לאו , שמע

"  היא' ועצת ה"הרי , ירהבע ובהרהורישונות חטא   א� היצר הרע מכשיל את האד� במחשבות#)  כא'משלי יט(
  )מווילנאהגאו� (                       יתהממממוווושמע  ריאתקקקק, ורהת :ת"ר, "�"תקו"

  

מפני ? בסו"" יזכיר לו יו� המיתה"ה של את העצקבעו מה  מפני: זה י נפתלי מרופשי% היה אומר על מאמרבר
 עובדהעול� אינו שיהא האד�  ורצונו של ריבו�, תו על האד� פחד ומשרה עליו עצבמפילההמיתה  שהזכרת יו�

כגו� , באמצעי� טובי� אחרי�שתמש ל תחילה לה" ולפיכ� מייעצי� חז,אלא מתו� שמחה, אותו מתו� פחד ועצבות
   ."יזכיר לו יו� המיתה "#באי� ברירה ,  שכל האמצעי� האלה אינ� מועילי�חראורק ל, שמע תורה וקריאת תלמוד

  

   )'ב( " איש את רעהו חיים בלעושאלמלא מוראה, הוי מתפלל בשלומה של מלכות" 
כי , כ� בא רבי חנינא ומעיר לנו על . "הסתכל בשלושה דברי� ואי אתה בא לידי עבירה: "קודמת נאמרהבמשנה  

שההסתכלות בשלושה דברי� תמנע את האד� מכל מיני חטאי� , ו רחוקי� מאוד מ� המצב הזהלצערנו עדיי� אנ
באמצעות� של חוקי� , ש עוד צורר לרס� את האד� באמצעי� אחרי�יעד שנגיע למדרגה הנעלה הזאת  , ופשעי�

י מתפלל בשלומה הו "#עד שיגיע הזמ� ההוא של שליטת האד� בעצמו וביצריו , לפי שעה. חמורי� ועונשי� חמורי�
  ) י יוס" יעב%בר(                     ".ה איש את רעהו חיי� בלעואשאילמלא מור, של מלכות

  

   )יג(" רוח המקום נוחה הימנו, ל שרוח הבריות נוחה הימנוכ"  
שוב אי� אתה צרי� לבדוק אותו בנוגע , רו ומצטיי� ביושרו וברחמנות שבובת שבי� אד� לחוא� אד� נזהר במצו

הסת� הוא נזהר ג� במצוות שבי�   ומ�, "רוח המקו� נוחה הימנו"כי ג� , ויכול אתה לחניח מראש,  שמי� שלוליראת
 עי� ירא מי שהוא שקר� ורמאי ואכזר וע� זה הוא למראית, "כל שאי� רוח הבריות נוחה הימנו"כנגד זה . אד� למקו�

כי האד� הזה צבוע , "י� רוח המקו� נוחה הימנוא"יכול אתה להיות סמו� ובטוח כי , שמי� גדול ומדקדק במצוות
   )אובנהמגיד מד(              . שמי� ולאמיתו של דבר אי� בו א" שמ% של יראת, הוא ומעמיד פני� ואי� תוכו כברו

  

   )טז(" והוה מקבל את כל האדם בשמחה" 
סבר בלה והיה מקבל ול גדישרא תבאהבהצטיי� כידוע , ל"רבי אברה� יצחק קוק זצ, ישראל ה הראשי של אר%בר 

שה� , וא יכול לאהוב יהודי�ה # שאלוהו פע� אחת # כבוד הרב ,דכיצ, קלי�בואפילו קל ש, דיופני� יפות כל יה
משאהיה , חינ�  שאהיה נכשל באהבת#שחוק   השיב לה� חרב קוק בבת#מוטב  ? ידועי� כפושעי� ועוברי� על הדת

  .חינ� נכשל בשנאת

   "ויזרע יצחק"בני ברק ומדרשת " מאיר השחר"חברת הבקשות 
  ו"הי יוסף בן חמוה "עבהדרכת לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו 

   ב"קרית הרצוג ב" תורת ישראל"בית כנסת   14:00 - יום שישי
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