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

 

  שבועהת שהגיגים מפר
  )לב' כבויקרא ("  תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראלולא"

:והוא שאמר הנביא',  על חלול הויתרה על עבודה זרה ולא "ומצינו שויתר הקב, הוא עו� חמור ביותר' חלול ה
 שאי� , על עו� זהל"זח ואמרו, )'יחזקאל כ( "ואת� בית ישראל איש את גלוליו לכו עבדו ואת ש� קדשי לא תחללו עוד"

 מצינו ,ואמנ�. ל� תולי� ומיתה ממרקתואלא כ, כח ביו� הכפורי� לכפר ולא בתשובה לתלות ולא ביסורי� למרק
 ואמת בחסד" : וכ� אמר הכתוב"ונקדשתי"ולכ! סמ! לו , ש את הש� כנגד מה שחללֶדתקנה לעו� חלול הש� כשיק

,כעני� החולי שאינו מתרפא אלא בהפכו, פ! חסד ואמתכלומר עו� הרשע והשקר שה� ה, )'משלי טז( "יכופר עו�
פלגי " :וכ� אמר דוד, "חטא אד� בעיניו יזיל� דמעות, חטא אד� בלשו� הרע יעסוק בתורה" :ל"זח אמרוומפורש 

א� " :ל"זחועוד אמרו . "לא שמרו" לא נאמר אלא "לא שמרתי", )'תהלי� קיט( " על לא שמרו תורת!עינימי� ירדו 
ידי� , רגלי� ממהרות לרו# לרע יהיו רצי� לדבר מצוה, " של מצותחבילותרות עשה כנגד� י עבעשית חבילות של

  )רבינו בחיי(                          . לעניי�שופכות ד� נקי יקשור תפילי� על ידו וית� צדקה 
   

  )טז' ויקרא כג(" 'עד ממחרת השבת השביעת תספרו חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה לה"
והקרבת� " מעיר שהתורה לא מזכירה בפירוש את יו� מת� תורה אלא מרמזת על יו� זה רק במילי� """"ררררכלי יקכלי יקכלי יקכלי יק""""ה

בניגוד , ובאמת. כי התורה צריכה להיות חדשה אצל האד� בכל יו� כאלו היו� קבלה מהר סיני" 'מנחה חדשה לה
ירוש בתורה וה� יו� מת� תורה ישנ� שני מועדי� שאינ� מוזכרי� בפ, שהתורה מזכירה אות� בפירוש, לכל המועדי�

לא נזכר בתורה בפירוש כי ": כלי יקר"וכ! מסביר ה. שהרי לא מוזכר בתורה שראש השנה הוא יו� הדי�, ויו� הדי�
 לא ,ת� תורה על מ. וטע� שניה� אחד הוא.ה הוא יו� די�אש השנ וכ� לא נזכר בתורה בפירוש כי רת� תורהיו� זה מ

 השנה כאלו באותו יו� קבלה ימות שצרי! האד� שיהיה דומה לו בכל יו� ויו� מכל  להגביל יו� ידוע לפי'רצה ה
 כ! , בה הוא מוצא בה טע� חדשממשמשד זה שכל זמ� שהתינוק שהתורה נמשלה לָ%" :ל"זשאמרו חי פ כ,מהר סיני

,�כל  ע.גי� בהאצל ההוורה תת�  כל יו� הוא מ,�כ� וא. )עירובי� נד( "התורה כל ההוגה בה מוצא בכל יו� טע� חדש
 כדי שלא יל! אד� בשרירות ,האש השנדי� של רה העל� יו� �כ�  הטע� גוזה. אי� ראוי להגביל יו� ידוע לנתינתה

ה ֶמ יד, אלא. אשר בו ישב על כסא די�' ליו� הקרוב ויחשוב לתק� מעשיו בהיותו ,נות כל ימות השנהולבו ויסגל עו
  .   יהיה כל יו� ויו� בתשובהזהר פנקסו ועל ידי ֵקָ)ְתמשפט וִמ יושב על כסאו ל'בנפשו כאלו בכל יו� ויו� ה

שאר פי שהזכירה בכפירוש שבועות בהחג את תורה הלא הזכירה  מובא רעיו� אחר המסביר מדוע """"רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי""""ב
בחמשה עשר יו� "כמו שאמר בפסח , "בחדש השלישי בששי בו חג השבועות: "מדוע לא נאמר בתורהו ,החגי�

ספרי� בי� נ� המיי ה49*ו, נגרר אחר מצות העומרהשבועות חג נו שללמד, לדעתו, וזאת. "צותלחדש הזה חג המ
  .סוכות ושמיני עצרתחג הבי� שמועד החול עי� כ" חול המועד"ה� רי השבועות החג ראשו� של פסח עד היו� ה

  

   ) כח'ויקרא כג( "אלהיכם' כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני ה"
כל הע� יהיו שאי! אפשר  "כי לכל הע� בשגגה, ונסלח לכל עדת בני ישראל: "אומרי� אנחנו" כל נדרי"תפילת ב

אי� בה� שו� איש שיאמר ברכה  אוכל להעיד עליה� כי, ריבונו של עול�, לאא? ביניה� שוגגי� ולא יהיה שו� מזיד
  )ב'רבי לוי יצחק מברדיצ(           .�ה � יתכ� בכל זאת לומר עליה� כי כול� שוגגי,וא� כ�, עבירה לפני שהוא הול! לעשות

  

  )י' ויקרא כד(" ישראליהואיש " 
ומגלגלי� זכות על ידי זכאי וחובה , 'משו� שעל ידו היה הדבר שנקב ב� הישראלית את ה, טע� שלא הזכיר את שמו 

  )אור החיי�(                    .ומה ג� בתורה שנשאר הרוש� לעול� ועד, ואי� הקדוש ברו� הוא חפ# לגנות אד�, על ידי חייב
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )י' גכויקרא ( " אל הכהןעמר ראשית קצירכם  אתוהבאתםקצירה   וקצרתם את...הארץ תבאו אל כי"
ונת� לה� הבורא מצוות הרבה בכל פועל ,  שלא יתגשמו בני ישראל בעבודת קרקעבר!ית� כי רצו� הש,  העני� מורה

להיות כל הפועלי� החומריי� לדרכי� מאירי� ומזהירי� להגיע . בר!ית�  אל השבכל מצעד לייחד כל עניני בני אד�
תרו ואז י., 'וכ� בתחילת הקצירה ציוה להביא עומר ושתי הלח� לה. בר!ית� בה� לשלימות האמיתי ולהתקרבות הש

ת ואמצע וסו/ ראשי, הכלל . "לא תלקט" ובתו! הקצירה ,רק לית� לעני, "לא תכלה"וכ� בסו/ הקצירה , באכילת חדש
הישראלי  אשר ה� ה� המגיעות את, וקודש הוא לעניני� אשר בה� יושרש החמלה והחסד', הקצירה קודש ה� לה

 רשת שכבר נכתב בפיפל ע/ א, "ובקצרכ�"ולכ� סיי� הפרשה , לקי� יתעלה* לאהלאושר השלימות ולהתכלית הנרצ
   )מש! חכמה(                             . לבבינו להמושכל הזה רר וקדושי� לע

  )מאוצרינו הישן( 'ד פרק – פרקי אבות
  ) 'א(" כל אדםמד מהלו, איזהו חכם: רמא אומן זוב"
: מרוכל".  כסיל* והחכ� בעיני,  כסילו בעיני*החכ� " ": אר# צבי"� נאה נמצא בהקדמה של הספר ולש עושעש 

  . סיל הואבאמת כ, אילו מי שהוא בעיני עצמו חכ�ו,  כסילוהחכ� באמת נראה לעצמ
  

   )'א( " הכובש את יצרו,ריזהו גבוא"
אד� יש לה� רצו� וחשק לכבוש את יצרו  ניבמפני שכרגיל   .ולא של אחרי�, עצמוו  את יצרו של*" ש את יצרוובהכ"

   )פשי#מרופתלי נבי ר(          . שמי� שיהא האחר חרד וירא,  ורחו�בשיהא האחר טו, של הזולת
  

   )'ב(" ה ובורח מן העבירהרוחמבה קלה כולמצהוי רץ " 
האמורות במצוות הכוונה בה� היא " קלות וחמורות"אלא ? "מורהבחובורח מעבירה קלה כ"מפני מה לא נאמר ג�  

ומבחינה זו כל העבירות כול� , ואילו בעבירות אי� ההבחנה הזאת קיימת כלל. למצוות שקל לעשות� או קשה לעשות�
   )ל מפראג"המהר(                   . מלעבור עבירה� אי� ל! דבר קל יותר כ ש*שוות ה� 

  

   )'ג( "אין לך דבר שאין לו מקוםו" 
   ?כ! צפו/ בתוכנו  מפני מה כל*סאדיגורה מ� יעקב ה שאל על כ! רבי אבר*הואיל וכל אד� יש לו מקומו שלו  
  .  חברו�לתפוס את מקו,  מקומו שלולור עמבמקו� לש, מפני שכל אד� מתאמ# 

  

   )'ו(" הוה שפל רוחמאד מאד "  
 'משלי כט(" גאות אד� תשפילנו: " הוא פשוטו של המקראוזה. רה בגאוהות שמק.ישנה אפילו עניוומיני גאוה  יש כל

בשביל שיהיו הבריות משיחי� בו ומשבחי� אותו , לפעמי� האד� משפיל עצמו ומשי� עצמו עניו לש� גאוה. )כג
   )יומחנה ל(                .ודשמצויה בו מידה טובה ונדירה ויחלקו לו כב

  

 חת�"מפני שהוא משמשו של ה, ראשית  :ומשני טעמי�, שהיה מתגאה מאוד ומתרברב,  היה שמש"סופר חת�"ל
קרא אליו את , "פרוס חת�" ל!כ כשסיפרו על  .בעל בנק בפרשבורג, מפני שהיה לו דוד גביר נודע, שנית, "סופר

 *  !ני ועשיר היית כמו דודורה ידעת כמואילו ת, מילא. !כ ל להתגאות כ!במה יש ל, אינני מבי�: "השמש ואמר לו
  ?!ס שלומה הוא היח,  א� כ�* כמוני !עשיר הנו !אבל א� תורה יודע אתה כמו דוד.  במה להתגאות!היה ל

  

  ) 'ז(" ורבאל תפרוש מן הצ" 
אחינו כל "נה במלי� מתחילה הפיסקה האחרו, שאומרי� בשני וחמישי אחר קריאת התורה,  "�ויהי רצ"בתפלות של  

י� וזבמקו� שיהודי� אח, "אחינו כל בית ישראל"� במקו� שיש כש.  "�ויהי רצ"בלי הפתיחה , סת�" בית ישראל
  ) ובסאסמלייב משה רבי (      . � היאורצ עת עת וה, שמי� מילא ג� רצו�מיש כבר , ה ובאחדותוודבוקי� זה בזה באהבה באח

  

  ) 'אי(" ל המבטל את התורה מעושר סופו לבטלה מעוניוכ, סופו לקיימה מעושרכל המקיים את התורה מעוני "  
הרי זה באמת ,  דבר מוב� הוא*עני סופו שֵי, שא� לא ירצה ללמוד בעוד הוא עשיר, העונש שבו מאיימי� על האד�

הוא  עונש  מה *כי ג� בהיותו עני יהיה מתבטל מלימוד התורה , אבל האיו� שמאיימי� עליו. יובעונש גדול לג
?  לי לפחדישוכי מה : אלא העשיר הרי יש לו ברירה לחשוב בלבו ? כ� לא רצה לעסוק בתורה הרי ג� לפני? בשבילו

וממילא , "כל המקיי� את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר"ו,  הרי אוכל אז להתיישב ולעסוק בתורה?א אענימש
,  א� לא תהיה לומד מתו! עשירות*"מבטל את התורה מעושרכל ה" : �מיכ� מתרי� בו החכ על. אשוב להיות גביר

וממילא כבר , יינטל ממנו בכלל הרצו� ותחסר לו היכולת ללמוד, ופו לכשיגיע לידי עניותס *"  לבטלה מעוניפ!סו"
   ) טובש� י ישראל בעלבר(                         "  כל ני וחסרעיו מיישאר כל י

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