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  שבועהת הגיגים מפרש
  )לז' כהויקרא (" ובמרבית לא תתן אכלך"

 התאוה שבו גבולכי כשאד� הול� אחר גרונו ויטה , לא תרבה בו, כל� שהוא דבר שהורשית לאכולו אפילו א,פירוש
הואו, כשמתרבה תאבו� המורגש מתמעט תאבו� הרוחני, כי כשזה ק� זה נופל, בזה יחשי� אור הנפש, למותרות

  )אור החיי�(                       .לא להנאת ההרגש, ) כה'משלי יג(צדיק אוכל לשובע נפשו : "מאמר הכתוב
  

  )מח' כהויקרא ("  את שמיכם כברזל וארצכם כנחשהונתתי"
?) כג'דברי� כח( "שמיכ� כנחשה וארצכ� כברזל"� והפסדר משה באמר  כי תבא שתבפרמדוע , "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"שואל ה

כנגד בית היא כי תבא שת פרבעוד ש ,כנגד בית ראשו�היא זו בפרשה תוכחה ה שהמפרשי�רוב וסכ� על ומסביר שמ
 שעבדו לכוכבי� ומזלות ,לשמי�היה עיקר חטא� ש ראשו� בבית, לכ� .ידוע שהברזל קשה מ� הנחשתעוד  ו.שני

יגלו: "� מ� האר# כמו שנאמר לכ� יהיו השמי� קשי) יח'ירמיה מד( " השמי�למלאכת אז חדלנו לקטר ומ�: "שנאמר
 לא עבדו עבודה זרה והיתה עיקר רעת� באר# על ידי ,בבית שני אבל .) כז'איוב כ( "שמי� עונו ואר# מתקוממה לו

  .  על כ� תהיה האר# קשה לה� יותר מ� השמי�, ותשחת האר# כמו בדור המבול,ביניה�שנאת חנ� ומריבה שהיתה 
  

  )ג' כוויקרא ("  בחקתי תלכואם"
,  תירוצי�$42לא פחות מ הקדוש "אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מביא ה "הליכההליכההליכההליכה"לשו� מדוע מובא עניי� לימוד התורה ב, ל השאלהע

כי עסק המצות יכול להיות שיהיה , מה שאי� בעסק המצות, להודיע מעלת עסק התורה שיש בו: "אחד מה� הוא
" עסק התורה"אבל מצות , יו� פשעוולא תזכרנה צדקתו ב, ויגרו� החטא וימיר כבודו לבסו',  פועל ועושהאד�

 מכבה מצוה ואי� עבירהכי " :על דר� אומר�, ויל� עמו צדקו, "צדקתו עומדת לעד" כי כל העוסק בתורה מבטיחו
   ". בה בלכתו לעול� העליו�ללכתללכתללכתללכתויזכה ,  לבטל זכותה של תורה)סוטה כא( "עבירה מכבה תורה

  

  )יג' כוויקרא ("  אתכם קוממיותואולך"
ו " תיות באותסייממו, "� בחקותיאאאא", '"אלאות במתחילות , בפרשתינו,  מעיר את תשומת לבנו שהברכותיייירבינו בחירבינו בחירבינו בחירבינו בחי

פרשת , מאיד�ו. ו"' ועד תי"קיימו כל התורה כולה מאלילישראל בזמ� שיגיעו להורות שהברכות , "תתתתקוממיו"
והוא חצי , "ההההבהר סיני ביד מש" ,א"האות במת סיימו, " תשמעו לילאא� וווו", ו"ואאות  בהתחילמהאלות הסמוכה לה 

זהו. ה לא יתש�"למרות שמגיע לישראל הקללות הקב, כלומר )תהלי� צא( "עמו אנכי בצרה: "ועל ש� שכתוב, הש�
כדי לאיי� על הבריות הוא רק , וכ� באלות של משנה תורה,  פסוקי הברכות ממספרפסוקי האלות רבשמספר 

    .ת פורענות באמת מדה טובה גדולה ממדא�,  ברבוי הקללותהעבירותולהפחיד� על 

  

  ) כט' וכויקרא (" ואכלתם בשר בניכם" 
ואכלת� " הכתוב את. רש את כל הקללות שבפרשת התוכחה ולהופכ� לברכותוהיה ד, ל"טרטי� זצסרבי יהודה צבי מ 

. מצוהבדר� התורה וה, ר שיזכו לכ� שכל בניה� אחריה� ילכו בדרכיה�כתוב מבֵ(ה היה מסביר ש "בשר בניכ�
  . ללא כל חשש ופקפוק, "ואכלת� בשר בניכ� : "עוד ולאכול אצל בניה� בשרס יוכלו ההורי� ל,ומכיו� שכ�

  

   ) לו'כחויקרא (" וחי אחיך עמך, יךקל-אל תיקח מאתו נשך ותרבית ויראת מא"
יחלפו לה� המלוה חפ# שהימי� , ה בריביתאהלובשכ� ? לעני� נש� וריבית, "וחי אחי� עמ�" הכתוב �מסמדוע  

וה חפ# שהימי� יחלפו לה� באיטיות ואילו הלֹ. תופחת ועולה, שהרי בכל יו� ויו� הריבית בגי� חובו, מהר
אל תקח מאתו נש� ": וזהו איפוא מה שהזהירה התורה . ויצטר� לשל� יותר, בכדי שלא יתפחו חובותיו, ובמתינות

 )האלשי� הקדוש(          .יו לזה ימי� ארוכי� ולזה ימי� קצרי�לא יה,  חייכ� יהיו שוי�$  "וחי אחי� עמ�"ואז , "ותרבית
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )לב' כזויקרא (" 'וכל מעשר בקר וצאן כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש לה"
וכפי המקובל כנגד , בעוו� מכירת יוס' על ידי האחי� נגזרה הגזירה על הריגת� של עשרה הרוגי מלכות, כידוע

שהרי לפי החשבו� לא , אלא שהדבר לכאורה תמוה .נהרגו עשרה מגדולי התנאי�, פו במכירהעשרת האחי� שנשתת
בנימי� שהיה , שהרי משני� עשר השבטי� נפקדו יוס' עצמו, נשתתפו במכירתו של יוס' אלא תשעה מהאחי� בלבד

  ?  ולא על תשעה נגזרה הגזירה על עשרה הרוגי מלכות�כ� מדוע א, וג� ראוב� שביקש להצילו מיד�, ע� אביו
 כידוע האחי� �א,  של יוס' אכ� נשתתפו רק תשעה מהאחי�תומכירשבע " זירבי שמשו� מאוסטרפוליארבי שמשו� מאוסטרפוליארבי שמשו� מאוסטרפוליארבי שמשו� מאוסטרפוליאמסביר 

לפיכ� נגזרה הגזירה ,  היה שות' לאותה מכירה,כביכול, א' הואוה בכבודו ובעצמו "צירפו למני� עשרה את הקב
ואותו עשירי . ה"והעשירי כנגד הקב, ה$תשעה מה� כנגד תשעה מהאחי� שבטי י, שיהרגו עשרה תנאי� קדושי עליו�

וכפי שנרמז בדר� מופלאה בפסוק , היה התנא הקדוש רבי עקיבא, ה בעצמו"שנגזרה עליו מיתה כנגד הקב
כל אשר יעבור תחת ", ועה בקר וצא�'ררררהיה 'ששששקיבא 'עעעעת 'מממממה 'ללללי 'ככככ'וווו $" ר וצא� בקרררר""""ל מעשל מעשל מעשל מעש""""וכוכוכוכ ":שבפרשתינו

" העשירי'"אול� , מיתה תחת אחד מ� השבטי� שהשתת' בהו כל אחד מתשעת הרוגי המלכות נקנסה עלי $" השבט
 .ה בכבודו ובעצמו" קידש את עצמו למות תחת הקב"'קודש לה"רבי עקיבא שהיה ההרוג העשירי  $
  

  )  יא'כוויקרא ( "תי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכםונת "
ולפעמי� הוא ג� נמאס  ,הרי הוא נעשה קל בעיניו ,כי הנה כאשר אד� נמצא זמ� רב אצל חבירו, יש לפרש בדר� רמז

 .) יז'משלי כה(" הוקר רגלי� מבית רעי� פ� ישבע� ושנא�:"וכמו שאמר שלמה המל�. פטר ממנוומחכה הוא לה, בעיניו
, "ולא תגעל נפשי אתכ�"ע� כל זה , א' על פי שאת� משכני בתוככ�" ונתתי משכני בתוככ�: "וזהו שאומר הכתוב 

   )תורת הפרשה(                              . אלא אמשי� לאהוב אתכ�, אל לכ� לחשוש שמחמת ההרגל והשיגרה אמאס בכ� חלילה
  

  )מאוצרינו הישן( 'ה פרק – פרקי אבות
 ) 'י" (עה בחכםשבעה דברים בגולם ושב" 

 :מפני מה מפרטת המשנה שבעה יתרונות של החכ� ואומרת: �"אחד מ� המשכילי� שאל פע� אחת את המלבי 
? "וחילופיה� בחכ�"לפרט את שבעת חסרונותיו של הגול� ולומר . להיפ�, והרי יכולה היתה" וחילופיה� בגול�"

  . פ�יהיה הגול� שואל מפני מה לא נאמר לה ג� אז ,שאילו היתה המשנה עושה כ�, �"השיב לו המלבי, משו�
  

  ) 'י" (ועל מה שלא שמע אומר לא שמעתי" 
  ". איני יודע מה מלמדנו: "י את המלי�"לעיתי� קרובות אנו מוצאי� ברש 
  . ת הוא מלמדנו את מידת העניו+$י בזה הרבה מאוד "אבל באמת מלמד אותנו רש 

  

  )'יא" (ןחרב בא לעולם על עינוי הדין ועל עיוות הדי"
כאילו "מפני מה . )'סנהדרי� ז(" לעול� יראה דיי� עצמו כאילו חרב מונחת לו בי� ירכותיו: "ובזה מסתבר מאמר הגמרא

חרב באה לעול� על עינוי הדי� : "שיהא הדיי� זוכר תמיד ורואה לפניו את המאמר, אלא הכונה היא? "חרב מונחת לו
   )תוספת ברכה(                               ". ועל עיוות הדי�

  

  ) 'יג" (זו מידת סדום, ויש אומרים. האומר שלי שלי ושלך שלך זו מידה בינונית" 
אינו רוצה לקחת דבר מאחרי� ואינו רוצה לתת דבר , שלי שלי ושל� של�"א� אד� יחיד הוא האומר , "האומר" 

החברה כולה תתחיל ללמד , רבי�א� ה, "ויש אומרי�", אבל. ואפשר לסבול אותה, "זו מידה בינונית"הרי , לאחר
שבו יהיו , הרי עשוי סדר עול� כזה להביא לידי משטר של סדו�, "זו מידת סדו�"הרי , ולהנהיג את העקרו� הזה

  ) לחמי תודה(                    . העניי� גוועי� ברעב
  

  ) 'טז" (ארבע מידות בנותני צדקה "
כי א� ליד� המלאה ... וקינו לא לידי מתנת בשר וד�ל$א' ונא אל תצריכנו ה: "רבי משה לייב מסאסוב היה אומר 

הרי , "מלאה"א� היא , כי ידו של בשר וד�. ג� יחד" מלאה ופתוחה"היד , ריבו� העולמי�, רק אצל�,  "והפתוחה
  .הרי איננה מלאה, "פתוחה"וא� היא , "פתוחה"לצערנו איננה 

  

  ) 'כ" (זו מחלוקת הלל ושמאי, איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים"
רק אנשי� גדולי� ". זו מחלוקת הלל ושמאי, איזו היא מחלוקת שהיא לש� שמי�: "י� היה אומר'רבי חיי� מוולוז

מ� הראוי שאפילו ממיני , ואילו בני אד� קטני� כמותנו. כהלל ושמאי מותר היה לה� לנהל מחלוקת לש� שמי�
  .מחלוקות כאלה יהיו בורחי� כמפני הדליקה

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

   ב"רצוג בקרית ה" תורת ישראל"בית כנסת   14:00 - יום שישי
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