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  שבועהת הגיגים מפרש
 )יב' דברים ז(" והיה עקב תשמעון"

, הֶ�הקדוש שמ" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"אומר ה? יש כא�א� כ� איזו שמחה , )ז' ר יא"ויק(" אי� והיה אלא שמחה"ל ש"למדונו חז
אז ישמח לבו ויגל רק ',  אשר צוה הכלכלכלכלישמור לעשות את ר שאאי� לאד� לשמוח אלא כמעיר לנו ש, אדו� הנביאי�

, כללאי� לו לשמוח , בי� מצות לא תעשה בי� מצות עשה,'אחת ממצות המלקיי� אפילו אבל כל עוד שיחסר , כבודו
  . )ב' קהלת ב(? "ולשמחה מה זה עושה"עליו אמר שלמה וא� הוא בכל זאת שמח 

  

  )יד' דברים ז(" ועקרה ובבהמתך ברוך תהיה מכל העמים לא יהיה בך עקר "
�ָבמפני שָל היא ה עקרההיתרבקה אמנו ל במדרש שהסיבה ש"אמרו חז, אלא? מה הקשר בי� תחילת הפסוק לסופו 

רבקה  �תפילתשבזכות שלא יאמרו וזאת כדי , )'בראשית כז( "אחותנו את היי לאלפי רבבה" ובני ביתו ברכו אותה יַהִחא
אבל . בני�ריבוי את ע� ישראל ברכו ביכל העמי� , "כל העמי�ברו& תהיה מ: "אמר הכתובכא� ג� . התברכה בבני�

 העמי� ל ברכתגלכדי שלא יאמרו שב, � עקר ועקרההיהיה בבתחילה ל ש'ברכת� יגזור האהיה חשש שבעקבות 
 ובר& ואהב& וברכ&": פסוקה� היתקיי� בד שלהתפלל עישראל צטרכו יו, ריבוי הבני�זו של פעה ה� ההשהבאה ל

, בכל זאת, "ברו& תהיה מכל העמי�"לכ� מרגיע הפסוק ואומר שלמרות ש, ורבקהיצחק ע� היה פי שכ, "פרי בטנ&
 ) נחל קדומי�'ה לעתי� בינ(           .� ריבוי זרעה מיד יהיה ל אלא"ועקרה ובבהמת& לא יהיה ב& עקר "
  

  )טו' דברים ז(" וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שונאיך"
מצינו אלא ש? מה הסיבה. "ונתנ�", בלשו� נתינהנאמר ולבסו( , "לא ישימ�", בתחילה לשו� שימהנאמר בפסוק 

, "לא ישי�", בתחילה לשו� שימה, כא�ג� ". ולא ית� עליה לבונה, לא ישי� עליה שמ� ":אמר נבמנחת חוטאש
, )בכל כמות (המנחה במשהואת  ששמ� פוסל ):מנחות נט(על כ& בגמרא ודרשו ". ולא ית�", בלשו� נתינהנאמר ולבסו( 

עד , "לא ית�"שנאמר משו� , בכזיתדוקא אבל לבונה פוסלת . הואשכל משמע ב, ושימה, "לא ישי�"משו� שכתוב 
ישימ�ישימ�ישימ�ישימ�לא , וכל מדוי מצרי� הרעי� אשר ידעת" :לפי זה יש להבי� את הפסוק כ&. ר חשובשיעו, נתינהשיהיה שיעור 

 )ב"הנצי(    . כדי שיעור נתינה, במדה נכבדה, " בכל שונאי&ונתנ�ונתנ�ונתנ�ונתנ�",  על אויבי&אבל, היינו אפילו משהו, "ב&ב&ב&ב&
  

  )כו' דברים ז(" ולא תביא תועבה אל ביתך"
, גאווההשהרי אי� ל& תועבה מתועבת , "א תועבה אל בית&ולא תבי"של " לא תעשה"המכניס גאווה לליבו עובר ב

, ומה המכניס גאווה לתו& ביתו כ&: והלא דברי� קל וחומר. )ה, ז"משלי ט(" כל גבה לב' תועבת ה": שכ� כתוב
  )ב'לוי יצחק מברדיצ' ר(                .המכניס גאווה לתו& ליבו על אחת כמה וכמה

  

 )א' דברים ח("  תשמרון לעשות למען תחיון ורביתםהיום כל המצוה אשר אנכי מצוך"

כלי כלי כלי כלי "מסביר ה ?"תשמרו� לעשות למע� תחיו� ורבית�" ,סיי� בלשו� רבי�מו, "מצו&" ,תחיל בלשו� יחידפסוק זה מ
 וכ� יחיד שעשה תשובה ,להכריע את עצמו ואת כל העול� לכ( זכותיכול אפילו יחיד שעשה מצוה אחת ש" יקריקריקריקר

תשמרו� ", והמשי& בלשו� רבי� ,יחידשו� לב ,"אשר אנכי מצו&"הכתוב  אמר � לכ,ול� כולו לו ולכל הע�מוחלי
ממצוה זו גיע התועלת תהמצות ואת יד דומה כאלו רבי� שמרו המצוה של היח כי שמירת "לעשות למע� תחיו�

   .לכול�
  .  ה.ב.צ.נ.ת אב 'כא ע"נלב   ל"ז מזל בת חמו בן סימונה מרת נ"לע

  

    .  ה.ב.צ.נ.ת אב 'גכ ע"נלב   ל"ז סמרה בר שלום וסףי 'ר  נ"לע  
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  

 )ט' דברים ח(" ארץ אשר לא במסכנת תאכל בה לחם"

, סיבותויש לכ& שתי  , כעניי�ה� מתנהגי� גדולי� שה� עשירי� למרות שיש בני אד� שהקדוש " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מעיר ה
� מימצמצכבר עתה  ,לכ�, ניועתדרדרו לוי� ו עסקיהחשש שמא יתמוטטלמרות שכעת ה� עשירי� מקנ� בה� ה' א

כלפי סוג זה של עשירי� בא .  וינקר את עיני הסובבי�ה שהוא עשירֶאכדי שלא יָרסיבה שניה היא , יה�הוצאותאת 
שאי� מקו� תוכל לאכול בהרווחה ולא במסכנות היות , " תאכל בה לח�אר* אשר לא במסכנת: "הכתוב ואומר

שאז יש עשירי� ויש עניי� כי כל אחד , שר באר* אינו נובע מהשתדלות האד�מכיו� שהעו, חששות שהזכרנול
 באר*תלוי כיו� שהעושר ו, "לא תחסר כל בה: "אלא העושר נובע מהישיבה באר* שנאמר, משתדל בצורה אחרת

ש ג� אי� לחוואי� חשש לניקור עיני הסביבה ו, א� כ� כול� עשירי�, לכ� הוא מחולק לכול� בשוה, ונובע ממנה
  ". כל בה: "שנאמר, נכסי�העושר והממנה הרי כי , כל עת היות� באר*עסקיה� להתמוטטות 

  

  )י' דברים ח(" על הארץ הטובה אשר נתן לךלוקיך -א' את הוברכת ואכלת ושבעת "
ומבקש מה� אחר הסעודה עוברי� ושבי� מאכיל את ההיה ו, אורחי�מלו� , ע אשלשאברה� אבינו נטבמדרש מסופר 

האכיל את אברה� : לכאורה. הארוחהכס( מלא בדמי מתבקש לשל� ומי שסירב היה , על המזו�לקי� 'לאהודות ל
  ? מזו�אחר כ& תשלו� עבור המה� תבע  זכותבאיזו  וא� כ� ,צדקהאלא בתורת , לא שו� תנאי לאורחי�ה
* רוהא "שני אומרוכתוב " ואההאר* ומל' לה"כתוב אחד אומר : השני פסוקי� הסותרי� זה את זבתהילי� אלא שיש  

ומי שאוכל בלא ברכה , "האר* ומלואה' לה"', שבאמת הכל שיי& לה, ל"חזסבירי� מ, אלא? כיצד, "נת� לבני אד�
ורשאי כמי שקנה אותו הרי נעשה  ,"* נת� לבני אד�רוהא" ,שמבר& על המזו�אחר אבל , ה"הקבכביכול גוזל מ

רשאי והוא באמת ,  נחשב האוכל של אברה�על המזו� הרי אזיברכו נו אביהאורחי� של אברה� לפיכ& א� . לאכלו
אי� וה " הקבו שלכל מוסי( להישאר בבעלותואהמזו� שה האורחי� מסרבי� לבר& הרי ש�& אא. וותר על השכרל

  )פרשת דרכי�(               . מיטבהשישלמו מ, איפוא, ובדי� הוא, במתנהלה� אברה� רשאי לתתו 
  

  )יד' דברים ח(" לקיך-א'  את הורם לבבך ושכחת"
 לבו של אד� מתגאה ,השפע ורבוי השלוהגודל כי מתו& ,  ולהתמקד בטפלהעיקראת להשכיח גורמת לאד� הגאוה 

א� "ה " שלמה עאמרועל זה , טפלי�כחפצי שמי� את עיקר ושל האד� לכל חפציו את ויצר הרע מתגרה בו ועושה 
  )רבינו בחיי(                       .)'הלת יק(" רוח המושל תעלה עלי& מקומ& אל תנח

  

  )ה' דברים ט(" כי ברשעת הגוים האלה אתה בא לרשת את ארצם לא בצדקתך וביושר לבבך"
ו יהאר* ובני ישראל לא ההיו צדיקי� לא היו מגורשי� מ, יושבי האר*, הגויי�אילו ש, לכאורה ,נראהמפסוק זה 

, אאל ?הבטיח לה� את האר*בה  ואבותל'  שנשבע ההשבועהע� היה מה י, רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימקשה , א� כ�, יורשי� אות�
, בכל זאת היו מגורשי� מ� האר* לטובת בני ישראל,  גמורי�הגוי� הרשעי� היו צדיקי�שג� א�  ,רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימתר* 

ולתת יטיב עמ� להה "קבאלא שצדקת הגויי� היתה גורמת ל, פקדו� ביד� מזמ� הבטחת האבותהיא רק כי האר* 
  . "האר* ומלואה' לה"כי בתמורה אר* אחרת לה� 

  

   )יט' דברים יא(" ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך"
 ואדעת& את רוצי� להפיס , ה� יושבי� בבית&ר שכא ,"בשבת& בבית&"& התורה לא רק ר בדולמדו את בניכ� שילכ

ח שישארו ותיטע בה� תורה ומצות עד שתהא בט, "בדר&בלכת& "אלא ג� , ישי� מפני& ואינ� רוצי� לצער&ימתב
    )חת� סופר(              .    תל& בדר& כל האר*לאחר שכשלא תהיה עוד בחיי� וג� יהודי� נאמני� ויראי שמי� 

  

 )כא' דברים יא(" למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה"

 על האדמה משמע אבל בחוצה  על האדמה משמע אבל בחוצה  על האדמה משמע אבל בחוצה  על האדמה משמע אבל בחוצה """"רבו ימיכ� וימי בניכ�רבו ימיכ� וימי בניכ�רבו ימיכ� וימי בניכ�רבו ימיכ� וימי בניכ�למע� ילמע� ילמע� ילמע� י: ": ": ": "תמה והכתיבתמה והכתיבתמה והכתיבתמה והכתיב, , , , אמרו ליה לרבי יוחנ� איכא סבי בבבלאמרו ליה לרבי יוחנ� איכא סבי בבבלאמרו ליה לרבי יוחנ� איכא סבי בבבלאמרו ליה לרבי יוחנ� איכא סבי בבבל
        ))))ברכות חברכות חברכות חברכות ח((((אמר היינו דאהני להו אמר היינו דאהני להו אמר היינו דאהני להו אמר היינו דאהני להו . . . . אמרי ליה ה� מקדימי� ומחשיכי� לבי כנשתאאמרי ליה ה� מקדימי� ומחשיכי� לבי כנשתאאמרי ליה ה� מקדימי� ומחשיכי� לבי כנשתאאמרי ליה ה� מקדימי� ומחשיכי� לבי כנשתא. . . . לאר* לאלאר* לאלאר* לאלאר* לא

משמע דווקא  "למע� ירבו ימיכ� וימי בניכ� על האדמה: "תמה הלא כתוב ,אמרו לרבי יוחנ� שיש זקני� בבבל[
  "]זוהי הסיבה, א� כ&: "אמר, הכנסת ת לבי� ומחשיכי�ה� מקדימיש ולו אמר. לאר* לא* אבל בחובאר* ישראל 

, א� כ�, הסתייגותשו� ללא  "על האדמה"מבטיח אריכות ימי� רק פסוק ה הרי ,על תירו* זה" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"הקשה מ
שעתידי� בתי "ל "ומתר* על פי מה שאמרו חז? הבי� רבי יוחנ� שג� לבאי בית הכנסת מובטחת אריכות ימי�מהיכ� 

* חובכנסיות שההאדמה של בתי , &כ� וא )מגילה כט(" שראליר* שיקבעו באאר* ל* כנסיות ובתי מדרשות שבחו
, הקרקעה� הבני� וה�  ,כנסיותהבתי את ' עתיד יקבע השב, ל"לפי חז, מובטח שהרי ,שראליר* היא אדמה של אאר* ל
המשכי� לכ�  ו,שראליר* חלק מאדמת אכנחשבת האדמה ההיא אדמת קודש היא וכבר כעת , &כ�  וא,שראליר* אב

 ומקויי� בו " לאבות�'על האדמה אשר נשבע ה"והמעריב בכל יו� לבתי כנסיות דומה כאילו בכל יו� הוא עומד 
  ". לאבותיכ� לתת לה�'למע� ירבו ימיכ� וימי בניכ� על האדמה אשר נשבע ה"
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