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

 

  הגיגים מפרשת השבוע
  )א' ויקרא כה("  לאמר סיניבהראל משה ' וידבר ה"

כי תבואו אל האר� אשר : "הקדוש שהכתוב אומר בהמש�" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מבאר ה?  במצוה זו"הר סיני"זכר מדוע מו
הר "וידוע שלפני מעמד , "לא תחונ�"מדי� ,  חנ�מתנתגוי אסור לתת לש) עבודה זרה כ( בגמרא ולמדנו, "אני נות� לכ�

וכבר יכולי� ה�  "ישראל"קיבלו מעמד של , "בהר סיני", תורההאחר קבלת היה לישראל די� של גוי ורק ל" סיני
  ". אשר אני נות� לכ�"מש� כדי להצדיק את מה שאומר בה "בהר סיני"כ� מקדי� הכתוב ואומר ל, לקבל מתנת חינ�

  

  )ב' ויקרא כה(" ' הארץ שבת להושבתה"
חשש היות ש ',מדת האמונה והבטחו� בהאת ישראל בהיא להשריש ת השמיטה שטע� מצו" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"האומר 
ישכחו יצליחו בעבודת� ויקטפו את יבול�  וכאשר ,ותת האדמה הטבעיוה פ� בבוא� אל האר� יתעסקו בעבוד"הקב
,עשה לה� את החיל הזהאשר כח� ועוצ� יד� שכל יבול� הוא בזכות יחשבו עד ש ממנוור בטחונ�  ויס'את ה

וידוע ,  עבודת האדמהלשהטבעי מסלול הוציא� מ� הל' גזר הלכ� . עליהויחשבו שהאר� שלה� היא וה� הבעלי� 
כדי שלא  לאדמה לנוח ני�השלישית נותשנה בוה תאוע וזרול� ייתשנד את האדמה במש� עֵ%האומות לשאר שדר� 

שהאדמה לא תוכחש אלא מידי שנה בשנה אני מבטיח� ו "שש שני� תזרע שד�"ה אמר "הקבואילו , אותה להכחיש
שית לא יבשנה השזי א ,רצופותשש שני� אדמה במש� ה ת א שזרעשאחר ,נס בתו� נס, ויתרה מכ�, חהוכתת וסי& ת

וצויתי את ברכתי בשנה הששית ועשת את "כח שנאמר ' ה יוסי& לה הששית בשנה ,אדרבה, אלאכחש תורק שלא 
ה� עיני ועל ידי זה יהיו "כי לי כל האר�"ישראל דע  יויראועל ידי כל המופתי� הללו אשר ". התבואה לשלש השני�

  . תמיד ויבטחו בו' כדי שיהיו עיניה� נשואות אל ה�יומידי ירידת המ� ראינו בעת  כמו ש'נשואות אל ה
  

   )ב' כהויקרא ( "'שבת להושבת הארץ " 
שמיטה הש" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"הר יבסמ . )י' ויקרא כה( "יובל היא תהיה לכ�" ואילו ביובל נאמר "'שבת לה"בשמיטה נאמר 
קדושת היובל תלויה ואילו  ,"'ת להבש"בה בית די� ולכ� נאמר הכרזת השבת ואיננה תלויה בכמו הקדושתה קבועה 

   .חמישי� תוקעי� בשופר ביו� הכפורי�שמוני� שבע שמיטות ובשנה הלאחר  �דיהבית בהכרזת ישראל וע� ב
  

  )י' ויקרא כה("  תהיה לכם היאיובלוקראתם דרור בארץ לכל יושביה "
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (ומה שמה יובל שמה על ש� תקיעת שופרומה שמה יובל שמה על ש� תקיעת שופרומה שמה יובל שמה על ש� תקיעת שופרומה שמה יובל שמה על ש� תקיעת שופר, , , , שנה זו נבדלת משאר השני� בנקיבת ש� לבדהשנה זו נבדלת משאר השני� בנקיבת ש� לבדהשנה זו נבדלת משאר השני� בנקיבת ש� לבדהשנה זו נבדלת משאר השני� בנקיבת ש� לבדה""""

רק לאחר " יובל"הש� הכתוב את כי לא הזכיר , דרורהעל ש� " יובל" סובר שהסיבה לזה שהשנה נקראת ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב
 הכתוב ואמר, יהיו כול� בני חורי� לדור בכל מקו� שירצוכוונתו שש, "וקראת� דרור באר� לכל יושביה"אמר ש
'ישעיה כג( " מרחוק לגורהיובילוה רגלי"כפי שאמר הנביא ,  איש אל אחוזתו ואל משפחתוכלל ָבשבה י', "יובל היא"

ועל "אמר עוד ו, ) ז'ישעיה יח( "צבאות' יובל שי לה", שוני�בלשו� הזה בעניני� � פסוקי� רבי� שמשתמשי� ישנו ,)ז
  . ) ח'ירמיה יז( "יובל ישלח שרשיו

  

  )כא' ויקרא כו("  תלכו עמי קריואם"
לחה ויבי� שההצשיתבונ� בעצמו וישית אל לבו , התורה מצפה מהאד� שג� לאחר שהוא מצליח בעסקיו ובעניניו

, )'דברי� ט(" לא בצדקת� וביושר לבב�: "שכתובמו וכ, 'המאת  חסדאלא היא מעשיו הטובי� בזכות זכותו ואיננה ב
ולא , אי� זה אלא מצד חטאושויחשוב ', יודה עלי פשעו להיבי� וש, רעי� ומקרי�יבואו עליו צרות , חלילה, א�ו

ר'ְסָווא� באלה לא ִת"וזה שאמר , י& לו מאותו מקרהה יוס"הקבכי א� יתלה זה במקרה הנה , שיתלה אות� במקרה
 בזאת לא תשמעו לי והלכת� עמי בקרי והלכתי וא�"וכ� אמר עוד , "לי והלכת� עמי קרי והלכתי א& אני עמכ� בקרי

  )רבינו בחיי(                              ". עמכ� בחמת קרי
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

   ) א'כהויקרא ( " אל משה בהר סיני'וידבר ה"
        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (שמיטה אצל הר סינישמיטה אצל הר סינישמיטה אצל הר סינישמיטה אצל הר סיני    מה עני�מה עני�מה עני�מה עני�""""

התפנות כדי שיוכלו עובדי האדמה להוא מצות השמיטה ל� מיטעשאחד ה כתבו המפרשי� הנשה, אפשר לומר
רבא לרבנ� במטותא מינייכו ביומי ניס� אמר לה� "שרא גמבוהנה מצינו , ק באותה שנה בתורהועסמעבודת� ול
בבקשה , אמר רבא לתלמידיו(, :) להברכות( " כולא שתאזונייכובמ קמאי כי היכי דלא תטרדו תתחזו לאוביומי תשרי 

כדי , בעונת דריכת הגת ובית הבד, ולא בימי תשרי, שהיא עונת הקציר, לא בימי ניס�, מכ� אל תבואו אלי ללמוד
צא יו, חסרו מלימוד�ה� � בשנה י חדשימש�שב, זההחשבו� הלפי ). שלא תהיו טרודי� בפרנסה במש� השנה

את ישלימו הזו שנה השבמש� כדי , שנת השמיטה, יתעיהשבה שנהבאה לכ� , ב חודש"שבמש� שש שני� חסרו י
" אצל הר סיני", יינו טע� השמיטהדה ,"עני� שמיטה"י "י התשובה לשאלת רשהווז. י� שהחסירוב חודש"יאות� 

   ) א"קדומי� להחידנחל (                          . להשלי� מה שחסרו בלימוד התורה שניתנה בסיני
  

   )לה' כהויקרא (" ובו והחזקת יד טה ומיךוכי ימוך אח"
 לעזור למישהו כל אחד דוחהכאשר יש צור� , משו� שבדר� כלל. "והחזקת בו", שו� יחידפונה אל האד� בלהתורה 
עלי� , כלומר, ידלכ� מדברת התורה בלשו� יח. יר יותרעשבטענה שהשני קרוב יותר או , לחבירואותו ושולח אותו 

   )הקדוש" י�שאל"ה(          . פטור את עצמ� בטענות שונותלא תוכל לק את העני ויחזהמוטלת החובה ל
  

   ) יז'כוויקרא ( "דף אתכםרואין ונסתם ו" 
 )'קהלת ג(" לקי� יבקש את נרד&+והא"הרי אמר הכתוב ,  בר�?"ואי� רוד& אתכ�"יש להבי� מה טיבה של הקללה 

. "נרד&" מצד היותו יש לו לנרד& לצפות לישועה קרובה ומהירה, "צדיק רוד& רשעשאפילו ", על כ�וחכמינו אמרו 
   )א"גרה(            . "נרד&"היות לשל ו  הזזכותלו השלא תהיה לכ� אפי, "ואי� רוד&". זוהי אפוא הקללה

  )מאוצרינו הישן ('הפרק  - הגיגים מפרקי אבות
 ) 'א (" את העולםםוב לצדיקים שמקיימיטוליתן שכר "" 

חד אא� ו. ת� קיי� העול�ושבזכ,  צדיקי�ו"ר ישנ� לו שבכל ד, שאל אד� את רבי וול& מסטריקוב, בידינוקבלה
 הרי אי� אד� נעשה ?ד� לכ�ו� אחד קויכ� היה הצדיק הזה יה, כ� א�. א במקומו צדיק אחרב, ולמולער מה� נפט

 ו" יותר מלווא� כ� נמצא ממילא שהי, ר היה צדיקבי ג� אתמול כהר, וא� הוא היה צדיק ג� אתמול, צדיק ב� לילה
כ� ג� , כש� שכל דור גרוע מקודמו. דור� � דומי� לבניההצדיקי� ג� , לצערנו: השיב לו רבי וול&? צדיקי�

תופס את מקומו כצדיק , רגע שהצדיק מ� הדור הקוד� נפטר מ� העול� הזהבו. הצדיקי� פוחתי� והולכי� בצדקות�
 . ת צדיקו� אתמול עדיי� היה רחוק מאוד מלהיויבש, ניק כזה+ו" ל,תמי�

  

 ) 'י ("ל כענין ומשיב כהלכהאשו... חכם"

פע� אחת פנה אליו הדיי� . שובב גדול,  דומה לרוב הילדי� החריפי� העילויי�דריסק היה בעודו ילברבי חיי� מ
, אבא של�, הנה רואה אתה, קה'מקה חיי'מחיי: סרוהטי& לו מו, די� ר בחדר הבית בשעוי' שהיה יושב אצל ר, הזק�

כל היו� כולו , ואילו אתה, גאו� הדור,  ונעשה גדול בישראלדהיה יושב יומ� ולילה ולומ, שיהיה בריא ויארי� ימי�
 ... הקה מניה ובי'ממשיב לו חיי,  דיי�? ומה תהיה לכשתגדלדאתה משתובב ואינ� לומ

  

 חלוקת קורחמזו , יםמושאינה לשם ש. אימחלוקת הלל ושמ זו ,יםמחלוקת שהיא לשם שמאיזו היא "
 ) 'כ ("ועדתו

: ל"הלל מספרי� לנו מדי פע� בפע� חז שמאי ובית במחלוקת בי� ביתשהמחלוקת האלה הוא  ההבדל בי� שני סוגי
ת קורח מחלוק"כנגד זה ב. בי�רוהמיעוט היה נכנע לפסק של ה,  את הקולות שבהצבעהוספרכלומר ". נימנו וגמרו"

 . יבוא יהודי�רהתייצבו מאתי� וחמישי� איש כנגד רוב של שישי� " ועדתו
  

 ) כב ("מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע"

 ובי� ושהבדל גדול צרי� להיות קיי� בי� תלמידיו של אברה� אבינ, י מי אינו מבי�וכ,  ראשית,שתי תמיהות ישנ� כא�
תלמידיו של אברה� אבינו אוכלי� בעול� : "ה תשובה היא זו לשאלה שנשאלהמ, שנית? רשע של בלע� הותלמידי

, להבדיל, בי�וידיו של אברה� אבינו מכי את ההבדל בי� תל, או הטהפש: רבי בונ�רבי בונ�רבי בונ�רבי בונ�ר הרבי מכ� א ועל? "הזה
 . אלא אפילו באכילת�,  של בלע� אפשר להכיר לא רק במעשיה�ותלמידי
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