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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
   )ד' ויקרא כו(" ונתתי גשמיכם בעתם"
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (תתתת בלילי שבתו בלילי שבתו בלילי שבתו בלילי שבתוכגו	כגו	כגו	כגו	 בני אד� לצאת  בני אד� לצאת  בני אד� לצאת  בני אד� לצאת ר�ר�ר�ר�בשעה שאי	 דבשעה שאי	 דבשעה שאי	 דבשעה שאי	 ד, , , , בעת�בעת�בעת�בעת�""""

תנהג ישעל מנת העול� את ברא ה "כי הקב, תכליתהאינה ה "של הקבסית יההנהגה הנ 	יעניש" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מסביר ה
בעצ� מערכת הוא ש, והטבע. ואושר מרובה עד בלי דיגדולה ברכה וג� בדר� הטבע יכולה לשרות . באופ	 הטבעי

ג� באופ	 יזכה להתבר� , במישור' ל� האד� בדרכי הוכאשר י ',האד� בדרכי התלוי בהתנהגות , נסי� רצופי�של 
י מובטח לה� אז', א� בני ישראל ילכו בדר� ה, "א� בחוקותי תלכו"ישראל בה בני תברכו וזו הברכה שה. טבעיה
י�מכוונ, לקית"לפי מה שסדרה אות� החכמה הא, כי כל דרכי הטבע, במישורעימ� ג� חוקות שמי� ואר! ילכו ש

 לרוב ,ויחשוב, הטבעעל  ומשגיח רמסדהבורא את השלא יטעה האד� וישכח כדי ו. תורה והמצוה לדרכי הי�ומוגבל
 רק �הנסי� האלא ,  תכליתיי�	 ה�אבל אי, נסי�ה מחולל "הקבלכ	 , יוצרהפרד מונ איא עצמו כי הטבע ה,הרגלו

: ל" אמרו חזלכ	. רההיא ידו והשגחתו הטהוהטבע כי , טבעדר� הפעלות הבורא ביבני אד� על מ לבאת להעיר 
ות עוד 	 צריכנפעלות הטבע איי מ�א, נסהפעולות של דר� אות	 מורה שראוי להודות רק לש" הקורא הלל בכל יו�"

שבח  שמ"כל האומר תהלה לדוד בכל יו�: "� מצד שניא. ):שבת קיח( "הרי זה מחר$ ומגד$" ,�היוצר אחרי שבראאת 
   .):ברכות ד( "מובטח שהוא ב	 העול� הבא", ל יו�סדור הטבעי אשר בכהפעלות יעל מאת הבורא 

  

  )ו' ויקרא כו("  חיה רעה מן הארץוהשבתי"
מרו יהודה אבירש".  חיה רעה מ	 האר!והשבתי: " מביא בפירושה את המחלוקת במדרש בכוונת הכתוב				""""הרמבהרמבהרמבהרמב
וברבות הטובה באר! ע כי בהיות השב, בארצ�שלא יבואו חיות רעות , כלומר .מ	 העול� את החיה עבירה י"שהקב

שלא  את החיות שביתה י"היא שהקבדעת רבי שמעו	 אילו ו. ישובאל החיות הוהיות הערי� מלאות אד� לא תבאנה 
 ואומר שלדעתו שיטת רבי שמעו	 היא הנכונה היות 				""""הרמבהרמבהרמבהרמבמוסי$ ". והשבתי רעת החיות מ	 האר!: "מרואכיזיקו 

.ו קוד� חטאו של אד� הראשו	 בריאתתחילתבהיה העול� צב בו למ ,בעת קיו� המצות, תשוב להיותאר! ישראל ש
כמובא  .)ברכות לג( "אי	 ערוד ממית אלא חטא ממית"ל "אמר חזכמ, אד�את  מיתיכולי� להאי	 חיה ורמש מצב בו 

'יה יאישע( " יאכל תב	כבקר ואריה ...ופרה ודוב תרענה"וכ	 , ) ח'ישעיה יא(" ושעשע יונק על חור פת	: "בנבואת הנחמה

טר$ "חטאו של אד� נגזר עליו להיות אחר רק ו, ו$ את האד�טרחיות מותרות ל הוהילא בתחילת הבריאה כי , )ז
 האר! ולכל עו$ השמי� יתולכל ח: "שנאמר, העשב לאכלהרק ת	 יחיות נשלעול� נאמר  הבבריאתשהרי , "ניה�ילש

$ מפני וטרהותר לחיות ל כ�אחר רק ו ) ל'בראשית א( " על האר! אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאכלהרומשולכל 
שישוב השלו� בעול� ויחדל הטר$ ורעת , בנבואת הנחמה, על ימי הגואלולכ	 אמר הנביא . כמבואר ו של אד�חטא

  .  מתחילהבטבע�הבהמה וכל הרמש כאשר היה 
  

  )כא' ויקרא כו("  תלכו עמי קריואם"
תבונ	 בעצמו עליו לה, י� ומשגשגי�צליחד� רואה שענייניו ועסקיו מהאכאשר  היא שדר� התורה מעיר שרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

לא בצדקת� וביושר : "כתובה	 לשוכ, זכותו ומעשיו הטובי�שו� א מה ול"ו של הקבחסדלהבי	 שזהו נובע מו
', להוחטאתו על פשעו קשי� צרי� האד� להודות  י�צבומצרות  האד� עלי� כאשר באאילו ו, )'דברי� ט(" לבב�

וא  ה"מקרה"בדבר האת כי א� יתלה , שקרה" מקרה"ב הדבר ולא יתלה את, וימצד חטאשהכל מגיע לו  ויחשוב
וא� באלה לא תוסרו לי והלכת� עמי : "הכתובשאמר מה וזה , "מקרה"מאותו עוד ה יוסי$ לו "הקבמסתכ	 בכ� ש

 בזאת לא וא�"וכ	 אמר עוד , "והלכתי א$ אני עמכ� בקרי"יגרור הדבר ל" מקרה"א� תאמרו שהכל הוא ב, "קרי
  ". תשמעו לי והלכת� עמי בקרי והלכתי עמכ� בחמת קרי

  

  217 מס עלון  ד"בס

        :::: לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו	 מהעלו	 מהעלו	 מהעלו	 מ
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  )ג' ויקרא כו("  בחקתי תלכואם"
,  תירוצי�42"הקדוש לא פחות מ" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�" מביא ה"הליכה"לשו	 מדוע מובא עניי	 לימוד התורה ב, על השאלה

"  עשאהכאלו עשאה מעלה עליו לא לעשות מצוה ונאנס וחשב אד�" :ל"ז חואמרה שמעל לרמוז אחד הטעמי� הוא 
ואת ",  בחקתי תחשבו ללכתופירושש, "תלכו", לשו	 עתידדיבר ב, "א� בחקתי תלכו: "זוהי כוונת הכתובו, ).שבת סג(

 לאנאנס ו"שג� א� , "חשב אד� לעשות מצוה""זה רומז ל,  למצוותשמירהג� כ	 לעשות תחשבו  ,"תשמרומצותי 
  .מעלה אני עליכ� כאלו כבר עשית� אות�דהיינו  "ועשית� אות�: "נאמר" עשאה

  

  )ח- וכו ויקרא (" ונפלו אויבכם לפניכם לחרב...ונתתי שלום בארץ"
 ,רבי מרדכי הכה	רבי מרדכי הכה	רבי מרדכי הכה	רבי מרדכי הכה	 מבאר".  באר!ונתתי שלו� "ואחר כ�" יבכ� לפניכ�וונפלו א "ומרהיה צרי� לתחילה , לכאורה

  ".יבכ� לפניכ�וונפלו א: " מובטח לכ�אז,  ביניכ� לבי	 עצמכ�,באר!ישרור שלו� הכוונה ש" ונתתי שלו� באר!"ש
  

  )מג' ויקרא כו("  תעזב מהם ותרץ את שבתותיהוהארץ"
על כ� שישראל עלבונה את תובעת מבאר את הפסוק בצורה מעניינת ואומר שבתחילה האר! מקטרגת ו" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה 

כלומר האר!  " תעזב מה�האר! "אזיגלו מעל אדמת� ועשה די	 בחוטאי� יאחר של, וכעת, שמיטותי� את הבטלמ
  . תהיה מרוצההאר! היינו ד "ותר!"ל עוד על ביטול שבתותיה וולא תקבתפסיק לקטרג 

  'ה –הגיגים לפרקי אבות 
 ) יג(" זו מידת סדום, ויש אומרים. ה בינוניתדהאומר שלי שלי ושלך שלך זו מי"

? אי� מסבירי� הבדל זה, "ו�סדזו מידת "סוברי� שי	 הב ל"ינוניתבה דזו מי"לכאורה יש הבדל גדול בי	 הסוברי� ש
יש לי קרובי�  " שלי"שלי "הוא עונה , באי� אל אד� לבקש ממנו נדבהשלפעמי� כאשר  רקהרקהרקהרקהאאאאי יצחק מווי יצחק מווי יצחק מווי יצחק מוובבבבררררמתר! 
 וז, אני אדאג לקרובי� שלי ואתה תדאג לשאר העניי�, כלומר"  של�"של� "ולכ	  יתכלכל  להחזיקבאני חיי שמשלי

זו אד� זה פוטר באמירה ר מתברר ששאכ" ויש אומרי�"� א. זו טענה הגיונית שיש לקבל בהבנה ,"מידה בינונית"
  . "ו�דת סדזו מי"הרי לקרובי משפחתו מנתינת צדקה א� מתברר שבאמת אי	 הוא נות	 את עצמו 

 

 ) גכ(" ן עדןנם ובושת פנים לגהפנים לגיז ע"

 לבה מ!אואת יש בתוכו , כלומר, שהוא עז פני�מי , "עז פני� לגיהנ�": שנה זו כ� מפרשהיה מ ליליליליווווזושא מהאניפזושא מהאניפזושא מהאניפזושא מהאניפרבי 
אד� כזה , ל משו� אד� ולא להתבטל בפני אחרי�עשלא להתפהנותנת לו כוח דקדושה  עזותאת העקשנות ואת ה

ובושת פני�  "לעומת זאת. מדר� הישר וא לא יסורהדבר לא יזיק לו וה ו,דרשאי לגור אפילו בגיהנ� בי	 רשעי� בלב
צדיקי� ותמימי� , עד	 צרי� לגור רק בסביבת� של אנשי ג	, ייש	 ובעל אופי חלושבבעו טא לפי הואד� ש, "לג	 עד	
 . כי אד� כזה עלול על נקלה לקבל עליו את השפעת הסביבה, שמי� יהודי� יראי, וישרי�

  

  )וכ( " צערא אגראםופל"
תשלו� השכר בעבור לימוד  כלומר, לפי הצערהיא שהשכר הוא )  אגרא,)לפו� צערא: של האימרה וטהפשההבנה ה

היה מפרש אימרה זו על דר� הרמז  "ס$ס$ס$ס$ווווב יב יב יב ית יעקת יעקת יעקת יעקוווותולדתולדתולדתולד"העל ב. ידת העמל והיגיעה בהמהתורה הוא בהתא� ל
, � תלויי� בפהרעיקרי� ההצער והמכל )צערא)  התלוי ,	לשוב בפה ו"לפו�) ",  כלומר צערא אגרא),)לפו�: ואומר

כאשר האד� מונע  וזאת, וג� השכר הטוב תלוי בפה)אגרא) . צפוי לו עונש שאז, ידבר לשו	 הרע ורכילותוזאת א� 
  .) כא'משלי יה(" 	וחיי� ביד הלשו כמאמר הכתוב )מוות, את לשונו מלדבר רע ועוסק בתורה

 

!!! היכונו היכונו היכונו !!! 
  קונצרט מיוחד לכבוד " דוד המלך" ,  נעים זמירות ישראל,  

  )  בבית הכנסת " אוהל יצחק"   רחוב הרצוג פ" ת 5/6/12שיערך בטו'  בסיון תשע" ב ( 
 בהשתתפות פייטנים ובליווי תזמורת אנדלוסית אותנטית.
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