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

 

  פרשת בחקתילהגיגים 
  )ג' ויקרא כו( " בחקתי תלכואם"

,  תירוצי��42 מהקדוש לא פחות" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�" מביא ה"הליכה"לשו� מדוע מובא עניי� לימוד התורה ב, על השאלה
 להתנהג ר� שאסור לע� האה הואפירושש, ) ה'אבות ב(" ולא ע� האר� חסיד": פי המשנהעל אחד הטעמי� הוא 

והוא יצא  חומרא בדבר ותעשתכוו� לכי לפעמי� י, חומרות וגדרי� כמנהג החסידי�לעצמו שיעשה כלומר  בחסידות
ותהיה בעיניו מצוה גדולה , ת עונה בימי� המקודשי�קיי� מצוש חסיד שירצה לגדור עצמו ימצאלמשל , עבריי�

ל שאי� לע� האר� להתנהג במדת "לזה ציוו חז, כמו ששמענו שהיה מעשה כ� כדומה,  כיפורבליללשמש מטתו 
תעשו כלומר ש, "ואת מצותי תשמרו"אז ,  שהוא עסק התורה"א� בחקתי תלכו"הכתוב כא� זוהי כוונת ו, חסידות

  . יותר גדרי� ושמירות ולא ,לקיימ�לכ� משמרת כדי 
  

  )ה' כוויקרא ( "ואכלתם לחמכם לשבע"
החיטי� את ציא תוכל כ% ומתוק� ושהאר� שהברכה היא שהלח� יהיה עשוי " קדומי�קדומי�קדומי�קדומי� חלחלחלחלננננ" באאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידמבאר 

ואכלת� "שאמר מה וזה , כקינוחלח� לבדו את השבע יכול לאכול אכל וכבר שאד� שאפילו , כ% מוטעמי� ויפי� כל
  .  א& שתהיו שבעי�"חמכ� לשובעל

  

  )ו' ויקרא כו("  שלום בארץונתתי"

ונתתי", השלו�במדת הכתוב  הטובה והשובע חת� , הברכה,שפעהכתוב את האחר שהזכיר ש רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימעיר 
�ר כ�לכ% נאמר אח, " אי� שלו� אינו כלו�א�שמא תאמר הרי מאכל ומשתה "ל "זעל כ% חודרשו . "שלו� באר

  )'ישעיה מה( "  את הכלובוראעושה שלו� " : הנביאשהוא שקול כנגד הכל וכ� אומר, "לו� באר�ונתתי ש"
  

  )ו' ויקרא כו(" והשבתי חיה רעה מן הארץ"

אימתי אימתי אימתי אימתי : ": ": ": "שמעו�שמעו�שמעו�שמעו�רבי רבי רבי רבי ר ר ר ר ממממאאאא. . . . """"משבית� שלא יזיקומשבית� שלא יזיקומשבית� שלא יזיקומשבית� שלא יזיקו"""": : : :  שמעו� אומר שמעו� אומר שמעו� אומר שמעו� אומרביביביבירררר. . . . """"הנני מעביר� מ� העול�הנני מעביר� מ� העול�הנני מעביר� מ� העול�הנני מעביר� מ� העול�"""": : : : יהודה אומריהודה אומריהודה אומריהודה אומרבי בי בי בי רררר""""
            .... אמור בזמ� שיש מזיקי� ואי� מזיקי� אמור בזמ� שיש מזיקי� ואי� מזיקי� אמור בזמ� שיש מזיקי� ואי� מזיקי� אמור בזמ� שיש מזיקי� ואי� מזיקי�????או בזמ� שיש מזיקי� ואי� מזיקי�או בזמ� שיש מזיקי� ואי� מזיקי�או בזמ� שיש מזיקי� ואי� מזיקי�או בזמ� שיש מזיקי� ואי� מזיקי�, , , , ����בזמ� שאי� מזיקיבזמ� שאי� מזיקיבזמ� שאי� מזיקיבזמ� שאי� מזיקי, , , , הוא שבחו של מקו�הוא שבחו של מקו�הוא שבחו של מקו�הוא שבחו של מקו�

:)ברכות לה(קושר בי� המחלוקת במדרש שלפנינו למחלוקת המפורסמת בי� רבי שמעו� ורבי ישמעאל " מש% חכמהמש% חכמהמש% חכמהמש% חכמה"ה

מה תלמוד , ) יד'יאדברי� (" ואספת דגנ%"נאמר : תנו רבנ�.  ישמעאלביבר כרו יהודה סביור, שרבי שמעו� הול% לשיטתו
, "ואספת דגנ%"תלמוד לומר ?  יכול דברי� ככתב�) ח'יהושע א( "לא ימוש ספר התורה הזה מפי% ":לפי שנאמר? לומר

�וזורע , אפשר אד� חורש בשעת חרישה:  שמעו� ב� יוחאי אומרביר.  ישמעאלבידברי ר, הנהג בה� מנהג דר% אר
אלא בזמ� שישראל ? תורה מה תהא עליה, וזורה בשעת רוח, דישהודש בשעת , וקוצר בשעת קצירה, בשעת זריעה

מלאכת� נעשית , ובזמ� שאי� ישראל עושי� רצונו של מקו�, מלאכת� נעשית על ידי אחרי�,  רצונו של מקו��עושי
אז יש מקו� , ואינו דבוק תמיד אל התורה, והנה א� אד� נוהג מנהג דר% אר�". ואספת דגנ%"שנאמר , על ידי עצמ�

 דביקותותלכ� ברגע שנפסק,  בלי הפסקי�לוק�אבשמחמת שבלתי אפשרי שיהיה דבוק , ט בוושלל �למזיקי
בזמ� ",  שמעו� לשיטתוביאבל ר".  מ� העול��מעביר": רבי יהודהלכ� אמר . מיד נדבקי� אליו המזיקי�, לוקי��בא

בו ע ולמזיקי� לפג� רשות ואי, הפסקבורא יתבר% בלי בהיינו שדבוקי� תמיד , " רצונו של מקו��שישראל עושי
  . "משבית� שלא יזיקו" אמר � לכהרעל
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            ד"חשון תשע' ע ג"ל נלב"יה זצ'ג עובדיה יוסף בן גורג"מרן הרה
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  )ז' ויקרא כו("  לפניכם לחרבונפלו,  את אויביכםורדפתם"
א% לא תצטרכו להילח� בה� אלא ה� יפלו לפניכ� , חו� לגבולכ�שאכ� א� תרדפו את אויבכ� שמ "ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה

  )טז' ישעיה סו( "'ורבו חללי ה, כל בשראת ובחרבו , נשפט' כי באש ה: "ללא מלחמה שנאמר
  

  ) כח'כוויקרא (״ויסרתי אתכם אף אני שבע על חטאתיכם״ 
בזמ� ,  רבי מאיראמר ".)סנהדרי� מו( פי המשנה לע "חת� סופרחת� סופרחת� סופרחת� סופר"ומתר� ה. המילה )אני) מיותרתנראה ש ,לכאורה

 מצטער על דמ� של רשעי� המקו�א� כ� .  מזרועיקלני,  מראשיקלני? שכינה מה הלשו� אומרת, שאד� מצטער
מה וזה . עימ�מצטער  ואה, ה מיסר את הרשעי�"יוצא מכא� שכאשר הקב". קל וחמר על דמ� של צדיקי�, שנשפ%

  . מהיסורי� של ע� ישראלמתייסר הקב)ה ג�  ביכולכ, אתכ� א& אני) רמז הפסוק )ויסרתישמ
  

  )לד כוויקרא ( " את שבתותיהאז תרצה הארץ"
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (תפייס את כעס המקו� שכעס על שמטותיהתפייס את כעס המקו� שכעס על שמטותיהתפייס את כעס המקו� שכעס על שמטותיהתפייס את כעס המקו� שכעס על שמטותיה, , , ,  תרצה תרצה תרצה תרצהאזאזאזאז""""

ת חשמיטה היא מצוה אהלוא מצות ה  מאלכסנדר מאלכסנדר מאלכסנדר מאלכסנדר%%%%העניהעניהעניהענירבי שואל , בעוו� שמיטההיא  תגלוהש, י"רשלפי , רואי�
שמיטה מורה מצות השל "ומתר� על פי מה שאמרו חז? בעבורה יגלו מ� האר� תורה מדוע דוקאג המצוות שב"תרימ

שנה שובתי� באנו וכאשר , שני�ה ששאותה במש% עובדי� רק נו חאנו, נו כי א� של הקב)השלנה אינאר� שה
א% כאשר ישראל מבטלי� את מצות . של עבודת האר�שני� נחנו מקבלי� עוד שש א,  כאשר ציווה ה(,שביעיתה

   .על כרח�בממנה י� לוגה� ולכ� , השמיטה ה� מראי� שלדעת� האר� שלה�
  

  )ב' ויקרא כז("  כי יפליא נדראיש"
היא שה� ישראל דרכ� של שלנו קללות לומר שת הפרל" כי יפליא"הכתוב את פרשת % יסמשה" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה

כי יעקב ,  אבינויעקבדומי� ה� לגמרי ל לא אבל ,ת� מעשר מכלוננדר בעת צרה אבינו יעקב ש� ש כ,נודרי� בעת צרה
 שנודרי� ,)'תהלי� מט(" זה דרכ� כסל למו", ע� ישראלל  אב,הג� אחר שעברה הצרה לא סר מ� הדר% הטוב, אבינו

ס% כל ששאמר  ) א'כזויקרא (בעל הטורי� ביא לראיה את דברי  ומ.צרה ה� מתחרטי� ושבי� לסור�ה עבורכובעת צרה 
ונשאלת . יחדג קללות שבתורת כהני� ובמשנה תורה " כנגד קמ,)143(, ג"קמהמוזכרי� בפרשה הוא השקלי� 

ג "קמנדרי ל �קללות שבתוכחה גורמיהג "אלא לומר ל% שקמ? יחדמפני שמספר� שוה נסמכו  רק וכי השאלה
כי "על כ� סמ% פרשת . �אותות  כי א� בשעה שהצרות מכריח'נודרי� לית� מממונ� לש� האינ�  כי ישראל ,שקלי�
  . לפרשת התוכחה"יפליא

  'הגיגים לפרקי אבות ד
  )א( "בש את יצרוור הכבו גואיזה"

כלומר יש להגיע למצב , "כובשה"אלא , ובר)ש)ה מבטל) ולאה): "שבמשנה לא נאמר  טוב הקדוש טוב הקדוש טוב הקדוש טוב הקדושש�ש�ש�ש�הבעל הבעל הבעל הבעל דייק מ
 נשי�אכר ש אליו ועבדיונאמנות ל% שרצה לבחו� את מלומביא משל  .בכוחו של היצר לקדושהשהאד� משתמש 

העבדי� אחד מ. מסיתי�ה סכי� ע�חלק אחר הו,  למסיתי�ותנגדהעבדיו  מחלק, אכ�. רוד בומלשיסיתו את עבדיו 
הרי את� במעשיכ� עושי� את רצונו של ":  שבאו לפתותויתי�מסר למא, והבי� את המזימה של המל%כ� שהיה ח

 את שלכבו" יכול האד� ,אומר הבעל ש� טוב, בדר% זו? מדוע את� רוצי� לפתות אותי לעבור על דבריו, המל%
שליחותו את , בעצ�, הרי אתה עושה אותי כשאתה מסית:  ליצריאמר האד�ש .'לעבור על רצו� ה אותו יתמס ה"יצרו
למה אתה דורש ממני ' מצות האת עושה  ומאחר שאתה, בני אד�את התפקיד להסית את אשר הטיל עלי% , 'ה של

  .לעבודת הבורא נית� לכבוש את היצר ולנצל אותו %כ? וילעבור על מצוות
  

   )ג (" שעהו שאין לם שאין לך אדםז לכל אדבאל תהי "
בראשית ( "עהש)ואל קי� ואל מנחתו לא :  שמצאנוכמו, פניה לשו�מ)שעה) היה מפרש את המילה  י�י�י�י�''''זזזזוווואל מראל מראל מראל מררררררבי ישרבי ישרבי ישרבי יש

 ממערב חזרמוק חכר: "כתובהו כוונת וז, רשע לצדיקמאד� הפו% פניה אחת נית� ללומר ל% ש. לא פנה, כלומר )'ד
כ% ,  לצד מערבחזרמבתנועה אחת מצד ובמהירות  וופ% פניההאד� שכמו ) יב' תהילי� קג(יק ממנו את פשעינו) חרה

   .ע בפניה אחתגעיו בי� רשמפ קחר שהאד� יתרשאפ
  

        052052052052����3268315326831532683153268315: : : : להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"מבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רש":  ":  ":  ":  יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ
        052052052052����3268315326831532683153268315: : : : להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�) ) ) ) כולל מנחה וערביתכולל מנחה וערביתכולל מנחה וערביתכולל מנחה וערבית" (" (" (" (ברית יצחקברית יצחקברית יצחקברית יצחק""""וווו" " " " חנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת בית""""ספרי� לספרי� לספרי� לספרי� ל":  ":  ":  ":  בית יצחקבית יצחקבית יצחקבית יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ

            """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""ומדרשת ומדרשת ומדרשת ומדרשת " " " " מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר"""" הבקשות  הבקשות  הבקשות  הבקשות חברתחברתחברתחברת
        052052052052����3268315326831532683153268315: : : :  לפרטי� לפרטי� לפרטי� לפרטי�טלפו�טלפו�טלפו�טלפו�    ה יוס& ב� חמוה יוס& ב� חמוה יוס& ב� חמוה יוס& ב� חמו""""לימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע
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