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ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ג' ויקרא כו( "בחקתי תלכו אם"

, תירוצי� �42הקדוש לא פחות מ" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ביא המ "הליכה"לשו� מדוע מובא עניי� לימוד התורה ב, על השאלה
את עלה ה ה"קבשה, )ה 'בראשית טו(" הבט נא השמימה" :פסוקבמדרש על ה ל"זח אמרמעל דר� אחד הטעמי� הוא 

ירמיה ( "חקות שמי�" במשמעות של " חקתי", "א� בחקתי תלכו: "זוהי כוונת הכתובו, המזלות עלדר� עד שאברה� 

א� רוצי� את� להתהל� באר$ , )יז 'בראשית יג( "קו� התהל� באר$"כמו , תלכוחקות השמי� � בא, כלומר, )כה 'לג
כו דרתו הטישלתהיה לכ� כי באמצעות קיו� המצות , שמירת המצוות וקיומ�, "ואת מצותי תשמרו"לכ� הוא תנאי ה

  . זוהזכה אברה� לבחינה בזכות קיו� המצוות ו, על המזלות
  

  )יא' ויקרא כו(" משכני בתוככם ונתתי"
לא לא לא לא     ,,,,''''כי ש� נגעל מג� גבורי�כי ש� נגעל מג� גבורי�כי ש� נגעל מג� גבורי�כי ש� נגעל מג� גבורי�''''    כמוכמוכמוכמופליטת דבר הבלוע בדבר פליטת דבר הבלוע בדבר פליטת דבר הבלוע בדבר פליטת דבר הבלוע בדבר     שו�שו�שו�שו�כל געילה לכל געילה לכל געילה לכל געילה ל    ,,,,אי� רוחי קצה בכ�אי� רוחי קצה בכ�אי� רוחי קצה בכ�אי� רוחי קצה בכ�, , , , תגעל נפשיתגעל נפשיתגעל נפשיתגעל נפשי    ולאולאולאולא""""

            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (עור בחלב מבושל כדי להחליק מעליו מכת ח$ או חנית שלא יקוב העורעור בחלב מבושל כדי להחליק מעליו מכת ח$ או חנית שלא יקוב העורעור בחלב מבושל כדי להחליק מעליו מכת ח$ או חנית שלא יקוב העורעור בחלב מבושל כדי להחליק מעליו מכת ח$ או חנית שלא יקוב העור    שלשלשלשלקבל המשיחה שמושחי� מג� קבל המשיחה שמושחי� מג� קבל המשיחה שמושחי� מג� קבל המשיחה שמושחי� מג� 
א�  ג�ו, בנולא ימאס הוא רצונו ה עשנכל המצות ואת  רושמשא� נה "הקבאומר זה שלהטע� מסביר את  ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב

אמר הנביא ש וכמ, )מד 'ויקרא כו(" לא מאסתי� ולא געלתי�: "הכתובנאצות גדולות אמר ה עשנו בריתועל  רועבנ
סוד מסתרי הזה הוא � יעניואומר ש )ירמיה יד יט( "מאסת את יהודה א� בציו� געלה נפש� המאוס: "בשעת הקללה

 �והנפש אשר ממנה יבא המשכ� לא תגעל אותנו ככלי שמגעילי ,משכנו בתוכנואת ית� ישה הבטיח "הקבש, התורה
ומבאר רבינו . פליטהמלשו� , י"לפי רש, היאהגעלה ו, בכל עת יהיו בגדינו לבני� וחדשי� אאל, �ברותחיאותו 

ובר� את לחמ� ואת : "אמרשבה נ" משפטי�"לבי� הברכות שבפרשת " בחקתי"שישנו שוני בי� הברכות שבפרשת 
�שלא יארע שו� חולי  עדהיה ברכה תשו, מאכל ובמשתההבטחה ב, )כה 'שמות כג( "מימי� והסירותי מחלה מקרב

לא תהיה משכלה " :אמרנכמו ש, ועל כ� יהיו כלי הזרע שלמי� ובריאי� ונוליד כהוג� ונחיה ימי� מלאי�, בגופינו
וברכות אלו תבאנה  )כו 'טו מותש(" רופא�' ה אניכי : "אמרבר נוכ, )וכ 'כגשמות (" ועקרה בארצ� את מספר ימי� אמלא

ל מ� החולי �ישמרהו הא, יוקל�א' שומר כל מצות הוכאשר יהיה האיש החסיד ש, כראוי' את ה אפילו ליחיד העובד
תגענה ו, ישראל ע�לכלליות ברכות ה� " בחוקותי"ת הברכות שבפרשואילו . ימיו בטובה וימלאוהעקרות והשכול 

שלו� ", "לבטח בארצכ�", "ונתנה האר$": "האר$"הכתוב את זכיר תמיד מ �ולכ, ל� צדיקי�ובהיות כל עמנו כרק 
  ".לא תעבור בארצכ�", "מ� האר$", "באר$

  

   )טי 'כוויקרא (" שהוחנכ רזל וארצםכבונתתי את שמיכם "
שמיכ� כנחושה וארצכ� ": דברי� הוא הפו�סדר ה" כי תבא"פרשת משה רבינו במציי� שבתוכחתו של  "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה

התוכחה ו "בית ראשו�"כנגד חורב� היא זו שבפרשה תוכחה ל שה"על פי מה שאמרו חזמבאר ו, )כג 'דברי� כח(" כברזל
 "ראשו� בבית"ולכ�  .מהנחושתיותר שהברזל קשה ידוע על פי הו "בית שני"כנגד חורב� היא  "כי תבא" שתבפרש
 "השמי� למלאכתאז חדלנו לקטר  ומ�: "על ידי שעבדו לכוכבי� ומזלות כמו שנאמר לשמי�היה עיקר חטא� ש
שמי� עונו ואר$ מתקוממה לו כי ג�  יגלו: "מהאר$ כמו שנאמריותר יהיו השמי� קשי� לה� נאמר ש )יח 'ירמיה מד(

באר$ על ידי היתה עיקר רעת� אלא לא עבדו עבודה זרה ש "בית שני"אבל ב )כז 'איוב כ( "דרכ� על האר$ השחיתו
  .ותשחת האר$ כמו בדור המבול על כ� תהיה האר$ קשה לה� יותר מ� השמי� ביניה�שנאת חנ� ומריבה שהיתה 

  397מס  עלון  ד"בס

        ::::לעילוי נשמת לעילוי נשמת לעילוי נשמת לעילוי נשמת     יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו� מהעלו� מהעלו� מהעלו� מ
  ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג           ל"ז צחק בנימין בר שוריןי        ל "ז יצחק בן חמו בר אסתר

    ז"ניסן תשס' ע יא"נלב          ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב           ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב

  ה"תנצב

  

    חיפה  א"ת  ם"י  שבתזמני ה
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 "חקתיב"רשת פ
  "עוזי ומעוזי' ה" :הפטרה

 ה"עתש אייר 'זכ

  Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת   ?שלך ל"ישירות לתיבת הדוא ת העלוןא לקבלמעוניין 

  מדרשתי "ע אורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

  ladaat.net/gilionot.php       alonolam.com      :הבאים ניתן להורדה באתריםהעלון 

 :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםינשמת אדם העלון מוקדש לע' נר ה
 ה"תנצב ד"תשע ע כה אב"נלבישראל בן נחמה        סיון' גע "ל נלב"ז מסעוד בן חמו בר פרלה



 

  )ג' ויקרא כו(" בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם אם"
השמיטה דהיינו  ,הכתוב בפרשה הקודמתהיר אות� מזקי� שוחהיא ל" בחקותי א�"שכוונת הכתוב  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר 
הגשמי� בעת� ויבר� לנו את ת� יי' השהשכר הוא , המצותאת ונשמור חוקי� אלו א� נל� בשמר בא כעת לוו, והיובל

  .בזה שפע ושלוהלנו  שיהיההפירות וכל צמח האדמה כדי , התבואהאת 
  

  )ד' ויקרא כו(" ונתתי גשמיכם בעתם"
: ואומר על כ� שהיה על הכתוב לומר "נתתי גשמכ� בעת�ו: "שאומרב והכתמ דקדקמ """"דדדדדודודודוראש ראש ראש ראש """"א בא בא בא ב""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד

ומתר$ על '? הלא כל הגשמי� ה� מה? גשמי�לישראל  ה�לי� נמוכי  ?"גשמכ�"דוע אמר מו, "נתתי גשמי� בעת�ו"
 ישראל רשעי� והרי שהי ?בה כיצדולט, לרעה עתי�ובה ועתי� לט, בה �לקי�א 'עיני ה תמיד: "ל"פי מה שאמרו חז

, אפשר שכבר נגזרה גזרה אי ?י' עליה�וסלה, בה� וסו' חזרבל, מועטי� עליה� גשמי� וקספורי� בראש השנה וגמ
 הרי שהיו ישראל צדיקי� ?עתי� לרעה כיצד .בזמנ� על האר$ שצריכה לה� הכל כפי האר$ אלא הקב)ה מוריד�

מוריד� שלא  אלא הקב)ה, אפשראי  ?לפחות מה�, סו' סרחובל ,ה ופסקו לה� גשמי� מרובי�אש השנגמורי� בר
ואומר הגשמי�  דייקמ" ונתתי גשמכ�: "הכתובשאמר מה וזה  :)ראש השנה יד(" לה� בזמנ� על האר$ שאינה צריכה

 ,כ�לא  �אש ,המצותאת תקיימו ר שאכ "בעת�"ירדו לכ� לכ� מראשית השנה דהיינו אות� הגשמי� שנקצבו , שלכ�
  .�וחו$ למקומ �שלא בעת� חו$ לזמנ יבואו, נהלכ� בראש הששנגזרו  �אות� גשמי� עצמ

  

  )י' ויקרא כו(" ישן נושן ואכלתם"
מבטיח הכתוב  )ח' ויקרא כו(" לחרב לפניכ� איביכ� ונפלו" ,שימעטו האומותשהבטיח הכתוב אחר ש" ספורנוספורנוספורנוספורנו"אומר ה

ותתפרנסו שלא תבואות את הלאסו' ו כ�את לשרתהאומות נותר מהמעט ש והדג� שנה לשני� כדי שיספיק ירבהש
עתידה : "ל"ו חזאמרפי שוכ )טז' תהלי� עב( "יהי פסת בר באר$ בראש הרי� ירעש כלבנו� פריו: "מו שנאמרכבצער 

תבואה יהיה לכ� מהלמרות ש ,"מפני חדש תוציאו ויש�", :)כתובות קיא(" וכלי מילת גלוסקאותאר$ ישראל שתוציא 
וא� תשאל הלוא אסור להוציא . פליטי האומותאותה לפרנסת ה ותתנו תוציאו ממנבכל זאת , די צרכיכ� הישנה

דבר שיש בו חיי נפש  ישראלאי� מוציאי� מאר$ : "ל"כמו שאמרו חז שיש בו חיי נפשמהאר$ ולתת לאומות דבר 
  . מזו�יחסר לכ� מא שה דאגי� שכבר בא החדש ואלכ� ציי� הכתוב  :)ב צ"ב( "וסלתות, כגו� יינות שמני�

  

   )יז' ויקרא כו(" יכם ונסתם ואין רודף אתכםורדו בכם שונא"
לברוח כשאי� רוד' הלוא עדי' ? "ואי� רוד' אתכ�: "בכתוביש איזה קללה  """"חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורה""""רבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל בשואל 

א� אפילו ש )טו' קהלת ג( "לקי� יבקש את הנרד'�וא: "ומבאר על פי המדרש על הפסוק? לברוח מחמת אויבאשר מ
נמצא א� היה לנו רודפי� היינו , הנרד'טובת בקש את ללקי� �אמידתו של המקו�  רשע מכלאת הצדיק רוד' ה

אבל כשאי� לנו רודפי� אי� אנו . מיד הרודפי�אותנו לבחור אותנו להציל  ה"בוכרח הקיה מנקראי� נרדפי� וה
, "אי� רוד'ורדו בכ� שונאיכ� ונסת� ו: "בפסוקהתוכחה  יהווז. ה לא חייב להציל אותנו"והקב נקראי� נרדפי�

  . אי� את� נקראי� נרדפי� ואינו בהכרח להציל אתכ� ,כיו� שלא יהיה לכ� רוד'ש

  'הגיגים לפרקי אבות ה
תלמידיו של אברהם אבינו , עתלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרש ןמה בי"

 )בכ( "בעולם הבא םליוחבעולם הזה ונ םאוכלי

רבי רבי רבי רבי מתר$ ? "עול� הזהבתלמידיו של אברה� אבינו אוכלי� : "ה שנשאלהלשאלבמשנה התשובה על פניו לא ברורה 
לע� אפשר בתלמידיו של � יבההבדל בי� תלמידיו של אברה� אבינו ושאת  הואבמשנה שהפשט בוני� מפשיסחא בוני� מפשיסחא בוני� מפשיסחא בוני� מפשיסחא 

? "מה בי� אברה� אבינו לבלע� הרשע: "ומפני מה לא אמרו. אכילת�דר� אלא אפילו ב, מעשיה�בלהכיר לא רק 
, כאד� צדיק וישר וירא שמי�נראה היה  �למראית עי, לע� עצמו קשה היה להכיר בו מה טיבובמשו� ששזה ומתר$ 

   .מי ומה היה רב� תבררמתלמידיו דר� ורק . ע� הקדוש ברו� הואהוא שבכל עת שיחו ושיגו 
  

 ) גכ(" ןעד ןנם ובושת פנים לגהפנים לגיז ע"

� מעזי פני� ובכל יו� ושתצילנו הי... יהי רצו� מלפני�: "יו� כלבקשי� מ ובברכות השחר אנ ודרה�ודרה�ודרה�ודרה�בבבבאאאאההההמציי� 
מעזי "בבקשה  ,מתר$ הרב, אלא? "י פני� ומעזות פני�זמע: "והז ותליהכפונשאלת השאלה מדוע ". ומעזות פני�

לא יוציאו האחרי� שאנו מתפללי�  "עזות פני�מ"אילו בבקשה ו, נושאחרי� לא יעזו פניה� כנגדמתכווני�  "פני�
  . פני� כנגד� ת עזותולהרא י�סוהיה אננכ� ש לידיאותנו  נפש ולא יביאושלוות המ נו תאו
  

        """"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            ) ) ) ) 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
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