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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 
  )יח' ויקרא יט(" לרעך כמוך ואהבת"

היית עבור� לו מה שהיית אוהב את רע� עבור אהב היא שת" לרע� כמו� ואהבת"שגדר המצוה של  "ספורנוספורנוספורנוספורנו"אומר ה
הוא עושה למע� לא יחטא את עצמו  שמירת החוקי� כי אמנ� השומר היא' יראת ההמצוה של ומכלל . מגיע למקומו
דע ווי' של הטובו את שכבר הכיר לאחר ו דברושאי� ראוי למרות את הבי� ו' של הדלו וגאת שכבר הכיר זאת לאחר 

  . ראוי וטובהיה זה לא א� ה וצוהיה מלא ' הש
  

  )ב' ויקרא יט(" אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו דבר"
 ,עשרהואי� דבר שבקדושה פחות מ, עשרהכי אי� עדה פחות מ "עדתכל אל "שמפרט כא� הכתוב " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"אומר ה

 �אל כל עדה ועדה שיהיו קדושי� על ידי שה� מותרי� לכל דבר  "דבר אל כל עדת בני ישראל"הכתוב כא�  אמרלכ
ואת� תהיו לי ממלכת כהני� : "נאמרקוד� מת� תורה וכמו ש". כי קדוש אני"שמו את  מקדשי�שבקדושה אשר בו 

כל  וזו נרמזה שהבפרל במדרש ש"י אמרו חזכ ,לי� קדושת ישראיענאת לפרשה זו  הקדי�כ� ג� כא�  "קדושוגוי 
יזכו מצוות הקיו�  לומר שעל ידיוהמצות את לחבב עליה� היא כדי  ומטרת ההקדמה של הקדושה , הדברותעשרת 

בעיניכ� וכי דבר פשוט  "כי קדוש אני"היא דבר פשוט לכ� נאמר שהקדושה  תאמרואל  ,למעלת הקדושה
   .הצורה ליוצרהאת לדמות 

  

  )ג' ויקרא יט( "ואת שבתותי תשמורו איש אמו ואביו תיראו"
ל "מה שאמרו חז לפי, "איש אמו ואביו תיראו"בת הב� על כ� אמר יסה� שהאב והא�  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימסביר 

כי הקדושה  ,מעלתהצד ל הא�הכתוב את והקדי� , "ה ואביו ואמו"הקב, יש בו באד� �שלשה שותפי"ש
הזכיר ואחריה� , קריהאב שהוא העאת הא� הזכיר  ואחר, באישאשר מעלה יתרה באשה יותר מהיא 

אד� מטיל בש השות הוא ש, "להיכ�!א' אני ה"סיי� הכתוב בזה ש, ה"הקבהשות  השלישי הכתוב את 
היא  "תשמרו" המלהו, בשבתהיא קר עונה ילפי שע "את שבתותי תשמרו"הכתוב ואמר . קריא העינשמה שהאת ה

ישמרו את  אשרלסריסי� ' כי כה אמר ה: "כתובמה שאומר ה וזה, )'בראשית לז( "ואביו שמר את הדבר: "כלשו� הכתוב
אשר ישמרו את ", כל ימי השבוע �עצמאת � המסרסי� כוונה היא לאנשיה "לסריסי�", )'ישעיה נו( "שבתותי
, )'תהלי� א(" אשר פריו ית� בעתו: "על הפסוקל "זחוכמו שדרשו , עונההעיקר  שהוא שה� ממתיני� לשבת, "שבתותי

יד וש� טוב מבני� " אהבל� לעוה "הקבשית� לה� הוא  שלה�והשכר . טתו מערב שבת לערב שבתיזה המשמש מ
  . ההזל� שיש לה� בעו "ומבנות

  

  )ד' יטויקרא (" אל תפנו אל האלילם"
�""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר ���  �, )יז 'כט דברי�( "אשר לבבו פונה היו�", )יז 'דברי� ל( "וא� יפנה לבב�", הוא מלשו� "תפנואל "שהלשו

בעיניו  אאל, או העתידות אשר יתנבאו מה�ובה� תועלת או שיב שאלילי� להאמי� שיאל המר שלא יפנה לבו כלו
אסור להסתכל ש .)שבת קמט( ל"זחאמרו  �וכ. בגזרת עליו� אלא ואוביעתידות לא וה, יהיו ה� וכל מעשיה� אפס ותוהו

ת� דעתו ישלא יכדי אפילו ההסתכלות בה� בכלל האיסור ש, "אל תפנו אל האלילי�"משו� שנאמר , בדיוקנות
  . היעשיהלהזהיר עליה� משעת כדי " ואלהי מסכה לא תעשו לכ�" :עוד הכתוב ואמר. נ� כלליבעני
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  )ב 'יטויקרא ( "'קדושים תהיו כי קדוש אני ה"
        ))))מדרשמדרשמדרשמדרש((((" " " " קדושתי למעלה מקדושתכ�קדושתי למעלה מקדושתכ�קדושתי למעלה מקדושתכ�קדושתי למעלה מקדושתכ�', ', ', ', תלמוד לומר כי קדוש אני התלמוד לומר כי קדוש אני התלמוד לומר כי קדוש אני התלמוד לומר כי קדוש אני ה    ????יכול כמונייכול כמונייכול כמונייכול כמוני""""

כשהכוונה בעבודת הקודש היא , אל עבודת הקודששאד� הניגש  """"קדושת לויקדושת לויקדושת לויקדושת לוי""""ב בב בב בב ב''''רבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצמבאר 
גדולת צרי� לשי� כנגד עיניו את , ).תענית ב( "איזה עבודה שהוא בלב הוי אומר זה תפלה"ל "לתפילה כפי שאמרו חז

הלא אני ? מה אני לבקש ולזעוק לפני המל� הגדול מל� מלכי המלכי� הקדוש ברו� הוא"לעצמו אמר ואז י, הבורא
עול מלכות שמי�  ומקבל עלי הואמהיו� והלאה שעצמו לב וחשיואחר כ� , "עפר רמה ותולעה מלא עונות ופשעי�

י כוונת בית הילל הווז .ממדרגה למדרגה וישמע חכ� ויוסי  לקחוכ� יל� ויעלה  ,וכ� בכל יו� ויו�, באמת ובלב של�
מוסי   ...ובית הלל אומרי�, פוחת והול� ...רי�נר חנוכה בית שמאי אומ"במחלוקת על סדר הדלקת הנרות בחנוכה 

מצוה גוררת "ל "ידוע מה שאמרו חזו, מקיי� מצוההאד� חנוכה הימי שמונת לפי שבכל יו� מ ):שבת כא( "והול�
, ובכל יו� כאשר עושה עוד מצוה אזי מתדבק יותר לבורא, בוראבמתדבק ובעשיית המצוה האד� , )ב 'אבות ד( "מצוה

, כי כל מה שהוא קרוב יותר אל המל� אזי נראה יותר בעיניו גודל שפלותו, גודל שפלותואז את ה רואשהוא ונמצא 
מוסי  "ה ביותר אמרו וענוהדת יבמחזקי� ובית הלל שהיו . וה יתירהו� ולענ"יכול לבוא למדרגת אי ואובזה ה
קדושתי למעלה ', תלמוד לומר כי קדוש אני ה ?יכול כמוני ! קדושי� תהיו" ,כוונת המדרש יהווז. "והול�

מה דהיינו , "קדושתי למעלה"כלומר מה ש. תקדש שמי ביותרמדהיינו מחמת רוב קדושתכ� אזי , "מקדושתכ�
, והוענהדת יתדבק במיוהנה מה טוב ומה נעי� לכל איש הישראלי לה. "קדושתכ�"מחמת הוא תקדש שמי הש

ואז יגרו� שיתקדש שמו הגדול בזה על ידי אנשי� אשר ה� בוודאי , )ד 'משלי כב(" 'עקב ענוה יראת ה" :כמאמר הכתוב
  . וזהו שנתגדל שמו ברבי�, וא  על פי כ� ה� בעיניה� כאי� נגד הבורא, חשובי� ועושי� מצות ומעשי� טובי�

  

  )זי 'יטויקרא (" הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא"
פשט� של דברי� שהמוכיח לוקח זכיות של פשט� של דברי� שהמוכיח לוקח זכיות של פשט� של דברי� שהמוכיח לוקח זכיות של פשט� של דברי� שהמוכיח לוקח זכיות של , , , , המוכיח נקי מעונש ויש למוכיח זכותוהמוכיח נקי מעונש ויש למוכיח זכותוהמוכיח נקי מעונש ויש למוכיח זכותוהמוכיח נקי מעונש ויש למוכיח זכותוא� הוכיח לאד� ולא קיבל יצא א� הוכיח לאד� ולא קיבל יצא א� הוכיח לאד� ולא קיבל יצא א� הוכיח לאד� ולא קיבל יצא """"

        ))))ספר חסידי� סימ� הספר חסידי� סימ� הספר חסידי� סימ� הספר חסידי� סימ� ה" (" (" (" (הרשע שלא קיבל תוכחתוהרשע שלא קיבל תוכחתוהרשע שלא קיבל תוכחתוהרשע שלא קיבל תוכחתו
כאשר אתה בא שכתוב היא הת כוונעל פי המובא בספר חסידי� ש הכתובאת פרש מ """"ברית עול�ברית עול�ברית עול�ברית עול�""""א בא בא בא ב""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד

 שאמרמה וזה , זכיותיואת  תולקח חטאותי�את  לו תלת, כוונת� שא� לא יקבל היהתלא להוכיח את חבר� ש
היה דעת� להכביד עליו ת לאדהיינו ש, "תשא עליו חטא ולא", נסה להוכיח את חבר� אבל, "הוכח תוכיח: "הכתוב
  .של� חטאאת ה

  'הגיגים לפרקי אבות א
  ? בימי ספירת העומרת בופרקי אלאמירת טעם מה ה 

כדר� שנטהרו , ויב כל איש מישראל לטהר את עצמוחמ ,ימי הספירה, לואבימי� השמאפטא " אוהב ישראלאוהב ישראלאוהב ישראלאוהב ישראל"מבאר ה
ות טובות ידהמאת לראות ולהבי�  כדי, לו פרקי אבותאלכ� אומרי� בימי� ה, ישראל כשיצאו מטומאת מצרי�בני 
   . 'וישוב בתשובה שלמה לפני ה, מאתנו מתי אעשה כ� ג� אני דחו  וישתוקק כל אסויכ, בה� תזכרומוש

  

   )ג' אבות א( "ת לקבל פרסנאת הרב על מ םהיו כעבדים המשמשיאל ת"
" על מנת"בתנאי מי שאומר כלומר , .)גיטי� עד( "דמי 'מעכשיו'כאומר  'על מנת'האומר כל "שמובאת דעת רבי בגמרא  

את הרב על  �ל תהיו כעבדי� המשמשיא: "כ�כוונת המשנה לפי זה נית� להסביר את ". מעכשיו"הרי זה כאילו אמר 
, מיד במקו�, "מעכשיו" ,מצוותעל שכר הלקבל את  פותצכלומר , "על מנת" תקיימו מצוות ל א, "מנת לקבל פרס

  . :)קידושי� לט( "בהאי עלמא ליכא ותשכר מצ: "ידוע הואכלל כיוו� ש
  

  )ז' אבות א(" אש מן הפורענותיואל תתי"

תא בעקב"ע� ישראל  שיבואו על, צרות ופורענויות שונותשל רשימה מפרטת הרייתא מובאת בסו  מסכת סוטה ב
שפט זה הוא מנראה ש, לכאורה". שמי�בינו שבעל א ?ועל מי לנו להישע�: "רייתא מסתיימת במלי�בוה". דמשיחא

ג� המשפט הזה  ,י�י�י�י�''''לוזלוזלוזלוזוווורבי יצחק מורבי יצחק מורבי יצחק מורבי יצחק מואומר , רבל לאמיתו של דבא. לכ� קוד� תפורטרשימה המה לבנחמה ותשודברי 
ידי� ולא  וקבחיבו בשהיהודי� יש, יהיה זמ� כזה" תא דמשיחאבעקב"ש. בבריתא הפורענויות המפורטותהוא חלק מ

 וא, "מ� השמי� ירחמו: "אמירהו ידי חובה בויצא, עצמ� מהצרות והפורענויותאת יל להציל בשבע בירצו לנקו  אצ
"� ". ינו שכשמי�בעל א? על מי יש לנו להישע

        """"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

        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::::""""מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות 
        21:3021:3021:3021:30!!!!22220:300:300:300:30ת ת ת ת """"נוה ג� פנוה ג� פנוה ג� פנוה ג� פ" " " " שבת אחי�שבת אחי�שבת אחי�שבת אחי�""""בית כנסת בית כנסת בית כנסת בית כנסת ה יוס  ב� חמוה יוס  ב� חמוה יוס  ב� חמוה יוס  ב� חמו""""בהדרכת עבהדרכת עבהדרכת עבהדרכת ע" " " " ד  יומיד  יומיד  יומיד  יומי""""שיעור שיעור שיעור שיעור ::::""""ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""מדרשת מדרשת מדרשת מדרשת 
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