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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

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

, תירוצים 24-הקדוש לא פחות מ" אור החיים"מביא ה "הליכה"לשון מדוע מובא עניין לימוד התורה ב, על השאלה
שם נאמר עוד  (.שבת קנו)" זנאיעתיר נוגה יהיה כוכב מאן דאתיליד ב"גמרא ב ל"זח אמרמעל דרך אחד הטעמים הוא 

האמא , בנה יהיה גנבעל פי הכוכבים של רב נחמן בר יצחק ש ולאימ( י"רש-חוזים בכוכבים) םכלדאיהאמרו ש
לא הבין הילד , "כסה ראשך כדי שתהיה לך יראת שמים"הקפידה שבנה לא ילך אף פעם בגלוי ראש ואמרה לו תמיד 

ונפל ממנו כיסוי הראש וקטף , יה שלומדוע אמו אומרת לו כך עד שיום אחד הוא ישב ללמוד תחת הדקל שלא ה
ה שהאדם יתייאש "קבהש שוח, לעשות הרעו בכול לפעול ישל האדם שהמזל רואים מכאן . אשכול תמרים בשיניו

הוא פטור שאנוס יש לו דין של ואת עצמו אין בידו לתקן  שגורם לו להרשיע הרי שזל ויאמר שכיון שהוא נולד במ
 הבדרך לא טובללכת סובבו אתכם כלומר המזלות י, "תלכו"המזלות שהם " בחקתיאם : "הכתובאמר כן ל. מעונש

ויש , לקיים את המצוות יביםוחמעל כל פנים אתם  "ואת מצותי תשמרו" אלא, ת אתכם מעונשטרופן טענה זו אי
 ". ועשיתם אותם"אומר זה מה שו, שעשתה אמו של רב נחמןפי כ, מזלאפשרות להתגבר על ה

 

 (יא' ויקרא כו)" בתוככם משכני ונתתי"
שלום גם או הגשמים ויהיה וטבע שיבכי לא יתכן על פי ה, כולם נסיםהאלה הם כל הברכות ש ן"הרמב בארמ

היפך הכל גם ו, החוקים והמצותכפי שיקרה כאשר נקיים את מפני חמשה  מאהם לנוס ביבא מורך בלבגם מהאויבים ו
אבל הם , עולם כמנהגו נוהגיהא הש, נסתריםואף על פי שהם נסים . שיקרה לעם ישראל כאשר לא יקיימו את החוקים

מחלה ' ה ויסיר, צדיק אחד יחיהבהחלט יתכן שכי . בגלל העובדה שהם קבועים ומתקיימים על הכלל ותפרסמי
הגשם  רדשי, ועל כל העם ארץיתקיים בכל ההדבר אבל ש. ואפילו באדם רשע הדבר יכול לקרות, וימלא ימיו, מקרבו

יוודע ובזה , שאין כמוהו בכל העולםזהו דבר , ושברון האויבים, גבורה, בריאות, שלום, שלוה, שובעיהיה ו, בעתו
גם , (י 'דברים כח) "נקרא עליך ויראו ממך' וראו כל עמי הארץ כי שם ה" :אמרנ ךועל כ. "זאתהיתה ' מאת ה"שלכל 

 :אמרנעונשי החולי בו, (יט' ויקרא כו) "ונתתי את שמיכם כברזל" :אמרנבעונשי הארץ ש, יהיה הדבר בעניין הקללות
על כן . ויתפרסם הנס בהיותו תמיד קיים בכולם, שיקולל המאכל ויחליא, (נט 'דברים כח) "רעים ונאמנים וחלאים"

רץ רחוקה וראו את מכות הארץ ההיא האחרון בניכם אשר יקומו מאחריכם והנכרי אשר יבא מא הדורואמר " :כתוב
כמנהגו , ותפעמים רבכן כי יהיה , "רבצה בו כל האלה"באיש ההוא אשר  יתמהושלא , (כא 'ם כטדברי) "ואת תחלואיה

ים על מה יכל הגו"רק בארץ ההיא יתמהו וישאלו אבל , רעים באיש אחד מקריםאו ושיב ,של עולם בכל האומות
' על אשר עזבו את ברית ה: "עשתה זאת ויאמרו' וידעו כי יד ה יראוכי כולם , (כג' כטם דברי) "ככה לארץ הזאת' עשה ה

 . (כג' כטם דברי) "י אבותםקל-א
 

 (יא' ויקרא כו)" משכני בתוככם ונתתי"
בכל מקום , "בתוככם"תשרה היא להבטיח שהשכינה , "משכני בתוככם ונתתי: "שכוונת הכתוב" ספורנו"מבאר ה

: ומה שכתוב (כא 'כ שמות)" את שמי אבא אליך אזכירבכל המקום אשר : "אמרשנהעגל חטא קודם פי שהיה כ שתהיו
כן נשבעתי : "אמרמו שנוכ (כב 'ד איכה)" לא יוסיף להגלותך: "ככתוב, ההבטחה היא לעולם" תגעל נפשי אתכם ולא"

 (ט 'נד ישעיה)" מקצף עליך ומגער בך
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 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון מ
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  (ח 'כו ויקרא)" ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבה ירדופו ונפלו אויביכם לפניכם לחרב"
 (י"רש" )שיהיו נופלים שלא כדרך הארץ"

ורדפו "עטים הלא כבר נאמר ומרובים לפני מו שיפלהוא רוצה לומר  םא ,בזהלומר י "רשא ב מהברור א ללכאורה 
מתרץ . "ומאה מכם רבבה ירדופו"הכתוב על כבר י "רשאמר זאת לא שאלה נוספת היא מדוע ו. "מכם חמשה מאה

כי לכאורה  "ניוויפול על פ: "שעליו נאמרהפלשתי על פי המובא במדרש על גלית  "חנוכת התורה"רבי העשיל ב
, לחתוך את ראשוויצטרך ללכת הרבה כדי לא יצטער דוד צריך ליפול לאחריו כדרך הנופלים אלא כדי שגלית היה 

דרך הנופלים למדנו ש .מלא קומתו לפניו ומלא קומתו לאחריו ,אמותדוד שתים עשרה שתכר גלית נפל לפניו וכך ה
ונפלו אויביכם לפניכם "אזי רצונו של מקום ו אם יעשש לישראל ן הכתוב מבשראכו. הוא שנופלים לאחוריהם

אצל שהיה פי מקום ההליכה כאת שלא כדרך הנופלים שנופלים לאחוריהם כדי להשתכר  "לפניכם"קא ווד. "לחרב
 . "שלא כדרך כל הארץ"י "שכתב רשמה וזה . דוד

 

  (אל 'וכויקרא )" והשמותי את מקדשכם ולא אריח בריח ניחחכם"
ולא "להדגיש הכתוב יש להריח שצריך ואין בית המקדש אז מה " והשימותי את מקדשיכם"התקיים אם לכאורה 

אחרי החורבן היו רבות ששנים  (יומא לט)ל "אמרו חזפי מה ש לע יסקיןד ל"ריהמהמתרץ ? "אריח בריח ניחחכם
זמן שאפילו  יעהיינו שיגד" והשימותי את מקדשיכם"אמר על כך בא הכתוב וו. ריח פטום הקטורתאת מריחים עוד 

   .דשישכח זכר הריח ניחוח שלא יריח עו" ולא אריח את ניחחכם"אותו הריח לא יגיע לכם וזהו 
 

 (מד' ויקרא כו)" איביהם בארץ בהיותם גם זאת ואף"

הזאת בכל פורענות את הלהביא עליהם ה "הקבשעתיד כוונת הכתוב היא שלמרות הפשט ל פי עש רבינו בחיימבאר 
על התורה שעליה " זאת"ובמדרש פירשו את הכתוב , הבריתאת שמור להם את בני ישראל אלא י מאסילא זאת הוא 

 בארץאפילו בהיותם בגלות מעם ישראל לרמוז שהתורה לא תזוז כוונת הכתוב ו, ('דברים ד)" וזאת התורה: "כתוב
 םוכי מה נשתייר לה"במדרש ל "זמבאר את שאלת חוזה , "כי לא תשכח מפי זרעו"הכתוב י שהבטיח פכ, אויביהם
טלו מהם ולולא התורה שנשתיירה יתנו לישראל ניוהלא כל המתנות הטובות שנ ?שלא נמאסו ושלא נגעלו לישראל
 ".להם האומות כלום הניחולהם לא 

 'דהגיגים לפרקי אבות 
 ( טו) "שמים מוראכ ךומורא רב"

" מורא רבך"מפצל את מאמר המשנה ומסביר שכוונת התנא במשנה היא לומר שהגדר של  ירמרבי יחזקאל מקוז
  .אצל רבך" מורא שמים"הגדר של כמו שגדול  צריך להיות גדולאצלך 

 

 (יז) של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה״ חת״יפה שעה א

״שויתי ה׳ : אדם שוכב במיטתו וחושבאם . בעולם הבא רוחלקורת מסביר כיצד ניתן בקלות לזכות  הסבא מקלם
לעומת ין זה הוא כאהשכר השלדעת חשוב  ךא .כה לקורת רוח בעולם הבאוזהוא , ומיד מתיישב באימה לנגדי תמיד״

אלף שכר של ו. של אדם זה בעולם הבא אין לו שיעור רושכש ך שמו״רווב ך הוארו״ב: אדם העונה בכוונההשכר של 
אלף שכר עבור ו. עניית ״אמן״ אחתהמגיע עבור עניית ״ברוך הוא וברוך שמו״ אינם מגיעים לשכר עבור פעמים 

 ל הקדוש״ או ב״שומע תפילה״ או-אבעת ברכת ״ה" ןעניית ״אמשל ם מגיעים לשכר ינה אונבכו "מןפעמים עניית ״א
או " ן״אמעניית ים מף פעאלשכר של ו. שהם על עיקר קדושת שמו של הבורא יתברך "ברכו"ובעניית ״קדושה״ 

 "ואלף פעמים ״אמן יהא שמיה רבא, שמיה רבא מברך״ לא מגיעים למעלת ״אמן יהא  "ו״ברכ וא״קדושה״ 
 . "כולם תלמוד תורה כנגד "ש תורהוד מילה אחת של לימה של מגיעים למעל לא 

 

 ( כד) "בנפול אויבך אל תשמח: שמואל הקטן אומר"

הוא " ל תשמחאבנפול אויבך "לוא מה שאמר שמואל הקטן ה ?חדש כאןלשמואל הקטן בא מה נשאלת השאלה 
שתיקן את הוא זה שמואל הקטן שלפי הגמרא  רנגיאט רבי אברהםראיתי תירוץ בשם  ?(יז 'דמשלי כ)פסוק מפורש 

 שונאילמפלתם של ה ליתפ אישה, "הוול תהי תקאולמלשינים למינים ", בתפילת שמונה עשרה" המינים ברכת"
, כלל ישראל לשונאי, הכלליים םשתפילה זו נוגעת לשונאי שמואל הקטן חובה לעצמו להודיעלכן מוצא . ישראל

 ". ל יגל לבךאל תשמח ובכשלו אבך יבנפול או: "הכלליש לנהוג לפי  נופרטי שלהואילו בנוגע לאויב 
 

 "ברית יצחק"ו" חנוכת בית"ספרים ל":  בית יצחק"ח "גמ( איטר, אשכנזי, ספרדי)י "מבחר תפילין רש": יד יצחק"ח "גמ

 ה יוסף בן חמו"לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע:"מאיר השחר"חברת הבקשות 
 42:02-43:02ת "נוה גן פ" שבת אחים"בית כנסת ה יוסף בן חמו"בהדרכת ע" דף יומי"שיעור :"ויזרע יצחק"מדרשת 

 254-0438035: טלפון - להשאלה לבירור פרטים ו
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