
  
  

  

 ' השנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  ) יב'דברים ז( "לקיך לך את הברית ואת החסד-א' ושמר ה...  עקב תשמעון את המשפטיםהוהי"

' לא תצטרכו לזכות בטוב ה	 תשמרו את המצוות אזי דהיינו א, "עקב תשמעו�"הקדוש ש" אור החיי	אור החיי	אור החיי	אור החיי	"מסביר ה
בא לזכות מי שכי אינו דומה , לאבותיכ	' הנשבע ר שבחסד אעצמכ	 בזכות אלא תזכו , ובחסדו מצד שבועת האבות

 ולא אמר"את הברית"אל " ל�" ממה שהסמי� הכתוב את קויידמו. אבותיוזכות לזכות בלבי� מי שבא עצמו זכות ב
למה יגרעו לבא בכח ' א	 ישראל ישמרו תורת הודברי	 ברורי	 ה	 ש". את הבריתי� קל�א' � הושמר ל" :הכתוב
מה , וג	 היות	 מצווי	 בתורה ובמצות, כי ה	 עמדו על הר סיני,  ואדרבא שלה	 גדול משל אבותיה	?אבותזכות 

  .ותומעתה גדול כח הבני	 כשיטיבו מעשיה	 מכח האב,  נתנה לה	 התורהשלאשאי� כ� האבות 
  

   )כה' דברים ז(" ד כסף וזהב עליהם ולקחת לךוהיהם תשרפון באש לא תחמו אלפסילי"
        .).).).)בודה זרה נבבודה זרה נבבודה זרה נבבודה זרה נבעעעע" (" (" (" ( ולקחת ל� ולקחת ל� ולקחת ל� ולקחת ל�מאלוהמאלוהמאלוהמאלוהפסלו פסלו פסלו פסלו , , , , דדדדוווופסלו לאלוה לא תחמפסלו לאלוה לא תחמפסלו לאלוה לא תחמפסלו לאלוה לא תחמ""""

 ועבודה זרה "לֶסֶ%"לשו� משמעות אחת מ, יותוי משמעת יש ש"פסילי	"העברית למילה בלשו�  שרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר 
לאיסור משמעות אחת : י משמעיותתששלפנינו יש בכתוב לפי זה . טוליבפסילה ולשו�  ממשמעות האחרתממש וה

במשמעות " ל)ָסְ%"	 וא, "לא תחמד" זהו" לֶסֶ%"במשמעות " פסילי אלוהיה	"א	 איסור משמעות ה, תרילהרת אחהו
  . שהרי עבודה זרה שבטלה הגוי מותרת, "ולקחת ל�"זהו של פסילה 

  

   ) ד'דברים ח(" יך לא בלתה מעלשמלתך"
אלא ג	 על " עלי�"שהכוונה היא לא רק " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מתר( ה? "עלי�"ולא הסתפק ואמר " מעלי�"מדוע אומר הכתוב 
"מעלי�" נאמר � לכ, מבלה את הבגדי	הזיעהידוע שוהולכי דרכי	 ה אצל מצוישהיא הזיעה מה שעלי� דהיינו 

  . דברי	 אלולשניגורמת  הדר�ש "רגל� לא בצקהו: "הכתוב� יסממשו	 כ� המהדבר אשר עלי� וכלומר 
  

  )י' דברים יא("  כארץ מצרים היאלא שמה לרשתה  הארץ אשר אתה באכי"
שמא לא נבוא "שהיו אומרי	  מבאר שהכתוב בא להרגיע את ישראל מהחששות שהיו לה	 בצאת	 ממצרי	 ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב
, מאיד�. מצרי	אר( מ( כנע� אכ� טובה יותר שארישראל בני נאמרה הבטחה זו ללכ� ".  טובה ויפה כזאתאר(אל 

 וירשת	 ...ושמרת	 את כל המצוה: "הכתובשאמר לאחר , יש באמירה זו ג	 אזהרה לבני ישראל, ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמוסי* 
על ישראל אבל . בעתו והאר( תת� יבולה( ארעל הית� מטר ה ש"קבה הבטיח )ט�ח' דברי	 יא( "אר( זבת חלב ודבש
אר( הרי	 "היא אלא ( מצרי	 להשקות אותה ברגל מ� היאורי	 ומ� האגמי	 כג� הירק אינה כארלדעת שאר( כנע� 

 מאד וצריכה צמאהכי היא אר( , אותה תמיד במטר' שידרוש ההאר( וצריכה , "ובקעות למטר השמי	 תשתה מי	
לא תזרע "אד היא רעה מויצא שהאר( , לא ידרוש אותה בגשמי רצו�אזי הוא ' וא	 תעברו על רצו� ה, מטר כל השנה

בכוח	 להעלותה מעל מצרי	 או , כלומר איכות האר( תלויה בע	 ישראל".  ולא יעלה בה כל עשבתצמיחולא 
  . להורידה הרבה מתחת למצרי	

  

  )יב' דברים יא(" יך בהקל-  א'יך דרש אתה תמיד עיני הקל-  א'ה ארץ אשר"
אי� בני בזמ� שג	 " דורש אותה"ה "� הקבשאת אר( כנע" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה? "תמיד"מה כוונת הכתוב באומרו 

וכשאי� ישראל שוכני	 ש	 אי� , בזמ� שישראל בקרב	רק דורש ה "קבארצות ההשאר ואילו את , ישראל גרי	 בה
  .).מגילה כט("  שכינה עמה	�גלו לבבל ": מצוי� בגמראוכמו שה דורש אותה "הקב
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  ) יב'דברים ז( "והיה עקב תשמעון"
       .לתורה  	ע עיתיוקבלו,  ללמוד תורה בשמחה	שצרי� האדלמדנו בא ל ". קבע"אותיות " עקב."הלשו� שמח" והיה" 
  )ציצי	 ופרחי	(
  

  )יז' דברים ז(" וכי תאמר בלבבך רבים הגויים האלה ממני איכה אוכל להורישם"
וכי , ל� לפחוד מה	אזי מובטח ל� שתנצח	 ואי�  שלא תוכל להוריש את הגויי	" תאמר בלבב�"לפי הכתוב רק א	 

ה זכירבכל המטרה שבעצ	 " בינה לעיתי	בינה לעיתי	בינה לעיתי	בינה לעיתי	"מבואר ב? "לא תירא מה	"א	 לא תאמר זאת אז אי� את ההבטחה של 
אפשרותנו נה שלימה שאי� בושנאמי� באמו,  הבוראבנו את האמונה בהשגחתייציאת מצרי	 היא להשריש בלשל 
א	 ו .ה"של הקברצונו אנו תלויי	 באלא יעשה לנו חיל  וחנו ועוצ	 ידינוכולא ,  הטבע�ת הגלות בדרואתלמהיחל( ל

זו כוונת  ו. נועדה להיכשל זו המחשב, יתל הגלות בדר� טבעויר מעלינו את עסלהמסוגלי	  ו שאננויעלה בדעת
כי לא ", עלי� לירא מה	באמת אז , עוצ	 יד�בח� ווכב אלה שתוכל להוריש את הגויי	 ה"כי תאמר בלבב�", הפסוק

, 	שח� להוריוואי� בכ, מ�מבדר� הטבע ה	 חזקי	 ש א	 תאמי� �א  ." ברוב חילשעאי� המל� נו" ו"ר אישבכח יגב
  .  במצרי	   שעשה ל� ש	י� כנאויבי� לפאת  ית�ל� ויצי' הכי , 	 מהדאי� ל� מה לפח, "לא תירא מה	"אזי 

  

  )א 'חדברים (" ןם תשמרוו היךכל המצוה אשר אנכי מצו"
מתר( ? "כל"לא די היה לכתוב שיש לשמור את המצוות ללא , המצוות" כל" שיש לשמור את מדוע מדגיש הכתוב 

ה	 אלא , שאי� השכל מחייב	דהיינו מצוות  "שמעיות"יש מצוות שה� , מצוותשני סוגי ש בתורה שי" בני יששכר"ה
 אות� וג	 אילו בשכל מחייאשר הדהיינו מצוות  "שכליות" ש מצוותיו. טעמיה�את הוא יודע ורק ' ה  מות וגזרי	חוק
הירה זהתורה ומה בא. דומה גניבה וגזל ועריות וכיסור או�כג, 	לשמר בימחיהיה השכל וההיגיו� תנה התורה ינלא 
ני ק מפראלא , שהשכל מחייב	ני  מפ	א תשמרל, המצוות השכליות שהשכל מחייב	את אפילו , "כל המצוה"
  .  כל� השמשהתורה היא למעלה , "אנכי מצוה אתכ	"ש

  

   )ט' דברים ט(" ארבעים לילהושב בהר ארבעים יום וא"
אז משה למד תורה , )י' ידברי	 (" ואנכי עמדתי בהר" :נאמרואילו להל� , "ואשב בהר": בפסוק שלפנינו נאמר

, ).מגילה כא( "רכות מעומד וקשות מיושב, רבא אמר"בגמרא הוא אחד התירוצי	 שנאמר  ?"הביישב"ו א" הדיעמב"
רבי חיי	 רבי חיי	 רבי חיי	 רבי חיי	  מסביר .בישיבהלמד , יני	 קשי	 יותריוענ, בעמידהמשה שמע , חי	 להבנהנודברי	 רכי	 ו, כלומר
: בגמראמובא ש	 כ. "הכבוד התור"מדי� , שלימוד התורה יהיה בעמידה מ� הראוי היה ,מתשמצד הא, י�י�י�י�''''מוולוזמוולוזמוולוזמוולוז

 למדי� יווה,  ירד חולי לעול	משמת רב� גמליאל, מימות משה ועד רב� גמליאל לא היו למדי� תורה אלא מעומד"
, קשהמסוב� והנלמד הוא הנושא פעמי	 א שלאל".  משמת רב� גמליאל בטל כבוד תורה�והיינו דתנ. תורה מיושב

 " תורהודתלמ" בי� מצות רהסתי נוצרת כא� דמולהתרכז בלידבר שמפריע , ייגעת ומחלישהמה ידהעמבמצב זה ו
 :באשאמר רמה זהו ו. "ד התורהבוכ"את מצות ה ח דו"רהתו דולמת"הדי� מצות מצד ו. "תורהד הבוכ"למצות 

  . ראוי לשבת ולא לעמוד, "ה התורלימוד"פני מ נדחה "רהכבוד התו"מאחר ש, " מיושבותקש"
  

  ) יב'ידברים (" לוקיך שואל מעמך כי אם ליראה- א' ועתה ישראל מה ה"
        :) :) :) :) ברכות לגברכות לגברכות לגברכות לג ( ( ( (""""				אי� לו הקדוש ברו� הוא בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמיאי� לו הקדוש ברו� הוא בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמיאי� לו הקדוש ברו� הוא בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמיאי� לו הקדוש ברו� הוא בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמי    """"    
 שדר� הגאו� מוילנאהגאו� מוילנאהגאו� מוילנאהגאו� מוילנאתר( מ? ה"ב באוצרו של הקהזוגניות להמצוות מכל נבחרה  "יראת שמי	"דווקא מצוות מדוע  

הכל בידי שמי	 חו( "ל ש"ולימדונו חז, העול	 היא שגונזי	 באוצר את הדברי	 היקרי	 ביותר והקשי	 להשגה
אינה יראת שמי	 אבל ,  ולא קשי	 להשגה"ידי שמי	ב"ה	  שבעול	 י	דברהשכל א	 כ� יוצא . "מיראת שמי	

אוצר ה ב"קבהעד שמכניס אותה  ובעיניהיא יקרה ה ו"להשגה אצל הקב, כביכול, ולכ� היא קשה" בידי שמי	"
      . ביותרהדברי	 היקרי	 והחשובי	 את מרי	 ומיוחד שבו ש

  

   ) יג'דברים יא(" ולעבדו בכל לבבכם" 
�אאאא' ' ' ' לאהבה את הלאהבה את הלאהבה את הלאהבה את ה''''דתניא דתניא דתניא דתניא """"���        ) ) ) ) ....תענית בתענית בתענית בתענית ב" (" (" (" ( הוי אומר זו תפלה הוי אומר זו תפלה הוי אומר זו תפלה הוי אומר זו תפלה????בלבבלבבלבבלב שהיא  שהיא  שהיא  שהיא עבודהעבודהעבודהעבודה    היאהיאהיאהיא איזו  איזו  איזו  איזו ''''כ	 ולעבדו בכל לבבכ	כ	 ולעבדו בכל לבבכ	כ	 ולעבדו בכל לבבכ	כ	 ולעבדו בכל לבבכ	ייייקקקקלללל
מצות כוונת הלב ולא רק ביש צור� בהמצוות ג "תרי הרי בכל ?"עבודה שבלב"כתפילה הוקא ודהוגדרה מדוע  

הוא מבצע בזה ש, ראשית .העבדשישנ	 שני דברי	 שמאפייני	 את  )בש	 אביו( ל דיסקי�ל דיסקי�ל דיסקי�ל דיסקי�""""המהריהמהריהמהריהמהריתר( מ ?תפילהה
ת קיימנו אב, ג	 אנחנו. תלויה באדונובזה שאי� לא מקור פרנסה משלו אלא פרנסתו , ושנית. ו� שלאדוהאת רצו� 

את , א� זהו מאפיי� אחד בלבד, ' הכעבדיאנו ובזה ניכרי	 , רצו� אבינו שבשמי	בזה את המצוות אנו עושי	 
ה רוצה שנפנה אליו "הקבו.  על ידי התפילהה" מהקבנויצרככל בכ� שאנו מבקשי	 את המאפיי� השני אני מראי	 

היא איזוהי עבודה ש"י כוונת הגמרא הווז. מכל הלב לא תשוב ריק	הבאה בקשה שנו  הוא לונבקש ממנו ומבטיח
  . "הוי אומר זו תפילה", שג	 הלב משתת* עמהכלומר איזוהי עבודה  ?"בלב
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