
  
  

  

 ' השנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
   )כו' יאדברים (" וקללה ברכה היום לפניכם נותן אנכי ראה"

יו אלי� סמהו היומימחזור ה לע זורמשבא הכתוב ל" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"אומר ה ?"היו�"מדגיש הכתוב שהנתינה היא מדוע 
פעולות שה� הפוכות זו  לועובכל זאת מסוגל לפ ,אחדגו�  שהוא ,השמשש כמונו של לומר הקללהאת ו הברכהאת 
משחירחו� השמש  מצד אחד ,הביצהאת  קפיאומצד שני הוא מ, השעוהאת  מתי�ל מצד אחד חו� השמש למש, לזו
אלא מצד  השמש מצד באי� �אינ הללו �יהשינוי כלוברור לנו ש, הבגדהוא את  מלבי�מצד שני ו הכובסו של פניאת 
. ה"קבב שינויות שו� מחייב נ�איש'  המאת ותהבא והקללות הברכותעלינו להבי� שכ� הוא ג� בעניי� . בלי�המק

  ". היו�"ל זה רמוז במילה כו, המקבלי� מצד בא השינוי אלא  ) ו'מלאכי ג(" שניתי לא 'ה אני: "מאמר הכתובכ
  

  )לב' יאדברים (" לעשות ושמרתם"

 ובני באר#ות תלויאת בני ישראל על מצוות ה לצוותמכיו� שמשה מתכונ� כעת שהקדוש " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"אומר ה
ואביו: "ל על הפסוק"מה שאמרו חז דר� על , לעשותשישמרומשה  לה� אמרכ� ל , עדיי� לא נכנסו לאר#ישראל
כ� בני ישראל צריכי� לחכות ולצפות , שהיה יעקב ממתי� ומצפה מתי יתקיי� הדבר ,) יא'בראשית לז(" הדבר את שמר

קיי� מצוות ל ביד�� אידיי� עאליה�  ברמד המשש שבזמ�היא שלמרות  והכוונה. מתי יוכלו לקיי� את המצוות האלו
  .העת כשיגיע אות� לעשותעל מנת  הדברי�עליה� לשמר את  ,אלו

  

  )ה' יגדברים ("  תדבקוןובו תעבודו ואותו"

השתחרר ל תרצו שלאשלכ� תגיע לדרגה כזו ' היא שעבודת ה "תדבקו� ובו" שכוונת הכתוב בציווי רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי מרוא
הריבכל זאת  ,ליוא ורחמ� טוב האדו� היה אפילו ,האדו� יד תחתנמצא  כשהעבד שבעול� בנוהג כי ,לעול� ומעבודת

"תדבקו� ובו"הכתוב  כא� אמר �ולכ ,לעצמו חורי� ב�ולהיות  מרשותות צאל ,ממנו פרדילה והומתאמשתוקק ו הוא
  . תהאמתי החירות הוא'  הדתעבו כי ,ממנו החירות ואל הפרידה אל תתאוו לא בעבודתו דבקי� שתהיו

  

  )ב' טזדברים ( "לשכן שמו שם' אשר יבחר ה"
, חג השבועות, ג� בעניי� העצרת "לשכ� שמו ש�' אשר יבחר ה: "ומזכירפסח הכתוב שלפנינו מדבר בעניי� חג ה

, )טו' דברי� טז( "אשר יבחר ":סוכות נאמראילו בעניי� חג הו, )יא' דברי� טז( "אשר יבחר לשכ� שמו ש�": מזכיר הכתוב
שמאחר שבתחילת הפרשה נאמר " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מתר# ה? ונשאלת השאלה מדוע". לשכ� שמו ש�": נאמרלא א� 

, ופסילי אלהיה� תגדעו�, ואשריה� תשרפו� באש,מצבת�  ושברת� את,מזבחת� ונתצת� את: "בעניי� עבודה זרה
לוקיכ� מכל %א' כי א� אל המקו� אשר יבחר ה": נאמר אחר כ� ) ג'יבדברי� (" המקו� ההוא שמ� מ�  אתואבדת�
הכוכבי� אל מלהוריד רוחניות מטרת העבודה זרה היא " אב� עזראאב� עזראאב� עזראאב� עזרא"שלפי המשו� , " לשו� את שמו ש�שבטיכ�
לבדו ' זולתי ה, שו� משפיע רוחני או כוכבמלהוריד רוחניות � כווי� לבמקדש אש, מרואבא הכתוב ו, נעבדתהצורה ה

, ).ראש השנה טז(פירות האיל� על על התבואה ובה� שנידוני� חגי�  ,עצרתבפסח וחג הב, ולכ�. במקדששמו את כ� ישש
ה לבדו "שרק הקב, "לשכ� שמו ש�"הכתוב בה� לכ� אמר . 'י� אחר זולת היענמלהוריד רוחניות ויש לטעות חלילה 

בזה , ).טזראש השנה (ל המי� עבו שנידוני� הסוכות אבל בחג . ההשפעה לשו� נברא זולתואת ולא מסר , הוא השליט
היש בהבלי הגויי� "אמר נוכמו ש,  לבדו'ג� הטועי� מודי� שאי� זה שיי� לשו� נברא ולשו� משפיע זולת ה

 בחג משו� כ�, ולכ� ה� יורדי� בגבורה,  שג� ה� מודי� שאי� שו� מבוא לטבע בגשמי�) כב'ירמיה יד(" מגשימי�
   ".לשכ� שמו ש�" לא הוצר� להזכיר הסוכות
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  )ד 'יבדברים ( יכם״קלו- לה׳ אן כן״לא תעשו
מתו� דהיינו , &ככה&, &�&כעבודת ה'  אל תעשו את,  לה' אלוהיכ�&� כ�&לא תעשו: היה אומר מנח� מנדל מקוצקמנח� מנדל מקוצקמנח� מנדל מקוצקמנח� מנדל מקוצקרבי 
  .ת קודשדרמתו� חלשמה וצרי� לעשותה  אלא, לצאת ידי חובהעל מנת , הרגל

  

  ) יח'יבדברים ( "'ושמחת לפני ה, ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך"
כאשר  שיש בפסוק שלפנינו עצה כיצד להגיע אל השמחה כי "תפארת יהונת�" בספרו רבי יהונת� אייבישי#רבי יהונת� אייבישי#רבי יהונת� אייבישי#רבי יהונת� אייבישי#אומר 

 השמחה על זו שלה אזי יגיע למד ,מצפי� לתמיכתותלויי� בו וצב� של &עבד� ואמת� והלוי& התבונ� האד� בממ
תקנא ויבעשירי� ממנו האד� דווקא יסתכל א� � א. ויודה לה' על חלקו ,אשר הוא אינו נזקק כמות� למתנת בשר וד�

   .השמחה נעדרת ממנו כי אז תהיה, בה�
  

  )ב' דברים יג("  אליך אות או מופתונתן"

�""""הרמבהרמבהרמבהרמב��� �י� יכענ, סימ� לדבר שיהיה אחרי כ� הוא "אות"ומבאר שה" מופת"ל" אות" מארי� להסביר את ההבדל בי
כעני� , "אות"יקרא לזה כשיבא הנביא ויאמר דבר פלוני עתיד להיות , ) ב'במדבר ב( "איש על דגלו באותות"שנאמר 
אמר על דבר מחודש נ "מופת"ואילו . "אתה"נגזרת מאות "והמלה , ) יד'ישעיה ז("  אותלכ� הוא 'הלכ� ית� " :שנאמר

" מופת"המילה ו. ) ג' גיואל( "ואשונתתי מופתי� בשמי� ובאר# ד� : "י� שנאמריכענ, שיעשה בשנוי טבעו של עול�
 ביציאת מצרי� והיו.  ומהטבעהמנהגלדבר שהוא חו# ממושאל הלשו� ו, "מופלאת"המילה היא מלה מקוצרת מ

עשו נ ש"מופתי�"� גוהיו , ) יט'שמות ח( "למחר יהיה האות הזה"מתחלה משה ה� הדברי� שאמר לה� ש, "אותות"
 'שמות ד( לבני ישראל בו קראו אות כאשר הודיע ,ה שנהפ� לנחשהמטעוד ראינו בעניי� , עליה�הודיע � וקדיהבלי ש

   .)כא' שמות ד(וקראו מופת כאשר עשאו לפני פרעה , )יז
  

   ) א'יד, יט' יגברים ד( "יכםקל-בנים אתם לה׳ א"    ."שמור את כל מצותיויך לקל- א'כי תשמע בקול ה"
טענת המלאכי� שרצו לקבל את על  החיד&אהחיד&אהחיד&אהחיד&א תבכפסוקי� שלפנינו לפי מה שסמיכות המסביר את  "יששכריששכריששכריששכרבני בני בני בני "ה

 אאאא""""החידהחידהחידהחידעל כ� כתב , סמוכה לה�הרי היתה בשמי� היתה  התורהכאשר בתחילה  כי "בר מיצרא"הדי� של התורה מ
 וישראל ,"בר מיצרא"לא שיי� הדי� של לגבי ב� ש )ב&מ(היות ומובא בשיטה מקובצת  מוצדקת טענהשזו אינה 

את כל מצותיו אשר אנכי מצו�  לקי� לשמור%' אהכי תשמע בקול " :כתובהכוונת י הווז .למקו�� בני� ההלוא 
שהמקור לדי� , "לקי�%' אהלעשות הישר בעיני ", "בר מצרא"את הדי� של שיש למרות כי ל� נתתי את התורה , "היו�
ל� ניתנה דווקא ע� כל זה , דת היושריממשזהו  "ועשית הישר והטוב"וק פס מה)ב&מ(גמרא בנלמד  "בר מצרא"של 

  . "בר מצרא"של די� את ה  ולגבי ב� אי�"לקיכ�% א'ה בני� את� ל"שו�  מ?ומדוע,  ולא למלאכי�תורה
  

   )א 'די דברים( "תתגודדו לא ,יכםקל-א 'לה אתם בנים"
 אוהב והוא "קיכ�ל% א'לה את� �בני" ."לא תתגודדו" לבי� "'לה את� �בני" מבאר את הקשר בי� "אב� עזראאב� עזראאב� עזראאב� עזרא"ה

 ,הוא לטובה "הקב שיעשה מה כל כי , לכ�שיעשה מה לכ על "תתגודדו לא" כ�משו� , לבנו אב מאהבת יותר �אתכ
  . לנהוגאת�צריכי�  �כ ,עליו יסמכו רק אביה� מעשהאת  �הקטני �הבני יבינו לא כאשר תבינוהו לאלא שאת� א

  

   )יא' ידדברים ( "תאכלו טהורה ציפור כל"
 ארבעה שישל "א� למדו חז, נותנת סימני כשרות לבהמההיא אינה מביאה סימני� לכשרות העו� כש� שהתורה 

מביאי� שארבעה סימני� אלו איתי  ר.נקל� רקב�וק ,ואוכל ורסד אינו ,זפק ,יתרה אצבע :�וה לעופות טהרה סימני
היא ' וווו האות ,'קפפפפז' של השניההיא האות ' פפפפ האות ,'בעצצצצא' של השניההיא האות ' צצצצ שהאות ,"פורפורפורפורצצצצ"רמוזי� במילה 

  ."באורייתא רמיזא דלא מידי ליכא" :כ� נאמרל עו .'קב�ררררק' של השניההיא האות ' רררר והאות ,'רסווווד' של השניההאות 
  

   )ז 'וט דברים( "האביון מאחיך דךי את תקפץ ולא" 
 עלל ברכה " תקנו חזאל מדוע ,אינשאלת הההשאלה ו. ביותרשובה חמצוה שהיא מצות הצדקה מדבר בעניי� הכתוב 
 האד� אי�ו אחרי� בדעת התלויש מצוה שכל  א"רשבהמתר#  ?אחרות מצוות עלתיקנו לבר� שש� כ צדקה מצות
 סרבל הואשהרי יכול , העני של בדעתו ג� תלויה הצדקהמצות ו מאחר, כ�� א .עליה מברכי� אי� ,בגופו לקיי� יכול
   .כלל ברכי�מ י�א ,לבטלה ברכה וז תהיהמא ש חששהמ ,כ�ל ,המצוה תתקיי� לאאת הצדקה ובמילא  לטול

  

   )יז' טזדברים (״איש כמתנת ידו כברכת ה׳ אלקיך אשר נתן לך״ 
א אל, עושרו לפינמדדת אינה אד� כל  של ואישיות ,&איש& ואומר בדר� דרושאת הפסוק פרש מ ר הירשר הירשר הירשר הירש""""הרשהרשהרשהרש

 קי�ול%&כברכת ה' אצרי� להיות תלוי הנתינה גודל ו ,נתינתו לצדקה ולדברי� שבקדושהמידת כפי , &כמתנת ידו&
   .לתוו כל אחד לפי יכנו דהיי"אשר נת� ל�
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