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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ז' דברים כו("  ממצרים ביד חזקה'ויוציאנו ה"

שראל ואמרה שאי� יעל הצלת� של שקטרגה � ידת הדינגד מהכוונה היא כ" ביד חזקה"שבביטוי " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה
ה את ישראל "ובכל זאת הוציא הקב, "בודה זרה והללו עובדי עבודה זרההללו עובדי ע"ה� שוני� מהמצרי� הלוא 

, בהבאת הביכורי�, כעתו, האר�את ת� לנו במתנה נאל המקו� הזה וה "הקבהביאנו ואחר יציאת מצרי� , ממצרי�
  .'המורה על קרבה אל ה "'והנחתו לפני ה... את פרי האדמה הבאתיכי הנה " ראיה היאה האר� ו'כי להי�  מודואנ

  

  )  יג'כודברים ( "לא עברתי ממצותיך ולא שכהתי "
בודאי מצוה ומקיימי� אותה העוברי� על  א� אי�,  מאליומוב�זה הלא , "ולא שכחתי"של המעלה  מהיברור לא  

 העדר "לא שכחתי", כלול בזהכבר , "לא עברתי"ומכיו� שאמר , שהושוכח לא עמי שכי ,  אותהאי� שוכחי�ש
אפשר , כי זה העושה מצוה מיראה"אבות בעל המשנה � "ב הרמבתמה שכעל פי " תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה" מבאר ה.השכחה

חובתו א�   וחכי רגש האהבה לא ית� אותו לשכ, ולא כ� העושה מאהבה, שתסור יראתו לשעה וישכח לעשות חובתו
ולא רק שלא עברתי מפני , "תי ולא עברתי ממצו" ,כא�ג� ונה והכ וזוהי " האוהב לא ישכח"ל " אמרו חזוכ�, לשעה
  .וזה תוספת הידור, כדר  האוהב, ומעול� לא שכחתי חובתי, א  ג� עשיתי מאהבה, היראה

  

  )ה-ד' דברים כח( "ומשארתךברוך טנאך ... בטנך ברוך פרי"
   )יח-יז' דברים כח(" טנךב פריארור ... ארור טנאך ומשארתך"

... בטנ   ברו  פרי",  ומשארת טנא בר  את ואחר כ  � בטה פריברכת  את בהכתו הקדי� שבברכות ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמציי� 
ארור טנא  ", ואילו בקללות אחר הכתוב את קללת פרי הבט� אחר טנא  ומשארת , "ומשארת ברו  טנא  

לכ� הקדימו ,  אצל האד�הטוב והחביב יותרהוא פרי הבט�  ש שמשו�����""""הרמבהרמבהרמבהרמבומתר� , "בטנ  פריארור ... ומשארת 
לה י יגיע תחהעונשה שאי� הוא מכה בנפש תחילה אלא "ידועה דרכו של הקבכי ,  אחר אותוותובקללבברכות 
נגיפת את בברכות הכתוב הקדי� כ  הוא בהמש  . יגיע העונש ג� לפרי הבט�,  וא� לא ישוב,מוטב,  א� ישובלנכסיו

וא חשוב והגדול כבוד נחשב כהאויבי� הוא משו� שהניצחו� על  " יד משלחבאסמי  ובכל " הברכה פנילהאויבי� 
 ואחר"המארה בכל משלח יד "הכתוב את  הקדי� בקללותאילו ו, צור  כבוש הארצות וישיבת� לבטח בי� העמי�ל

  .כי הוא העונש שיגיע אליה� באחרונה, �אויביה הנגיפה מפניכ  את 
  

  )י' דברים כח(" נקרא עליך ויראו ממך' מי הארץ כי שם ה כל עוראו"
, � של ארבע בתי�"שיה, נשמת האד� לעשכינה ו הלערמז מ� "השיואומר שלי� יתפהטע�  מבאר את רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

קשר והרצועה שיש בה ,  כח בארבע חיות המרכבההעיומשפ, כל העול�ה את וממלאה פיהמקשכינה  הלת עמזמר
ועל כ� הרצועות , ומעלה ומטה ג� כ�, נהגי� על ידי השכינהו העול� המרוחותארבע ת על זרממת "דלהאות כמי� 

ומאי� בא ,  כי כל השפע בא לעליוני� ולתחתוני� מאת השכינהבזהונתבאר , מחוברות ומתפשטות והולכות למטה
� "י אות שי יצירת האד� שנוצר בחכמה מופלאה כמתו למד ודבר זה נ,  מהחכמה והבינה?השפע אל השכינה

 הנשמה תמצאוכ� ,  והבינההחכמהאשר שני הנקבי� מכווני� כנגד המוח שהוא מקו� של האד� כו פבא מהרשו
שני חללי� , וכחה ואורה מתפשטי� בארבעה חללי� שבמוח, שהיא מקפת את כל הגו� שהיא בתוכו וחוצה לו

והשגנו מכל , כרו�ייש בו כח השמירה והזחלל אחרו� , חלל אמצעי יש בו כח המחשבה,  יש בה� כח הציורראשוני�
  .ורמז ג� כ� לנשמה וארבעה חללי� שבמוח, חיות הקדש'  בתי� הוא רמז לשכינה ודשבארבעה� "זה כי שי

  

     נלב" ע כא'  אב תשע" ב    תנצב" האיריס בת מלכה בן שבתלעילוי נשמת הנערה    
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  )  טז'כודברים ( "אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה' היום הזה ה "
היו� אי� לי פנאי לעסוק " :תמיד לעצמומר היא להסית את האד� שיאדרכו של היצר הרע ש" חפ� חיי�חפ� חיי�חפ� חיי�חפ� חיי�"מבאר ה 

 עצמוכ  הוא אומר ל. דרכיאת אתק� ואז יו� אחר ללמחר או אחכה  ,"תשובהבולהתבונ� היו� לא אספיק " ,"בתורה
" היו�היו�היו�היו�", "אלוקי  מצוו  לעשות' היו� הזה ה"התורה אותנו לכ  מזהירה . כל ימיועוברי� עליו וכ  , תמחרלג� 

    .למחרהדבר את ולא לדחות לעשות 
  

  )ט' דברים כז(" הסכת ושמע ישראל"
בעוד , "נעשה ונשמע" הוא הפו  למה שאמרו ישראל במעמד הר סיני "הסכת ושמע"שהביטוי " מש  חכמהמש  חכמהמש  חכמהמש  חכמה"אומר ה

ב היטב א� תוכל קשדהיינו ה ,"הסכת"שבמעמד הר סיני הקדימו ישראל את העשייה לשמיעה כא� אמר לה� משה 
וההבדל , מורה על עשייה "שמיעה"לשו� כידוע  ש,קבל עלי  לעשות�דהיינו  ,"ושמע"אמר ה ואחר כ  ז בדלעמו

הוא שבמעמד הר סיני נאמרו הדברי� בטר� שמעו ישראל את התורה והמצוות ואילו כא� הדברי� נאמרי� לאחר 
ר סיני עשו חר מעמד הלאהוא ש" מש  חכמהמש  חכמהמש  חכמהמש  חכמה"תירו� נוס� שמביא ה, שכבר שמעו בני ישראל את התורה ומצוותיה

   ". נעשה"הבני ישראל את בטלו , נאמר במדרש, בני ישראל את העגל ובכ 
  

   )ב' חכדברים (" ךובאו עליך כל הברכות האלה והשיגו"
עוד מבטיחה התורה ,  רבות ובכל התחומי�ברכותנזכה ל יהמצוותקיו� שמירתה וה לנו שבזכות מבטיחהתורה  

דגל דגל דגל דגל "מבואר ב? ו אותשעליה� להשיגעד רח מהברכות בדעתנו שהאד� ייעלה על וכי . הברכות ישיגו את האד�ש
לכ� . פני הברכה ממנו יוצא שהוא בורח ממהו הטוב האמיתי ובורחשאכ� לפעמי� האד� אינו יודע " מחנה אפרי�מחנה אפרי�מחנה אפרי�מחנה אפרי�

י� תהיל(" א  טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי: "דוד המל כ  ג� בקש .  הברכותשג� במצב זה ישיגוהו מבטיחה התורה 

  . אברח מה�, א� בטעות אפילו )כג
  

  ) יג' כחדברים (" לראש ולא לזנב והיית רק למעלה ולא תהיה למטה' ונתנך ה"
צדיק  הלערמז מ "לב�". אות� אותיותבנויות מ ה� "נבל" ו"לב�"שהמילי�  "עוד יוס� חיעוד יוס� חיעוד יוס� חיעוד יוס� חי" ברבינו יוס� חיי�רבינו יוס� חיי�רבינו יוס� חיי�רבינו יוס� חיי�מבאר  

ועל כ  . התיבהבסו� היא ' לאות רשע וה הלערמז  מ"בלנ"אילו ו, המילהיא בראש ה' לאות לוב� והבמשמעות של 
 שלא "ולא לזנב", בראשהיא ' לבה האות  ש"לב� "יותה שתזכה ל,ראש%'לדהיינו  "לראש' ונתנ  ה: "מרמז הפסוק

שתמיד תהיה " והיית רק למעלה: "עוד מייע� לנו הפסוק. מילהבסו� הדהיינו , היא בזנבה' לאות  שה"נבל"תקרא 
 "למעלה"ני� הרוחניי� השייכי� לישבכל העני. "יקֵר" אלא "קַר" אל תקרי "והיית רק למעלה" ,"נבל" ולא "לב�"

,  ענייני� החומריי� ב"ולא תהיה למטה"מצוות בתורה ו במלאהת ותדאג תמיד ל"ריק"כתרגיש את עצמ  תמיד 
   .סר ל  כלו� אל תרגיש ריק אלא תרגיש תמיד מלא וגדוש שלא ח"למטה"לגשמיות דברי� הקשורי� 

  

ות לאיביך ואין לך נתונמרך גזול מלפניך ולא ישוב לך צאנך נו חבוח לעיניך ולא תאכל ממטשורך "
   )א ל'כחדברים (" מושיע
כראיה ו. ברכותג� התוכחות גנוזות פסוקי שבתו   שאמרו ק"ל בזוה"חזמציי� את דברי " נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�" באאאא""""החידהחידהחידהחיד

 את הפסוק מהסו� אל ההתחלה נקרא פסוק קראנ א� מעות של קללה א שלפנינו שהוא במשהפסוק הוא מביא את 
ולא מלפני  גזול , ל  ישוב,   ואי� לאויבי  נתונות צאנ,ושיע ל מ: "זהו הפסוק ההפו ו. במשמעות של ברכה

   "  טבוח שור י ולא לעינ,ממנו תאכל, חמור 
  

  )מז' דברים כח(" לוקיך בשמחה-א'  את ה אשר לא עבדתתחת"
, שנאמר בקללות שבפרשת בחקותיפי  בקללות האלו כהנחמפסוקי  לא נאמרו מדוע, הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"השואל 

מתר� שיש ו? מדוע היה צור  לחזור ולכפול את הקללות ולא די היה בקללות שבפרשת בחקותי, שאלה נוספת היא
שכ� , ישראל לכללו קללות שבפרשת בחקותי נאמרהש, הבדל בי� הקללות שבפרשה לקללות שבפרשת בחקותי

א� חלק שהקללות יחולו רק א� כל ע� ישראל יחטאו א  ו� לומר היה מקו, מתחילת� ועד סופ�, נאמרו בלשו� רבי�
משו� כ  כפל הכתוב את הקללות ,  ולא יחולו הקללותחלק המרשיעהקפיד על ה לא י"קבהמישראל ייטיבו מעשיה� 

מדובר בי� ו, ממשמישראל יחיד א� מדובר על בי� בלשו� יחיד היא נה כווהו,  בלשו� יחיד�בפרשה זו ואמרוהביא� 
לא נאמרה וזה מסביר מדוע . יחידהכתוב כה� ילאכלל ישראל יתייחס יחס להג� שיהיו רבי� ב, חלק מישראלעל 

כי לא יעזב� ה לישראל "שהבטיח הקב, לכלל ישראלמיועדות שות בקללנאמרה רק נחמה הכי , קללות אלונחמה ב
 ירשיעו א�, ישראליחידי� מל שאי� כ� מה, האר�לה� את הבטחת ג� יזכור , ברית אבות�את  לה� ושיזכור, לכלות�

  ?אבדשאחר ו נחמה יש לא� כ� איזה , להמיתו בבית די�הדי� הוא אד� כי ירשיע ו, אש תאכל� עד עול�
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