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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 
   )ט' דברים כט("  איש ישראלכל"

לבדו עכ� שמעל כ� מראיה לאפשר למצא ו,  בעו� איש אחד�מכא� שכל ישראל נתפסיל " שלמדו חזרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר 
כל : "כוונת הכתוב יהווז, וכל ישראל נתפסו בעונו, )'יהושע ז(" חטא ישראל" ליהושעה "אמר הקבבכל זאת בחר� ו

ל "זחדרשו  )'ויקרא כו(" וכשלו איש באחיו"כתוב על הו,  כלומר כל ישראל נתפסי� בעו� איש אחד"איש ישראל
 נתפסי� בעו� שהרבי�נו אפורענות מצענייני וא� ב. אל ערבי� זה בזהללמד� שכל ישר, בעו� אחיווכשלו איש 

, )'איוב כב(" ימלט אי נקי"וכ� אמר אליפז לאיוב , שהרבי� נושעי� בזכות היחידבענייני הישועה כל שכ� , היחיד
ל "זחרשו וכ� ד, וא� האמת את� שאתה נקי וצדיק ונמלט כל העיר בבור כפי�, כל האיאת  אחד ימלט נקיאיש כלומר 

  . מדה טובה מרובה על מדת פורענותשהרי, )'משלי י( "וצדיק יסוד עול�"שנאמר ,  עומדהעול�בשביל צדיק אחד ש
  

  )חי' דברים כט( "והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך"
ד� עוצ� את עיניו על ידי כ� שהא, לקי�!ב לאוקרהטועני� שזו לא חכמה להיות יש אנשי� ש" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"אומר ה

לאיהיה דבוק על ידי זה אז ו, תמיד בתפילה ובתשבחותמרבה בלימוד ומ ,ותהתאואת עצמו מ� דר וג, מראות ברע
, יל� בשרירות לבודהיינו שהאד� , חד ע� נשי� אסורותיתילה, תערב ברחובות ובשווקי�החכמה היא להאלא . 'ה

והתבר� "מר ואאנשי� אלו בא הכתוב ול. 'במעלות דבקותו בהה אז יעלה מעלו', ביראת הויתחזק ובכל זאת יוסי# 
על ידי " כי בשרירות לבי אל� "?שלמותהרו� המעלה ותכלית את מתי אשיג דהיינו , "לאמר שלו� יהיה ליבלבבו 

כמו הוא  ופירושש, "למע� ספות הרוה את הצמאה"היה התועלת תואז . המדורהאת גדיל אהתאוה ואת חמ� שא
א� אוסי# על א� ,  מאכילת החזיראי� לאד� שכר על הפרישהאז ה וזאד� קצה בהחזיר שנפשו של ת הבאיסור אכיל

לא ", עונה לו הכתוב שאי� זה כ� אלא ההיפ� הוא הנכו�. כלעל הטול שכר אז אוכל ליו, יצרי בה�את תאותי ואגרה 
   ". וקנאתו'כי אז יעש� א# ה, סלוח לו' יאבה ה

  

   )א' לדברים (" הם האלרידביה כי יבאו עליך כל ההו"
עודיה לא בבית יתקיימו יעדיי� לא ה, זופרשה , לטענתו,  מוצא בפרשה זו נחמה רבה ותקווה גדולההאברבנאלהאברבנאלהאברבנאלהאברבנאל

ומה שהביאה . תרופה כללית לכל צרותינועצ� ידיעה זו מהווה ו, התגש�לעוד עתידה  והיא ,שניהראשו� ולא בבית ה
ישראל אשו ייתי שלאברית והאלות הכתובות למי שיפר את הברית הוא כדי התורה פסוקי נחמה אלו לאחר הזכרת ה

 ואנה ?מי הוא זה אשר לא יחטאואבדה תקוות� כי , תכזב תוחלת�' ו ועברו על מצות החטאשבלב� לאמר שאחרי 
י יש הודיע� ככ� באו פסוקי� אלו לנחמ� ול ל?ל להענישו בכל אלות הברית! ומה יעשה כי יקו� א?יולי� את חרפתו

   .  התשובהזוהיו, עונש�מציל� מהקללות ואשר מסוגלת להקו� ותרופה ילה� ג� אחרי החטא ת
  

  )ב' דברים ל(" לקיך ושמעת בקולו-א' ושבת עד ה" 
במקו� שבעלי תשובה עומדי� צדיקי� גמורי�  ":ל"חזשאמרו פסוק על פי מה באר את המ" נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�" באאאא""""החידהחידהחידהחיד

 ואחר כ� "לרחוק"בתחילה כתוב , )'ישעיה נז( "שלו� שלו� לרחוק ולקרוב ":שנאמר :)דברכות ל(" אינ� יכולי� לעמוד
יתבר� יוכל '  שהתשובה האמתית היא רק כאשר ה)ב' ב הל"תשובה פ(� "רמבומובא בהלכות תשובה ל". לקרוב"נאמר 

בתשובה תשוב דהיינו " ושבת ":י כוונת הכתובהווז .להעיד על בעל התשובה הזה כי שוב לא יחזור עוד לזה החטא
כי לא תחזור עוד ) מלשו� עדות!עד(יתבר� יוכל להעיד עלי� ' עד שה" להי�!א' עד ה", בקבלה אמיתית כה איתנהו

  .זדמ� ליד� אותה עבירה ובאותו מקו� ולא תעשנה זוהי התשובה המעולהתהיינו שא� ד, לסור�
  

  

     נלב"ע כא'  אב תשע"ב    תנצב"האיריס בת מלכה בן שבתלעילוי נשמת הנערה    
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   ) ט'כטדברים (" אתם נצבים היום כלכם"
הקדוש שבלשו� הקודש יש " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מבאר ה? "עומדי�"ולא בלשו� " נצבי�" הכתוב בלשו� מדוע משתמש 

גילת  מעמידה בעלת תפקיד ואחריות כמו שמצאנו בבמשמעות של  היא "נצבי�", "עומדי�"בי�  ל"נצבי�"הבדל בי� 
דה פיזית רגילה ללא משמעות זו עמי" עומדי�"ואילו  . מונה ואחראי עליה� משהיה " הנער הניצב על הקוצרי�"רות 

כל הדדית אחריות וערבות היא לש� קבלת כא� משו� שהעמידה " נצבי�"לכ� משתמש כא� הכתוב בלשו� . נסתרת
  .  'פי האת יעבור  רו לבל ישתדל בעד חבמשמעותה של אחריות זו היא שכל אחד אחד על חברו מישראל ש

  

   )יד-ט' טכדברים (" ואת אשר איננו פה  ... פהואת אשר ישנ... אתם נצבים "
והכוונה  ,מכיריוידועי� לאד� עצמו ול ויצרי� הגלויי�היא ל "ישנו פה" שכוונת הכתוב ב"נתיבות שלו�נתיבות שלו�נתיבות שלו�נתיבות שלו�"בואר במ
,  אינו מכיראות� אפילו האד� עצמו,  של האד�הכרה השבתתפי� הדח, יצרי� האפלי� והסמויי�יא לה" איננו פה"ב
אי� נסתר ה "לפני הקבא שאל. יני� הנסתרי�יעל דעתו שמתחולל בנפשו מאבק כלשהו בענבכלל אינו מעלה הוא ו

  ". את� נצבי� היו� כולכ�" הכל ניצב וגלוי ביו� הדי�
  

  )יח' דברים כט("  שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך בלבבו לאמרוהתברך"
כלומר , " בשרירות לבי אל�כי" הוא ומסביר לעצמו שהטע�" שלו� יהיה לי"האד� החוטא מתנח� בליבו ואומר 

 שעל ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר . בשרירות לבי אל� כל ימי וכל חפצי אעשהלכ� , השבועהאת אינני מקבל עלי משו� שמראש 
 יעש�"ג� עליו  אאל, אלתועליו את שאיננו מקבל משו� " סלוח לו'  יאבה הולא"איש זה אומר הכתוב שטעות בידו 

וא הכוונתו בלשו� הקודש " שרירות" שלשו� ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמוסי# .  ע� כל ישראל' ה לפני כיו� שבא בברית"וקנאתו' א# ה
  .:)בבא בתרא קס(" שריר וקיי�" ל"זלשו� חפי שמצאנו בכ, האד� בלב ומתחזקתגברת מתתאוה הל

  

  )יט' דברים כט( "ורבצה בו כל האלה הכתובה בספר הזה"
  )כ' דברים כט( " הזהתובה בספר התורה ישראל ככל אלות הברית הכשבטי לרעה מכל 'והבדילו ה"
 �לא ששא "בחוקתי"פרשת היא לקללות הכתובות ב "הכתובה בספר הזההאלה "מבאר שהכוונה ב" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה

אמר לכ� חזר הכתוב וזה החוטא הבעונו על יפגעו רבי� ימא השוהיינו חושבי� זכרו האלות בלשו� רבי� הו
שכא� הכוונה לקללות הכתובות  " הזהות הברית הכתובה בספר התורה ישראל ככל אלשבטי לרעה מכל 'והבדילו ה"

, בכל אופ�. נקיי�יהיו  יחיד להורות כי הוא יחיד לבדו ימות בעונו וכל ישראל בלשו�נאמרו כול�  ש"כי תבא"בפרשת 
חומש בעוד שאת , "הכתובה בספר הזה", בלבד" ספר"כ" ויקרא"רואי� אנו שהכתוב מכנה את חומש , לפי הסבר זה

שכל " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מתר% ה? מהו מקור ההבדל, " הזההכתובה בספר התורה", "ספר התורה"מכנה התורה כ" דברי�"
נקרא "  ויקרא"חומש לפיכ� ו "ספר"בפני עצמו נקרא א� כל חומש  "תורה"יחד נקראי� בחמשת חומשי התורה 

" דברי�"א� חומש , חמשת חומשי התורהאלא הוא מהווה יחידה אחת מכל התורה את כולל היות שהוא אינו " ספר"
  ". תורה"נקרא לכ� הוא כל התורה את כולל כבר חמישי הוא החומש השהוא 

  

  ) כח'דברים כט(" ינו והנגלות לנו ולבנינוקלו-א' הנסתרות לה"
זמ� ב, "בעיתה"גאולה , הגאולאפשריי� ליש שני זמני� ל ש"מבאר שהכתוב מרמז על מה שאמרו חז" כתב סופרכתב סופרכתב סופרכתב סופר"ה

היו� א� בקולו " :כתובלכל כהידוע  ,מ� גלויבז, "אחישנה"וגאולת .  ידוע לשו� אד� והוא סתו� וחתו�נו שאי,תרנס
לא גלה אשר  "לקינו!א' לה" הוא ,הנסתר שבגאולההכוונה לזמ� , "הנסתרות" :וכ� זה מרומז. )'תהלי� צה( "תשמעו

את "בנו ובלבד שנעשה הוא תלוי " לנו ולבנינו", ולהשבגאגלוי ה הזמ� "הנגלות"ואילו . סודו לעבדיו הנביאי�את 
   ". היו� א� בקולו תשמעו", הגאולה ולהביאה בכל יו�את בידינו לקרב כי , "כל דברי התורה הזאת

  

   ) ד'לדברים (" לקיך ומשם יקחך-  א'אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה"
עדיי� תופס הוא אבל , היה נדח מהתורהיו, ההזל� עוהאד� כולו בתאוות ה א� ישקע לואפיש" לב אליהולב אליהולב אליהולב אליהו"מפרש ה

" לקי� ומש� יקח�!א' מש� יקבצ� ה"ג� ,  ניצו% רוחני קט� בקצה הרוחניותלו אפי,נקודהאיזושהי ב, בקצה השמי�
  .אליו אות� ויקרב� 

  

  )ו' ל דברים(" לקיך את לבבך- א' ומל ה"
כלומר  )טז' דברי� י(" ומלת� את ערלת לבבכ�: "רבפרשת עקב נאמה ימול את לבב� ואילו "מהפסוק משמע שהקב

שאכ�  הרבי מקוצקהרבי מקוצקהרבי מקוצקהרבי מקוצקמתר% ? אז מי באמת צרי� למול את לב האד�, ת החובה למול את עצמועל האד� מוטלש
ראוי לקלוט את בכדי שיהיה , לבההאוטמת את " ערלה"שצרי� להסיר את הוהוא זה , ההתחלה מוטלת על האד�

זאת אי� באפשרותו ,  באופ� מוחלטמרע לטוב� להפו� את הלב א" ערלת לבבכ�ומלת� את "נאמר זהו ש, דבר הש�
  ".את ערלת לבב�"ולא " את לבב�לוקי� !א' ומל ה: "ולכ� נאמר, ה"ו של הקבזקוק לעזרתשל האד� לעשות והוא 
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