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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )כח' דברים ג( "אותם ינחילהוא יעבר לפני העם הזה והוא  יהושע וחזקהו ואמצהו כי וצו את"

' ינחיל'והוא":  האומר שסופי התיבות של הכתוב����רבינו אפרירבינו אפרירבינו אפרירבינו אפרימביא את דברי " נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�" באאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד
את עשה  להוראה הואשהגיע  א� על פיללמדנו שיהושע זכה לעטרה הזו בזכות העובדה ש, "�'ל'א" ה� "'אות�

 קנא תאחפע�  ,בלבדי פעמי� נשובאמת בכל התורה כולה לא מצאנו דברי� שאמר יהושע אלא ב, עצמו כאל�
  . "אדוני משה כלא�: "ואמרלרבו  קנאפע� שניה כאשר ו, "קול מלחמה במחנה: "כשאמרלמקו� 

  

  )ב' דברים ד(" ממנו תגרעו ולא אתכם מצוה אנכי אשר הדבר על תוסיפו לא"
עלמצוות  אוסי�"לעצמו  לומרויבוא  האד� יתחכ� שלאאת האד�  זהירשהכתוב שלפנינו בא לה בחייבחייבחייבחיי    רבינורבינורבינורבינואומר 

כי, "תוסיפו לא"הכתוב  אמר לכ�, יתבר� לש� עבודה תהיה וז תוספתבלבו ש ויחשוב "יתבר� הש� שצוה מה
תוספתמשמעות הבל "חז דרשוכמו ש ו.גורע בה המוסי� וכל, מגרעת וא תוספת צריכה אינההיא ו שלמה התורה

עליה� שיוסי�, שבלולב �מיני הארבעאו , חמש ויהיו אחד עליה  אוסי� שיאמר שבתפילי  טוטפות ארבע כגו , וזה
,ל"זח שתקנו מה אבל. דברי� אלו נקראי� תוספת, ארבע יהיוש ויוסי� שלשה שה  כהני� בברכת וכ , חמשה ויהיו

סביב גדר לכר� שעושי� כמו, העיקר את לשמור אלא באו לאגדרי� אלו  כי, תוספת אנקר זה אי , והסייגי� הגדרי�
גדריה� על העובר ,אדרבה, "תקרב לא לכרמא, סחור סחור, נזירא אמרי  ל� ל�" שאמר וכעני , הכר� שישתמר כדי

את ושמרת�" תורהה צותה וכ , )יז דברי�(" הדבר מ  תסור לא"מפורש של  לאו עלהוא  עוברל "של חז ותקנותיה�
  ". למשמרתי משמרת עשו" ל"זח ודרשו, )יח ויקרא(" משמרתי

  

  )ז' דדברים ( "ים קרובים אליוקל- מי גוי גדול אשר לו אכי"
ההינלהקפיד שלנו הטע� שראוי ו,  מבאר שמחובתינו לדאוג לכ� שנחשב בפני העמי� כע� נבו  וחכ�הספורנוהספורנוהספורנוהספורנו

בחר בנו מכל '  ודבר זה מראה שהקרוב אלינו בכל קראנו אליו' שהמשו�  נחשבי� חכמי� ונבוני� לעיני העמי� הוא
כי העמי� ' חלול הבזה יהיה וטפשי� סכלי� כהעמי� נו תווא� יחשבו א', ע� ישראל הוא עמו ונחלתו של ה, העמי�

  ? 'היבואו לשאול הא� כ� נראה ע� 
  

  )ט' דברים ד( "ך אשר ראו עיניהדברים את תשכח פןשמור נפשך מאוד ו לך השמר רק"
" " " " שוטי�שוטי�שוטי�שוטי�    תחשבותחשבותחשבותחשבו, , , , שכחהשכחהשכחהשכחה    מתו�מתו�מתו�מתו�    אות�אות�אות�אות�    תעוותותעוותותעוותותעוותו    וא�וא�וא�וא�, , , , ונבוני�ונבוני�ונבוני�ונבוני�    חכמי�חכמי�חכמי�חכמי�    תחשבותחשבותחשבותחשבו, , , , אמתת�אמתת�אמתת�אמתת�    עלעלעלעל    ותעשו�ותעשו�ותעשו�ותעשו�, , , , תשכחו�תשכחו�תשכחו�תשכחו�    כשלאכשלאכשלאכשלא    אזאזאזאז""""
            ))))יייי""""רשרשרשרש((((

את  שמורתו המצות בכל שנזהרואחר שאמר ל� הכתוב , "תעשה לא" מצותוא ה הכתוב שלפנינו     """"הרמבהרמבהרמבהרמבלפי 
דהיינו , המצות �אלי באו מאי  לזכור מאד מאד ולשמור רלהשמ� ומזהירהכתוב  זרוח, לעשות� והמשפטי� החוקי�

גדלו ואת כבודו את, והלפידי� הקולות,  במעמד זהעיני� ראו אשר הדברי� כלו סיני הר מעמדאת  תשכח שלא
לבני� ההוא הנכבד במעמד עיני� ראו אשר הדברי� כל ביר אתעעלי� לדאוג להו, האש מתו� ש� שמעת אשר ודבריו
הואהמרשי� של קבלת התורה בהר סיני  המעמדאת  עשהה " כל הסיבה שהקב    """"הרמבהרמבהרמבהרמבלפי . עול� דע בני� ולבני

דברי אשר ילמדו  ליראה אתי כל   אתואשמע� ",עול� לדורות למדנ נובני ואת הימי� כל'  האת ליראה למדנש כדי
  . �אות לשכח אלו �תעשועלינו ל כ ל, )י' דברי� ד(" ילמדו בניה�  האדמה ואת  אשר ה� חיי� עלהימי�
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  )מא' דברים ד( "בעבר הירדן מזרחה שמש ערים שלש משה יבדיל אז"
 מצו� אנכי אשר מצותיו ואת חקיו את ושמרת: "אי  שו� קשר בי  הפסוק שלפנינו ע� הפסוק שקד� לו, לכאורה

 במצוה מתחיל ד�שאמוצא קשר בי  הפסוקי� ואומר שיש מצבי� " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה". אחרי� ולבני� ל� ייטב אשר היו�
שהיה יודע שאי  : "כ� משה רבינו, למרות שהוא יודע שאי  הוא יכול לגמור אותה ובכל זאת הוא מתחיל במצוה זו

כ   כמו ).י מכות(" אקיימנהשלש ערי� שבעבר הירד  קולטות עד שלא נבחרו שלש באר$ כנע  ואמר מצוה שבאה לידי 
 ככרי�אל� וכס� אל� אלפי�  ככרי� מאה זהב 'ה לבית הכינותי בעניי והנה" בנו לשלמה שאמר דודראינו אצל 

 יכול אינו שהוא ידעדוד  )יד 'כב א ה"ד(" ולנחשת ולברזל אי  משקל כי לרב היה ועצי� ואבני� הכינותי ועליה� תוסי�
 זק  אישל משל. במצוה התחילהמקדש ובכל אופ   ביתאת  לבנות' על ידי ה הורשה לאהוא  כי ,המצוהאת  לגמור
 �יכולי בניוכל מקו� מ זו מצוה לידילזכות  יוכל שלאעצמו ב יודע שהוא יפל ע� א מצוה של לאתרוג איל  הנוטע

 חקיו את ושמרת: "וזהו הקשר למה שנאמר בפסוק הקוד�. נית  למצא דוגמאות רבות ושונות וכ  קיומה לידי לבא
, דאג לקיי� אותהת מצוה ליד� תבא א�דהיינו " אחרי� ולבני� ל� ייטב אשר היו� מצו� אנכי אשר מצותיו ואת

את  עשהבכל זאת , המצוהאת  יגמרו אחרי� שבני� בזמ לא רק א ,למרות שלא תראה את טובתה מיד לאלתר ,"היו�"
אלא  לגומרה ביד�לומר אי  כ ,"לבני�" שייטב בי ו ,לגומרה שביד�כלומר , "ל� ייטב"ש בי  ,לאלתר ,היו� המצוה

 אינ � על פי שעדיי  ערי� אלו אללמדנו ש "ערי� שלש משה יבדיל אז" אמרובהמש� ". אחרי�", בני� יגמרוה
 לשו י כוונת ההווז "אקיימנה לידי שבאה מצוה" משה מרבכל אופ  א ,באר$ערי מקלט  'געוד  שיבדלו עד קולטות

 כיוצאמצוה  למעשה כההל הוא עשה מיד ,הקוד� בפסוק ,זהא הרעיו  ה ישראלע�  את מדילמשה כשכלומר  ,"אז"
  . ומצותיה התורה בכל יעשו וכ ממנו  יראוישראל ש כדי הב

  

   ' הצוךכן  יך משם ביד חזקה ובזרע נטויה עלקל- א'הוזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויצאך "
  )טו' דברים ה(" יום השבת יך לעשות אתקל- א
את  אד�הזכיר לל בו יש השבת יו�יא לומר שה והכוונה, משה דברי ה�הקדוש אומר שדברי� אלו " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה

 המניח הוא' ה כי ירגישבזה הוא , עבדושמ לאכשהוא רוצה והוא  תושבד� יכול להאר שאכ, מצרי� יציאתעניי  
 בקידוש להזכיר שצרי� מכא : "ל"זאמרו חו, מעבדותאותו  הוציאש' ה גזירות לקבל לבו וית , צריה� מכל לעמו
 בדברות' ה שאמר שבתלמצות ה טע�משה את ה השמיטמדוע , א� נשאלת השאלה, :)קיז י�פסח(" מצרי� יציאת היו�

הקדוש שהטע� שנאמר בדברות " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מתר$ ה ?"את השמי� ואת האר$' עשה ה ימי� ששת כי", ראשונותה
 טע�י  באמלה ביחיהמ טע�את ה אמר ומשה,  לקיי� אותהחיובל טע� לאו מצוההבסיסי ל טע�הראשונות הוא 

  . העול� בריאתה באמונאת ה גילתה מצרי� יציאת במדרש של"זח אמרווכמו ש, המצוה
  

  )ל' דברים ה("  וטוב לכם והארכתם ימיםתחיוןיכם אתכם תלכו למען קל-  א' אשר צוה ההדרךבכל "
 )כ 'יח שמות(" יעשו  אשר המעשה הדר� ילכו בה ואת והודעת לה� את: "ל שהפסוק" למדו חז):ל מציעא בבא(בגמרא 
שלפנינו הוא כנגד  הפסוקש" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"אומר ה. חולי� ביקור, קבורה, חסדי� גמילות מצוות שלוש נגדהוא כ

 סדי� אמרחילות גמ ונגד, "תחיו  למע  "אמר חולי� ביקור נגד. השכר המחכה למקיי� את שלוש המצוות הללו
   ".ימי� והארכת� "אמר קבורהמצות ה ונגד, "לכ� טוב"

  

  ) ג' ודברים ( "ודבש חלב זבת ארץ לך אבותיך לוקי-א' ה דבר ...לעשות ושמרת ישראל ושמעת" 
 אר$השפע של  ברכת, הקדוש" אלשי�אלשי�אלשי�אלשי�"אומר ה, אלא? "ודבש חלב זבת אר$בבבב "לומר צרי� הכתוב היהלכאורה 

משפיעי� ה�  אזיוחוקיה  התורהמצות  לפי ה� נוהגי� א�. ישראל בני של �במעשיה תלויהאינה קבועה אלא  ישראל
 תהיה אז, "'ה דבר כאשר... לעשות ושמרת ישראל ושמעת": וזו כוונת הכתוב. ופוריה מבורכתוהיא  האר$על 

  "ודבש חלב זבת אר$",כזאת האר$ תהיה לא', ה דבר כאשר לעשות תשמור לא א� �א" ודבש חלב זבת אר$",האר$
  

   )ה' דברים ו( "אלקיך' ה את ואהבת" 
    וח�וח�וח�וח�" בספרו משאשמשאשמשאשמשאש    שלו�שלו�שלו�שלו�בי בי בי בי רררר מיישב ?"אלקי�' ה את ואהבת", את האד� שיאהב לצוותא ברור כיצד נית  ל 

 דברי�התאווה ל, רוחניי�ה דברי�בי  הל גשמיי�ה דברי�ה בי  ליהבדל שיש "צביצביצביצבי    עטרתעטרתעטרתעטרת" הרב בש� "השמשהשמשהשמשהשמש
, ונחלשת הולכת התאוה, אות� השיגהאד� ש לאחר �א, אות� השיג לאהאד�   ועדיי רחוקי� ה�ר שאכהיא  גשמיי�

 רוחני דבר טוע�אחר שהאד�  �א, אליה� תאוההוא מ אי  מה� טע� לאהאד�  עוד כל ,רוחניי� בדברי�  כי  שאה מ
? אהבה על תלצוו נית  אי� תשאל וא�" אלוקי�' ה את ואהבת" :התורה כוונת וזו .ועוד עוד רוצהמיד מתאווה הוא ו

 בדר� ובלכת� בבית� בשבת� ב� ודברת לבני� ושננת� ,לבב� על ...האלה הדברי� והיו": ממשיכה התורה ואומרת
  . ולתורתו' לה האהבה בלב� כנסת ועוד עוד ותלמד ותשנ  שתחזור יל ידע ורק, "ובקומ� ובשכב�
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