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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 
  )כו' דברים יא( " אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללהראה"

ורשעי�ורשעי�ורשעי�ורשעי� בה  בה  בה  בה ����יקה צדיקי� מתרפאייקה צדיקי� מתרפאייקה צדיקי� מתרפאייקה צדיקי� מתרפאיה מוציא חמה מנרתה מוציא חמה מנרתה מוציא חמה מנרתה מוציא חמה מנרת"""" ב� לקיש אי� גיהנ� לעול� הבא אלא הקב ב� לקיש אי� גיהנ� לעול� הבא אלא הקב ב� לקיש אי� גיהנ� לעול� הבא אלא הקב ב� לקיש אי� גיהנ� לעול� הבא אלא הקבמעו�מעו�מעו�מעו�ששששבי בי בי בי רררראמר אמר אמר אמר 
 בה  בה  בה  בה ����ולא עוד אלא שמתעדניולא עוד אלא שמתעדניולא עוד אלא שמתעדניולא עוד אלא שמתעדני    ))))מלאכי ג יטמלאכי ג יטמלאכי ג יטמלאכי ג יט((((" " " "  בכנפיה בכנפיה בכנפיה בכנפיהומרפאומרפאומרפאומרפאוזרחה לכ� יראי שמי שמש צדקה וזרחה לכ� יראי שמי שמש צדקה וזרחה לכ� יראי שמי שמש צדקה וזרחה לכ� יראי שמי שמש צדקה """"    :::: שנאמר שנאמר שנאמר שנאמר.... בה בה בה בה����נידונינידונינידונינידוני

זדי� וכלזדי� וכלזדי� וכלזדי� וכל    הנה יו� בא בוער כתנור והיו כלהנה יו� בא בוער כתנור והיו כלהנה יו� בא בוער כתנור והיו כלהנה יו� בא בוער כתנור והיו כל: ": ": ": "מרמרמרמר בה שנא בה שנא בה שנא בה שנא���� והרשעי� נידוני והרשעי� נידוני והרשעי� נידוני והרשעי� נידוני"""" כעגלי מרבק כעגלי מרבק כעגלי מרבק כעגלי מרבקופשת�ופשת�ופשת�ופשת�ויצאת� ויצאת� ויצאת� ויצאת� """"    ::::שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר
        :):):):)נדרי� חנדרי� חנדרי� חנדרי� ח((((    ))))מלאכי ג יטמלאכי ג יטמלאכי ג יטמלאכי ג יט((((    """"הבאהבאהבאהבאעשה רשעה קש ולהט את� היו� עשה רשעה קש ולהט את� היו� עשה רשעה קש ולהט את� היו� עשה רשעה קש ולהט את� היו� 

רומז על הגמרא שלפנינו ולכ�" וקללה ברכה היו� לפניכ� נות� אנכי ראה: "שמה שאמר הכתוב" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"אומר ה
צדקה "אותה השמש היא ג�  קללהג� הו ברכהג� ה תמש� היומי גלגלהמכלומר ש "וקללה ברכה היו�היו�היו�היו�" נאמר

שעיקר לרמוז בא "השמש מבא דר�אחרי : "ומה שכתוב. ו קללהדהיינ" בוער כתנור"דהיינו ברכה וג� " ומרפא
  . השמש מבוא יל ידעהוא  והעונש השכר קבלת

  

  )כו' דברים יא( " אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללהראה"
,"אנכי"למה מזכיר , על הברכה והקללה הלוא אי� ה� ניתני� לראיה" ראה"לא ברור מדוע נוקט הכתוב בלשו� 

אור אור אור אור " מתר! ה?"לפניכ�", רבי� בלשו�בעוד שבהמש� מדבר הכתוב " ראה" ,יחיד הכתוב בלשו� ומדוע מתחיל
אלא  ,הזה עול�ה תטובו את ולהמאיס ,באה ול�הקדוש שבדברי� אלו התכוו� משה להגדיל את מעלת הע" החיי�החיי�החיי�החיי�

הכרה יכירח המוכיש, תאחה ,שתי תכונות התהיינ מוכיחלש צרי� , אלודברי� ישראל אצל שיתאמתושעל מנת 
" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"וזהו לשו� קדשו של ה ,וקנייניו הזה עול�ה ותטובמוכיח השיג את שה הוהשני ,העליו� בטוב חושית
אי� יאמרו כי ,הזה עול� טובת למשיגי דבריו יאמנו לא הזה עול� מקנייני מושלל יהיה המוכיח א� כי: "הקדוש
ממאיסו היה לא ותענוגיו וקנייניו הזה העול� גדולת הנאות יטעמ טוע� היה שא� ,ויגיד יבא ראה שלא למי אומרי�
לשכל דבריו יאמנו ולא יוצדקו לא הבא עול� בטוב להפליג הבא ג�ו, דבריו לקבל אזנ� יטו לא ובזה ,בזולתו ובוחר
,"אנכי ראה ":משו� כ� בא משה ואמר". ידע ולא ראה לא והוא ,האמונה מפי אלא דבריו אי� עצמו שהוא כל הטבעי

לפי המדרש  כי ,הזה עול�ה טובאת  הכירו השיג, מצד אחד, משה כי ,דבריאת  ותצדיקו תראוו אליכלומר הביטו 
עלההרי משה  כי ,העליו� טובהוא הכיר מקרוב את ה,  ומצד שני,גדול ועשיר מל�, גבור, מאוד גדולמשה  היה
מה  לכל גלויהיה ש שוי� �כול זו הראיזה משו� שב ,יחיד לשו�ב "ראה"ומה שאמר משה . שהה ש�ו שמי�ל
  . הבא ובעול� הזה בעול� משה גיהשש

  

   )ז' דברים טו("  האביוןחיךידך מא לבבך ולא תקפץ את  אתתאמץ לא"
אכ� ו, �מנירחשה�  הוא ,אבותששרש� הוא מה, ישראל� של טבע מפסוק זה ש""""פני דודפני דודפני דודפני דוד""""א בא בא בא ב""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידמדייק 

אלא שלפעמי� הנפש ,  עליה�לרח�ת אות� באופ� טבעי עוררמרוח נדיבה העניי� והאביוני� כאשר ה� רואי� את 
א� עלה על לב�  ,"לא תאמ! את לבב�: "כ� בא הכתוב ואמרל. ת אות� מלעזור לה�ומעכבהבהמית מתגברת עליה� 

"נתו� תת�"ו "פתוח תפתח"אלא ,  את יד�ל תקפו!או ,רח�תבלו� את עצמ� מלתאמ! ו תלא ,לרח�באופ� הטבעי 
אלא  ,להתחרט חרטה גדולה או לגרוע מאשר חשבת ואל ישיא� יצר הרע, מחשבהפי השהמעשה יהיה כ ,בכפל

  . שיעור תפתח וכ� נתו� תת�אותו הב ,אשר חשבת לפתוחכ, "נתו� תת�"ו "פתוח תפתח"
  

  

  290 מס עלון  ד"בס
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 לולא' אע " נלב                            אסתר בן חמו בת שמחהבא' טכע " נלבאברהם בן חמו בר טובה

  ב" תשעלולא' בע "לבנ ל "דוד בן חיים ובריינדל ז           ג" תשעדרא' כבע "נלב ל " זלוי שרה ר ביצחק
 ה"תנצב



 

  )כו' דברים יא( " אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללהראה"
עלי� לבחור באחד משני הקצוות ולא לבחור במצב הביניי� כפי , "אהר",  שבא הכתוב לומר לאד�הספורנוהספורנוהספורנוהספורנומבאר 

כי הברכה היא הצלחה שוני�  שני קצוות ה�אלו ו ,"אנכי נות� לפניכ� היו� ברכה וקללה"כי , שנוהג רוב העול�
ות  ברירות אלו עומדיתוש ,הקללה היא מארה מחסרת שלא יושג המספיקאילו ו,  היותר טובל דר�יותר מ� המספיק ע

   . כ� להשיג כפי מה שתבחרולפני
  

   ) י'יבדברים ( "והניח לכם מכל אויביכם מסביב וישבתם בטח... ועברתם את הירדן"
? מדוע הכפילות, "בטח ישבת�ו"הרי ברור שקיי� " הניח לכ� מכל אויביכ�ו"הלוא א� מתקיי� , נשאלת השאלה

פעמי� אי� שלו�  העול� לישראל לאומות לו� בי�שיש שרות למש" תפארת יהונת�תפארת יהונת�תפארת יהונת�תפארת יהונת�" ברבי יהונת� אייבשי!רבי יהונת� אייבשי!רבי יהונת� אייבשי!רבי יהונת� אייבשי!מבאר 
"  ל� ש� לב רגז'ונת� ה: " שמה שנאמר.)נדרי� כב(בגמרא ומובא  .זה את זהה� שונאי� ו, רו לחב�בי� אד, בישראל

ואז , ועברת� את הירד�$: "י כוונת הכתובהוזא� כ� . לא באר! ישראל בבבל אבלהכוונה היא דווקא , )המ 'כחדברי� (
שיהא . כלומר, "וישבת� בטח"וג� , מ� האומות, היינו, "מסביב $והניח לכ� מכל אויבכ�, לא יהיה לכ� לב רגז

   .רו בקרב בני ישראל לחב�שלו� בי� אד
  

  )ל' דברים יב("  לך פן תנקש אחריהם אחרי השמדם מפניךהשמר"
"""" � א% אתה  א% אתה  א% אתה  א% אתה ....שבידיה�שבידיה�שבידיה�שבידיה� מפני מעשי� מקולקלי�  מפני מעשי� מקולקלי�  מפני מעשי� מקולקלי�  מפני מעשי� מקולקלי� ????ני מה נשמדו אלוני מה נשמדו אלוני מה נשמדו אלוני מה נשמדו אלו לב מפ לב מפ לב מפ לב מפלתתלתתלתתלתתאחר שתראה שאשמיד� מפני� יש ל� אחר שתראה שאשמיד� מפני� יש ל� אחר שתראה שאשמיד� מפני� יש ל� אחר שתראה שאשמיד� מפני� יש ל

            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (וישמידו�וישמידו�וישמידו�וישמידו�לא תעשה כ� שלא יבואו אחרי� לא תעשה כ� שלא יבואו אחרי� לא תעשה כ� שלא יבואו אחרי� לא תעשה כ� שלא יבואו אחרי� 
 ומשמשיה את העבודה הזרהו רעקיאל האר! את בני ישראל שבבוא� פעמי� מספר צוה שהתורה מ� � � � """"הרמבהרמבהרמבהרמבמפרש 

' כי כאשר יכרית ההכתוב מר וא עתכ ו, כאשר אנחנו יורשי� אות�מיד את שנעשה זואהוי צוגדר ה,  את שמ�ואבדיו
 'הנה הכרית השלא נחשב בלבנו ש,  לבטחבארצ�מ� האר! ונשב בודה זרה עההגוי� הה� מפנינו וישתקע ש� 

 ולעבוד ראוי לכבדזה מעשה אי� משו� ש,  ידי אד� ע! ואב�למעשהו עבד וודשכבמשו� י� ילאלהעובדי את מפנינו 
לבוש בלבש מתעטרה בראשו או ונות� מתהדר בכבוד� שא� מישהו זר מלכי� הידוע מדיני ו, 'להאחר בלתי משהו 

 לש�� נעשה זאת אאת אות� הדברי� שעשו הגויי�  עשהומתו� חשיבה זו נבוא ונאמר שנ, מלכות אחת דתו להמית
מצד  מתועבי�� השעשו כי הדברי� , "לא תעשה כ�: " הכתובלכ� הזהיר. הגוי� לאלהיה� וייטב לפניוו עשפי שכ' ה

 וזהו, אלהיה�כבוד את בניה� ואת בנותיה� לכי הלוא ה� היו שורפי� , �אותעושי� מי לעצמ� ולא מצד הכוונה 
הדבר אשר אנכי  את כל: "הכתובעל כ� אמר . נואכזרי על פרי בטאד�  להיותו,  לשפו� ד� נקי'דבר מתועב לפני ה
 ועבודת הקרבנותלהזהיר על מעשה )  א'יגדברי� (" תס% עליו ולא תגרע ממנו  לעשות לאתשמרומצוה אתכ� אתו 

  . גרע ממנונוסי% עליו ולא נהמקדש שלא 
  

  )יח' דברים יג(" ונתן לך רחמים ורחמך"
 מ� השמי� וכל  מ� השמי� וכל  מ� השמי� וכל  מ� השמי� וכל עליועליועליועליו    ���� כל המרח� על הבריות מרחמי כל המרח� על הבריות מרחמי כל המרח� על הבריות מרחמי כל המרח� על הבריות מרחמי',',',', ורחמ� והרב� ורחמ� והרב� ורחמ� והרב� ורחמ� והרב�רחמי�רחמי�רחמי�רחמי�    ל�ל�ל�ל�    ונת�ונת�ונת�ונת�''''    ::::גמליאל ברבי אומרגמליאל ברבי אומרגמליאל ברבי אומרגמליאל ברבי אומרב� ב� ב� ב�  ר ר ר רתניאתניאתניאתניא""""

        ) ) ) ) ::::שבת קנאשבת קנאשבת קנאשבת קנא((((" " " "  מ� השמי� מ� השמי� מ� השמי� מ� השמי� עליו עליו עליו עליו����שאינו מרח� על הבריות אי� מרחמישאינו מרח� על הבריות אי� מרחמישאינו מרח� על הבריות אי� מרחמישאינו מרח� על הבריות אי� מרחמי
 לוה נות� "קבה ,�לרחמי �אד היא לומר שכאשר זקוק ה"�רחמי ל� ונת�" שהכוונת הכתוב רבי נחמ� מברסלברבי נחמ� מברסלברבי נחמ� מברסלברבי נחמ� מברסלב    אומר 

 �המרח כל"על פי מה שנאמר בגמרא ש �השמי מ� עליו �מרחמי זו תבזכות רחמנוו י�אחר על �שירח כדי רחמנות
   ".�השמי מ� עליו �מרחמי הבריות על

  

  )י' דברים טו(" יךקל-א'  היברכך בגלל הדבר הזה כי"
 שלמהג� ו , יזכה האד� לשפע וברכההצדקה מצות שבפסוק זה מלמדת אותנו התורה שבזכות רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר 

דבר שכביכול ממעיט את ממונו של האד� , "מפזר" דהיינו למרות שהוא )'משלי יא(" עוד ונוס% מפזר יש" :המל� אמר
 מדת"הוא מצד  העני שרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייומעלתה אומר  הת הצדקמצו גודלעל . ממונו גדל, "ס% עודונו"הרי בכל זאת 

שזהו המקור ו ,ופלול די� מלשו� "תפלה" ,)'תהלי� קב( "לעני תפלה: "שנאמר ,כנגדו מתוחה הדי� מדת שהרי "הדי�
 שמשומה לד והוא ,"�רחמיה מדת" צדמ ואה', שזכה לברכת ה ,העשיראילו ו ,"כמת חשוב עני" של"חז מאמרל

את  מקבל ועיניוהוא את  מאירלעני  צדקה נות�העשיר ש יכ ,מהשמש אורהאת  מקבלת והלבנה לבנהה אל ההמאיר
 במדת עצמואת  האד� שירגיל, "שלו� נתיבותיה וכל נוע� דרכי דרכיה"ש ,התורה הזהירמשו� כ� מ. ממנו ברכתו
 תו%ישכי כידוע  ,"הדי� מדת" ע� "רחמי�ה מדת"את  שת%הוא מזאת  ובעשותו ,לעני צדקה מברכתו שית�ו י�הרחמ

  . מידות אלויתש מבלעדי להתקיי�לעול�  אפשר ואי העול� קיו�תנאי ל הואזה 
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