
  
  

  

 'ו שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ב' דברים כו( " כל פרי האדמה אשר תביא מארצךמראשיתולקחת "

המשובחי� דלו ראשונה אלא קח מהפירות רק שתקח מהפירות שג" מראשית"שאי� כוונת הכתוב " ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה
וכגו� . שמ� אפרסמו�, י שהכוונה למובחר שבשמני�"וביאר רש )ו' עמוס ו(" ראשית שמני� ימשחו"באר� על משקל ש
ה� שבעת המיני�  המשובחי�הפירות ו. י הכוונה למובחר שבגוי�" ולפי רש)א' עמוס ו(" נקובי ראשית הגוי�"

הבכורי� ממבחר את שתביא , כלומר, " תביאאדמת ראשית בכורי : "ו כוונת הכתובוז, שנשתבחה בה� אר� ישראל
   .  האר� בה�שנשתבחההמיני� שבעת פירות אדמת  וה� 

  

  )ב' דברים כו(" 'והלכת אל המקום אשר יבחר ה"
:  אומרקביעאליעזר ב� בי תניא ר" :  נאמר בגמרא) ג'יטדברי� ( "י� ל  הדר  ושלשת את גבול ארצ כת": על הפסוק

ל למדו מהפסוק שיש להכי� "כלומר חז )מכות י(" לש� היה כתוב על פרשת דרכי� כדי שיכיר הרוצח ויפנה 'מקלט'
תוהה . ותרימהבדע היכ� מצויה עיר מקלט ויוכל להגיע לש� כדי שהרוצח בשוגג ֵישילוט בדר  לעיר המקלט 

ביכורי� הת אבדר  לבית המקדש להעלאילו ו, טשילוש ציווי להכי� מדוע בדר  לערי מקלט י" פחד דודפחד דודפחד דודפחד דוד" באאאא""""החידהחידהחידהחיד
צטר  כדי שהרוצח לא יומתר� שהצור  בשילוט בדר  לעיר המקלט הוא ? שילוט בדר ציווי להכי� אי� , לירושלי�

שהוא רוצחכול� ידעו שאלה זו מיד מכי ,  אי  מגיעי� לעיר המקלטעובר ש�הוא ל את אנשי המקו� שושאל
מה , הפרסו� הזה יכול לגרו� לכ  שגואל הד� ידע היכ� הוא ולהרוג אותו, בדברמעבר לבושה ש, המחפש מקלט

ובנוס% יש . 'מצוות האת עולי� לירושלי� לקיי� ה� שכול� ידעו ש' קידוש הזה יש בביכורי� שמצות השאי� כ� ב
  .תקדשיתעלה וצ� השאלה גורמת לאד� שיכי ע', האל בית דר  מהי הביכורי� לחפש ולשאול עניי� במצות ה

  

    )טז' דברים כו(" ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך"
חו� , "' את הלא תנסו�"ה שנאמר "הקבאת אסור לנסות  ש.)תענית ט(ל "חזפי מה שאמרו מבאר על " מש  חכמהמש  חכמהמש  חכמהמש  חכמה"ה

 וג�  הקדש מ� הביתביערתי "ותמעשרהביעור מצות אמר בונ. "ובחנוני נא בזאת: " שנאמרמעשרמאשר במצות ה
למרות שאמרנו , לכ�ו". השקיפה ממעו� קדש  ובר "א� כ  , )יד&יגדברי� ( "עשיתי ככל אשר ציויתני... יו ללוינתת

פריש את המעשרות  מכל מקו� מוטב שת"רר בשביל שתתע)ע': "שנאמר' את המותר לנסות שבעניי� המעשרות 
ושמרת ועשית אות� בכל לבב  ": כוונת הכתובוזוהי  .' האת חוקי מנת לקיי� לערק עשה זאת , לא שו� פניה ונסיו�ל

  .רצו� הבורא יתבר את  י�קיחו� מאשר למחשבה כלומר שמור ועשה את המצוות ללא שו� " ובכל נפש 
  

  )יב' דברים כז("  יעמדו לברך את העםאלה"
היה ו"  אמ�ואמר כל הע�"ואחריה� נאמר  ..."ארור אשר",  בפירוש"ארורי�"נאמרו כל השבתורה " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מעיר ה

, אלא שלא כ  נאמר" ואמר כל הע� אמ�... ברו  אשר"שיאמר בפירוש , מתבקש שיהיה הדבר ג� לגבי הברכות
בעול� הזה רק אוכלי� ו, הנסתר, היא לעול� הבאלפי שעיקר הברכה וההסבר הוא . הברכות נסתרות ואינ� מפורשות

את  הכתוב הסתירלכ�  ,י מציאות הברכותל ידעהמצות את שיוכלו לקיי� כדי שיהוו תשתית שבה , �מפירותיה
מובאת כדי מאחר שהקללה ? כיצד, "ארורי�"ב הלוכלהיא שהברכה הוא " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"הסבר נוס% מביא ה, הברכות

  .  הברכותתהקללות נמשכומ   א� כ, טובותעשלורע הלסור מתגרו� לאד� ה שהיראה ממנ
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     )אי 'ם כודברי(" 'ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה"
על דר  ' לומר ל  שהטוב האמיתי הוא ה, " בכל הטובושמחת"הקדוש שהכתוב מדגיש " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"אומר ה
הרי ,  הטובכלכלכלכלאת דבר הכולל מהו ה, " הטובבכלבכלבכלבכל" מנת ללמדנו זאת אמר הכתוב לעו, ) ט'תהלי� קמה(" 'טוב ה: "הכתוב

בכל , ת שזהו הטוב המוחלט והוא יקר ער  ובלתי מושגכלומר למרו, "אשר נת� ל ",  שהוא מקור הטובה"ב הקזה
  . מתנת חינ�, זאת אתה יכול לקבלו במתנה

  

   ) יג'כודברים (" לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי"
מתר� ? מדוע ציי� זאת הכתוב, "לא שכחתי"הרי בוודאי ש" לא עברתי"א� , פסוקבלשו� הלות יכפלא ברורה 

את סיח שהוא מקיי� אותה הוא ג� מעת ובאותה ה 'ממצוות האחת י� מצוה אד� יקישיתכ� בהחלט ש" שפת אמתשפת אמתשפת אמתשפת אמת"ה
 ,"מצות אנשי� מלומדה"מתו  הרגל כ מקיי� הוא את המצוה רקמצווה את המצוה ש ה"קבהכח את ושו, מנהמ דעתו
בזמ� , כלומר" ולא שכחתי" ,דהיינו קיימתי את המצוות, "ותי לא עברתי ממצ"ומר הפסוק הוצר  הכתוב ללכ� 

  . שקיימתי את המצוות לא שכחתי את מי שציוה אות�
  

  ) כד'כזדברים ( "ארור מכה רעהו בסתר"       ) טו'כזדברים (" ושם בסתר... ארור האיש אשר יעשה פסל"  
שער בת שער בת שער בת שער בת "בר ואמב? צרי  להבי� מדוע, "בסתר"נאמר מה� רק בשני� המוזכרת בפרשה " ארורי�"הרשימת מכל  

אשר חו� ממצטרפת למעשה ולא נענשי� על המחשבה  רעה מחשבהשבכל העבירות אי� וא שההבדל ה" רבי�רבי�רבי�רבי�
וש� "עבודה זרה איסור ולכ� נאמר לגבי ,  שאז כ� המחשבה נחשבת למעשה ונענשי� עליהמחשבת עבודה זרה

 י�עסונששני סוחרי�  על למשלנחשוב  "מכה רעהוארור "ב הוא הדי� .במחשבת ליבומסתיר זאת כלומר , "בסתר
הוא ממהר לקנות מאותה , שניסוחר הזה נודע ללאחר שו, על מנת למכור בעירוסחורה ש� נה וואחד מה� ק, ליריד

ג� הוא רוויח שיהיתה כוונתו א� . במקרה זה חשוב לדעת מה היתה כוונתו של השני בקנית הסחורה. הסחורה
תהיה הזיק לחבירו שלא  הסחורה היא בכדי לכל כוונתו בקנית�   אא. אי� בכ  איסור, את פרנסתוה הסחורה מאות
שהוא " לא תרצח"עובר על לאו של הריהו כו" מכה רעהו"בגדר של הרי זה  בעיר ולא יוכל להרוויח מכ  לעדיותלו ב
זה תלוי דבר שכיו�  ו. ורציחת הפרנסה,)להחטיאוא� חשב (רציחת הנפש , רציחת הגו%, ותכל מיני רציחבתוכו כולל 

  ". בסתר"איסור זה ולכ� נאמר ב, לבהבמחשבת 
  

  )כו' דברים כז("  לא יקים את דברי התורה הזאתאשר"
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (וקבלוה עליה� באלה ובשבועהוקבלוה עליה� באלה ובשבועהוקבלוה עליה� באלה ובשבועהוקבלוה עליה� באלה ובשבועה, , , , כא� כלל את כל התורה כולהכא� כלל את כל התורה כולהכא� כלל את כל התורה כולהכא� כלל את כל התורה כולה""""

מי  ויאמי� ש,יהיו בעיניו אמתש במצות בלבו  התורה היא שעל האד� להודותתקבלי ב" שכוונת רש����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 
באחת האד� א� יכפור הוא " ארור"הגדר של  ו.נשועצפוי לבר עליה�  והעו,לו שכר וטובהשמקיימ� מובטח 

אחר  שק� ואכגו� שאכל חזיר , מצוותר על אחת מהועביצא שהאד� יא�   א.  לגמריבעיניושיבטלה או מצוות מה
אשר "לא אמר הכתוב והראיה היא ש, "ארור"� הוא בגדר אי, ותעצלמרוב לולב  ואלא עשה סוכה מא לתאותו או ש

קיימו "במשמעות של , " את דברי התורה הזאת לעשותיקי�יקי�יקי�יקי�אשר לא "אלא אמר , "הזאתת דברי התורה  איעשהיעשהיעשהיעשהלא 
  . והכופרי�המורדי�חל על " ארור", חר�הו. ) כז'אסתר ט( "וקבלו היהודי�

  

  )י' דברים כח(" נקרא עליך ויראו ממך'  כל עמי הארץ כי שם הוראו"
, שהיא הלכה למשה מסיני שבתפילי� של ראש ''''שששש הכוונה היא לאות "'ש� ה" מסביר שמה שנאמר בפסוק רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

 שהמקביל רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייעוד מציי� . " ממ ויראו עלי  ����""""שישישישיוראו כל עמי האר� כי " :אמרנלו יכאמשמעות הפסוק היא ו
יוצא יחד ' במקו� ה' צ', במקו� ו' פ', במקו� ה' צ', במקו� י' מ(' ששששמספר גימטריה לש עולה ב"ת ב"הש� באלש� 
א� מסכמי� את מספר הימי� בשנה שבה� מניחי� , בנוס%ו. שיר השירי�בתחילת רבתי ש' ששששוזוהי אותה האות , )300

  . 'שששש כמניי�  הנחת תפלי� בשנהשלשלש מאות ימי� יוצא , כלומר ללא שבתות וימי� טובי�, תפילי�
  

   ) סא'כחדברים ( "וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת"
            ))))מדרשמדרשמדרשמדרש ( ( ( (""""����צדיקיצדיקיצדיקיצדיקי         זו מיתת  זו מיתת  זו מיתת  זו מיתת &&&&שר לא כתוב שר לא כתוב שר לא כתוב שר לא כתוב וכל מכה אוכל מכה אוכל מכה אוכל מכה א""""

 שמתחילת "נודע ביהודהנודע ביהודהנודע ביהודהנודע ביהודה"מבאר ה? "מיתת צדיקי�" הגיעו במדרש לכ  שהמכה שאינה כתובה זוהי מניי�לא ברור 
מיתת מוזכרת  "בראשית"חומש ב. �מיתת צדיקישל עני� הזכר בו מו, חמשת חומשי התורהחומש מבכל  התורה 
"  במדבר"בחומש . מיתת נדב ואביהואמוזכרת  "ויקרא"בחומש .  ואחיויתת יוס%ממוזכרת  "שמות"בחומש . האבות

, �מיתת צדיקי עד עתה זכרמולא , "�דברי"דהיינו בחומש " בספר התורה הזאת"ורק . מיתת אהר� הכה�מוזכרת 
ה  בספר התורוכל מכה אשר לא כתוב"אפוא שמה שנאמר יוצא . שהרי מיתת משה מוזכרת לאחר פרשת התוכחה

  .�מיתת צדיקיהכוונה היא ל" דברי�"בחומש היינו ד" הזאת
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        ::::לרפואת כל חולי ישראל ובכלל�לרפואת כל חולי ישראל ובכלל�לרפואת כל חולי ישראל ובכלל�לרפואת כל חולי ישראל ובכלל�
 ....נע� אברה� ב� רויטלנע� אברה� ב� רויטלנע� אברה� ב� רויטלנע� אברה� ב� רויטל,   ,   ,   ,   אליהו ב� אסתראליהו ב� אסתראליהו ב� אסתראליהו ב� אסתר,  ,  ,  ,  א ב� שרהא ב� שרהא ב� שרהא ב� שרה""""ג משה חזקיהו שליטג משה חזקיהו שליטג משה חזקיהו שליטג משה חזקיהו שליט""""הרההרההרההרה


