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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 יא(" היום אתכם מצוה אנכי  אשרהדרך מן וסרתם אלהיכם 'ה מצות אל תשמעו לא אם"

מדוע שתי החלוקות , "וסרת� מ� הדר�"או " א� לא תשמעו", בקללה" לזכות"מבואר בכתוב שיש שתי אפשרויות 
שמעו ישראל " ל� יהיה לא"ו" אנכי" שאת שתי הדברות )מכות כד(ל "על פי מה שאמרו חז" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מתר� ה? הללו

תחולה לבני ישראל שהקללה ש ממרואלכ� .  ואילו את שאר הדברות שמעו בני ישראל ממשההגבורה מפיישירות 
מפיששמעת� באזניכ� , "ל� יהיה לא"ו" אנכי" , אות� מצוותדהיינו, "יכ�קל"א' ה מצות אל תשמעו לא א�"

 אות� מצוות ששמעת� ממני לאחר שתטענו דהיינו ,"אתכ� מצוה אנכי אשר "הדר� מ� תסורו א� אפילו או, הגבורה
  .העונש מ� אתכ� רותפט לאבכל זאת טענה זו ,  מלביאות� בדיתימצות אלו ש לאמר

  

   ) כ'דברים יב(" בשרתאוה נפשך לאכל  כי ואמרת אוכלה בשר... יך את גבולךקל-כי ירחיב ה׳ א"
כי תאוה נפש� לאכול "והסדר הנכו� של הפסוק צרי� היה להיות , לכאורה סדר הדברי� בפסוק הוא הפו� מהמציאות

על פי " קדומי�קדומי�קדומי�קדומי� נחלנחלנחלנחל" באאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד מבאר .דבר מפההכ� ואחר הלב חומד כי קוד� , "אוכלה בשר ואמרת" "בשר
על מנת צרי� כח גדול  שהטע� הוא מפני שלללל""""האר$י זהאר$י זהאר$י זהאר$י זופירש . "אסור לאכול בשר ע� האר�ל"שז$ל מה שאמרו ח

הוא כל והדבר , גמר התקו�א הוו, דהיינו האד�, "מדבר" הלא, דהיינו הבהמה, "חי"הניצוצי הקדושה מאת להעלות 
לפי זה מבאר .  את הניצוצות הללול להעלותו יכ,תורתו  בכח,א� התלמיד חכ�, לזהמסוגל האר�  ע� שאי� קשהכ� 
שלאחר שהתעוררת לכ� הסכימו , בתורה ובמצותהכוונה היא " י� את גבול�לק"כי ירחיב ה& א: "נו את הפסוקרבי

תרואמ"לקיי� מצות מעי� תרצה ומתו� זה כש .כי הכל ממנו, "ירחיב ה& כי"ונה של וכהו וז, עמ� ממרו� ועזרו ל�
לאכול התאוה הכתוב את לא הקדי� כ�   משו�.לקיי� מצוה וניצוצי הקדושהאת לברר מתו� רצו� , "אוכלה בשר

וזה מדוייק בפסוק . "ואמרת אוכלה בשר"לקיי� מצוה אלא רצו� , תאוה גופנית כארח כל ארעאי� כא� א כי, בשר
הכתוב את  איחר כ�ומשו� , ניצוצי הקדושה  ולהעלותנתמ לעלאכול בשר שהנפש רוצה $נפש�$  תאוהשאמר 
  .ותיבשכלאלא גופניות להורות כי אינו מדבר בתאוות  התאוה

  

  )כא' דברים יד(" יךקל-א' כי עם קדוש אתה לה"

ואנשי קודש תהיו� לי ובשר ": סוק שבפרשת משפטי�בפאילו ו" קדושקדושקדושקדוש"בפסוק שלפנינו מוגדר ע� ישראל כע� 
על פי " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מתר� ה? מדוע ההבדל, "קודשקודשקודשקודש"אנשי  מוגדר ע� ישראל כ)ל' שמות כב( "בשדה טריפה לא תאכלו

רכבת שהקדושה מו הוא "קדושקדושקדושקדוש"ו , מהאד�נפרדתיא השדושה  הוא ש� דבר על ק"קודשקודשקודשקודש"ש :)קידושי� נז(י "פירוש רש
.)ברכות ז(ל "חזאמרו  דעו.  ממנות נפרדינה ממנו ואת יוצאהאינהקדושה ו, הוא קדושכלומר , התוהגו' הנושא אעל 

, ביקש שלא תשרה שכינה על אומות העול� רק על ישראל ונתנו לו. ביקש משה שתשרה שכינה על ישראל ונת� לו"
ג� את הדבר אשר דברת "שנאמר , ונתנו לו, )טז' שמות לג( "ונפלינו אני ועמ� מכל הע� אשר על פני האדמה" :שנאמר

הי האפשרכשעוד , קוד� ההבטחהנאמר משפטי� שהפסוק בפרשת ולכ� . )יז' שמות לג( "אעשה כי מצאת ח� בעיני
קודש כמו , "אנשי קודש תהיו� ליו"ב וכת, האומותשאר שא� יחטאו ישראל תסתלק שכינה מישראל ותשרה על 

ע� נפרדת מאינה  הקדושה �א� כ, ההבטחבפסוק שלפנינו שהוא לאחר האבל . דמיו ויוצא לחולי�את תופס ש
  . על אחר לו ותחה�מ רושהקדושה לא תס" כי ע� קדוש אתה"ב וכת, ישראל לעול�
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  )כו 'יא דברים( "תשמעו אשר הברכה את וקללה ברכה היום לפניכם נותן אנוכי ראה" 
 אמונה היא "שמיעה" של אמונה, "ראיה" של אמונה יש ו "שמיעה" של אמונה יש  שני�ני�ני�ני�''''מויזמויזמויזמויז    מאירמאירמאירמאיר    ����חייחייחייחיי    רבירבירבירביאומר 
 ,שכלית והסתכלות התבוננותהיא אמונה מתו�  ,"ראיה" של אמונהו ,זקנומו מאביו יהודי כל אותה שומע פשוטה
 נות� אנוכי ראה"  :וינפנשלק סובפ זורמ לוהלת נומוהאי שת� ביל בדההו  .רב בה הסיכו� חקירה� מתוזו ואמונה 
 להסתב� עלול החוקר כי ,קללה ג� ברכה ג� בה יש ,"ראה" בבחינת יאשה אמונה ."וקללה ברכה היו� לפניכ�
    .ברכה כולה יא ה"שמיעה" בחינתבא היש אמונה אבל  "תשמעו אשר הברכה את" .בכפירה

  

  )כד' יבדברים ( "לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים"
על האר� תשפכנו "אלא ג� , דהיינו האיסור לאכול ד�, "לא תאכלנו"שכוונת הכתוב היא שלא רק  "ספורנוספורנוספורנוספורנו"המבאר 
 ו על האר� כמי� ולא תצניענשפכשתאת על ידי וזלשו� אד� לא יהיה ראוי לאכילה הד� שכ� עשה  כלומר "כמי�
 ...לא תאכלנו": הכתובומוסי'  .לאכילה ושתיה הראויי� �משקיהשאר את השמ� ואת היי� ואת  שמצניעי� יפכאותו 

מואס משו� שאתה לא יהיה זה את הד� כאשר תמנע מלאכול  שג� � לומר ל)כה' יבברי� ד( "'כי תעשה הישר בעיני ה
שלא יאמר אד� אי איפשי " : במדרשל"זחו אמרפי ש כ"'תעשה הישר בעיני ה"כדי שא כל כוונת� תהיה לבו א

 גזראבל איפשי מה אעשה ואבי שבשמי� . הערוה אי איפשי לבוא על , אי אפשי לאכול בשר חזיר,ללבוש שעטנז
  . � צריכה להיות הגישה בקיו� המצוותכ, "יעל

  

  )א' דברים יד(" לוקיכם-א'  להאתם בנים"

ומתר� שכוונת ? "תתגודדולא  "למאמר" את� בני� "מאמרהקדוש מדוע הסמיכות בי� ה" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"שואל ה
 ,אחרת לעיר לסחורה בנו את ששלח לאד� הוא דומה אלא ,למת אבידה אי� האד� שבמיתת לנו לומרהכתוב היא 

 כל על, �א ,הל�ממנו ש מהמקו� עדר כלומר הב� אמנ� נ, חזרה אליובנו לקרא את האב שלחרבי�  ימי�אחר ול
 להתגודד לנואל , כ�ל ,החיי� מקור שהוא אביו אל רוחז לב� ללו טוב ואדרבה , במקו� אחרישנוהב� הזה , פני�

 ושאכ� ',לה" בני� "נקראו שלא הוא לייחד אותנו מ� הגויי�" את�"אמר הכתוב ש מה ו, בי� עינינו למתקרחה ולשי�
  ".החיי� בי� בנמצא עוד שאינ� מיתה שמתי� מיתת� ביו� הדווי� ידוו עליה�ו ",ה� צריכי� לבכות על מתיה�

  

  )כא' דברים יד(" יךקל-א' כי עם קדוש אתה לה"

הוא " לא תבשל גדי בחלב אמו"לסופו של הפסוק  "כי ע� קדוש אתה"שהקשר בי� תחילת הפסוק  ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 
" גדי בחלב אמו"כלומר זה שאסר לנו הכתוב לאכול , שהחלק הראשו� בא להסביר את הטע� לאיסור שבחלק השני

 ועלינו לקדש את קדושע� היותנו משו�  אאל, נתעבהזה של חלב ע� בשר הוא מאוס ומאכל משו� שהאיננו 
שנחלוב כי אי� זה מוסרי , �רחמלא אשר שלא נהיה ע� אכזרי  מחייב אותנו קדושע� היותנו ועצ� ,  שלנומאכלי�ה

א� כמוב� שיש לפסוק מוב� , זה במוב� הצר של הפסוק, נהבאת נבשל ובחלב הזה החלב את את הא� ונוציא ממנה 
  ". גדי"קרא נ וכל יונק "א�" תקראנכל מינקת שהרי , כנס בלאו הזהנבשר בחלב בישול של כל רחב יותר ובו 

  

  )י' דברים טו(" יךקל-א 'ה יברכך הזה הדבר בגלל כי"

 ,"בגלל" אמר הכתוב דוקא אלא" למע� "אמר ולא" בעבור" הכתוב אמר לאש, לפי המובא במדרש, יייירבינו בחירבינו בחירבינו בחירבינו בחימבאר 
 את מהפ� אני, עניל תת� לא א�: "ה לאד�" אומר הקב,בעול� שחוזר הוא גלגל לנו שלומר ,"גלגל "לשו�שזה ג� מ

: ל"ז חדרשועוד ו .)'תהלי� עה(" �ירי וזה ישפיל זה שופט י�קל"א כי: "שנאמר ,"עשיראותו ו עני אות� ואעשה הגלגל
  :) שבת קנא(" בנו ב� בא בנו בא לא וא� ,בנו בא הוא בא לא שא� ,זו מדה על רחמי� אד� יבקש לעול�"
  

  ) י'טודברים ( "לוקיך-נתן תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך ה׳ א"
 שאי� "חפ� חיי�חפ� חיי�חפ� חיי�חפ� חיי�"המבאר  ".$נת� תת� לובתחילת הפסוק כבר נאמר הלא , מיותרות בתת� לו$"תיבות הלכאורה 

הוא $אפילו ש "תת� הכתוב $נתו�ל על "חז ואמרכי . ה הנתינל צורתעלא אהנתינה  על עצ� "בתת� לו"הכוונה של 
רק , דבבלב כאבל ית� שויתכ� , לאותו עני פע� אחר פע� מתלהב לתתאד� בטבעו אי� הוהרי , )רש$י(מאה פעמי�$ 

הנתינה ו, בידוכבר אינ�  המעותזאת בכל . משלי� עמהכבר אחרי הנתינה הוא שלמרות ו. מצוהשבחיוב המשו� 
. אחריה ולא, כבר בזמ� הנתינה עצמה, היינוד, כ� מזהירה התורה $ולא ירע לבב� בתת� לו$ל .פגומההיתה עצמה 

ברכה השיוצא , משלו אנו נותני�של הקב$ה ו המעות ה�בס� הכל הרי . $כי בגלל הדבר הזה יברכ� ה& אלוקי�$
וישתדל , יתגבר על יצרו הרע, בשעת הנתינהכ� ראוי של. הרצו� לתתרק משו�  היא, מצוה זועבור נות� הקב$ה ש

, רע לבבובשעת הנתינה י א�, מה שאי� כ�. 'לברכת האז יזכה ו, לעשות רצו� קונו, טוב לבבשמחה ו בשתהא הנתינה
  .המצוה ופג� בה הרי הקטי�, ורק אחרי שהמעות כבר אינ� בידו יתרצה
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