
  
  

  

 'ז שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  ) ב' כודברים ( "א נטבת שמו"
כמו ל " חזדברי על פי י� הטוב ויל מפעלכיעשה את רמז לאד� ש" טנא" רואה במה שכתוב הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה

על פי התורה אשר יורו� ועל המשפט אשר יאמרו ל� תעשה לא תסור מ� הדבר אשר יגידו ל� ימי� ": שנאמר
בשישי� התורה והמשפטי� ל ריכזו וביארו את כל "שהרי חז, מרמזת על התלמוד" טנא" ומילה ,)יא' זידברי� (" ושמאל

   . א"כמניי� טנהתלמוד מסכתות 
  

    )ב' דברים כו(" יך נתן לך ושמת בטנאקל-  א'אשר ה... האדמהפרי  ולקחת מראשית כל"
ואומר שבפרשת הביכורי� , ג המידות של הרחמי�"שלפנינו לבי� יבכורי� הפרשת מוצא קשר בי�  "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה

רי� שלוש עשרה בה מוזכבפרשה ג� ו. מידות של רחמי�הכנגד שלוש עשרה ' פעמי� ש� השלוש עשרה זכר מו
ראשית בכורי ":  מוזכר עניי� הביכורי� שנאמר)ז" ו'שמות לד(" וחטאה ונקה... על פניו ויקרא' ויעבור ה"המידות 

   .)וכ 'שמות לד(" לקי�"א' אדמת� תביא בית ה
  

  )ז' דברים כו( "עמלנו ואת לחצנו י אבותינו וישמע ה׳ את קולנו וירא את עניינו ואתקל- ונצעק אל ה׳ א"

כל התולה בזכות אחרי� תולי� לו"ז#ל חשאמרו  מהאת הפסוק על פי  גדהגדהגדהגדההההה""""""""שמחת הרגלשמחת הרגלשמחת הרגלשמחת הרגל" באאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידבאר מ
לכ� , אבותהבזכות את תפילת� תלו בני ישראל  "אבותינו יקל"ונצעק אל ה$ א" :זהו שנאמר. :)ברכות י(" בזכות עצמו

 וא� תשאל הלוא מה שאמרו . דווקאול שלנוקשמע את ה ,"וישמע ה$ את קולנו" :שנאמר, �בזכות עצמ תלו לה�
,  שתשמע תפילתוראוי והגו�עצמו   שהוא�היכדווקא  היינו "אחרי� תולי� לו בזכות עצמו כל התולה בזכות"ל ש"חז

זכור "אבות ואמר הבזכות  ו שתלהינכמשה רב, תולי� לו בזכות עצמו בזכות אחרי� אזזאת תולה הוא מענותנותו רק ו
שהיו  �אבל כא. )כג' תהלי� קו(" בחירו לולי משה: "שנאמרותלו לו בזכות עצמו , )כו' דברי� ט(" יעקבול לאברה� ליצחק

ואי� תלו  מצד עצמ� שתשמע תפילת� ראויי�לא היו ו )לד' דברי� ד( "גוי מקרב גוי"עובדי עבודה זרה בבחינת ישראל 
ושיטל  בעצת איוב שיע&, עניי�יו שה"ויענונו"הכתוב אמר כ� ל ?"וישמע ה$ אל קולנו"אמר � שנבזכות עצמ לה�

,  דעטי' כל צלותי�"יעטו' תפלה לעני כי"נשמעת ואמרו בזהר  ז#ל שתפלת העניחואמרו , ממו� ישראלהמצרי� את 
תפלת העניו ,וכיו� שהיינו עניי�, עניות  לשו�"וירא את עניינו"וזהו שנאמר , תפלת העני והאריכו ש� בשבח

   . נשמעה תפלתנוומשו� הכי, מקובלת
  

  )טז' דברים כו(" להיך מצוך לעשות-א'  הזה ההיום"
יכול , לחדש לה�' המצות אשר צוה אותו האת התורה ולחדש כל השלי� משה לבאר את  שלאחר ש����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 
לבאר ל� את כי כבר השלמתי , "י� מצו� לעשות את החקי� האלה ואת המשפטי�קל"א'  הזה ההיו�"מר הוא לו

זקני� את דבריו צוה את כי אחרי שהשלי� משה  )א' דברי� כז("  משה וזקני ישראלויצו: "מיד אחר כ� נאמרו. ול�כ
 אנכי אשר"ב וכתמה שו.  כל ע� הול� בעצת זקניוכי, כל המצותאת ע� לשמור את העמו ויזהירו יחד שידברו ג� ה� 

מר ולוקול� � את ריהוא לההזקני� תפקיד  ו,למשההיה עיקר הדיבור הוא משו� ש, "אנחנו"נאמר  ולא "מצוה אתכ�
אמרו לע� המלמד שהכהני�  "וידבר משה והכהני� הלוי� אל כל ישראל: "נאמרוכ� . "שמעו והאזינו ועשו" לע�

  ."היו� הזה נהיית לע�"משה אחר כ� אמר ו, "ישראלהסכת ושמע "
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        ))))גגגג' ' ' ' כוכוכוכודברים דברים דברים דברים ((((    """" הכהן אשר יהיה בימים ההם הכהן אשר יהיה בימים ההם הכהן אשר יהיה בימים ההם הכהן אשר יהיה בימים ההםאלאלאלאל"""" 
ללא קשר לרמתו הרוחנית " אשר יהיה בימי� הה�" שהכתוב מדגיש לאד� להתייחס בכבוד אל הכה� הספורנוהספורנוהספורנוהספורנואומר 

  ' ה: " לואמרותלדבר עמו בכבוד בכל זאת הקפד גדול בחכמה אתה יודע שהכה� איננו שי פל ע' אשל הכה� ו
מביא אליו את  שאתה היותנביאי� מכל מקו� לאנשי הש� כמו מלכי� ולמרות שדבר זה צרי� להיאמר רק  "י�קל"א

   . בדר� כבוד� הכה�  הקרקע ראוי שתדבר עבעלל שהוא "הבכורי� כמביא דורו� לא
  

        ))))הההה' ' ' ' כוכוכוכודברים דברים דברים דברים ((((    """"אביאביאביאבי    עובדעובדעובדעובד    ארמיארמיארמיארמי    לקיךלקיךלקיךלקיך----אאאא    ה׳ה׳ה׳ה׳    לפנילפנילפנילפני    ואמרתואמרתואמרתואמרת    ועניתועניתועניתוענית""""
            ))))יייי""""רשרשרשרש((((    """"קולקולקולקול    הרמתהרמתהרמתהרמת    לשו�לשו�לשו�לשו�    """"ענית ענית ענית ענית וווו""""

 קולו המשמיע" :ל"מרו חזשא מה פי על "ההההררררהתוהתוהתוהתו    וכתוכתוכתוכתחנחנחנחנ"מבאר בעל , י בפירושו"ברור מה רוצה לומר רשלא 
 שסובר, אמונה ניטמק שנראה לפי, התפלב קולאת ה יהגבלה אסורכלומר  :)כד ברכות( " מקטני אמנהזה הרי בתפלתו

 ממנוש דבר בתפלתו אומר אד� א� ,זה לפי. ומחשבות בותיל בוח�הוא אי� ו לחשלמתפלל ב עונה נואי שהקב#ה
 ארמי" אומר הוא כא� והנה. ר� בקול להתפלל רשאי אזי ,מחשבות ויודע לבבות �חבו ה"שהקב העול� לכל נודע
 כ� וא�. לבבו את ובח� מחשבתו יודע היהש מידו הצילנו' וה ,הכל את לעקור שבתוחבמ ביקש לב�ש, "אבי אובד

 וקשה, ר� בקול "ואמרת וענית" ש#יש רשפיר המ וזה, ר� בקול לומר רשאי, מזה יודע כבר העול� שכל מצב כזהב
  . מבוארכ הקול את להגביה מותר הכי ומשו�, "אבי אובד ארמי" אמר לזה, בתפלתו קולו להגביה רואס הלא

  

            ))))זזזז    ''''כוכוכוכודברים דברים דברים דברים ((((    """"קולנוקולנוקולנוקולנו    אתאתאתאת' ' ' ' הההה    וישמעוישמעוישמעוישמע    אבותינואבותינואבותינואבותינו    לוקילוקילוקילוקי----אאאא' ' ' ' הההה    אלאלאלאל    ונצעקונצעקונצעקונצעק    """"
 שצריכי�מכ�  "חיי�חיי�חיי�חיי�    חפ&חפ&חפ&חפ&"ה מדול, "קולנו את' ה וישמע: "נאמר לאא "תפילתנו את' ה וישמע: "בכתובנאמר  לא

 ,ימי�לאחר כמה ' ה עונה לפעמי�ל ש"אמרו חז כי וא', לתפילתנו מיד' ה ענהי זה ידי ועל ,צרה בעת בקול לצעוק
 לבקשהתפילה היא  עיקרש "חיי�חיי�חיי�חיי�    חפ&חפ&חפ&חפ&"הומלמד אותנו . ה שתיענה מידלימוע בקול הצעקה אבל, שני� כמה ואפילו
 תפילותאת  אומרי� שאנו כמו, מצווה קיו� אחריאת בקשותינו  לבקשרצוי ו, ואחר כ� על הפרט הכלל עלקוד� 

  . המזו� ברכת מצוותאת  שקיימנו אחרי" הרחמ�"
  

        ))))טטטט    ''''כוכוכוכודברים דברים דברים דברים ((((" " " " ודבשודבשודבשודבש    לבלבלבלבחחחח    זבתזבתזבתזבת    ארץארץארץארץ    הזאתהזאתהזאתהזאת    הארץהארץהארץהארץ    אתאתאתאת    לנולנולנולנו    ויתןויתןויתןויתן    הזההזההזההזה    המקוםהמקוםהמקוםהמקום    אלאלאלאל    ויביאנוויביאנוויביאנוויביאנו""""
        . . . . ))))יייי""""רשרשרשרש((((    """"המקדשהמקדשהמקדשהמקדש    ביתביתביתבית זה  זה  זה  זה הזההזההזההזה    המקו�המקו�המקו�המקו�""""

היה  בפסוקהדברי�  סדר, א� כ� המקדש בית זה "הזה המקו�"י ש"רשפירוש לפי  ואומר ש"סופרסופרסופרסופר    כתבכתבכתבכתב"המקשה 
 דהיינו "הזה המקו� אל ויביאנו" :ר כ� לכתובאחו "האר& את לנו וית�" :צרי� לכתוב קוד�, הפו� להיות היה צרי�
א� , ודבש חלב זבת אר& אל נו אותהביא ה"הקבאכ� שומתר&  ?מדוע הפ� הכתוב את סדר הדברי�, המקדש לבית

 הפסוק הקדי�, לכ�. האר& התברכה �בזכותו. והקורבנות המקדש בית בשביל אלא, לבבנו ויושר זכויותינו בגלל לא
  . ודבש חלב זבת אר&עניי� ל, המקדש בית עניי� את

  

        ))))גגגג' ' ' ' דברים כחדברים כחדברים כחדברים כח((((" " " " דהדהדהדהששששבבבב    ההההאתאתאתאת    רוךרוךרוךרוךבבבבוווו    ירירירירבעבעבעבע    ההההאתאתאתאתברוך ברוך ברוך ברוך """"
 התבואהדהיינו  ,דההש תוצאת עלרכה היא כוונת הב א�, "בשדה אתה ברו�" הברכה הסובנ מה על ררוב אל

מתר& ? "ומשארת� טנא� ברו�""ו, "בהמת� ופרי מת�  אדפרי �ברו", הבאי� בפסוקי� ביחוד נאמר זה הלא, והפירות
 � הכהנישברכת, כהני� רכת ב לעני� ):לח טהוס(ל "שכוונת הכתוב היא לשלול את מה שאמרו חז" תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"ה

 לעבוד שדותנשארו בש אלה לע אבל, ברכת� את מעי� ושו כהני�ה לפני ועומדי� בעירנמצאי� ש אלה על רק חלה
 שמי� ברכת יכ, בשדה השתהי בעת ג� לותח' ה ברכתש, "בשדה אתה ברו�"בא הכתוב לומר ו, הברכה לא תחול

  .�ומק בכל היושרהיא ו, �ומקמוגבלת ב פסתות שאינה
  

        ))))נחנחנחנח' ' ' ' דברים כחדברים כחדברים כחדברים כח((((" " " " הזההזההזההזה    והנוראוהנוראוהנוראוהנורא    הנכבדהנכבדהנכבדהנכבד    השםהשםהשםהשם    אתאתאתאת    יראהיראהיראהיראהלללל    ............התורההתורההתורההתורה    דברידברידברידברי    כלכלכלכל    אתאתאתאת    לעשותלעשותלעשותלעשות    תשמורתשמורתשמורתשמור    לאלאלאלא    אםאםאםאם""""

, אחת תכליתיש  שבתורה המצות כלשמשה רבינו שהיה בסו' ימיו בא ללמדנו של הזה כתובמה בחייבחייבחייבחיי    רבינורבינורבינורבינו בארמ
 הכונהו תכליתל הכשל מת� תורה ש הקדוש במעמד משהזאת  בארבר וכ', להביאנו למצב של יראת ה, היראה והיא

 לבלתי פניכ� על יראתו תהיה ובעבור י�קל"הא בא אתכ� נסות לבעבור: "אמרנש, אההיר אהי התורה בנתינת
סו' : "למד ממשה וחת� את ספרו קהלת באותו הרעיו� שנאמר המל�וסי' רבינו שג� שלמה מ. )'כ שמות(" תחטאו

  . )יג' קהלת יב(" האד� זה כל מצותיו שמור כי  ירא ואתי�קל"הא דבר הכל נשמע את
  

            ))))חחחח' ' ' ' דברים כטדברים כטדברים כטדברים כט((((" " " " תעשוןתעשוןתעשוןתעשון    אשראשראשראשר    כלכלכלכל    אתאתאתאת    תשכילותשכילותשכילותשכילו    למעןלמעןלמעןלמען    אותםאותםאותםאותם    ועשיתםועשיתםועשיתםועשיתםדברי הברית הזאת דברי הברית הזאת דברי הברית הזאת דברי הברית הזאת את את את את     ושמרתםושמרתםושמרתםושמרתם""""

 שמצוההכתוב  אמר כ�ל )ב 'ד אבות( "מצוה גוררת שמצוה"ל "אומר שהפסוק מרמז על מה שאמרו חז "יקריקריקריקר    כליכליכליכלי"ה
ל "זכפי שאמרו ש� ח חברתהאת  גוררתמצוה שתעשה  כל כי "תעשו� אשר כל את תשכילו"ש ו�גרשתעשו ת אחת

 ושכר ,העשיהאחריה את  תגרור השמירה כי "אות� ועשית� ושמרת�": והי הבנת הכתובוז" מצוה מצוה ששכר"
  ".תעשו� אשר כל את" להבא דשבכ� תזכו ג� לעשות עו "תשכילו למע�" הוא העשיה
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