
  
  

  

 'ח שנה                          
 

  
ְזרַ֤  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ " ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )הּו ה' " (בראשית כו' יבים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  כו) 'יאדברים (" נותן לפניכם היום"ראה אנוכי 

 על עמדו שהיום פימדוע אומר משה שהוא נותן לפניהם "היום" וכי היום רק נתן להם את התורה? אלא פרשו חז"ל ל
 אמר כךומובא במדרש " ה:) בודה זרה(ע" שנה ארבעים עד רבו דעת על עומד אדם איןו בגמרא: "אמרפי שכ דעתם,

 וסופו ,הזה בעולם מצליחים הם ימים ושלשה בשנים ?מצליחים שהם הרשעים את רואים אתם :לישראל משה להם
" הקדוש שזוהי כוונת אור החייםאור החייםאור החייםאור החיים". לפי זה מבאר ה")כד' משלי( "לרע אחרית תהיה לא כי" שנאמר ,באחרונה לדחות

 שאינה הזה בעולם הרשעיםה של שלוול היאהכוונה ו קללה כן גם שהיא ברכהכלומר  ,"וקללה ברכה היוםהכתוב "
הכתוב  דקדק", ולעשותם היוםעל הפסוק: " אמרומה ש דרך על אחד, יום קראנ הזה עולםהרי הש מועט, זמןל אלא

יוצא  קללה,מחר היא  ואדרבא למחר, ולא ,בלבד היום אלא ברכההשהדגיש ל ,"ברכה"ל סמוךב "היום" לומר
  . קללה וגוררת מועטתהיא  הזה עולםה טובתש

  

   )ד 'יב(דברים " להיכם-א 'תעשון כן לה לא"
 כי "רענן עץתחת כל ו" "הרמים ההרים ל"ע הםשים את האלילים שלל בוחריםהעולם  שאומות" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקרמבאר ה"
 תא דורשיםאלילים ה אל וההולכיםאת האלילים,  מכבד המקום אלא המקום את םמכבדי האלילים איןלשיטתם 

ת האלילים הזו, משום כך אומר הכתוב מצד לעבוד סבההוא ה שהמקוםאת האלילים משום  רשמא יותר המקום
 'לה כן תעשון לאמצד שני אתם "ו" שבהם האומות שמו את האלילים שלהם, המקומות כל את תאבדון אבדאחד: "

 הוא'" כלומר ה' ה יבחר אשר המקום אלבחרו את המקום שבו תעבדו את ה' אלא "כי אם ת אתם לא "יכםקל-א
דהיינו  "תדרשו לשכנו" לפיכך ,מקומו מכבד הקב"ה אלא ,במקום תלוישל הקב"ה  כבודו אין כי אתם ולא הבוחר

  .לו טפלהוא  והמקום עיקרקב"ה הוא הה כי "כבודו מקום איה" לשכנו תדרשו אלא המקום אל תדרשו אל
  

  כח)דברים יב' (" ושמעת את כל הדברים האלה"שמור 
הרי על מנת לשמור צריך קודם לשמוע, מבאר  ?שמיעהואחר כך שמירה אומר הכתוב קודם את האיך הוא פלא 

 ודרשן אכ. ומיב) '(שמות ו "לא שמעו אלי"שכתוב: , כמו "קבלה" היא במשמעות של "שמיעה" ש"משך חכמהמשך חכמהמשך חכמהמשך חכמהה"
" ואמרו לו "הבא תודה ולחמה וזבח "הרי עלי תודה בלא לחמה וזבח בלא נסכים :האומר ):מנחות פא(גמרא חז"ל ב

דברים כלומר לו "שמור ושמעת".  יםאותו ואומר םאומר "אילו הייתי יודע שכן לא הייתי נודר", כופיהוא ונסכים", ו
האדם לעשות ולקיים את קבל מהקבלה, שהשמירה קודם שתהיה מקבל על עצמו, צריך האדם ם בנדר ובקבלה שהש

  . "שמור ושמעת"של ה הכוונו תורה, וזשל כדין הנדר 
  

  יד' א)דברים ( למת" עיניכם בין קרחה ולא תשימו תתגדדו לא יכםקל-בנים אתם לה' א"
לא יקרחו קרחה בראשם ובבשרם לא " :כהניםבפסוק היא מקבילה למצוה שנאמרה ל מבוארתהמצוה ה רמב"ןרמב"ןרמב"ןרמב"ןההההלפי 

הכתוב זכיר שם משלמרות  ,לכהנים בלבדשאין המצוה הזו שייכת באר בא הכתוב ל, וה) '(ויקרא כא" ישרטו שרטת
על ישראל כן ליכם כמו הכהנים, קל-לם בנים לה' אוקדושים וכת ישראל הם כל עדלא , א"יהםקל-קדושים לא"שהם 

אינו מקיים את שאם הכהן ההפרדה בין המצוות נובעת מכך ם. והכהני כמוו מצוה הזאת הם הגם ולקיים  רושמל
ולא יחללו שם " :אמרנ, כמו שהרי שהוא פסול לעבודת הקרבנותמקורח ומגודד המצוה ובא לעבודה כשהוא 

  .ישראלשייכת גם בהמצוה הכתוב שעבודתם מחוללת, וכאן ביאר כלומר  )ויקרא כא' ו( "יהםקל-א
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  )זכ 'יאדברים ( "את הברכה אשר תשמעון"
האם כל רגע הוא מעיין ושומע הרי שב ,תרפא ממנההוחולה באיזו מחלה אדם שהיה למשל ב "נעם אלימלךנעם אלימלךנעם אלימלךנעם אלימלךמבאר ה"

אם הוא יוצא ידי חובתו בדוק הרגע לשמוע בעצמו ולרגע ואדם צריך בכל הוא שהנמשל התעוררה שוב המחלה. 
לומר כ, "את הברכה אשר תשמעוןמה שכתוב: " וזה. א מתעורר בו איזה דבר שאינו הגוןלאם ו' הבעשיית מצות 

ם תאשמא מצותיו את שתשמעו ותעיינו תמיד בעשותכם ", תשמעוןמתקיים בו "אשר ברכה לאדם אשר  יהוז
לכן צריך האדם , אם לא תשגיחו על עצמיכםלכם קללה היא לומר כ, "והקללה אם לא תשמעו"מחסרים בהם. 

  . להסתכל תמיד ולהשגיח על עצמו בכל עת שזה יהיה ברכה לו ולזרעו עד עולם
  

  )ב' גידברים ( לוקיכם"-אלא תעשון כן לה' ... ונתצתם את מזבחותם"
            " (מדרש)" (מדרש)" (מדרש)" (מדרש)אלא זה אזהרה למוחק את השםאלא זה אזהרה למוחק את השםאלא זה אזהרה למוחק את השםאלא זה אזהרה למוחק את השם    ????וכי סלקא דעתך שישראל נותצים המזבחותוכי סלקא דעתך שישראל נותצים המזבחותוכי סלקא דעתך שישראל נותצים המזבחותוכי סלקא דעתך שישראל נותצים המזבחות""""

וכי סלקא דעתך שישראל שגם על דברי המדרש הזה ניתן לשאול את השאלה: " העשיל ב"חנוכת התורה"העשיל ב"חנוכת התורה"העשיל ב"חנוכת התורה"העשיל ב"חנוכת התורה"רבי רבי רבי רבי אומר 
האומרת שאין איסור בתורה שאין כנגדו היתר הדומה לו,  (חולין קט:)"? ומתרץ על פי דברי הגמרא מוחקים את השם

נו אומרים אשוהטעם הוא משום ...", טוהר דםהתיר לנו  נדהנו אכילת דם התיר לנו אכילת כבד, אסר לנו דם ל אסר
עשה  ןלכעלי לאכול. אבל התורה אסרה אלא יאמר אני כן מסוגל חזיר יני מסוגל לאכול בשר יאמר אדם אשלא 

ך ש ממנו. אופרנטעמו של האיסור ואף על פי כן ונכיר את נגדו דבר היתר כדי שנדע יהיה כלכל דבר איסור שהקב"ה 
הדבר אדם שגדולה בזה שאנו פורשים ממנו אלא זה נחשב לטעמו של האיסור לא היה מה ו יודעים כלל ינאם לא הי

שיהיה איסור לפי זה ניתן לפרש את המדרש: כיצד אפשרי הדבר . ונסה בהתלא הוא מעולם משום שעליו מאוס 
סור אין בא המדרש ומבאר שמדובר בלכ? כנגדו בשום מקוםאנו היתר לא מצרי ה ?המזבחאת אסור לנתץ שלאו ה

  .סוטהמקרה של בוהוא היתר למחוק את שם ה' היתר כנגדו  אנומצכן זה כ. ולאיסור ה' שםמוחק את  לשלאו 
  

  (דברים יד' א)למת"  עיניכם בין קרחה ולא תשימו להיכם לא תתגודדו-אתם לה' א בנים"
רב ראוי להראות דאגה וצער זה שאין " שטעם האיסור "לא תתגודדו ולא תשימו קרחה" הוא משום ספורנוספורנוספורנוספורנומבאר ה"

כלומר  "לה' אתםהקדים הכתוב ואמר: "בנים לפיכך , במעלהנכבד ממנו שהוא נשאר קרוב שנפטר כאשר על הקרוב 
כי עם נפטר ומוסיף הכתוב ואומר: "אין ראוי שתדאגו ותתאבלו בתכלית על שום לכן קיים לעד והוא אביכם  אהו

זכור שאתה שייך לעם שהוא  "אתה קדושכי עם "אין להצטער מאד בשביל נזק המגיע למת במיתתו " שקדוש אתה
   . יפה מכל חיי העולם הזההיא  ורוח בהמזומן לחיי העולם הבא אשר קורת 

  

   י)דברים טו' ( ""נתון תתן לו
            (פסחים ח.)(פסחים ח.)(פסחים ח.)(פסחים ח.)" " " " הרי זה צדיק גמורהרי זה צדיק גמורהרי זה צדיק גמורהרי זה צדיק גמוראהיה בן העולם הבא אהיה בן העולם הבא אהיה בן העולם הבא אהיה בן העולם הבא שששש    וווואאאאסלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני אומר אומר אומר אומר הההה""""

, פרס לקבל מנת על הרב את םהמשמשי כעבדים תהיו אלנשאלת השאלה, הלוא זה נגד משנה מפורשת האומרת: "
את  רבינו החיד"א ב"פני דוד"רבינו החיד"א ב"פני דוד"רבינו החיד"א ב"פני דוד"רבינו החיד"א ב"פני דוד"? מביא (אבות א' ג) "פרס לקבל מנת על שלא הרב את םהמשמשי כעבדים הוו אלא

לע לצדקה סבגמרא עם העל האדם לעשות, וחובה ה מדברת על דברים שקיימת המשנש מהר״ש פרימומהר״ש פרימומהר״ש פרימומהר״ש פרימותרוצו של 
על שבמצב כזה מותר לשמש בשביל שיחיה בנו,  הזהסלע עוד את הומוסיף  שכבר יצא ידי חובת צדקהדובר באדם מ

 נתינה דהיינו שכברהתקיימה מצות האחר שכבר  , כלומר"נתוןמוסיף רבינו שעל זה מרמז הכתוב "מנת לקבל פרס. ו
", מדבר ולא ירע לבבך בתתך לו", נתינה , והוא תוספת"תתן לו" , עם כל זההראוי שיעורהיצא ידי חובת צדקה כפי 

  " הדבר מותר. סעל מנת לקבל פראת התוספת "עושה ר שכא , כלומר"כי בגלל הדבר הזה יברכך", על אותה התוספת
  

  )טו' טז(דברים  "אך שמח והיית"
שבא  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימתרץ  "?בחגך ושמחתבפסוק הקודם: " כברנאמר  הלא "שמח אך והייתמדוע נאמר כאן שוב: "

 ,מתשרי ימיםעשרים ואחד  שיעברו עד כלומר ,"אךי הכוונה "הוזו ,החג ימי שבעת בכלהאדם  שישמח למדהכתוב ל
 בשמחת למעט שראוי. דבר נוסף שבא הפסוק ללמדנו הוא הסכותחג  ימי שבעת עברובתשרי י ימים א"ך אחרלו

 העומר, קציר לתיתחזמן  שהוא הפסח בחג שמחהיות שכבר  ,שבא למעט מועט לשוןהוא  "אך" לשוןכי  לם הזההעו
 בחג ועתה ,)' ב(ישעיה ט "בקציר כשמחת לפניך שמחו" שכתוב יןיכענ הקציר חגשבועות שהוא ב שמחתו וגדלה
 כפולה, שמחתו הנה והעמל והטורח היגיעה אחר והשקט מנוחהיגיע אל הו ופירותיו תבואתואת  יאסוףשבו  האסיף

 האדם שיתנהג הכתוב ולמדך השמחה,את  למעט כדי "שמח אך והיית" הסכות בחג הזה הכתוב יזכיר כן ועל
 את עבדו" ז"לח שדרשו ןיוכעני וירעד, שישמח לו ראוי המצות תיעשי בזמן ואף .תבינוני בדרך הזה העולם בשמחת

 אחר נמשך שהוא ר הרעיצ בו ישלם הזה שבעו לפי רעדה, תהא שם גילה במקום ,(תהלים ב)" ברעדה וגילו ביראה ה'
 אמר וכן שכינה,ה פני יתיברא אהבלם לעו הוא ושלמותה השמחה עיקר אבל בעצמם, בטוחים הצדיקים ואין השמחה

  )'(ישעיה כט "יגילו ישראל בקדוש אדם ואביוני שמחה בה' ענוים ויספו" :ישעיה
  

  

        ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"גמ"ח "בית יצחק":  גמ"ח "בית יצחק":  גמ"ח "בית יצחק":  גמ"ח "בית יצחק":              מבחר תפילין רש"י (ספרדי, אשכנזי, איטר) מבחר תפילין רש"י (ספרדי, אשכנזי, איטר) מבחר תפילין רש"י (ספרדי, אשכנזי, איטר) מבחר תפילין רש"י (ספרדי, אשכנזי, איטר) גמ"ח "יד יצחק": גמ"ח "יד יצחק": גמ"ח "יד יצחק": גמ"ח "יד יצחק": 

            לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמולימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמולימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמולימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו    ::::חברת הבקשות "מאיר השחר"חברת הבקשות "מאיר השחר"חברת הבקשות "מאיר השחר"חברת הבקשות "מאיר השחר"
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   Yossef.Benhamo@gmail.com או בדוא"ל: 052-3268315טלפון: ניתן להפנות לוהערות ות האר

 אליהו בן אסתר.   הרה"ג משה חזקיהו שליט"א בן שרה,     רפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:ל


