
  
  

  

 'ח שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  ) א' דברים כו(" בה וישבת וירשתה נחלה לך נתן לקיך-א 'ה אשר כי תבוא אל הארץ והיה"
 ישיבההלפי שאחר " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה ,המל� שתובפרבפרשת הביכורי�  כא�מופיעה  "וירשתה וישבת בה"לשו� ה

ככל כדי שיהיו  השררהני יענימל� ווישאלו לה�  "ויבעט ו�רוישמ� ישו"יגיעו ישראל למצב של ירושה באר� וה
ישיבה הירושה וה ישאחרשל ישראל רו� לבב� את  להכניעכתוב היא הת כוונ ,ביכורי� שתבפר ,א�כוג�  .�יהגוי

והיה כי תבוא : "לכ� בא הכתוב ואמר ',ה אתה וישכחו אות ירשוה� ישיא� לב� לומר כי לה� האר� ובחרב� באר� 
 "בית והו� נחלת אבות"האר� כי  אלבתורת ירושה אתה בא זכור שלא  "י� נות� ל� נחלהקל�א 'אל האר� אשר ה

אומר , א� ,"מצותיו כלשמור ת"על ידי שגמולו כבמתנה על מנת להחזיר לו ' א נתונה היא ל� מהאל )יד' משלי יט(
יורש כאילו היא ירושה ל� אר� מדי� באתה חזיק משאתה דמה מ ,"וירשתה", אלא ,�לבב� לא כיודע אני שב, הכתוב

והאר� לא תמכר לצמיתות כי לי האר� כי גרי� : "לא כמו שנאמרוכתושב אתה ג� מרגיש  ,"בהוישבת " ,מאבותי�
� וה אותעל כ� מצו 'שתשכח את הלבב עד � לידי רו� ו אותיביאמחשבות אלו ו )כג 'ויקרא כה( "עמדי את�ותושבי� 
ההכנעה וההשתעבדות אל ת הביכורי� הוא מצושל טע� ה שעיקר� "הרמבג� וכ� פירש . מצות הביכורי�הכתוב ב

 לאהוא עדיי� למרות שעבר  לשו�ב "הגדתי" )ג' דברי� כו(" י�קל�א 'הגדתי היו� לה: "והראיה היא ממה שנאמר', ה
 אשר באתי אל האר� כי"והודתי  "הגדתי"כאילו בעיני כבר דומה ת הביכורי� הליכה והבאעצ� האלא ש ,הגיד כלו�

עצמי בהבאת הביכורי� כי  עלומעיד אני , בתורת מתנה, "לתת לנו" ,לא בתורת ירושה כי א� "לאבתינו 'ה נשבע
  . האר� למתנהלי היתה  'מאת ה

  

  )טז' דברים כו(" יך מצוך לעשותקל-א' הזה ה היום"
מאז ארבעי� שנה עברו הלא  ?"היו� הזה"לה� ואומר לשהות� של בני ישראל במדבר בשנת הארבעי� משה עומד 

יהיו חביבי� עלי� כאלו היו� שכוונת הכתוב הוא שדברי התורה ל "זחפירשו , כ�א ?התורהאת בני ישראל שקבלו 
ובכל "בסיי� מו "היו� הזה"בתחיל מפסוק ואומר שהיות שה רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייא� מוסי% . סיניהר � מאות הזה קבלת

יו� מו בנפשו על המצות בכל הזמני� כאת מסור להתחייב ל שעליולאד� להורות יתכ� לומר שבא הכתוב , "נפש�
האותות את בראותו  ,יו� של מת� תורההבאותו ' הקידוש נפשו על את היה מוסר ברור שהאד� כי כש� ש, מת� תורה

הכתוב וזהו שאמר , בכל הזמני�' ה נפשו עלאת למסור לאד� כ� ראוי לו , בראש ההר האוכלתהאש את והמופתי� ו
  . נפש� בכל הזמני� כהיו� הזהאת מסור עלי� ללבאר ש "נפש�כל ב"וסיי�  "יו� הזהה"
  

  )טז' דברים כו("לעשות את החקים האלה ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשךמצוך  לקיך-א' ה"
א� , כול� כתובי� בחומש דברי� אאאא""""הגרהגרהגרהגראשר לפי , כל המצוות והחוקי�עשיית על בפשטות נראה שהפסוק מדבר 

 לא תנסו"ה שנאמר "הקבאת אסור לנסות המצוות בכל שאמרו ש .)תענית ט(ל "על פי דברי חז" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה
 בית אל המעשר כל את הביאו: "שנאמר' שבה מותר לנסות את ה מעשרמצות הבאשר חו� מ, )טז' דברי� ו( "'את ה

 ברכה לכ� והריקותי השמי� ארובות את לכ� אפתח לא א� אות�צב' ה אמר בזאת נא ובחנוני בביתי טר% ויהי האוצר
וג� נתתיו הקדש מ� הבית ביערתי " ותמעשרהבביעור האד� מר ואוזה מסביר את מה ש, )י 'ג מלאכי(" די בלי עד

דברי� ( "...השקיפה ממעו� קדש� ובר�"ושבתמורה לכ� הוא מבקש , )יד�יג' דברי� כו( "עשיתי ככל אשר צויתני ...ללוי

תענית (" עשר בשביל שתתעשר"שהכוונה היא  )כב' ידדברי� (" עשר תעשר"ל בכפילות המילי� "א% שאמרו חזו. )טו' כו

לעשות את כדי רק אלא , סיו�ישו� פניה ונ יבלאת המעשר מכל מקו� מוטב שתת� בא הכתוב שלפנינו לומר ש .)ט
   .קיו� רצו� הבוראהמחשבה של  בלי מחשבה זולת" ושמרת ועשית אות� בכל לבב� ובכל נפש�", החוקי� האלה
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   )ה' דברים כו(" וענית ואמרת"
        ))))יייי""""רשרשרשרש((((    """"בקול ר�בקול ר�בקול ר�בקול ר�""""

 המשמיע: "ל"שאמרו חזעל פי מה  """"חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורה""""העשיל בהעשיל בהעשיל בהעשיל ברבי רבי רבי רבי  זאת מסביר. לפרש כ�י "רשלא ברור מאי� הגיע 
שהוא קולו בתפלתו לפי שנראה את להגביה לאד� אסור , כלומר :)דכברכות (" אמנה מקטני זה הרי בתפלתו קולו

והנה לפי . בוח� לבות ומחשבותה "כביכול אי� הקבלחש ושמתפלל בלמי שומע ה "הקבאי� מקטני אמנה שסובר ש
מחשבות את ה בוח� לבבות ויודע "לכל העול� שהקבממנו ברור א� אד� אומר בתפלתו דבר של "דברי� אלו של חז

לב� ביקש ש )ה' דברי� כו( "ארמי אובד אבי"האד� אומר כא� רי הו. להתפלל בקול ר�האד� אזי רשאי האד� 
, וא� כ�. ח� את לבבוויודע את מחשבתו ובה "הקבשהרי  ,נו מידואות הציל ה"קבוה ,במחשבתו לעקור את הכל

הלא א� תשאל ו "בקול ר�"אמור זאת  "וענית ואמרת"י "רש רשישפ המוזה . לומר בקול ר�האד� רשאי  ברי� אלוד
  . להגביה את קולולאד� משו� הכי מותר  "ארמי אובד אבי"הכתוב אמר כ� ל ?אסור להגביה קולו בתפלתו

  

   )ו' דברים כו( "קשה ויתנו עלינו עבודה ויענונו וירעו אותנו המצרים"
 ,בפה ר� "בפר�"ה ליהמבפירוש  :)סוטה יא(ל "זחשאמרו את הפסוק על פי מה " שמחת הרגלשמחת הרגלשמחת הרגלשמחת הרגל"מבאר ב אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד

שלפנינו מדבר על הכתוב ו, "בפר�" �העבידו אותולבסו%  "בפה ר�"העבידו המצרי� את ישראל בתחילה ש
ובנביאי "על הפסוק הר חדש ושדרשו בז דר�כ, אהובי�ומלשו� רעי�  "וירעו"שנאמר מה  וזה, של מצרי� �רשעות

אהובי� ושנעשו רעי� דהיינו  "המצרי� וירעו אותנו"נאמר כא� א% , עאוהב ור מלשו�שהוא  )טו' תהלי� קה( "תרעו אל
, נכונה חשבו כי בפיה� ,מטוב טבע� ,וישראל קדושי� ,בפה ושבע ושבעי� תועבות בלב� לב האב� אחד, בפה ר�

 שאמרמה וזה , בטובת� בפר� על כרח� שלאהמצרי� אחר כ� שעבדו� ו ,ונתפתו אחרי חלקלקות לשונ� ונלכדו
  . "קשה ויענונו ויתנו עלינו עבודה"ובסו% , ורעות אהבהב "וירעו"בתחילה הכתוב 

  

  )י' כודברים ( "את ראשית פרי האדמה הבאתי הנה ועתה"
 ראוי לרשתהמאחר שידעתי מה רב טוב� וחסד� עלינו שעשיתנו לגוי ששמשמעות הכתוב היא לומר  הספורנוהספורנוהספורנוהספורנומבאר 
זאת שהיא את האר� השלנו ונתת לנו  שתהיההזו מתנה את המצרי� באופ� שנוכל לקבל אר� נו מתאהוצאר� ואת ה

הבאתי את ראשית  הנה", כהוקרה לכ�, לכ�, המקומותת מכל בחרוומ )ו' ל כיחזקא( "לכל הארצותהיא צבי ", אר� צבי
   . לתת תודה לשמ� עליהכדי אותה האר� שנתת לי מפירות הבאתי מבחר , "'לי ה פרי האדמה אשר נתת

  

  )יב 'כודברים ( "כי תכלה לעשר"
דת יעצמו במאת אד� שצרי� להחזיק ומזכירות ל, הכנעה ושפלותלרמז ה� ביכורי� שה" נע� אלימל�נע� אלימל�נע� אלימל�נע� אלימל�"אומר ה

 'גבכורי� ( "הגיע להר הבית אפילו אגריפס המל� נוטל הסל על כתיפו ונכנס"לשו� המשנה ת כיתיהכנעה אמהענווה וה

אד� יורד לתו� שדהו וראה תאנה  ?כיצד מצות ביכורי�"משנה דבר זה רמוז ג� ב. הכנעההראות זה היה לוכל , )ד
ר וצרי� לשב ,ראשו�הה לפרי וכי לב האד� מתאו, תאוותיואת דהיינו האד� הרוצה לשבר , "שבכרה כור� עליה גמי

, מונח בקבר ויצמיח עליו גמי ועשבהוא יהיה אי�  ,יו� המיתהאת ר יזכדבר המ, תאוותיו בזה כור� עליה גמיאת 
לשו� ביכורי� ו , יתבר� יראתו ואהבתו שלימה בעבודת הבוראתהיה א האד� למדת הכנעה וענווה אז ויבואחר ש
  . לשו� בישול וגמר הפריהוא מכפשוטו 

  

  )יז' דברים כו(" היום האמרת' ה את"
הדבר  אי�, לשליטת המלאכי� נמסרו הארצות שארכל ש עודהקדוש על פי הנאמר בזוהר שב" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מבאר ה

 האמרת' ה את: "כוונת הכתובזוהי ו, בלבד ה"די הקבי עלהשליטה עליה היא , ישראל אר�כאשר מדובר על  �כ
כדר� , ה הוא המושל והשופט באר�"היות שהקב, "לקי��לא ל� להיות", 'הבדלת את ה לאר� כניסת�עצ� ב, "היו�

  . אחר ושופט  שרדהיינו רק מלפני� ולא מלפני שו� , )ב 'יז תהלי�(" יצא משפטי מלפני�: "שנאמר
  

  )ה' דברים כט( "שתיתם לא ושכר ויין אכלתם לא לחם"
 אזמ כי, שהכתוב מזכיר לע� ישראל שבכל התקופה ששהו במדבר ה� לא אכלו לח� ולא שתו יי� ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 
ולא  והנורא הגדול במדבר הלכוה�  כי ,רק מ� כלל לח� אכלו לאה�  שעיר גבוללו באש עדו המ�לבני ישראל  שירד

 את� לאמר צו הע� ואת: "לה� נאמר ישובגבול הל קרבוכאשר ה�  הארבעי� בשנת אבל, היה ש� בנמצא לח�
 עמ� י�קל�א' ה שנה ארבעי� זה" ש�עוד נאמר ו, )ו ד 'בדברי� (" מאת� תשברו אכל ...עשו בני אחיכ� בגבול עוברי�

 מה� קוני� ישראל והיו ובמי� בלח� אות� מקדימי� והמואבי� האדומי� היוי הומעת, )ז 'ב דברי�(" דבר חסרת לא
  . מ�היה עדיי� מה שלה� המחיה עיקרכי , לשבעה ומחיה א לצור� לאו, תענוגצור� ל ואוכלי�

  

  

        """"ברית יצחקברית יצחקברית יצחקברית יצחק""""וווו" " " " חנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת בית""""ספרי� לספרי� לספרי� לספרי� ל":  ":  ":  ":  בית יצחקבית יצחקבית יצחקבית יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ            ) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"מבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רש": ": ": ": יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ
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