
  
  

  

 '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   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ט' דברים כט( "יכםקל- א' נצבים לפני ה אתם"

היות שמשה מתכוו� להכניס את ישראל בברית ע� , יש בדברי� אלו של משה אזהרה לבני ישראל "ספורנוספורנוספורנוספורנו"לפי ה
אולי את� יכולי� להטעות אותי ולהיראות , כאומר לה�, "'נצבי� לפני ה"ה לכ� הוא בא ומזכיר לה� שה� "הקב

ה אי אפשר "ת הקבא� אל תשכחו שא, כלפי חו� כאילו את� מקבלי� את הברית א� בפנימיותכ� לא תקבלו אותה
  . ועליכ� לקבל את הברית על דעתו, להטעות

  

  )יג' דברים כט(" הזאת אתכם לבדכם אנכי כורת את הברית ואת האלה ולא"
� כאתכלומר לא רק , "אנכי כורת את הברית ואת האלה"דור הזה שכוונת הכתוב לומר שלא רק ב רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר 

בברית אינו נוכח כלומר , "את אשר איננו פה עמנו היו�" אפילואלא , "ינולק�א' היו� לפני ה"כא� עמנו עומדי� ש
חייב רש לוולכ� יכול הש, וחורש והבני� ה� ענפי� העתידי� לצאת מכושהוא המר כ� לפי שהאב נכו� לוו. הזאת

ולפי זה . לא נברא עדיי�הגו  למרות ש, ל כל הנפשות שנבראו מבראשית היו ש�"זלפי חו. באלה את הדורות הבאי�
פי עמידה כ לשו�בהכתוב והזכיר . בנפשא� ישנו ו  שאיננו עמנו היו� בג, "ואת אשר איננו פה"הכתוב את פרש ל שי
נבואת� את ל שכל הנביאי� קבלו "זחאמרו עוד ו, )זכריה ג( "האלהבי� העומדי� " במלאכי השרת האמרשנלשו� ה
משא : "אצל מלאכי אמרנש הומביאי� ראיה ממ, �זמנהגיע לה� רשות להתנבא עד  נהלא נתש אסיני אלמעמד הר ב

שכבר היתה ללמד� , "ביד מלאכי"אלא  "על מלאכי" לא נאמר ל"ודרשו חז )'מלאכי א(" אל ישראל ביד מלאכי' דבר ה
י� שלחני לק�א' לא מראש בסתר דברתי מעת היותה ש� אני ועתה ה: "ישעיהבאמר נוכ� , מהר סיני בידוהנבואה 

  . עד עתהאמרה הנבואה אבל לא נתנה לו רשות לאת קבל הוא מהר סיני כלומר ש, )'ישעיה מח(" ורוחו
  

  )יז' דברים כט(" לקינו- א 'ה מעם היום פנה לבבו אשר או שבט משפחה או או אשה איש יש בכם פן"

            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (לפיכ� אני צרי� להשביעכ�לפיכ� אני צרי� להשביעכ�לפיכ� אני צרי� להשביעכ�לפיכ� אני צרי� להשביעכ�""""
נובע מהחשש הזאת  בבריתובאלה ובשבועה שביע כעת את ישראל ר� להוצי שה"ו של רששופיראת  ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמסביר 

היה בבעל שפי כבדר� ו קוצי עמו� ומואב שראיאו לש, בעגלו עשפי שקוצי מצרי� כילשחלק מהע� אולי נפתה לב 
אשר ... יש בכ� פ�"הכתוב מר ואו. עת מת� תורה לא היו ש� אלות וקללותהיתה בבברית הראשונה ששהרי , פעור

פ� יש בכ� ", או. הזה היו�האמי� בה הוא כבר מובלבו  בודה זרהנפתה לעאד� שכבר למתייחס , "היו� לבבו פנה
 כי האב, "היו� עמנואיננו פה "ו וזה, צמיח מרורותלההוציא פרחי� רעי� וות ולשגלח וופרעתיד לש, רעפגע " שרש
הדורות את הוא יכול להביא באלה שלומר , רשוהשהכתוב את והזכיר . רשיו יפרהומששנצר הוא הוהב� , שרשהוא ה
  . והוא בא בברית ובאלה הזאת, ו היו�נלפנינמצא יצמחו ה� ממנו  אשררש ושהש, הבאי�

  

  )א' דברים ל(" הברכה והקללה כי יבאו עליך כל הדברים היהו"
כי יבואו עלי� והיה "לא די היה לומר ? "כל הדברי� האלה"לומר הכתוב הוצר� מדוע , הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"שואל ה
חייב אד� לבר� על הרעה כש� שהוא מבר� על " :ל"מתר� על פי דברי חזו? "אשר נתתי לפני� והקללההברכה 
 ברכות( הטובהקבלת הרעה בשמחה כדר� ששמח על את לקבל כאשר הכוונה היא שצרי� האד� , ).ברכות נד(" הטובה

 תקבל� בשמחה ,"כי יבואו עלי� כל הדברי�" ,שמחהשל לשו� ל "לפי חזשהוא  ,"הוהי: "זוהי כוונת הכתובו. :)ס
היה , "כי יבואו עלי� הברכה והקללה אשר נתתי לפני�"אומר הכתוב היה  וא� ".הברכה והקללה", אופ� שווהב

יחד נמשכת  "והקללה"מילת ו, "הברכה עלי�כי יבואו " ,שמחהלשו� שהוא  ,"והיה: "כאילו כוונת הכתוב היאנשמע 
  .הקללהג� על לשמוח " והיה"כוונת הכתוב ש י�יודענו ולא היי, "אשר נתתי לפני�"ע� מה שכתוב 
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   )ט' כטדברים (" םכולנצבים היום כ"
שה� האותיות   �"הנה� " �כולנצבי� היו� כ"שראשי התיבות של המילי�  """"נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�""""א בספרו א בספרו א בספרו א בספרו """"החידהחידהחידהחידמסביר 

לאות ו . 10=  'ו+'ד . 10= ' ז +'ג . 10= ' ח+'ב . 10= ' ט+'א: ביחידותכלומר . ח"באלפבית שאי� לה� ב� זוג באטב
לא נשאר ב�  'לאות נו, 100=  'ס+'מ,  100=  'ע+'ל , 100=  'פ+'כ , 100=  'צ+'י: וכ� בעשרות  .ב� זוגנשאר  אל' ה
, 500=  'דהיינו �, הגימטריה של המאות י שהאותיות הסופיות ממשיכות את"שרי מה שכתב "עפ(. וכ� במאות  .זוג
� ' =600 ,� ' =700 .   ' =800  , �אות וה, 1000=  '�+'ת , 1000=  '�+'ש,  1000=  ' +'ר , 1000=  '�+'ק ) 900= 
  " הנ� יפה רעיתי"הוא משבח אותנו בה� ו". הנ� יפה דודי"ה "הקבאת וזה מה שאנו משבחי� . � זוגבלא נשארה ל '�
  

 )יא 'כטדברים ( " ם לו לעםולמען הקים אתך הי... להיך ובאלתו- א' לעברך בברית ה'

דברי� ( "את� נצבי� היו� כולכ�": החל מהפסוק מדבר משה לישראל בלשו� רבי�בכל הפרשה ש "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"המעיר 

שעיקר ראיה הוזו , יחיד דבר בלשו�הוא מכורת ע� ישראל ' מזכיר את הברית שהבפסוקי� בה� משה ורק  )ט' טכ
אחד שבזמ� שיש  כאישישראל בני ות יהיו כל מצד הערבש .הברית היא לצור� הערבות ההדדית של בני ישראל

ו כמזאת  מרגישי�ישראל � ע לחוטא כמישראל כ� בזמ� שאחד , זאתכל גופו מרגיש  יאזמסוי� בר מכה באיאד� ל
למה " )יז 'ירמיה נ( "ישראלשה פזורה : "על הפסוקאמרו במדרש  וכ� )יא 'יהושע ז( "חטא ישראל"בחטא של עכ� נאמר ש

חטא 'עכ� לבדו חטא וכתיב  ,ישראלא   ,כול� מרגישי� ,מה השה בזמ� שלוקה באחד מאבריו ?נמשלו ישראל לשה
 תחאגודה אלהיות ו דחאעליה� להתבהכרח ש, ת לבני ישראללהורו, בלשו� היחידמבקש משה , לכ�. "'ישראל

  . אחד מאיבריונפגע ר ש  כאגוהכפי שמרגיש , ולחוש ערבות הדדית איש כלפי רעהו
  

  )כה-כד 'טכדברים ( "מארץ מצרים םאשר כרת עמם ברית בהוציאו אות ...ככה לארץ' העל מה עשה "
מצרי� השהיו במצב שהלכו במדבר ומפני , הבריתאת  יה�עללקבל אנוסי�  היוישראל שבני  "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"אומר ה

היה לא קבלי� עליה� את הברית א� לא היו מכ� ש, עמוד ענ� ואש ומ� ובארנס בדר�  וכל מהלכ� היה  ה�יחראו דפר
א "הרשבופירש . הבריתעליה� לקבל  � מוכרחיבני ישראל היו לכ�  ,דר� הטבעבו� אחד פילו ילה� תקומה א

 בטלישראל על הברית תתיעברו ר שאא� כ� כ ,בריתואת שישמרו במתנה בתנאי  �ת הארלבני ישראל אנת� ה "הקבש
הוציאו "שבעת כיו� , הכתוב מרושאמה וזה . לנות� המתנה האר�ה של המתנחוזרת הברית  השכיו� שבטל ,המתנה
אפו וחמתו על את ' הלכ� שפ� , תנהבטלה המ כ�ל, ויכלו לטעו� טענת אונס "כרת עמה� ברית " "י�מצראר� אות� מ
 �מתנודדי� ישראל שיהיו  "אחרתר� וישליכ� אל א"כא� התקיי�  נהרגו האנשי�� ג� סדו� שמו בלא כש, דלבבהאר

  ."הזה יו� כ"וגרי� באר� לא לה� 
  

   )כח' כטדברים ( "לםוע דע ולבנינו נות לולנגהו וינלק-א' ת להוהנסתר"
" איש באחיו ווכשל: "נאמרבחוקותי  תכי בתוכחה שבפרש. שהכתוב מדבר בעניי� הערבותפרש מ "תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה" ה
א� אינ� מוכיחי� ומוחי�  ):זסנהדרי� כ( "מלמד שכל ישראל ערבי� זה בזה, איש בעו� אחיו"ל "חז ודרשו, )לז' ויקרא כו(

הנסתרות : "שהפסוק ולכ� אפשר לומר, בפרשת כי תבוא לא מוזכרת הערבותבתוכחה אילו ו. במקו� שאפשר לה�
בסתר וה� נסתרות  ה� העבירות שנעשות" הנסתרות"כי . בא לציי� את הערבות" ינו והנגלות לנו ולבנינולק�א' לה

עבירות אות�  "והנגלות", נסתרות והוא יתחשב ע� עושיה�את הכי הוא יודע , "ינולק�א' לה"משפט� , מאתנו
ומסביר " תוספת ברכה"מוסי  ה. שיה�סר את עוי� וליאות להרחיק "לנו ולבנינו"היא  החובה, שגלויות וידועות

באה תחת אות  )חזק דגשוונה להכ(נקודה ה, דקדוק הלשו�הוא כי , "לנו ולבנינו"על המלי� שכתובות הנקודות ש
, לומרכ, ולמטה הלמעל, �יפעמי" לנו ולבנינו"לי� יהמאת לקרוא צרי� וכא� . לבא באותה המלה דרושהשכפולה 

החובה לנו לבנינו לעשות כמצות , ולבנינו לדורות וועות לנכלומר העבירות הגלויות ויד, "והנגלות לנו ולבנינו"
  . התורה להרחיק� ולענוש עליה�

  

  )יד-יב 'לדברים (" כי קרוב אליך הדבר מאד... ולא מעבר לים היא . ..יא הלא בשמים "
הוא מצוי כ� יותר קל להשיגו ו, שככל שהדבר יותר נצר� לחיי האד� הואצרי� לה� הגו  ש הכלל בדברי� הגשמיי�

, חריו המי�א. הוא מצוי בכל מקו� ובכל זמ�, הוא ההכרחי ביותר לחיות האד�ה, אויר לנשימהלמשל ה. בשפעיותר 
�ייייבבבבווווננננרבי מאיר מיכל רבירבי מאיר מיכל רבירבי מאיר מיכל רבירבי מאיר מיכל רביאומר  .ללא טרחה יתירה, אשר משו� נחיצות� לבריות ה� מוכני� ומזומני� לה����בעל בעל בעל בעל , , , , 

, עבור האד�כל כ� חיונית היא התורה . הנפששל במזו� � הוא הדבר ג� למדנו שכבא להכתוב ש """"ול�ול�ול�ול�לעלעלעלעהמאיר המאיר המאיר המאיר """"הההה
 לפיכ�, משו� נחיצותהאלא ש. כדי להשיגה, או לנדוד אל מעבר לי�, לעלות אחריה השמימה חייבהוא  העד שהי

מצוי בכל , אויר לנשימה� שהשכ ". בפי� ובלבב� לעשותו" רקאלא , "לא מעבר לי� היא"וא  , "לא בשמי� היא"
משו� שנפש האד� זקוקה לה בכל עת , כ� התורה, לא כ� הרי עד שיטרח להשיגו ימות חלילה �שא, עת וכל מקו�

   . יימהולק  דהללמ, ממש בפיו ובלבבו, כ� קרובה אליו לפיכ� היא כל, ומקו�
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