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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 פרשת השבועלהגיגים 
 (א 'חדברים ) "ןיוחת  ןעלמ ןכי מצוך היום תשמרו נכל המצוה אשר א"

"למעןתחיון"כוונתהכתוב ה, הקדוש"אורהחיים"לפי ח"ישרמבאדםהיאעלפימהשמובאבזוהרהקדושש,
הגידים"אבריםושס וכנגדםבאדברה, "לאתעשה"המצות"לשמורשס' "עשה"חמצות"ורמ, שמירתיוצאש,

המצות כנגדהאבריםוהגידיםתמיוחדיאה, ומבטלאחתמה, מצוותוכשאדםעובר בגידיפעילהכאבב, או איבר
ךכ,ח"רמהבריהאמכאבהתהרגשאתלהעביראיבריםבריאיםעלמנתז"רמבכךשנותרולווכשםשאין,כנגדוש

בכךשהאדםמקיים "רמאין יחכסותעלהל"עשה"מצותז ח"רמשלהמצווההסרון לאישליםשמירת, כן וכמו
.ה"שסהמצוההלביטול"לאתעשה"דמצות"שס



 (יב' דברים ח) "ישבתוובתים טובים תבנה  פן תאכל ושבעת"

כינכוןיותרהיה"פןתאכלושבעת"אמרבכךשהמותרותמפנירדיפת,"כלייקר"לפיה,אותנוהכתובזהירכאןמ
"לומר ותשבע: תאכל ר"פן אלא האדם את להזהיר הכתוב "וצה אחר תדרוש שכברהמותרותפן אחר ותאכל
התסתפקבולארכךוכדיצהמתאימהלישלךדירהוכבר"ישבת"שכבריפלעףא"בתיםטוביםתבנה"גםו,"שבעת

.צורךשוםללאבתיםותבנהעוד


 (ו' טדברים ) "עם קשה עורף אתה כי... בצדקתך לא כי וידעת"

עורףהואקשהמישהואכי.העורףותצדקויושרלבבעםקשיביחדכיםלאהולשנידבריםאלוש"ספורנו"מבארה
היאטובהואיננהמורהצדקבראיהברורהשמחשבתווגםאםיוכיחאותורבו,ומחשבתוהולךאחרישרירותלבו

ללפנותוכיהואאינורפוקשהכגידברזלבאופןשוכאלוע,מורהרבוההלאיפנהאלואההפסדידילאותומביאה
אלזכור":האומרמשועדותלכךשאתםעםקשהעורף.וקודםאחרישרירותלבוכמוהואימשיךללכת,אנהואנה

יפלעףשבעלקיאואהפעםאחרפעםככלב'אתהלהקציףחזרתםש(ז'טדברים)"'אתאשרהקצפתאתהתשכח
הקצפתםובחורב:"וכדילהביןכמהחמורהמידהזואומרמשה.יכםואתגדלוקל-א'אתמוסרהראיתםשבכלפעם

עםקשה"לאהייתםםכםאאתלהשמידמבקשיהאךהואלאהבחורב'הקצפתםאתהמנםשא(ח'טדברים)"'אתה
טדברים)"שהעורףהואחרףממניואשמידםראיתיאתהעםהזהוהנהעםק:"שנאמר"עורף (יג' העורףותשיקכי
.תשובהשובובתהשוותקהאתהמסיר



  (יד' דברים ט) "מתחת השמים הרף ממני ואשמידם ואמחה את שמם"

"מתחתהשמיםואמחהאתשמם":ואומרשכוונתהכתוביהקדוש"בשםהאר"נחלקדומים"אב"רבינוהחידייקדמ
,אניחלמעלהשרשםאבלאת,לבדבמתחתהשמיםאמחהאתשמםאלא,בשמיםשמםלמעלהלאאמחההיאש

מאותואוציא,"'ממנו'האותךלגויגדולעצוםורבואעש:"מהשנאמרוזה,ממךאותםאחזורואוציאמשורשזהו
.שאיןהפרשאלאשיצאועלידךלבדנמצא.רשעצמושהנחתלמעלהוהש
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"תשע אייר' ע כג"נלבבן סוליקה  ל"ג אליהו דרעי זצ"הרה
 אב' ע כט"אברהם בן חמו בר טובה נלב   אב      ' ע כג"יוסף שלום בן סמרה נלב

     ה  "אב תשע' ע כג"ל נלב"חיים כהן בן רחל זו    "סיון תשע 'בע י"ל נלב"אושיק לוי בן שולה ז
 ה"תנצבחשון  ' ע יד"ל נלב"חשון          מרסדס בן חמו בת שמחה ז' ע י"ל נלב"רחל בן חמו בת לונה ז
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  (ז 'דברים ט)" מדברב לקיך-א' את ה פתר אל תשכח את אשר הקצכז"
וחומרקל,במדבר'קציפואבותינואתההאםאנומצוויןלזכורמהש:"חרדים"בעלספר,ריכרביאליעזראזאומר

.מיוםהיותו'תנולזכורמהשהואבעצמוהקציףלהמאשחובהלכלאישואיש


 (כ' דברים ט)" מאד' ובאהרן התאנף ה"

שבמהשקשורלחטאשלבניישראלמזכירמשהומתאראותובאריכותואילואתהחטאשל"משךחכמה"מסבירה
מגילה)"והשנינקראולאמיתרגם,מעשהעגלהראשוןנקראומיתרגם:"ל"דרשוחזכמוש,הואאינומזכירכללאהרן

.(כה משהאתולכןלאהזכיר.יחידבפנירביםהשלרביםבפנירביםלבושהשלבושהדומההנוההסברהואשאי.
.תרגוםהנגדכזהש,שלאהרוןברביםבושתו



 (יב' י דברים)" יךקל-א' ה את ליראה אם כי ,מעמך שואל יךקל-א' ה מה ישראל ועתה"

(:לגברכות)."הואזוטרתאמלתאמשהלגבי,איןומשני,הואזוטרתאמלתאיראהאטו"
[לגבימשהזהודברפעוט,אכןכן,וכייראהדברפעוטהוא]

מברדיצהמקש יצחק לוי לוי"בב'רבי למשההמ"קדושת ביחס יראה מהי משנה דיבר?זה משה הלוא
ישראל בני אל למשה, ביחס לא ישראל לבני ביחס היראה מה לראות שפירשתרץומ?וצריך מה פי על

הפסוק"רש על (כא'אשמות)"בתיםלהםויעשיםקל-האאתלדותיהמייראוכיויהי":י מדוברשי"רשופירש,
 ומלכותולויהכהונהבתיעל שצאיו, יראההבשכרנולדמושה ,(ג'יבבמדבר)אדםמכלמאדעניוהיהומשה,
יראההבשכרנולדשהואעצמועלהסתכלכשמשהצאיו והוא, מאדבעיניושפלהיההרי מוכחנמצא,

קטןדברהואשהיראה בגמראוזה. שמבואר מה "משהלגביאין", כ, עצמו את ראה אדםשכלומר
".הואזוטרתאמלתא",היראהבשכרנולדש



 (י' דברים יא)" כארץ מצרים היא לא לרשתה שמה בא אתה אשר הארץ כי"

ן"הרמב כנען שארץ ישראל שהכתובמבטיחלעם היאלא"מבאר מצרים הימנה"כארץ טובה אלא זו, והבטחה
לאאנויוצאיםממצריםושמא"בבניישראלמישחששוואמרושהיומשוםבצאתםממצריםמידישראלעםלנאמרה

"מוהטובהויפהכארץנבואאל "לאכארץמצריםהיא"שלארץכנעןכלומרבגנותהואיןלומרשהכתובמדבר.
אדםאחדכלומר,(כב'במדבריג)"לפניצועןמצריםשניםנבנתהשבעוחברון:"שהריאמרהכתוב,אלארעההימנה

תשתיהןאהבנ ש"ופירשרש, ן"הרמבמסביר.אתהנאהואחרכךאתהגרועקודםאדםבונההעולםהיאשדרךי
עולםהמנהגושלעלהפרשההזושאנולומדיםמ אתלהאבידותהואיכולקלבוה"הקבהכלברשותכילמרותש,

שלאבכךארץכנעןבכלזאתקליותרלהאבידאת,שלהםיאוריםהונהרותאתהבשעלידיכךשיימצריםיושביארץ
וכך,הבריאשלאבאעליוהחוליאשריותרמרפאכדילהתזכותותפלהיותרהחולהצריךכמוש.מטראתבהורידי
לאו(יב'דבריםיא)"יךדורשאותהקל-א'אשרהארץ":הכתובשאמרומה.צריךיותרברכהמהעשירעניואהענייןשה

,ה"ללדרוששהקב"הביאאתחז,"יךידרושאותהקל-א'למטרהשמיםתשתהמיםכאשרה:"שהיהראוילומרכפי
תמיד."כלהארצותאתשארדורשהואדרישהשדורשאותהבזכותאותההו,ארץכנעןאתאלאאינודורש,כביכול

,וישבוסודעמוק.:(היז"ר)ועתיםלרעהעתיםלטובה,גזרותולחדשבה,לראותמההיאצריכה,"יךבהקל-א'העיני
.מתפרנסותממנההארצותוכל,כיהארץהזאתנדרשתבכלוהיאהכל



 (יב' דברים יא)" מרשית השנה ועד אחרית שנה״

בחיי אל״ףנכתבהבתורהללאהאות"מראשית"מעירשהמילהרבינו זהמו"תשרי"שהםאותיות. חודשלערמז
משךיהיהבמההעולםנידוןמראשהשנהשדרשוחז״למזכיראתמהו.לבריאתושלעולםהשנהתשרישהואראש

.סופהכלהשנהעד


 (יג 'יאדברים )" ונתתי מטר ארצכם... והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי"
 הזה הפסוק חזעל ":ל"דרשו מהשאתהמוציאמפיךהשמע לאזניך יג)" (.ברכות ה, נעםאלימלך"מבאר שכוונת"

ושתכוהדבריםהיא האו,יהיהבכוונההיוצאמפיךשכלבדבורךמאודן יהיולאו,הדבורהזהאתיםיזנושישמעו
,דבריםאחריםעלשבוחהואיכמהשמוציאמפיואתזניואטומיםלשמועואאילוולשונומתוךהרגלכאדםהמדבר

ש יוצא בטלים כללנםאיודבריו פועלים ו. "רשלפירוש שי בישן"פירש שמוע בחדשת,אם "שמע , לומראפשר
דהיינו,תורההנתונהלנובמדברעלהרסיניכאשרתשמעבההכוונהל"ישן"של"הנםגםכןמרמזלדבריי"שרש

אמר?ומההואהדברהחדש,תשמעדברחדשזהבזכותלומרכ,תשמעבחדש,שתלמודלשמהבמחשבהטהורה
.בעתויורהומלקושונתתימטרארצכם:"הכתוב
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