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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 
 (ט' דברים כט)לוקיכם״ -צבים היום כולכם לפני ה׳ א״אתם נ

ומתרץ שבא הכתוב ? "כולכם"מדוע מפרט הכתוב את המעמדות שבבני ישראל אחר שכבר אמר  "כלי יקר"שואל ה
 חשובים ומיוחסיםאינם " ״זקניכם״ ו״שוטריכם, ״ראשיכם״. וכולם שוים לפנימעמדות ו' ללמדנו שאין בעיני ה

  .חוטב עציך״ ו״שואב מימיך״"אשר בעיניו יותר מ
 

 (ט' דברים כט)" היום כלכם נצבים אתם"
בסוף הפרק הלא ? על איזו ברית מדובר" 'לעברך בברית ה: "הקדוש לא ברור מה שאומר הכתוב" אור החיים"לפי ה

לכלול הכתוב ואם רצה  (סט 'כח דברים)" ישראל בני את לכרת משה את 'ה צוה אשר הברית דברי אלה: "הקודם נאמר
אלה דברי "מר על הכל ורק אחר כך לו ,הדבריםאת להקדים צריך היה  ,הברית בכללזו ההאמור בפרשה את גם 

ערבות "מה שאנו קוראים , בערבות זה על זה את בני ישראל היא להכניסו זהכוונת משה בברית ומתרץ ש". הברית
הראיה היא ו, זה בעד זה נתפסיםויהיו ', פי האת  מרהישלא בעד חבירו מישראל כדי שישתדל כל אחד , "הדדית

אותה  וזואין . על הערבותמדבר ש, "לבנינוינו והנגלות לנו ולק-א' הנסתרות לה: "ממה שאומר הכתוב בהמשך
ו ההתחייבות של כל אחד בברית הז, ק הקודם שבה כל אחד מישראל מתחייב על עצמופרהבסוף  האמרנהברית ש

 . אחדביד כל יש כפי היכולת שכמובן  ,על אחיו העברימישראל היא 
 

  (ט' דברים כט)" איש ישראל כל"

 עכן מראיה לזה מביא ו, איש אחדשל ן ובעו םשכל ישראל נתפסיל "למדו חזמכאן ש רבינו בחייאומר 
  ונווכל ישראל נתפסו בעכלומר , (יהושע ז) "חטא ישראל" ליהושעאמר ה "מעל בחרם והקבהוא לבדו ש

י כוונת הווז, ן איש אחדוכלומר כל ישראל נתפסים בעו "כל איש ישראל: "הכתובלשון למדו זאת מו, של עכן
ואם . "זה בזה םכל ישראל ערבי"ללמדך ש, "ן אחיוובעו"ל "זחודרשו , ('ויקרא כו) "וכשלו איש באחיו: "כתובה

 :וכן אמר אליפז לאיוב, כל שכן שהרבים נושעים בזכות היחיד, ון היחידונתפסים בע שהרביםנו אבפורענות מצ
ואם האמת אתך שאתה נקי וצדיק ונמלט כל , כל האיאת מלט כול לאחד י נקיאדם כלומר , ('איוב כב) "ימלט אי נקי"

 , ('משלי י) "עולםוצדיק יסוד : "שנאמר, "עומד העולםבשביל צדיק אחד "ל "זחוכן דרשו  .העיר בבור כפיך
 . שהרי מדה טובה מרובה על מדת פורענות

 

 (יח' דברים כט)" בלבבו לאמר והתברך"

קצת  האדם א בלבוכאשר תבאבל , איננה מתאוה לדברים הרעים להווה וריא נפש האדם המלמד אותנו ש ן"הרמב
תהיה צמאה מאד לדבר הנפש ו, חדשהה ותאוהאדם  בנפשנוספת  יאז ,תוותאואת מלא מתפתה ומוהוא  ,והותא

להם  הומתאושלא היתה יותר וה לדברים רעים ותתאהנפש תוסיף וו, בראשונהאשר ההוא שאכל או שעשה יותר מ
 , על הבהמה ואה לבוא על הזכר ותאואליו  מתן תבואיכשיהיה שטוף בז, מת הנשים היפותיה לזוכי המתאו. תחלהבה

 . :(סוכה נב)" מרעיבו שבע ,משביעו רעב: "ל"זרו חאמשמו וכ, בזה בשאר התאוות וכיוצא
 

 

 841מס  עלון ד"בס

 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון מ
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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

 ו"סיון תשע 'בע י"ל נלב"אושיק לוי בן שולה ז
 ה"תנצבחשון  ' ע יד"ל נלב"מרסדס בן חמו בת שמחה ז          חשון' ע י"ל נלב"רחל בן חמו בת לונה ז
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 (יב' דברים כט) "הקים אותך היום לו לעם למען"
 הוריקו כ"שבת ט"ממ חוץ שתים חסר קללות מאה ישראל ששמעו לפי ?לקללות 'נצבים אתם' פרשת נסמכה למה"

 אתכם עשה ולא למקום הכעסתם הרבה 'היום נצבים אתם' לפייסם משה התחיל ?באלו לעמוד יוכל מי ואמרו פניהם
 לכם להאיר עתיד וכך לכם האיר כך ומאיר מאפיל והוא קיים שהוא הזה כיום ,'היום, 'לפניו קיימים אתם והרי כלייה

  (רש״י" )לפניו אתכם םומציבי אתכם םמקיימי םוהיסורי והקללות
 לכל אומה , שריםשל  הממשלאומות העולם הם תחת ש ,הרובזאת המובא " דפני דו"מביא ב א"רבינו החיד

 כך על ו, האומהמעניש את ואחר כך  השרתחילה את מעביר ה "וכאשר האומה חוטאת הקב, יש את השר שלה
 עם אבל , (כא' ישעיה כד)" האדמה על האדמה ועל מלכי ,יפקוד ה׳ על צבא המרום במרום": אומר הנביא

 מרעיתו  עמו וצאןגם  ,כמו שהוא חי וקיים, אם כן, ה בעצמו"של הקבוהם תחת רשותו  הם עבדי ה׳ישראל 
 של ישראל ירא וחרד על  םבשלו ינכאשר ראה משה רב, לפי זה .בישראל ואי אפשר לעשות כליה, םקיימי

 כליה שתהיה ולא יצוייר , הזה שהוא קיים יוםמו הכ, "אתם נצבים היום"פתח בנחמה , יכלו התוכחות שמא
 , עמו חמה גדולה כי כיון שאנחנווזהו נ, "יםקל-לא למען הקים אותך היום לו לעם והוא יהיה לך" וסיים. בכם

 דעתם של ישראל  תנוחבכך ו, כליה בישראל יןאש דעתעיקר גדול לאם כן , אחרואין אנחנו תחת רשות שום שר 
  .תוכחותשמיעת הצטערו בהאשר אחרי 

 

 (ט' לדברים ) "אדמתך ובפרי בהמתך ובפרי בטנך בפרי ידיך מעשה בכל יךלק-א' ה והותירך"

 מאת טובות שיקבל מה אפילוש לומר" והותירך: "שכונת הכתוב "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמבאר 
בזה  לו יש עלינו שמשפיע ה"שהקב הזה עולם טובותב כי, הבא לעולםחלקו  מזה לנו ינוכה לא, הזה עולםה ב"קבה

 רק, הזה העולם טובות קבלת מחמת מזכיותיך לך ינוכה שלא כלומר, "והותירך" לשוןפירוש ה וזה. והווחד נחת
 עלינו כשמשפיע גנוע ישה "לקב כי, הבא עולםל לך יותיר זכיותיך וכל, שכרך על יתר לך יתן הזה עולם שטובות

 ".לטוב עליך לשוש"' ה ישובכן בעתיד ו, הזה בעולם טובה
 

  (י 'לרים דב)" נפשך  בכלו לבבך בכל לקיך-א' ה אל בותש כי" 

להבנת ? "שלימה תשובה"וצריך להבין מה הכוונה ב" לפניך שלימה בתשובה והחזירנו"אנו מבקשים בתפילה  
הוא ניגש לרופא שנותן לו תרופה והפצע ביד נרפא אלא שלאחר זמן , ביד פצע לאדם יששנתאר לעצמנו  רוהביא
 עד, התהליך חוזר ושוב ,נרפאלרופא שנותן לו תרופה והפצע שוב הוא ניגש , בגופו אחר במקום פצע לו יוצאקצר 

הבדיקות הרופא מלמד אותו ממה  תוצאותלפי ו, לבדיקות ואות ששולח מומחה רופא עם עץילהתי לךוה שהוא
אדם  יש. "שלימה תשובה"כך ניתן לבאר את הביטוי  ."שלימה רפואה"ל מגיע הואוכך  לקחת תרופות איזה, להיזהר

 אולי, שבפשעיו הנורא הפגם על חושב הוא הווידוי בשעתו "אטח על" מכה האדםדהיינו  חלקית בהותששעושה 
, אליו שהובילו דרכיםאת ה יש, חטא לכל הריש" שלימה תשובה"עדיין אין זו  אך, לעתיד קבלות מקבל אפילו

 י"הגר שאמר ,שלו "אטח על"ה גם עילוי לא, בעומט אותן ויעקור אחריהן ישרש לא ואם, לחטוא שגרמו סיבותה
 את, הדרךשלא די לעזוב את החטא אלא צריך גם לעזוב את  (ז 'נה ישעיה) "דרכו רשע יעזב" :הפסוקעל  אברמסקי

  . "שלימה תשובה"מר שהוא שב לו אפשר אז רק, 'הב למרוד לו שגרמוות הסיב
 

 (יד 'לדברים )" בפיך ובלבבך לעשותו"
  (י"שר) "ה נתנה לכם בכתב ובעל פהרהתו"

, על מנת לעשותימוד צריך להיות והל,  "ה כנגד כולםרתלמוד תו"ל ש"שאמרו חזין יהענאת  "משך חכמה"מבאר ה
דהיינו , "בפיך: "מה שמרמז הכתובוזה .  יתו מעל פניוישלפך היתנוח לו שהרי מד על מנת שלא לעשות ולהאדם ואם 

 .שאתה לומד בפיךמתוך כוונה לעשות את מה , "בלבבך לעשותו"באופן שתלמד בפיך אבל 
 

 (טו' לדברים ) "הרע ואת המות ואת הטוב ואתהחיים  אתראה נתתי לפניך היום "

 ואת", לעדשהוא דבר  - "החיים את"דברים שהם תמידיים ודברים רגעיים שיש בפסוק שלפנינו  "ספורנו"מבאר ה
  . חיי שעהב -" הרע ואת", לעד שהואדבר  - "המות ואת" .הערב בחיי שעהדבר  -"הטוב

 

 (ג' שיר השירים ו) "י לדודי ודודי לינא"
ה התחיל "הקבבו שמשום , (טז 'ב השירים שיר) "דודי לי ואני לו"שחודש ניסן הוא בסימן הפסוק  מובא בספרים

". ואני לו"בחינת בהשבנו לו אהבה  ר כךורק אח, "דודי לי"קודם בחינת ב, בהתערותא דלעילא לגאול את ישראל
מוטל עלינו להתחיל כי בחודש זה  (ג 'ו השירים שיר) "י ליאני לדודי ודוד" הוא בסימן הפסוק חודש אלולאילו ו

 . 'להתקרב להובהתערותא דלתתא 
 

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

 ה יוסף בן חמו"לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע :"מאיר השחר"חברת הבקשות 
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