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  פרשת השבועלהגיגים 
 )  ה'אדברים ("  משה באר את התורה זאת לאמרלהואי"

        ) ) ) ) יייי""""ששששרררר ( ( ( (""""לה
לה
לה
לה
    ש ש ש ש בשבעי
 לשו� פירבשבעי
 לשו� פירבשבעי
 לשו� פירבשבעי
 לשו� פיר    """"
 לשו� �70שמעתי מסבירי
 שמשה פירש את התורה ב?  שפות��70 היה משה לפרש את התורה בלש
 מה צרי 

 
ראל על אדמתו  שע
 יי חמקו
 בו  ,או באר� ישראל במדבריי
 את התורה רק ק� לניתשהטועני
 כתשובה לאות
קיי
 את חוקי ל� אפשרות ולא צריאי� , בגלות ישראל מצויי
 בי� הגויי
 בהיות� א, לה
 בכ�שמפריע אי� מי ו

לשו�  �70 פירש לה
 משה את התורה ב, ישראלעוד טר
 נכנסו בני ישראל לאר�,  לכ�.יהמצוותאת ולשמור התורה 
. יהתורה ומצוותאת ה
 לשמור ה עליחוב, 
יי בי� הגואפילו, ימצאושבו בכל מקו
 ומקו
 שלהודיע
 ללמד
 ו

  . לעול
ותשתנעתידה לההיא אי� ו
 כל מקו� וללכל זמושייכת התורה ניתנה ו
  

  ) י' אדברים  ("לקיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרב- א'ה" 
שמה , ומבאר ?קא כא�ודוהכתוב זכיר זאת מומדוע , לכוכבי השמי
מה הדמיו� של בני ישראל , בבבב""""הנציהנציהנציהנצישואל 
, לא היו כול
 גדולי הער�דור המדבר ידוע שב
 אמנ.  באיכותכוונה היאה" והנכ
 היו
 ככוכבי השמי
 ":שכתוב

כיו� מזכיר זאת הכתוב כא� כי ו. "דור דעה"ל " וכפי שמכני
 אות
 חזאבל היו בה
 הרבה יותר מכל שאר הדורות
איכה אשא  "ומר לה
עד שהוצר� לצרכיה
 את כל  לסבול ,מנהיגה, משההיה קשה ל, "לרוב"שהיו בה
 גדולי דעה 

  .)יב' אדברי
 (" רחכ
 ומשאכ
 וריבכ
טלבדי 
  

  )כג' דברים א (" בעיני הדברוייטב"
ויחפרו לנונשלחה אשי
 לפנינו "הוא למה שאמרו " וייטב הדבר"הקדוש מבאר שכוונת משה באמרו " אור החיי
אור החיי
אור החיי
אור החיי
"ה

,  ממונ
אתטומני
 בה
 הכנעני
  החפירות שאתכדי שיראו ח מרגלי
 ושל להיתהת
 כוונשלפי המדרש , "את האר�
 היה הרעיו� טוב אבל בעיני בוח� לבבות לא, האמנתי לכ
אני שעיני בשר לי , כלומר, "בעיני"מוסי' משה ואומר 

ואכ� בפסוק הבא נאמר , " שלח אני איני מצוה ל� א
 תרצה,לדעת�" "שלח ל�"כפי שאמרו במדרש על הפסוק 
 היא ומה לדעת מה, רגל אותההלכו לאלא , "ויחפרו לנו"לא כמו שאמרו ישראל למשה דהיינו "  אתהוירגלו"

  .המטמוניותשבה�  חפירותאת מקו
 הלדעת רק ולא ביקשו , אנשיה
  

  )לז' דברים א(" תבא שם אתה לא לאמר גם  בגללכם' בי התאנף הגם"
את הקשר " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה? מה הקשר בי� חטא המרגלי
 לכ� שמשה נענש שלא יכנס לאר� כנע�, צרי� להבי�

כ� שבתו� הזמ� הזה הגיע זמנה , י ישראל להתעכב במדבר ארבעי
 שנהואומר שבעוו� חטא המרגלי
 נגזר על בנ
ועל ידי חסרו� זה של , מותה של מרי
 גר
 להפסקת זרימת הבאר שליותה אות
 בזכותה של מרי
, של מרי
 למות

 ואילו לא חטאו . שבו נענש משה על אשר הכה את הסלע במקו
 לדבר עמומי מריבהשל עני� התגלגל המי
 ה
  .יענש בעונש הזהמשה ו מגיעי
 למצב שע
 מרי
 ולא הייחד לאר� מיד נכנסי
 בני ישראל  היו 
המרגלי

  

  )כו' דברים ב(" י שלוםדברבון חשאל סיחון מלך "
? מה ההבדל, לח משה דברי שלו
ועוג מל� הבש� לא ש לואילו א, לח משה דברי שלו
ושמל� חשבו� אל סיחו� 

לכ� , ת העמי
מאר� שבעעל ידו ולא  וכבשנ היתה מארצות עמו� ומואב ש שרוב ארצו של סיחו�החזקוניהחזקוניהחזקוניהחזקונימבאר 
,) י' כדברי
(" כי תקרב אל עיר להלח
 עליה וקראת אליה לשלו
: "נאמרבהתא
 ל דברי שלו
משה ו ילאלח וש

 ארצו של עוג היתה כולה �א, שנצטוו ישראל להשמיד
שבעת העמי
 שאינ
 מארצות  על ארצותשהמדובר הוא 
אסור לעשות שלו
 ואפילו א
 רצו בשלו
 שבעת העמי
  ארצות 
לשלו
 שעמשה  אליה לא קראלכ� האמורי מאר� 


  .אי� משלימי
 עמ
 אלא משמידי
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  )ח' אדברים (" רשו את הארץום את הארץ באו לפניכתתי נראה "
אומר לה
 משה מדוע , 
 כ�א,  ישראלנכנסו לאר�בטר
 במדבר עדיי� הלא בני ישראל היו : אינשאלת ההשאלה ה

יסוד , "ב� איש חי"ה, רבינו יוס' חיי
רבינו יוס' חיי
רבינו יוס' חיי
רבינו יוס' חיי
 מלמדנו ?האר�מה
 עוד רחוקי
 בלשו� עבר הלוא , "לפניכ
 ראה נתתי"
אמיתי בעל ביטחו� ואומר שמי שהוא ,  הזהבביטחו�שיש נפלא הכח הגדולה והסגולה ואת ה, במידת הביטחו� בה)

 ג
 א
 עומדי
 מולוו. שלמעשה הוא רחוק ממנו מאודא' על פי  ,מבוקשוכל חפצו וכל יכול להשיג את ' בה
 
ויקבל את , בי
וכיוהע ביטחונו האמיתי בה) יסתלקו כל הקטרוגי
בזכות  ,קבלת השפעממנו את כבי
 המעמקטרגי

המקטרגי
 החלו , בטיח להנחיל לישראל את האר� הטובהמלאחר שהקב(ה ,  לכ� כא�.מבוקשו וישיג את שאיפתו
, ו לבני ישראלנמייע� משה רב, משו
 כ�. לעכב את ישראל מלהיכנס לאר� המובטחתעל מנת ליאות  לאל לופעל

כ� ,  לידכ
 בפועלהוכאילו הגיע, את האר�לכ
 הקב(ה כבר נת� ש בדעתכ
 וצייר, שוהי
 במדבר את
כאשר עוד 

א
 , "�ראה נתתי לפניכ
 את האר: "וזהו כוונת הכתוב. תהיו מובטחי
 שהאר� אכ� תהיה נחלתכ
 ואר� ירושתכ

בואו ורשו את האר� אשר נשבע ה) "אזי בזכות הביטחו� הזה , שהאר� כבר ניתנה לפניכ
, בעצמכ
 תרגישו

  .ההבטחה תתממש במלואה כפי שהבטיח הקב(ה לאבותינו, "לתת לה
 ולזרע
 ...לאבותיכ

  

  )  לא'אדברים (" ולקיך כאשר ישא איש את בנ- א'במדבר אשר ראית אשר נשאך ה" 
על כל ע
 ישראל מחל לה "דהיינו הקב, "נושא עו�"מלשו� שהוא  "נשא�: " שכוונת הכתובאאאא""""החידהחידהחידהחידמבאר רבינו 
 אי� �ל כבודו עמל� שמחל "ידוע ש  אי� ביכולתו למחול שכ�� מלותהיוה ב"הקבאול
 . ה
 במדברהעוונות של
ידוע בנוגע ליחסי ו" כאשר ישא איש את בנו":שנאמרע
 ב�  כאב
 ע
 ישראל תנהג עמה "הקבאלא ש ,"כבודו מחול

  ." כבודו מחול�אב שמחל על כבודו ", אב ע
 בני

  

  )אמ' אדברים ( "ותענו ותאמרו אלי חטאנו לה׳"
אומר  ררררגגגגוווו קל קל קל קלההההי שלמי שלמי שלמי שלמרברברברב ?לא התקבלהתשובת
 , מדוע, "התוודו על חטאת
 ואמרו (חטאנו לה)בני ישראל א
 אכ� 

מסוג תשובה ו. זאת תשובה שלימהה הית בפנימיות לאא� , לא וידוי מ� השפה ולחו�היה זה אשחייבי
 לומר שלא 
בשר וד
 , היתה רק אליתכ
 אמיר, "ותאמרו אלי חטאנו לה) ותענו: "נובימשה רלה
 שרומז  מה זהו. אינה לרצו�זה 

לו ולא תלחמו כי לא תע: "הקב(הלה
  ומשו
 כ� ענהה לא עשה הדבר רוש
 "א� על הקב. כליותלב ו בוח� ושאינ
)
  .כל דבריכ
 אינ
 אלא מ� השפה ולחו�ו ,רק בפיכ
 א� לא בקרבכ
הוא שמי וכבודי , כלומר, אינני בקרבכ

  

  )כח' דברים ב(" אכל בכסף תשברני ואכלתי ומים בכסף תתן לי ושתיתי"
        :):):):)ז לזז לזז לזז לז""""עעעע" (" (" (" (מה מי
 שלא נשתנו א' אוכל שלא נשתנהמה מי
 שלא נשתנו א' אוכל שלא נשתנהמה מי
 שלא נשתנו א' אוכל שלא נשתנהמה מי
 שלא נשתנו א' אוכל שלא נשתנה""""

שכוונת " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"למד מכא� ה? 
" בני ישראל לאכול מאכלי עכותשובת הגמרא היא לשאלה כיצד התכוונו
פילו א, ויאכל תיכ' מותר אז לאכולראוי להכ� האוכל ש, נתינה לשתיהשעת המה מי
 ראויי
 תיכ' מהכתוב היא ש

ה במלחמשאומרת הגמרא שמשו
 והטע
 הוא . שלא ישתנה אחר המכר אצל הגויובלבד , שתנה אצל הגויא
 הוא ה
הותרו לה
 אפילו מאכלי
 האסורי
 ,  כלומר).חולי� יז( "אישתראו א' קדלי דחזירי�"אומות השבע ד זו כנג

א� א
  יתבשל . של הגוישלל ויש לו די� של , מותררשות ישראל ע ליגקוד
 שה תבשלהוא
 כ� מה ש. מדאורייתא
  . ויאכל כי כבר אי� לו די� של שלל הגישראל לא יהגיע לרשות לאחר שעל ידי הגוי 

  

  )ט' דברים ג("  יקראו לחרמון שריון והאמרי יקראו לו שנירצידונים"
ועד הר שיאו� : "המש� אנו לומדי
 על ש
 נוס' מהכתובו,  שיש להר החרמו�שמות המהפסוק אנו לומדי
 על שלוש

 מדוע רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיישואל . שיאו� ושניר, שריו�,  חרמו�:ארבעה שמות בנקראיוצא שהר החרמו� , )'דברי
 ד(" הוא חרמו�
 שכל אחד ואחד ממלכי ר� ישראלשבחה של אומבאר שהדבר מראה על ? יש כל כ� הרבה שמות למקו
 אחד

ארבע מלכיות שאנו רואי
 בהר החרמו� שהיו ו מכ, מקו
 מאר� ישראלבש
 המקו
 שלו ש
 ל היה קורא האומות
  .ראנק על שמי ת אומרווז החרמו�  על שמי נקראת אומרוז,  בהותמתפאר

  

  )יא' דברים ג( "הלה הוא ברבת בני עמון  רק עוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים הנה ערשו ערש ברזלכי"
אבל הוא , האמוריעל עוג מל�  מבאר שאמנ
 ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב? של עוג מל� הבש� בעמו�, דהיינו מיטתו, מה עושה ערשו

 'בבמדבר (" ור
 כענקי
ורב ע
 גדול "היו הרפאי
 שכידוע  ,גבהו וגודלו מנת לתאר את לעו, מ� הרפאי
היה עצמו 

לא יסבול אותו ערש כלומר הוא היה חייב מיטה מברזל משו
 שמפני גודלו , " ערש ברזלערשוכי "הכתוב אמר , )כא

 מפניה
 ויירש
 וישבו ' הוישמיד
: "המש� הכתוב כהרפאי
וכאשר השמידו בני עמו� את . עצי
 כשאר בני אד


, "כי רק עוג נשאר מיתר הרפאי
"שנאמר , ניצל מיד
ורק עוג לבדו , ששמה רבה ,לכדה עירו נ) כא'בבמדבר (" תחת
השמידו ע
 שלעדות השאירו את המטה והעמוני
 , עתה לבני עמו�שייכת נשארה ברבה שהיא אבל מיטתו של עוג 


  . מלכותואת מנו לכדו מוה
  , וחסו� הוא כאלוני
, כגובה ארזי
 גבהו,בוריג המה
 היאיש כל ו, גדול ור
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