
  
  

  

 ' השנה                          
 

  
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  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�70ה צרי� היה משה לפרש את התורה בלש
 מ 

 
ראל על אדמתו  שע
 יי חמקו
 בו  ,או באר� ישראל במדבריי
 את התורה רק ק� לניתשהטועני
 כתשובה לאות
קיי
 את חוקי לא צרי� אפשרות ולאי� , 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
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  "ואתחנן"פרשת 

 "מוחנ": הפטרה
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 אב' ע כא"ל נלב"נ סימונה בן חמו בת מזל ז"לע

 

  הגיגים לפרשת השבוע
  )ג׳ כהדברים ( "אעברה נא ואראה את הארץ הטובה"
            ))))מדרשמדרשמדרשמדרש" (" (" (" (כמשהכמשהכמשהכמשהנביא עוד נביא עוד נביא עוד נביא עוד  לא ק
  לא ק
  לא ק
  לא ק
 הההה בת קול ואמר בת קול ואמר בת קול ואמר בת קול ואמרההההיצאיצאיצאיצא, , , , בשעה שאמר משה אעברה נא ואראה את האר�בשעה שאמר משה אעברה נא ואראה את האר�בשעה שאמר משה אעברה נא ואראה את האר�בשעה שאמר משה אעברה נא ואראה את האר�""""

" חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורה"מתר� בעל  ?"ולא ק
 נביא כמשה"לבי� " אעברה נא"בי� מדרש ר הקשר המובא בלא ברולכאורה 
רבי עקיבא היה מעבר שני
 בחו�  אלווה, מקשה הגמראו, "אי� מעברי� שני
 בחו� לאר�"ש: הגמרא שאומרתעל פי 
כ� מותר היה לו לעבר ל, כמותו באר� ישראלחכ
 שלא הניח משו
 רבי עקיבא ה הוא נוש, תרצת הגמראומ? לאר�

שני
 ג
 בחו� את הכמותו באר� ישראל מותר לו לעבר חכ
 שמי שלא הניח , יוצא מגמרא זו. שני
 בחו� לאר�
, קולהכוונת בת נית� להבי� את לפי זה , להיכנס לאר� ישראל כדי לעבר שני
 משה רצהשבמדרש מובא . לאר�

לא ק
 : "ואמרהקול היצאה בת , שני
את העבר � כדי להיכנס לארשרצה לדהיינו  "אעברה נא"משה אמר כאשר 
יכולשכיו� , להיכנס לאר� ישראלכלל � י צרנואימשה שמכ� צא יו. דהיינו משה לא הניח חכ
 כמותו באר�, "כמשה

   . לא הניח כמותו"לא ק
 כמשה"רי הש, לעבר שני
 ג
 בחו� לאר�
  

 בבעל פעור כי 'הראות את אשר עשה עיניכם ה... לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם"
   )ג-ב' דדברים ( "לקיך- א'הכל האיש אשר הלך אחרי בעל פעור השמידו 

אלא ה
 הולכי
 שולל אחרי ', ה אנשי
 שאינ
 חוטאי
 מתו� כוונה לעבור על ציווי נ
יש  הקדוש אומר שהאלשי�האלשי�האלשי�האלשי�

, "לא תוסיפו ולא תגרעו: "התורה ואומרתכלפי אנשי
 אלו באה . זה אי� הציווי חלהבאופ� ש, שכל
 המשלה אות

כי עיניכ
 הרואות "? ומדוע, השכל העצמישל הנחיות ההבנות וה� להוסי' או לגרוע ממצוות התורה על פי דהיינו אי
כוונת
 היתה , אלא אדרבא ,תכוונו לסגוד לוה בני ישראל לא "בעל פעור" חטאג
 ב, "בבעל פעור' האת אשר עשה 

וא' על פי כ� , "הפוער עצמו לפעור", שכ� העבודה לבעל פעור היתה מעשה של בזיו�, שר ככל שאפו אותלבזות
שינוי , קל כחוט השערהאפילו שינוי מצוות התורה אינ� ניתנות לשינוי ש,  מכא� עלי� ללמוד,"לקי��א' ההשמידו "

, ר לחלוטי� ונשגב מאד הוא אח"שכל התורה"וזאת משו
 ש, גיו�יההושל השכל הפרטי בשל סברות עצמיות הנובע 
  .  שאי אפשר כלל למדדו בקנה מידה של השכל האנושי

  

  )ט' דדברים (" שמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכחהרק "
"עשה"מצות ששתי שמירות אלו מכוונות אחת של שמירת " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מסביר ה ,מירותפסוק מוזכרות שתי שב

כל האברי
 והגידיהאד
 על קיו
 ישמור ל מצות אלו בזכות קיומ
 ש אשר "לא תעשה"השניה על שמירת מצות ו

,ח אברי
" כנגד רמ"עשה"מצות ) 248(ח "רמש )זהר וישלח קע(ל "זח כי כבר אמרו ,בנוי מה
האנושי גו' אשר ה

גידיה " כנגד שס"לא תעשה"מצות ) 365(ה "ושס 
לא " מצות זה �" י
 יראקל�את הא"נאמר ל זה עו שבאד


 גידיה ו
אבריהכמספר דהיינו  ) יג'קהלת יב("  האד
כלכי זה " ,"עשה"זה מצות  � " שמורואת מצותיו" ,"תעשה
   .  או אחד מגידיומאבריוחלל כי בכל עבירה הוא פוג
 אחד � היינו מת"מתחללכל ימי רשע הוא " ואמרו עוד ,ושב

  

  )כז' דברים ד("  מתי מספר בגויםונשארתם"
כל יחס לשנשאר מועטי
 ב שכוונת הכתוב היא ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבאומר , "מתי מספר"נשאר " בגוי
"הכתוב מדגיש שדווקא 

, א� אי� זה אומר שבכלל, " אותנויפזרכי בארבע רוחות השמי
 ", אליה
 יפוצו בני ישראלגוי וגוי מכל הגוי
 אשר 

  .רבי
שאר נ היהודי
 בכלל, להיפ�, נהיה מעט, כיהודי
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 " ואתחנן"פרשת 

 "נחמו": הפטרה

 ב"עתש אב 'טז
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  )כו-כה' דדברים ( "כי אבד תאבדון מהר...  היוםםהעדותי בכ... ונושנתם בארץ... םכי תוליד בני"
והוא הקדי
 והגל
 והוא הקדי
 והגל
 והוא הקדי
 והגל
 והוא הקדי
 והגל
 . . . . כמני� .ונושנת
.כמני� .ונושנת
.כמני� .ונושנת
.כמני� .ונושנת
., , , , ו' שמונה מאות והמישי
 ושתיי
 שנהו' שמונה מאות והמישי
 ושתיי
 שנהו' שמונה מאות והמישי
 ושתיי
 שנהו' שמונה מאות והמישי
 ושתיי
 שנהססססרמז לה
 שיגלו ממנה לרמז לה
 שיגלו ממנה לרמז לה
 שיגלו ממנה לרמז לה
 שיגלו ממנה ל, , , , שנת
.שנת
.שנת
.שנת
.נונונונו.ו.ו.ו.ו
 וזהו  וזהו  וזהו  וזהו """"���� .כי אבד תאבדו .כי אבד תאבדו .כי אבד תאבדו .כי אבד תאבדו::::די שלא יתקיי
 בה
די שלא יתקיי
 בה
די שלא יתקיי
 בה
די שלא יתקיי
 בה
ככככ, , , , ני
 ל.ונושנת
.ני
 ל.ונושנת
.ני
 ל.ונושנת
.ני
 ל.ונושנת
.והקדי
 שתי שוהקדי
 שתי שוהקדי
 שתי שוהקדי
 שתי ש, , , , ו' שמונה מאות וחמישי
ו' שמונה מאות וחמישי
ו' שמונה מאות וחמישי
ו' שמונה מאות וחמישי
ססססלללל

צדקה עשה עמנו שמיהר להביאה צדקה עשה עמנו שמיהר להביאה צדקה עשה עמנו שמיהר להביאה צדקה עשה עמנו שמיהר להביאה , , , , ינו.ינו.ינו.ינו.קקקקלולולולו����י צדיק ה/ אי צדיק ה/ אי צדיק ה/ אי צדיק ה/ אככככ.וישקוד ה/ על הרעה ויביאה עלינו .וישקוד ה/ על הרעה ויביאה עלינו .וישקוד ה/ על הרעה ויביאה עלינו .וישקוד ה/ על הרעה ויביאה עלינו : : : : )))) יד יד יד יד''''דניאל טדניאל טדניאל טדניאל ט((((שנאמר שנאמר שנאמר שנאמר 
        ) ) ) ) ש.יש.יש.יש.ירררר((((שתי שני
 לפני זמנה. שתי שני
 לפני זמנה. שתי שני
 לפני זמנה. שתי שני
 לפני זמנה. 

 ,בני ישראל גלו מ� האר� שהרי, ה עימנו שהקדי
 את הגלות בשנתיי
"י כא� את חסדו של הקב"לומדי
 מרש
 �ייוחמישי
 ושתיי
 שנה כמנ ולא לאחר שמונה מאות, לאחר שמונה מאות וחמישי
 שנה, הראשו�  הבית�ורבחב

.
אילו גלו לאחר , שהיה מתקיי
 בה
, "�לקיי
 את .כי אבוד תאבדו  בכדי שלא יצטר�'ד החסוזאת ב, .ונושנת
  . המאות וחמישי
 ושתיי
 שנ שמונה

  

   )כו- כה'דדברים (" ואלקיך להכעיס' הרע בעיני הועשיתם ... בני בניםויד בנים לוכי ת"
משל לעשיר  על פי י�י�י�י�''''ולוזולוזולוזולוזוווו מ מ מ מהההה''''רבי איצלרבי איצלרבי איצלרבי איצלמתר� '? מדוע שיחכה האד
 עד שיוליד בני
 ורק אז יתחיל להכעיס את ה

חשקה כל כ� ת� לא אלא שנפש הח.  כל היו
ישב ויעסוק בתורהכלכלו שו החזיקו בביתו, בתוב� ישיבה חת� ל שלקח
עד שנולדו כל זאת  ,שוקד על תלמודוהוא עצמו כאילו את עושה היה לפניו וכשהיה ,  חותנומרמה אתוהיה , בתורה


ולא ישאיר
 , ודאי ירח
 על צאצאיובאשר , מפני חותנויותר מעתה אי� לו לחשוש שחשב בדעתו אז ו, לו כמה ילדי

, "כי תוליד בני
 ובני בני
", כ� אמר לה
 משה לישראל . באי� מפריע, והחל לעשות מה שלבו חפ�, בלא משע� לח

' כ� אמר ה על. ותעשו מה שלבכ
 חפ�, כי ירח
 עליכ
,  מהאר�'א יגרש אתכ
 הלוכיו� שכ� תחשבו שכעת 
  ".מעל האר� כי אבוד תאבדו� מהר "כי לא תהא כדעתכ
 אלא , "העידותי בכ
 היו
 את השמי
 ואת האר�"

  

  )לט' דברים ד(" והשבות אל לבבך ום היוידעת"
על איזה יו
 מדובר אשר מסוגל לגרו
 לאד
 לשוב בתשובה עד כדי , "וידעת היו
"הכוונה מה הבי� צרי� ל

הקדוש על פי הגמרות המייעצות לאד
 כיצד לנהוג " אור החיי
אור החיי
אור החיי
אור החיי
"מבאר ה ?מה ישיב אל לבו, "והשבות אל לבב�"
זאת אומרת , ).ברכות ה("  המיתה
וא
 לאו יזכור לו יו... ":)קידושי� ל(" ...א
 פגע ב� מנוול: "במלחמתו נגד היצר

 �ת� בדעתדהיינו  "וידעת" כלומר, לבבוהאד
 את ע יובזה יכנ, היא ליו
 המיתה" וידעת היו
"שכוונת הכתוב 
"
, ה והישרהב אל דר� הטובולש, "והשבות אל לבב�"תגיע לובזה , שהוא יו
 המיתה, הידועדהיינו היו
  "היו

  .לרמוז לשני יצרי
 יצר הטוב ויצר הרע, לשו� רבי
ב "לבב�" לומרהכתוב ודקדק 
  

   ) טז'הדברים (" לקיך-א ' כבד את אביך ואת אמך כאשר צוך ה" 
ל "זחמה שאמרו על מז ור הדבר זש" קדושת הלויקדושת הלויקדושת הלויקדושת הלוי"מבואר ב? "לקי�� א'כאשר צו� ה" :צרי� להבי� מה כוונת הכתוב 

וזוהי . אי� הב� צרי� לשמוע בקול אביו שכאשר אביו אומר לו לעבור על דברי תורה ,ד אב וא
בגדר מצוות כיבו
היינו באופ� שאי� ה
 מצווי
 אות� ד" לקי��א' כאשר צו� ה"אבל רק א
 זה " כבד את אבי� ואת אמ�"כוונת הפסוק 
  .  'בניגוד לצווי השהוא לעשות דבר 

  

   )יב' ודברים (" רץ מצרים מבית עבדיםאשר הוציאך מא'  לך פן תשכח את ההשמר"
ברבות הטובה והשלוה את האד
 הנהנה משפע וכל טוב ש להדרי�/זהיר מבאר שכוונת הכתוב הוא להרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

 'האת ושלא ישכח , שהיה עבד במצרי
 ולא היו לו ש
 ערי
 ובתי
 כמו עכשיו, ומרודוימי עניו לעצמו את יזכיר 
 ויעבוד , ויירא אותו,תמידאליו ' של החסדיו את יזכור ו,  הגדולה הזאתהטובהוא אל שהוציאו מ� השעבוד הגדול הה

ביו
 , הכתובכוונת ש, )קהלת ז("  טובה היה בטוב וביו
 רעה ראהביו
"אמר שלמה כמו שו, לפניו כעבד לפני אדניו
ואז תמצא ותזכור , כבר רעה שהיה ל� ביו
ל� שפע הטובה הסתכל את כלומר בעוד שיש , רעההיו
 את טובה ראה ה

  . ה על זאת"היתרו� שיש ל� היו
 על העבר ותודה לקבאת 
  

  )כה-כד' דברים ו( "כאשר צונו... וצדקה תהיה לנו, לחיתנו כהיום הזה... לעשות' ויצונו ה"
צד ג
 ה, �לכו. רק לתועלתו ולטובתומכוו� הוא בדעתו בציווי זה , סוי
ווה דבר מהאד
 מָצדר� העול
 היא שכאשר 

' שכאשר מדובר במצוות ה, "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"אומר ה. ו ולטובתורק לתועלתבקיו
 המצווה  צרי� לכוו� ,וההמצ2, השני
 הא נתווא
 כ� כוו. ) ז'איוב לה(" א
 צדקת מה תת� לו"אי� לו שו
 תועלת מ� הבריאה כי וה כא� למצָו, אי� הדבר כ�

את רק להפיק אלא , לתועלת נפשנובקיו
 המצווה  נכוו� לאהראוי שג
 אנו � וא
 כ� מ. רק לטובתנו ולחיותנוא� ו
דהיינו , "לטוב לנו לחיותנו... ויצונו ":י כוונת הכתובהווז. שו
 תועלת לעצמותו יתבר�ללא , הו המצָו,רצו� הבורא

בלי " כאשר צונו", בלבדלהפיק רצונו , "לקינו�א' לפני ה... וצדקה תהיה לנו כי נשמור. "רק לטובתנוכל הציווי הוא 
   . ג
 אנחנו בעשייתינו לא נכוו� לשו
 תוחלת מאומה�כ, שו
 תועלת וטובה אליו
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