
  
  

  

 ' השנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )יח' דברים כא(" ויראווכל ישראל ישמעו "

כי " ויראוכל הבני� ישמעו "לכתוב שהיה צרי� " ויראוכל ישראל ישמעו "מדוע נאמר בפסוק ש" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"שואל ה
בני� : "שנאמרל חי � שנקראו בני� לאישראל מוסר נפלא לכל נוישזו פרשה ומבאר שב? מה יש לכל ישראל לפחוד

ה שהוא "של הקבמאחר שאנחנו בניו בליב� ויאמרו כ� יסמכו על מא ש ששויש ח )א' דברי� יד(" לוקיכ��א' את� לה
לא יביט או� ביעקב ה "לא יקרה לה� מאומה שהרי הקב סוררי� בני�בני ישראל יו א� יה� כל" ל רחו� וחנו��א"

) ה'דברי� לב( "בניו מומ�"אמר משה ועל כ� , וירח� עליה� כרח� אב על בני� ויוותר לה� כדר� שהאב מוותר לבנו

חבילות ובטחו  זה ועשו עבירות חבילות עלסמכו בני ישראל  כי "מומ�" זהו "בניו"הכתוב שקרא� כלומר זה 
די� אמת שאפילו האב חייב להביא את הוא  שהדי�התורה כא� כתבה משו� כ�  .באביה� שלא ימסר� ביד מדת הדי�

זה  ולא יסמכו על 'את ה יראיבואו לזו שה הפרכל בני ישראל את הישמעו ל ידי ש וע, ולמוסרו למיתהי�דית הבנו לב
. מעלה שלית הדי� ג� בבית הדי� כ� הוא הדי� למסור את בנו לבמטה חייב האב  שלית די� בבוכש� ש ,שקרא� בני�

  

  )  יד'בדברים כ(" ושם לה עלילות דברים"
  ) יז- טז'כבדברים (" והנה הוא שם עלילות דברים... ואמר אבי הנערה" 

ד בעו ,"להלהלהלה"לא המילה ל, "ש� עלילות דברי�"האב מדבר ע� הזקני� הוא אומר ר שאמדוע כ, "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"שואל ה
ומתר$ על פי השאלה המפורסמת ? "להלהלהלה"מופיעה המילה "  עלילות דברי�להלהלהלהוש� "שבתחילה בתיאור המעשה נאמר 

דהיינו אי� , "אי� לוקה ומשל�", על פי הדי�והלא , ג� במלקות וג� בקנסששואלת כיצד מענישי� את הבעל 
,  שתי טענות שונותטוע� בבית הדי�שאבי הנערה , "מש� חכמה"אומר ה, אלא . מענישי� פעמיי� על אותה העבירה

 הוציא לעז על שהרי,  האבלכל משפחתהזיק אלא , רק להלא הוא הזיק ובזה ,  אשתולעהבעל הוציא ש� רע ראשית 
על אותה  "לוקה ומשל�"מצב של אי� כא�  ,וא� כ�, דבר שיזיק לשידוכי שאר בנותיו, המשפחה ופג� את שמה

ולכ� לא , התשהוציא ש� רע למשפחכיו� , ומשל� לאביה,  אשתוא ש� רע עלשהרי הוא לוקה כיו� שהוצי, העבירה
  .  המשפחהלכלעלילות דברי� ש� כיו� שהבעל , " עלילות דברי�להלהלהלהש� "נאמר 

  

  ) ו' כגדברים ( "להיך לך את הקללה לברכה-א' להיך לשמוע אל בלעם ויהפך ה-א' ולא אבה ה"
לא רק שלא נמצא בה� , הלוא א� נעיי� בדברי בלע�, � לברכהה הפ� את קללת בלע"מדוע מדגיש הכתוב שהקב 

לקוב אויבי " ווקרא במר נפשעליו התרגז אפילו שבלק כדי כ� עד , ושבחי�קללה לישראל אלא נמצא רק ברכות 
שנית� לראות לפעמי� אד� המהלל ומשבח את חברו ומברכו " תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"מבאר ה? "לקחתי� והנה ברכת בר�

הלל ההילולי� והברכות שכל נתברר למפרע שאז , את חברורצח שעשה מעשה  בסופו של דבר בברכות רבות א�
כ� הוא . והכל לחובה ולקללה, מה שאמר בלבו חשב ההיפ� מכל �א, רק מ� השפה ולחו$לפני כ� היו ובר� אותו 
כשיל הת כדי להבנואת לבלק להפקיר בלע� ישראל יע$ בלע� על אחר כל השבחי� והברכות שהאציל , הדבר כא�
של בלע� שכל שבחיו וברכותיו , האזה מרדבר ו, איש%  אלעשרי� וארבעהוזה עלה לישראל בחסרו� , ישראלאת בני 
  .ההיפ�את וה שקר ובלבו חשב ו במסוקוד� הי

  

  )ב' דברים כה("  הרשע בן הכותאםוהיה "
הקדוש " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מבאר ה, ?)ק"חיריוקד במנ( "�ִ'א� "אמר מדוע ) ל"מנוקד בסגו" (�א� ֶ'"על הכתוב היה לומר 

נאש� ולהערי� הא� מסוגל  ב"להתבונ�"בית הדי� שצרי� לנו הכתוב רמז ובכ� מ, היא מלשו� בינה" �ִ'"שהמילה 
  .:)מכות כב( לוקה אלא לפי מה שאמדוהו אינו �א� אמדוהו לפחות מכו,  המלקותארבעי�את כל לסבול הוא 

     נלב"ע כא'  אב תשע"ב    תנצב"האיריס בת מלכה בן שבתלעילוי נשמת הנערה    
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  )  יח'כאדברים ( " ר ומורהכי יהיה לאיש בן סור"
            ))))יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (""""ב� סורר ומורה על ש� סופו הוא נהרגב� סורר ומורה על ש� סופו הוא נהרגב� סורר ומורה על ש� סופו הוא נהרגב� סורר ומורה על ש� סופו הוא נהרג""""
ה על "על ש� סופו ואילו את ישמעאל לא העניש הקב" ב� סורר ומורה"מדוע כא� נידו� ה, שאלה המפורסמתידועה ה 

, אמוגר ההבאר לל ידי זה שגילה את ו במדבר ע אותהחיותלה נס לישמעאל "עשה הקבש� סופו ולא עוד אלא ש
תשובת , בצאת� לגלות ישראל לגרו� מיתה לבנישל ישמעאל עתידי� בניו שהמלאכי� וזאת למרות שהזכירו לו 

?  ולא על פי העתידנוכחיאד� לפי מצבו האת הד� הוא שכלומר " באשר הוא ש�"ה היא שהוא ד� את האד� "הקב
ישנה נברא באופ� שהזה  העול� .הטי� של משיש הבדל בי� בית די� של מעלה לבית דמתר$ " גור אריה"ב לללל""""המהרהמהרהמהרהמהר
כי עונשי� שמטרת� .  בפועלא האד�ט ח�כ� אלא אשל מעלה מעניש בחירה לעשות כרצונו ואי� בית די� לאד� 

 של י�דית ב� א, ה את ישמעאל לפי מצבו באותה שעה"בחירה ולכ� ד� הקבזכות לת הי� אללוש אטלמנוע את הח
יפה מכ� לו, מעבירותבוודאי שרשאי� ה� לכפות את האד� להימנע מצוות ות את האד� שיקיי� כפרשאי� לה שטמ

  .� את הבריותטוא וללסטעד כדי חיוב מיתה כשרואי� שסופו לחאת האד� ש יענהל בית הדי� התורה את כוח
  

  )כא' דברים כא(" ובערת הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו ויראו" 
אזי , א� תבער מעצמ� את הרעכלומר , "וכל ישראל ישמעו ויראו"הוא תנאי ל" רב�ובערת הרע מק"מבואר בכתוב ש

 :שנאמר. �לא ישמעו אחרי� את דברי,  בקרב�אמצנ כל עוד הרע � א. ל�ישמעו תוכחה ה� דבריאנשי� כשתטי% ל
  . נשמעי��רידביהיו ', את הירא ת אשרכ )יג' קהלת יב( "י� ירא את מצותיו שמורקלו�סו% דבר הכל נשמע את הא"
  

  )ו' דברים כב("  יקרא קן צפור לפניךכי"
אלא מטרת מצות אלו היא ,  שהטע� למצוות אלו אינו משו� שהתורה מרחמת על הבהמות או העופות����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 

מל� שנכנס למשל מובא במדרש ו. דות הטובותיהמאת מידת הרחמי� ולהטמיע בנו את להדריכנו וללמד אותנו 
ה "כ� אמר הקב, "כשיקבלו מלכותי אגזור עליה� גזירות" :אמר לה�, " עליה� גזירותגזור" :דיולמדינה אמרו לו עב

  "לא יהיה ל�"גזירותי ג� את קבלו כעת , ) ב'כשמות ( "י�קל�א' אנכי ה" : שנאמרמלכותיאת קבלת� לבני ישראל 
  

  )ח' דברים כב( "כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך כי יפל הנפל ממנו"
 יתטבהשגחה פרהכל מקרה אלא דר�  בוישראל אינשל בני  �יניענכל שהלוא ידוע , לא ברורה מטרת מצוות המעקה

בצע  לומשו� מה עלייבוא האד� לשאול את עצמו ו,  נגזר עליו ליפולא�אלא " הנופליפול "מילא לא וב, ה"מהקב
ה "אי� הקבאמנ� על הנופל נגזר ליפול א� , י� הדבר נכו�שא" בינה לעתי�בינה לעתי�בינה לעתי�בינה לעתי�"מבאר ה? הנפילהמגנה מפני פעולה ה

וא� , ו שלא תבא תקלה על ידועשה כל מה שבידישהוא מהאד� דורש לכ� ו, כלי זעמואת יהוו ו ביתד� ואהשחפ$ 
כי , רשלנות�בגלל י עצמו ולא ל ידע, "ממנו" יהיה הזהרי , "יפול הנופל"א� כלומר , גזירהמסוי� נגזרה על אד� 

  .  " חייבדייל חובה עמגלגלי� י זכאי ול יד זכות ע�לימגלג"
  

  )ט' דברים כד(" יך למריםקל-א'  את אשר עשה הזכור"
א� מרי� כי  . לשו� הרע�רידבמאנשי� שלמור העונש ששחומרת לל וחומר קממה שאירע למרי� מד ול רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי
נפשה עליו את  ומסרה ,דלה אותויגא זו שהי ו,ממנווהיתה גדולה , ה שלל אחעדברה בס� הכל הנביאה שוהצדקת 

שה עונש גדול ננעא� בכל זאת היא ,  כ� שמשה לא התבייששלא בפניוהיה ברה ידמה ש ו,יאורת שהושל� משה לבע
לא היה לשו� הרע מרי� ברה ידאותו בור שיוג� הד,  העונשמ�זה ולא הועילו לה כל זכיותיה הבור ידהעל כל כ� 

 הרע ממש על לשו� דברי�אד� שמהלשאר בני ל וחומר ק, לשאר הנביאי�את משה  הותשובס� הכל הממש אלא 
 קרנותת הביישזו הטע� שהתורה אסרה את . שענש� כפל ומכופל, שיתביישווגורמי� לה� גדולי� מה� ובפניה� 

או ו יב דברי� בטלי��מתו� אותכי , )'קהלת ה(" וקול כסיל ברוב דברי�" :שכתובפי כ, ה מדברי� דברי� בטלי�בש
תאלמנה שפתי שקר " :הצדיקי� ככתובדבר על ההמו� יבאו לעל רי� דבומתו� שמ, ע�ההמו� על  הרע לשו�דבר ל

י� קל�ויהיו מלעיבי� במלאכי הא" : הנביאי� שנאמרעל ר דב לואוומתו� כ� יב ,)'תהלי� לא("  על צדיק עתקהדוברות
" שתו בשמי� פיה�" :ה שנאמר"הקב ג� על דברשיגיעו לכ�  עד כדי, )טז' ה לו"ד("  ומתעתעי� בנביאיודבריוובוזי� 

  ".תהל� באר$"לשונ� ש, פיה�מי גר� לה� ששתו בשמי� , )'תהלי� עג(
  

  ) יח- יז' דכדברים " ( במצריםד הייתבוזכרת כי ע... ול בגד אלמנהחבולא ת"
שלפעמי� עלול " ני� יפותני� יפותני� יפותני� יפותפפפפ"אומר ה?  לאחר כל מצוה" במצרי�ד הייתבוזכרת כי ע"מדוע חוזר הכתוב ומזכיר  

לבוא כיצד נית� , האד� ששומע את כל המצוות המחייבי� אותו להעניק ולתת לגר ליתו� ולאלמנה ולהתחשב בה�
ג� שלהזכירנו " �ד היית במצריבוזכרת כי ע: " לאחר כל מצוההתורהדגישה לכ� מ ?  בתביעות רבות כל כ��לאד

    . בשמחה� לעזור לאחרינולכ� עלי, רבותנו  במצרי� וסבלי�נמעוי� ועבדותלאות היינו  צרות נוידעאנחנו 
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