
  
  

  

 ' השנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )א' דברים לב("  השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פיהאזינו"

, נסתרמדבר משה בלשו� ע האר� אילו ו, "האזינו", נוכחשו� לבע השמי מדבר משה  שרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר 
דברי אלו נאמרו כי ,  אל השמי ומתרחק מ� האר�מתקרבהיה ומבאר שההבדל הוא שבשלב זה משה , "ותשמע"

וזאת "ועד פרשת " נצבי" ואומר שבעצ כל הדברי שנאמרו מפרשת רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימוסי� ו, של משהביו מותו 
ראוישהיה , ני רבי ונפלאייעניאלו נאמרו פרשיות למרות שבו, ד והוא יו מותוביו אחנאמר הכל , "הברכה

  . ביו אחדשיאמרו במספר רב של ימי א� בדר� נס נאמרו כול� 
  

  )א' דברים לב("  השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פיהאזינו"
? "יַרַבְד"ולא אמר , "ואדברה" אמרמדוע  ,יתראש: מספר הערות על הפסוק שלפנינועיר הקדוש מ" אור החייאור החייאור החייאור החיי"ה

שמי מדוע פנה אל ה, שלישית? "האזינו השמי והאר�"יחד ואמר מדוע לא כלל משה את השמי והאר� ב , שנית
את כל ההערות הללו בעובדה הפשוטה " אור החייאור החייאור החייאור החיי"ומתר� ה? "שמיעה"לשו� באר�  הלא ו"האזנה"לשו� ב

זנכ ו הטו אכלומר, "אזינוה"לשמי משה כ� אמר ל.  קרובה אליושהשמי ה עליוני ורחוקי ממשה ואילו האר�
ויכולה לשמוע  לפניו עומדתמשו שהיא , לא הטיית אוז�למעצמה כלומר , "ותשמע"ולאר� אמר , דבריאת לשמוע 

הערות  כל הותשבוילפי הסבר זה מ . מאודויהיותה קרובה אלמשו , "אמרי פי",  מפיויהיוצאדברי חיתו� האת 
,  אזנושיטהכדי , "האזינו"לרחוק קרא , כפי הראוי לופנה משה לכל אחד אחד רחוק ואחד קרוב משו ש, קדמנושה

כפי הראוי פנה משה לקרוב ג ו, "ואדברה"מרו ואזוהי הכוונה בו, עצמו לקרא בקול גדולמצד שני חייב משה את ו
וזהו , קרא בקול גדולצרי� ללא משה ג וצמו מעהטות אוז� במיוחד אלא ישמע  לצרי�אינו מפאת קרבתו אלא ש, לו
, ) ב'ישעיה א(" שמעו שמי והאזיני אר�" :ישעיה שאמרעל פי הסבר זה נית� ג להסביר את הקושיה על ". אמרי פי"

שהיא למרות  "האזנה"ואילו לאר� פנה בלשו� , שה רחוקי ממנולמרות ,  לשמי"שמיעה"מדוע פנה בלשו� 
כלומר נקודת הייחוס היא המדבר עצמו והקרבה , "דיבר' כי ה: "צויה בסופו של אותו הפסוקוהסיבה לכ� מ ?קרובה

תהלי (" 'השמי שמי לה: "ה אזי במילא השמי קרובי אליו יותר מהאר� ככתוב"אליו והיות והמדבר הוא הקב

את "שמעו שמי"אמר  השמי וכ� פנה ישעיה אלל, ) א'ישעיה סו(" השמי כסאי והאר� הדו רגלי" :בווכת, ) טז'קטו
  . לשמועואזנה את ת ולהטהיא צריכה , היותה רחוקהמשו  " אר�והאזיני", ת אז�והטלכי אינ צריכי ', דבר ה

  

  )ו' דברים לב("  נבל ולא חכםעם"
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (הרעהרעהרעהרעשיש בידו להטיב ולשיש בידו להטיב ולשיש בידו להטיב ולשיש בידו להטיב ול, , , ,  את הנולד את הנולד את הנולד את הנולדלהבי�להבי�להבי�להבי�    ''''     חכ חכ חכ חכולאולאולאולא, , , , ששכחו הטוב שעשה להששכחו הטוב שעשה להששכחו הטוב שעשה להששכחו הטוב שעשה לה    ''''ע נבל ע נבל ע נבל ע נבל """"

משל רעה למי שהטיב עמו אד הו, "נדיב"קרא נהעושה טובת חנ אד ,  שלפי הלשו� העברית����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 
. כוופיוהמכא� שזהו דבר , ) ה'ישעיה לב("  נדיבלנבללא יקרא עוד " :שאמרמביא ראיה מהנביא והוא , "נבל"קרא נ
דוד עשה עמו הלוא כי , ) כה' כהשמואל א(" נבל שמו ונבלה עמו"כשמו כ� הוא שכ� אמרו על נבל הכרמלי משו ו

  . מלאכיוביזה את והוא לא רצה לשל לו גמול ו, כל אשר לועליו ועל  ושמר גדולהטובה 
  

  ) ו כ'לבדברים (" זכרם אמרתי אפאיהם אשביתה מאנוש " 
הכתוב מרמז את אשר יהיה , והמותר אכלה, אשאיר איזה פאה מה במשמעות של "אפאיה" מפרש  הספורנוהספורנוהספורנוהספורנו

  . )ה' יואל ג( "'ה כאשר אמר הטכי בהר ציו� ובירושלי תהיה פלי" :שנאמר, מיאחרית היב
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 :נשמת אדם העלון מוקדש לעלוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם' נר ה
 ה"תנצב        ב"תשעאב ' ע כא"נלב ל "איריס בת מלכה ז  ב " תשעלולא' בע "נלב  ל "דוד בן חיים ובריינדל ז



 

  )כ' בלדברים (" מהכי דור תהפוכות ה"
        ))))יייירש)רש)רש)רש)" (" (" (" ( לכעס לכעס לכעס לכעסוווורצונרצונרצונרצוני� י� י� י� הפכהפכהפכהפכממממ""""

באר מי חייבאר מי חייבאר מי חייבאר מי חיי"מבאר את הפסוק ההאד ו, עפרו מי , רוח,אש :יסודותארבעה מבנוי שגו� האד , ידועעל פי ה "
שואב  "רוח"המ ,ותתלהבהכוח השואב האד את " אש"המכלומר , פעולתוכוחות לאלו ות יסודד מחכל אמוש� מ

 ומבאר .העצלותשואב האד את  "עפר"המו, הוכוח המתאושואב האד את ה "ימ"המ, תויז הזרחכהאד את 
באר מי חייבאר מי חייבאר מי חייבאר מי חיי"הקח האד ימנו מ, "אש"ה ,דת ה(ועבאת  ד בהולעבבכדי שינצל אות  באד וניתנשכוחות אלו " 

 ',מצוות הקיי את ל ותרהימהזריזות והממנה יקח האד את , "רוח"ה. הבורא ההתלהבות והלהט בעבודתאת 
י זה על ידוהעצלות  חוכיקח האד את  "עפר"הומ. בכל לבו תמיד'  הוה לעבודתותאמכוח היספקו את ה "מי"ה

מדה טובה  וכל,  את הטוב לרעמהפכיה הרשעי שבו" דור תהפוכות המה"אלא שע ישראל . שות רעעמע ַניַמ
" עפר"לוקחי את ההתלהבות הזריזות והתאווה לבצע עבירות ומה" מי"וה" רוח"ה" אש" מה.אותה לרעהי מהפכ

  . לוקחי את העצלות על מנת לקיי מצוות
  

  )לט' דברים לב("  עתה כי אני אני הואראו"
 תאחרשות שתי רשויות שיש להוציא מדעת האומרי על מנת  "אני אני" :מראכפל ושהכתוב " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה

לכ� מדגיש הכתוב ששתי המידות נמשלות על ידי אותה ,  על הרעותתמושלרשות אחרת ה והטובות על תמושלה
 'שמואל א ב(" אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה" :וכ� אמרה חנה".  מחצתי ואני ארפא, אמית ואחיהאני" ,"אני", הרשות

 " ממית ומחיה' מוריש ומעשיר ה'ה" :גבוה אחדצא מוהכל ישמושלי אלא  גבוהי שנישיש ל תאמרו אלומר כ )ג
בתחילת מצות עשה בש , "חינו�חינו�חינו�חינו�"בספר ה משה מקוצימשה מקוצימשה מקוצימשה מקוצי בי ופירש ר.כל ההפכיאת  פועללבדו כי הוא ו ) ו'במואל א ש(

רשויות שכל אחת יכולה לעשות מה שא יש שתי  ,שתי רשויותשיש  האומרילכופרי תשובה רבינו סעדיה להשיב 
הרי שאותו האיש להמיתו רשות האחרת תרצה  וההאדלהחיות את שתרצה יכול להיות מצב שרשות אחת תרצה 

ואי� " ,מושל על הטובות ועל הרעותההוא אני  ," הואאניאני : "הכתובלכ� אמר כא� סירוגי� מת לוחי וחי ויהיה מת 
יכולה ה תעמדי הירת אחרשות ה ת ואילו הי"מציל ואי� מידי ...ני אמית ואחיהא"ראיה לכ� היא ש וה"י עמדיקל'א

   ". עמדייקל'אאי� "והיה מת חי חי מת כהר� עי� ומזה תבי� ותשכיל כי את האד ציל מידי לה
  

  ) מד'לבדברים (" ויבא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באזני העם והושע בן נון"
ב� נו� ויקרא משה להושע : "הכתובהלא כבר אמר ? מדוע, אלא הושעלא נקרא בשמו רואי כא� בפסוק שיהושע 

יו)ד שנטלתי משרי עומד וצווח כמה : "ל" על פי מה שמבואר בחזרבי אברה יהושע השיל מקרקארבי אברה יהושע השיל מקרקארבי אברה יהושע השיל מקרקארבי אברה יהושע השיל מקרקאמתר� ? "יהושע
ד שנוספה "ות יו כלומר הא.)סנהדרי� קז(" הושעלהושע ב� נו� יויקרא משה  שנאמר, שני עד שבא יהושע והוספתי לו

שילוח המרגלי עת בשינוי הש היה ו. ד שנחסרה משרי על מנת שתקרא שרה"היא אותה היו) הושע'י(להושע 
כלומר שהושע נקרא יהושע במש� , וכעת ה בשנת הארבעי לצאת ממצרי, שהיה בשנה השניה לצאת ממצרי

ד מהש של שרה כי "מ� שבו חסרה האות יו זהו בדיוק הזרבי השילרבי השילרבי השילרבי השיללפי החישוב של ו. שלושי ושמונה שנה
 כלומר ,  שנה קוד שנולד יצחקההיה ז, "שרי כי שרה שמה שרי אשת� לא תקרא את שמה"כשאמר הקב)ה לאברה

במש� יתה ע הש שרה חצא ששרה יו, מאה ועשרי ושבע שנימתה בגיל ושרה , שרה היתה בת שמוני ותשע
האות תיקו� היה לצור� יהושע הש קריאת שכיו� , דוע לא נקרא בש יהושעה מוב� מז לפי. שלושי ושמונה שנה

וכעת לאחר שנשלמו שלושי ושמונה , במש� שלושי ושמונה שנהלהיות היה  התיקו� צרי� �כל, שרהד של "יו
   .הושעלו בשמו המקורי לקרוא לשוב וויכולי , ו יהושעא לאי� כבר חיוב לקרהסתיי התיקו� ו, השני

  

  )נ' דברים לב( "אסף אל עמיך כאשר מת אהרן אחיךוה"
 ובו  ) יג'כזבמדבר ( "ונאספת אל עמי� ג אתה כאשר נאס� אהר� אחי� ":נאמרבפרשת פנחס ש" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מעיר ה

, "מיתה"ואילו כא� מצויינת פטירתו של אהר� בלשו� , "כאשר נאס�", "אסיפה"מוזכרת פטירתו של אהר� בלשו� 
יואב שלא הניח ב� כמותו נאמרה : "ל"מתר� על פי מה שאמרו חזו? � להבי� מדוע ההבדל בלשו�וצרי, "כאשר מת"

ולפני אלעזר ": אל משה' בתחילה אמר הוהנה . ).בבא בתרא קטז(" דוד שהניח ב� כמותו לא נאמרה בו מיתה, בו מיתה
ולכ� לא .  אהר� וק תחתיוו שלתבמעלהיה אלעזר כלומר ש, ) כא'במדבר כז( "הכה� יעמוד ושאל לו במשפט האורי

, גיעולי מדי�עניי� השיב לפני משה בואלעזר קפ� אחרי זה  לוא. "אסיפה"נאמרה בו אלא , "מיתה" אהר�נאמר ב
ויאמר אלעזר הכה� אל  ":שנאמר ).עירובי� סג(" המורה הלכה בפני רבו מורידי אותו מגדולתו": ל"חזאמרו בר וכ

ואכ� לא ראינו שיהושע נזקק , אביושל  ואינו במעלתכבר וכא� ירד אלעזר מגדולתו  ) כא'במדבר לא( "אנשי הצבא
   .ב� כמותומשו שכעת אי� לאהר� , "כאשר מת אהר� אחי�", "מיתה"לשו�  אהר�ב  לכ� נאמר ,לשרותיו של אלעזר

  

לרפואת כל חולי ישראל ובכללם:   

 הרה"ג משה חזקיהו שליט"א בן שרה, אליהו בן אסתר, אריה בן מינה, ישראל בן טובה, עינבר בת אביבה
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