
  
  

  

 'ו שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ה' דברים א("  משה באר את התורה הזאתהואיל"

דהיינו התורה יעיקראת וכל המצות את , שנה במדברארבעי� לאחר עתה , בני ישראלבאר לממשה  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיילפי 
ולמרות שבוודאי העבירו  ,ה" מפי הקביה�אבותאת עשרת הדברות שמעו שטעמו של משה הוא ו, עשרת הדברות

�  אותשמיעמזר משה ווחכ�  יפל ע� א, אות� ולימדו את בניה� ומסתבר שבני ישראל ידעו את החוקי� והאמינו בה�
מקבלי� , מבוררת אצל� ומוחזקת בעיניה�היתה  משה ו שלנבואתת ומכיו� שאמיתו, שמעו אות� מפיוכדי שילבני� 

  . עליו�מפי , ג� ה�, אות�שמעו שכאלו דברי� אלו תוק� 
  

  )ח' דברים א("  נתתי לפניכםראה"
, "לפניכ�", לשו� רבי�ממשי� בו, "ראה", לשו� יחידהקדוש שהפסוק שלפנינו מתחיל ב" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מציי� ה

לכ� פנה אליה� , י�� האנשביבדל ה ואי� הראיה היא אחידה לכול� , שוי�כול� ראיה בגדר הומסביר זאת בכ� ש
כל אחד בדרגה , כול� שוהשל גדר האי� , מהותו של כל אחד מהשומעי�אבל בער� , "ראה", משה בלשו� יחיד

  ". לפניכ�", משה בלשו� רבי�אמר משו� כ�  אחרת מחברו
  

  )כח' דברים א(" לנוינו נתן קל-א'  טובה הארץ אשר הויאמרו"
        ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (מי ה� שאמרו טובתה יהושע וכלבמי ה� שאמרו טובתה יהושע וכלבמי ה� שאמרו טובתה יהושע וכלבמי ה� שאמרו טובתה יהושע וכלב""""

. ה� אלו שאמרו זאתיהושע וכלב י ש"לכ� מדגיש רש ו"טובה האר!"מדברי הפסוק משמע שכל המרגלי� אמרו 
' ובדבר הזה אינכ� מאמיני� בה: "שראל עד שאמר לה�י עלשל משה מה הטענה , ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבשואל , � כא�לא שא
.  וה� עשו כראוי והאמינו לעשרהשני�או להאמי� ללעשרה י היה עליה� לבחור בי� א� להאמי� הר? "לוקיכ�$א

חי� יגדולי השלג� טובה והיא  אר!שהלה� והבטיח לה� ה הודיע "כיו� שהקבאלא הטענה של משה היתה ש
ועליה� היה  , ט לה� למרות שה� מיעולהאמי� ישראל לעהיה ,  הואכ�� שמעידיג� , יהושע וכלב, והצדיקי� שבה�

   . �מור� לבלהבי� שמה שטענו העשרה בגנות האר! היה רק מפני 
  

  )יב' דברים ב("  מפניהםוישמידוםובני עשו יירשום "
את כל והחריבו את כול� השמידו ע� החורי שישבו בשעיר ה� עשו ומואב  שבמלחמת� של בני הספורנוהספורנוהספורנוהספורנומבאר 

וזאת כדי למנוע , �הלפניאר! בו ישבאלו שכל את להשמיד  ומטרת� היתה, צור� יישוב�נדרש ל יותר מ,ישובה
  .ישוב החורי והאימי�מקומות האת כל  מלאהיו בכמות שתכי ג� מואב ג� עשו לא , התקוממות מציד�

  

   )כה' דברים ב("  הזה אחל תת פחדךהיום"
"התגר בו מלחמההחל רש ו" ' הלושכבר אמר למרות  ששלח משה אל סיחו� דברי שלו� מהש" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה

מפני כי משה חשש שלו� דברי פתח בובכל אופ� , לולא ישמע סיחו�  ש, שעליוהקודשברוח , ידעשמשה הוא משו� 
ומשה למד זאת , מיד נלחמי� ותוקפי� לפני שמציעי� שלו�ש', � הַע, על ישראל הש� שלא יאמרו האומות חילול
 שלא צוני המקו� לקרא יפל ע� א" )כו' דברי� א(" דמות קממדבר: "י על הכתוב"ה עצמו כמובא בדברי רש"מהקב

ה ליתנה לישראל חזר אותה על עשו "הקב למדתי ממדבר סיני מ� התורה שקדמה לעול� כשבא לשלו�לסיחו� 
   ". את סיחו� בדברי שלו�קדמתי פתח לה� בשלו� א� אני �כי פל ע�  שלא יקבלוה ואלפניווישמעאל וגלוי 
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  )ו' אדברים ( "אלינו בחרבלקינו דבר -ה׳ א"
שבני ישראל שאפילו בזמ� , כוחה של התורהעל רמז אומר שפסוק זה מ ,""""תפארת שלמהתפארת שלמהתפארת שלמהתפארת שלמה"""" ה ה ה ה,,,,רבי שלמה מראדומסקרבי שלמה מראדומסקרבי שלמה מראדומסקרבי שלמה מראדומסק

, "בחרב"בקדושתה אפילו תהיה  עדיי� ,הקב'המ  לנוהמסרנ ש,התורהדהיינו , "לקינו דבר אלינו$ א'ה" ,גלותיהיו ב
   . חרבקדשבעוונותינו בית המאשר  כדהיינו אפילו

  

  )י' דברים א(" והנכם היום ככוכבי השמים לרובלוקיכם -א' ה"
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (???? רבוא רבוא רבוא רבואששי�ששי�ששי�ששי� והלא לא היו אלא  והלא לא היו אלא  והלא לא היו אלא  והלא לא היו אלא ????היו�היו�היו�היו�וכי ככוכבי השמי� היו באותו וכי ככוכבי השמי� היו באותו וכי ככוכבי השמי� היו באותו וכי ככוכבי השמי� היו באותו """"

יונת� '  ר: רבי שמואל בר נחמניאמר: "י על פי הנאמר בגמרא" מתר! את שאלתו של רש""""נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�""""א בא בא בא ב""""החידהחידהחידהחיד
, כלומר['  ולא יספרימדימדימדימד    לאלאלאלא אשר' וכתיב ]נית� לספור אות�, כלומר['  ישראל כחול הי�בני והיה מספרוהיה מספרוהיה מספרוהיה מספר'רמי כתיב 

"  רצונו של מקו�� כא� בזמ� שאי� עושי,מקו� רצונו של � כא� בזמ� שישראל עושי, לא קשיא,]נית� לספור אות�
 את זכות הבחירה החופשית הא� לקיי� ביד האד� נת�ה "רי ידוע שהקבה.  שאלה מעניינתאאאא""""החידהחידהחידהחידשואל . :)יומא כב(

אי� אי� אי� אי� "כלומר ה� בדרגה של , נתאר לעצמנו מצב בו ידוע מספר� של בני ישראל. את התורה או לעבור על מצוותיה
צדיקי� כול� יהיו בדרגה של הרי  ,תשובהכול� בלב� לחזור בהרהרו ירגע הבאותו א� ו"  רצונו של מקו�����עושיעושיעושיעושי

הרי היא רשע גמור א� הוא  אפילו "צדיק שאני מנת על"שהמקדש אשה :)  מטשי�קידו( בגמרא אמרנגמורי� כמו ש
ישראל יהפכו בי� רגע , וא� כ�. וכעת הוא אכ� צדיק בדעתו תשובההרהר באותו הרגע שמא והטע� הוא מקודשת 

ע למצב להתהפ� מספר� של ישראל ולהגי, מבחינה מעשית, אז אי� יכול"  רצונו של מקו�����עושיעושיעושיעושי"להיות בדרגה של 
אחד  כל ,אינ� עושי� רצונו של מקו� שכאשר בני ישראל אאאא""""החידהחידהחידהחידמתר! ו? )א' הושע ב(" לא ימד ולא יספר אשר"של 

כל אחד מישראל שקול כנגד הרי ש צדיקי� ישראל אבל בהיות, ויש לה� מספר, מבני ישראל נמנה בפני עצמו כיחיד
� אפשר וא� כ, סנהדרי�  של�יאיר ב� מנשה שקול כרוב ש.)סנהדרי� מד(ל "מה שאמרו חזעל דר� , אד� כמה וכמה בני
  .כמה בני אד�נגד כמה ושקול כמה� כי כל אחד , "ימד אשר לא"לומר עליה� 

  

  )יא' דברים ג( "הלא היא ברבת בני עמון  ערשו ערש ברזלהנה"
ג� ו, אלוהכונת ת י�גבורי� לייחסהיו מש אלילי�הנהוג בימי� הקדמוני� אצל עובדי שהיה " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה

שהיה , עוגבמקרה של עשו זה מה ש. עבדו וישתחווה�  ,� את גבורתוהוהראה בשהגיבור השתמש בה� , �לכלי
ובא . בית עצביה� ברבת בני עמו� בניחוהו ערסו הקדישואת וג� . ה$אל עד שייחסו לו תכונות מופלג בזקנה וגבורה

, שהיו יחד אתומיתר הרפאי� בס� הכל שארית הפליטה היה וג שעספר משה רבינו כא� להמעיט את ערכו של עוג ומ
  . בו עובדי האלילי�לכ� טעו , תמעט במש� הזמ�אלא שהטבעי זה היה דבר ו

  "חזון"הגיגים לשבת 
   )א' ישעיה א( ישעיהו בן אמוץ חזון

הוא הטע� ר שומבאשבת גדולה היא  "�זוח"שבת  שצדיקי� האומרי�מביא את דברי ה רבי אברה� יעקב מסדיגורארבי אברה� יעקב מסדיגורארבי אברה� יעקב מסדיגורארבי אברה� יעקב מסדיגורא
, דיכאו� וחשכות, שפלותשל  �ימישה� , ובימי� אל, �כ. ביב מאד חמקו� אפל אורולמכניסי� נר שכמו שכאשר 

' תהילי� לא(  'מה רב טוב� אשר צפנת ליראי�': על הפסוקשנאמרוכמו . ביב מאדחשוב וחהוא , אור של שבתמגיע כש

 בימי בי� �כ. אבל לעתיד לבוא יתגלה הטוב מתו� ההסתר ,ר� ונסת צפ*הוא' ו של הטוב, בגלותכשע� ישראל , )כ
  .ההסתר מתגלה הטוב הצפו� בתו�אזי אור ה'שבת' מגיע כש, תר ודי�סהימי� של ינת חשה� בב ,המצרי�

  

   )ג' איכה א(״כל רדפיה השיגוה בין המצרים״ 
המל�  לא צה לבואמנתיניו רובביתו ואיש נמצא משל הידוע שבזמ� שהמל� את הפסוק על פי הפרש מ בבבבעל ש� טועל ש� טועל ש� טועל ש� טובבבבהההה

שירשו לו על מנת , דו שימליצו בעגדולי� רבי� �פרקליטילשלוח הכנות ובא להרבות הוצרי� , ולראות את פניו
�יכול אפילו  ו,ל לראות את המל�כוכל אד� י, ובפרט בימי גלותו, נוסע בדר� אבל בזמ� שהמל�. לבוא לפני המל

שבימי בי� , והנמשל הוא. ומסודרביתו נקי  יהיהלדאוג שבכל אופ� י� רק צר, א ג� להזמי� את המל� לביתוהו
כל אד� יכול , � אלולכ� בימיו, מקדשה בגלל חורב� בית,  בביתונומל� מלכי המלכי� הקב'ה כביכול אי ,המצרי�

�: הכתובי כוונת הווז . יותר מבכל ימות השנה,דהיינו אל חדרי לבבו, ביתו  אלנולהזמי ומישראל להתקרב אל המל
  ". בי� המיצרי�" יכול להשיגו "ה$ד� ירו"כל , "דפיה השיגוה בי� המצרי�וכל ר"
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 ....נע� אברה� ב� רויטלנע� אברה� ב� רויטלנע� אברה� ב� רויטלנע� אברה� ב� רויטל,   ,   ,   ,   � אסתר� אסתר� אסתר� אסתראליהו באליהו באליהו באליהו ב,  ,  ,  ,  א ב� שרהא ב� שרהא ב� שרהא ב� שרה""""ג משה חזקיהו שליטג משה חזקיהו שליטג משה חזקיהו שליטג משה חזקיהו שליט""""הרההרההרההרה


