
  
  

  

 'ו שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
   )יב' דברים ז(" והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה"
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" ( שאד� דש בעקביו תשמעו� שאד� דש בעקביו תשמעו� שאד� דש בעקביו תשמעו� שאד� דש בעקביו תשמעו�מצות קלותמצות קלותמצות קלותמצות קלותא� הא� הא� הא� ה""""

מיהוא שוהרמז . עניו אי� היצר הרע שולט בו מי שהואסר הנלמד מהפסוק הוא ששהמ" לפילפילפילפי דבשדבשדבשדבש" באאאא""""החידהחידהחידהחידמבאר 
כאילו ו ,נצל מעבירות שאד� דש בעקביווא יהו שגור� ל זהדבר , עצמו שפל כעקבאת מחשיב היינו  ד'עקב'שנעשה 

,לפחות שני�, י�בלשו� רב" עקבי ")ו' תהלי� מט( "עקבי יסובני �עו: "ג� בפסוקז וזה רמו. עקב ומציל מעקב האשב
עו� "וזהו , "עו�"אותיות  "ענו"ועוד רמז . מה שאני מחשיב עצמי כעקבהשני זה ו ,עבירות שאד� דש בעקבאחד זה ה

, "והיה עקב: "הכתובוזהו שאמר  .בעקביו חטאתי בעבירות שאד� דשכ� ול, "עו�"נעשה  "ענו"במקו� ש, "עקבי
משלי (" עקב ענוה"שנאמר   וכמו"עקב"וזהו , א� תזכו לענוהכי , "שמחה  אלא לשו�'והיה'אי� "ל ש"הלוא אמרו חז

  .  במצות� האלה ותהיו מחוברי"המשפטי� תשמעו� את"ואז , ישלוט בכ� יצר הרע  ולא"יראת ה!" אז תהיה )ד' כב
  

   )טו' דברים ז( "וכל מדוי מצרים ממך כל חולי'  הוהסיר"
. מנהגו של עול�� כשההכוונה למחלות " חולי" שרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייבאר מ? "כל מדוי"ו" כל חולי"לא ברור מדוע הכפילות 

 מביא הסבר נוס$ ואומר רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי. ול�מנהגו של עלחו# � משההכוונה היא למחלות , "מדוי מצרי�"אילו בו
ההבאזוהי מחלה " מדוי מצרי�"אילו ו, מצד השתנות האויר וקלקולוונגרמת  מחו# לגו$ ההבאהוא מחלה " חולי"ש

  ".  ב%ישימ�לא : "לכ� מבטיח הכתובו, י� מתו% הגו$מבפנ
  

לדעתיך זה ארבעים שנה במדבר למען ענתך לנסתך קל- א'אשר הוליכך ה  את כל הדרךוזכרת"
  )ב' דברים ח(" לא אשר בלבבך התשמר מצותיו אם את

נזכה  יומצות ובקיו�' דבר השבעשיית  שהמסע הזה שאר% ארבעי� שנה במדבר נועד ללמד אותנו ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב מרוא
האד� כש� שדאג לפרנסת בני  תפרנסידאג ל' כי ה, "צדיק נעזב ומבקש לח�"מצב של ולא יהיה וברכה טובה לרוב 

היה יכול ה "כי בעצ� הקב, מצותיוית משו� שהלכו אחר סינדר% בישראל במש% ארבעי� השנה שהיו במדבר 
א% בכל , ולא היו צריכי� לפרנסה ניסית, � במדבר במקו� להוליכ סביב�אשרבדר% הערי� % את בני ישראל להולי

ר מצותיו ושמוכשיעמדו בו ילמדו ל, ה דר% המדבר על מנת להעמיד את בני ישראל בניסיו�"זאת הוליכ� הקב
" י% זה ארבעי� שנה במדברקל& א'הוליכ% ה"עלי% לזכור שמה ש, " את כל הדר%וזכרת: "וזו כוונת הכתוב. לעול�

נסיו�זה כי היה , "לא אשר בלבב% התשמר מצותיו א�  אתלדעתענת% לנסת% "ה ל" הקבהטע� הוא משו� שרצה
ללכת ' מצות האת לשמור את נכנסו בכדי כל זבו, מקו� לח�שהוא אינו מדבר הגדול  ליכנסלה,  ישראל�עגדול ל

  . ובזכות זה זכו למזו� באופ� ניסי במש% ארבעי� שנה, כאשר יצוה
  

 )ט' דברים ח(" ל בה לחם אשר לא במסכנות תאכארץ"

לכ� בא . לא לפת�ל  את פיתוהעשיר אינו אוכלואילו , איפת כמות שהאת הלאכול היא שדר% העני מבאר " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה
לא לא וו כמות שה אות שאפילו העשיר יאכל, וכשלג ילבי�,יהיה כל כ% נקיר# ישראל אלח� של הכתוב ומבטיח שה

  ".  בה לח�לתאכלא במסכנת אשר " : נאמר� לכ,לפת�
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 :נשמת אדם העלון מוקדש לעלוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם' נר ה
 אב' ע כג"רה נלביוסף שלום בן סמ    בא' כאע "נלב  סימונה בן חמו בת מזל

 ג" תשעדרא' כבע "נלב ל " זלוי שרה ר ביצחק
 ה"תנצב        ב"אב תשע' ע כא"נלב ל "איריס בת מלכה ז  ב " תשעלולא' בע "נלב ל "דוד בן חיים ובריינדל ז



 

  )ה' דברים ח(" לקיך מיסרך-א' כי כאשר ייסר איש את בנו ה"
        ). ). ). ).  א א א א''''תהלי� קמזתהלי� קמזתהלי� קמזתהלי� קמז" (" (" (" (כי נעי� נאוה תהילהכי נעי� נאוה תהילהכי נעי� נאוה תהילהכי נעי� נאוה תהילה, , , , לוקינולוקינולוקינולוקינו&&&&הללויה כי טוב זמרה אהללויה כי טוב זמרה אהללויה כי טוב זמרה אהללויה כי טוב זמרה א""""

על פי הרוב , למשל, "מועיל"ויש דבר שהוא  "טוב"דבר שהוא יש , שישנ� שני מושגי�" מש% חכמהמש% חכמהמש% חכמהמש% חכמה"מלמדנו ה
חגיגה (" ה מדה טובה לישראל אלא עניות"לא מצא הקב: "ל"חזאמרו כפי ש, "מועיל"לא הוא א% , "טוב"החסד הוא 

, ) כג'משלי יג( "רב אוכל ניר ראשי�": אומר הכתוב. "טוב"א% לא , "מועיל"פי רוב ל הדי� הוא ע, מצד שני, אילוו). :ט
את  לקבל הראוייה התדי שכ את האדמה רועדלו רוחפל, שוחר� יש להתבואות והאוכליכלומר על מנת ליהנות מ

חוש% שבטו שונא ": כמובא בהמש%, חרישה לאדמהשמועילה הלחינו% הנער כמו % מועיל השבט כ. הזרע ולהצמיח
ג� כאשר ו. שמלבד שהוא מועיל הוא טוב, מידת הרחמי�, "ה כי טוב&הללו י": דודשאמר  מה וזה. )ד כ'משלי יג( "בנו
וצרי% . ת חיי�ושומעת תוכחההוא נעי� וערב לאוז� כי , עדיי� יש לזמר, "ונקיול&א", מדת הדי�ומתנהג במשפט ' ה

   ."כי נעי�" ,בשמחה זאת לקבלכלומר לזמר על זה 
  

  ) טו'חדברים (" ליכך במדבר הגדול והנורא נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים״המו
מבואר ? "אשר אי� מי�"נובע ממצב של צימאו�' "הלוא , "אשר אי� מי�, �וצמאו": כתובב ותליכפלא ברור מדוע ה

אד� צמא למי� ויודע לכאשר , אד� צמא למי� ויודע שיש מי� בקרבת מקו� כאשרששונה הדבר  "תורת הפרשהתורת הפרשהתורת הפרשהתורת הפרשה"ב
 ,"יש לו פת בסלו" צמא למי� ויודע שיש מי� בקרבת מקו� הרי הוא בגדר שלהאד� כי ה, מי� בקרבת מקו�אי� ש

הרי שאז , יודע שאי� לו בקרבת מקו� שו� מקור מי�ה אבל אד�, עט מצמאונוהוא נרגע מומעצ� הידיעה הזו 
אלא היה צמאו� למי� לא רק ש, דברמבוזוהי המציאות  .עליו ומציק לו ביתר שאת וביתר עוז ברגצמאונו מת

  ".י�אשר אי� מ, � הכתוב 'וצמאותהדגשי הווז.  אי� סיכוי למצא מי� בקרבת מקו�מי�' 'אשר אי�היתה שציאות המ
  

  ) ט יזדברים ( "ואתפש בשני הלחות ואשליכם מעל שתי ידי ואשברם לעיניכם"
אור אור אור אור "מבאר ה ?ו היוי והלא ביד,� אותשופ הוצר% לתעודמ, "הלוחות בשני ואתפש: "לא ברור מדוע אומר משה

משגת ה של משולא היתה ידו , משהשל  יו ידעלעלעלעלממממישראל היו הלוחות גבוהות בני חטאו הקדוש שלפני ש" החיי�החיי�החיי�החיי�
לומר שלא היו כ,  בידיאוולא אמר בשתי ידי , " שתי ידיעלעלעלעלושני הלוחות : "מהפסוק הקוד�ק וידמכ, לקחת אות�

, ה מהלוחותקדושההעגל הוסר כח את אחר שראה א% , עצמ�את בידיו ממש אלא גבוהות למעלה מידיו והיו נושאות 
  . בידו את הלוחות שולתפמשה הוצר% לכ� ו
  

  )א' דברים י(" אלי פסל לך' ה ההיא אמר בעת"
ה "ו של משה ושהייתו בשמי� במש% ארבעי� יו� וארבעי� לילה על מנת שהקבלתייע� כל תפ שספורנוספורנוספורנוספורנומבאר ה

  מעשה שהיו , אות� שבר משה ,של� כי תמורת הלוחותלא היה התקו� יכפר לבני ישראל על חטא העגל בכל זאת 
   . לוחות מעשה אד�דהיינו , "ל%פסל : "ה למשה"הקבי� אמר וקל&א

  

  ) יב'ידברים (" לקיך שואל מעמך- א' ועתה ישראל מה ה"
למשל , וראינו זאת במספר מקומות בתורה, היא לשו� ענווה" המ"המילה ש" ברכת חיי�ברכת חיי�ברכת חיי�ברכת חיי�"ב חיי�חיי�חיי�חיי� יוס$יוס$יוס$יוס$ רבינורבינורבינורבינואומר 
עירובי� (וידוע מהגמרא  , )יא' במדבר טז("  הוא כי תלינו עליומהמהמהמהואהר� " וא, ) ז'שמות טז("  כי תלינו עלינומהמהמהמהונחנו ": נאמר

לת ייא": התורה היאלפי ו , אד� שמגיס לבו ומתגאה אינו זוכה לתורהו, מקבל את התורהזוכה ואד� שהוא ענו  ש).דנ
 מבקש ממ% ה"קבהכלומר , "לקי% שואל מעמ%&א' מה ה" : זוהי הבנת הפסוק, א� כ%, )יט' משלי ה( "אהבי� ויעלת ח�

ומהשילוב  ,  דהיינו את התורה,תקבל ממנו במתנה את הח�, וא� אכ� תהיה ענו, יה ענושתהדהיינו , "המ"רק את ה
  . "נחמה"מקבלי� " המ" ו"�ח"מכלומר , של התורה והענוה

  

  )טז' דברים י(" ומלתם את ערלת לבכם וערפכם לא תקשו עוד"
לא תהא אזי כבר , "כ�ומלת� את ערלת לבבכ� ועורפ"שתקיימו שא� תגיעו למצב  "דגל מחנה אפרי�דגל מחנה אפרי�דגל מחנה אפרי�דגל מחנה אפרי�"מבואר ב

  ".לא תקשו עוד", כלומר ,ה"קבלכ� שו� קושיה על הנהגתו של ה
  

  )יז' דברים י( "וחדש חא פנים ולא יקשלא יאשר "
 פשרלהתו תרעלינו לואת לימוד התורה  חזקבצר וללטועני� שא� ברצוננו יש אנשי� הש מבריסקמבריסקמבריסקמבריסקז ז ז ז """"הגריהגריהגריהגרימר או

, "רצויי� מעשיה� אינ�"א% ברור הוא ש" כוונת� רצויה"שאולי , ואל אנשי�. שנצטווינו עליה�, אחרי�בתחומי� 
, שוחד'  'לא ישא פני� ולא יקחה"בשהק: וזה מה שאומר הכתוב .תמצוות על עברות באמצעות לחפ אפשר איו

   .אחרתה במצו קלבמקביל הוא יו, מסוימתבמצוה יהדר האד� ש, זההסוג ה מקבל 'שוחד' מה"קבאי� הכלומר 
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