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ָ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"
הסתכלו בשמי� שבראתי לשמשכ� שמא שנו את הסתכלו בשמי� שבראתי לשמשכ� שמא שנו את הסתכלו בשמי� שבראתי לשמשכ� שמא שנו את הסתכלו בשמי� שבראתי לשמשכ� שמא שנו את     ,,,, לישראל לישראל לישראל לישראל���� אמור לה אמור לה אמור לה אמור לה::::ה למשהה למשהה למשהה למשה""""אמר לו הקבאמר לו הקבאמר לו הקבאמר לו הקב, , , , האזינו השמי�האזינו השמי�האזינו השמי�האזינו השמי�""""

וזרח השמש ובא וזרח השמש ובא וזרח השמש ובא וזרח השמש ובא ''''    :::: כעני� שכתוב כעני� שכתוב כעני� שכתוב כעני� שכתוב???? שמא אמר גלגל חמה איני עולה מ� המזרח ומאיר לכל העול� כלו שמא אמר גלגל חמה איני עולה מ� המזרח ומאיר לכל העול� כלו שמא אמר גלגל חמה איני עולה מ� המזרח ומאיר לכל העול� כלו שמא אמר גלגל חמה איני עולה מ� המזרח ומאיר לכל העול� כלואואואואו    ????מדת�מדת�מדת�מדת�
???? זרעת� חטי� והעלתה שעורי� זרעת� חטי� והעלתה שעורי� זרעת� חטי� והעלתה שעורי� זרעת� חטי� והעלתה שעורי�???? זרעת� בה ולא צמחה זרעת� בה ולא צמחה זרעת� בה ולא צמחה זרעת� בה ולא צמחה???? באר� שמא שנתה את מדתה באר� שמא שנתה את מדתה באר� שמא שנתה את מדתה באר� שמא שנתה את מדתההסתכלוהסתכלוהסתכלוהסתכלו, , , , ))))קהלת אקהלת אקהלת אקהלת א((((' ' ' ' השמשהשמשהשמשהשמש

 ומה אלו  ומה אלו  ומה אלו  ומה אלו חומרחומרחומרחומרוווול ל ל ל  והלא דברי� ק והלא דברי� ק והלא דברי� ק והלא דברי� ק???? וחמור איני טוע� ואיני הול" וחמור איני טוע� ואיני הול" וחמור איני טוע� ואיני הול" וחמור איני טוע� ואיני הול"????דשה היו�דשה היו�דשה היו�דשה היו� ואיני  ואיני  ואיני  ואיני חורשהחורשהחורשהחורשהאו שמא אמרה פרה איני או שמא אמרה פרה איני או שמא אמרה פרה איני או שמא אמרה פרה איני 
את� שא� זכית� תקבלו שכר את� שא� זכית� תקבלו שכר את� שא� זכית� תקבלו שכר את� שא� זכית� תקבלו שכר , , , , ���� פורענות לא שנו את מדת פורענות לא שנו את מדת פורענות לא שנו את מדת פורענות לא שנו את מדת����מקבלימקבלימקבלימקבלי אי�  אי�  אי�  אי� ���� שכר וא� חוטאי שכר וא� חוטאי שכר וא� חוטאי שכר וא� חוטאי���� אי� מקבלי אי� מקבלי אי� מקבלי אי� מקבלי����שא� זוכישא� זוכישא� זוכישא� זוכי

        . . . . ))))מדרשמדרשמדרשמדרש" (" (" (" (וא� חטאת� תקבלו פורענות על אחת כמה וכמהוא� חטאת� תקבלו פורענות על אחת כמה וכמהוא� חטאת� תקבלו פורענות על אחת כמה וכמהוא� חטאת� תקבלו פורענות על אחת כמה וכמה
 יוצאי� מהקו המיוחד ינ�עיי� אינ� משתני� ממנהג� ואכל הדברי� הטבואומר ש המדרש תא רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר 

גו�כ,  מדת� וטבע�,�וקואת שה� שומרי� הוא משו�  האר�את והשמי� הכתוב את ר יזכהומה ש, והקצוב לה�
כ� כמו ו,  גבולו יחרב העול�שהואמקו החול הי� שאלו יצא , שלו ואינו יוצא ממדתוהחול קו את  שהוא שומר ,הי�

מדת� את  י�שנמ לאוכיו� שהדברי� הטבעיי� , שתנה כללתה� בעלי חיי� פעולת� כפי טבע� לא הפרה והחמור ש
המיוחד קו הלצאת מ לה� לאדת� ואת מ לה� לשנות ל שא, והשכר והעונש, בעלי השכל,לבני אד�חומר ול וטבע� ק

  .והמצוה התורה ,העבודהלה� שהוא קו 
  

  ) ו'דברים לב("  נבל ולא חכםעםתגמלו זאת ' הלה"
            ))))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�    $$$$     חכ� חכ� חכ� חכ�ולאולאולאולא, , , , ששכחו הטוב שעשה לה�ששכחו הטוב שעשה לה�ששכחו הטוב שעשה לה�ששכחו הטוב שעשה לה�    $$$$ נבל  נבל  נבל  נבל ע�ע�ע�ע�""""

פי כ, שהוא נופל מבני אד�משו� " ע� נבל"קרא וע� ישראל נ" נופל/נובל"במשמעות של " נבל" מפרש ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב
מטע� זה קוראי� . נושרי�/יה נופלי�שעל" נופלת עליה"שהכוונה , ) ל'ישעיה א( "כאלה נובלת עליהכי תהיו " :אמרשנ

ולפי פירוש זה  .) ח'שופטי� יד("  את מפלת האריהלראות" :כמו שאמר, נפלה לאר� ומתהמשו� ש" נבלה"המת לגופת 
 שהוא משל� " נבלע�", ?על הטובות שעשה עמכ�' א� זהו הגמול לה ה,"תגמלו זאת' הלה: "הבנת הפסוק היא כזו

 חטאת מה תפעל א�" :שנאמרפי כ, 'הלא לוהרעה הזאת את גמלו ה�  לנפש� כידעת  ל" חכ�ולא",  טובהתחתרעה 
הוא אבי" ' ה ,"אבי" אוהלא ה". )ז$ ו'איוב לה("  מה תת� לו או מה מיד" יקחצדקתבו ורבו פשעי" מה תעשה לו א� 

כעני� , "(ֵי" והיית "�ִי&" מ אות"הוציא' הרי ה, שמ" קני�כלומר  "קנ""והוא ג� , " אות" וגדל אותהולידאשר 
ויכוננו : " הכתובכלשו�יצר אות" וכונ� אות" ' ה, " ויכוננ"עש" הוא", ) כב'משלי ח( "קנני ראשית דרכו' ה"שנאמר 

  ) טו'איוב לא( "ברח� אחד
  

  )ט' דברים לב("  יעקב חבל נחלתועמו' כי חלק ה"
מש" מש" מש" מש" "מבאר ה". ומה יפה מאוד ירושתנו, ו ומה נעי� גורלנ,מה טוב חלקנואשרנו : "ת שחרית אנו אומרי�תפילב

יכול זה מה שהאד� מקבל לפי הגרלה ולא לפי ערכו ו" גורל"ו, ד� מקבל לפי ערכוהאזה מה ש" חלק"ש" חכמהחכמהחכמהחכמה
, ב� הגבירההיה ויצחק , הגר ,ישמעאל היה ב� השפחה:  אבינואברה�" היה אצל  כ. מערכוהיפ"שזה יהיה הלהיות 
אצל אבל . "זוהמה"הקיבל את  וישמעאל ,"חלק"בבחינת , "טוב"הולקח את ירר שיצחק בהוא בדי� ואכ� , שרה

ואילו ". גורל"בגדר את הטוב הוא שנטל יעקב ומה , רבקה, הגבירה היו שניה� בני ,יעקב ועשו, יצחק אבינו בניו
ל כ וי לכ� ה,)ר לו"ויק( " וכל בניו צדיקי�מהימטתו שליעקב : "כפי שאומר המדרשזוהמה הפסקה כבר ל יעקב צא

ומה ",  שיצחק בירר הטוב$" מה טוב חלקנו: "י� בתפילהמרואמה שאנו וזה . ירושהכ" טוב"בניו שוי� וזכו כול� ב
  .ל חי$ שכולנו שבטי ישורו� בחירי א$" ומה יפה ירושתנו",  שיעקב בירר הטוב כמו גורל$" נעי� גורלנו
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  הגיגים לשבת שובה
   )ב' לדברים (" ואלוקיך ושמעת בקול' ושבת עד ה"

ר אמב? מדוע הכפילות" ושמעת בקולו"הרי בוודאי יתקיי� " 'ושבת עד ה"לא ברורה כוונת הכתוב הלוא א� יתקיי� 
 "כלו כל הקיצי� ואי� הדבר תלוי אלא בתשובה"ל " על פי מה שאמרו חז"ב� לאשריב� לאשריב� לאשריב� לאשרי" יצחק הוברמ� בספרו ביר
א� תחזור בתשובה אזי , "לוקי"$א' עד ה"בתשובה " ושבת"קיי� לפי זה הבנת הפסוק היא שא� יתו, .)סנהדרי� צז(

  ."אלקי� בשופר יתקע' וה" :בושל שופרו של משיח ככתתזכה לשמוע את " ושמעת בקולו"תזכה ל
  

  )'תהילים לד(" סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו"
בני של השתדלות לאחר הו, ימי הסליחותבחודש אלול והעבודה בכל כיצד זה שלמרות : ת השאלהשאללא פע� נ
שי שי שי שי "מובא ב החת� סופרהחת� סופרהחת� סופרהחת� סופרמתר� ?  בומצב ללא שינוי מהותיהבאותו ה� בכל זאת נשארי� , דרכ�את ב יטהאד� לה
" קשה לה� לעקור את  במעשי� טובי� אי�רבומ, "עשה טוב"אד� משתדלי� בעיקר לקיי� את ההבני ש" לתורהלתורהלתורהלתורה

עשה "כ" לקיי� את האחר רק ו" סור מרע" יש להקדי� את התחילה" כי אול� סדר הדברי� הוא הפו, "סור מרע"ה
וישב ראוב� אל הבור והנה : " ומביא ראיה מראוב� שרצה להציל את יוס* מהבור אליו השליכוהו אחיו שכתוב."טוב

". י אביועסוק היה בשקו ובתעניתו על שבלבל יצוע": מפרשי " ורש) כט'ז לבראשית( "אי� יוס* בבור ויקרע את בגדיו
". סור מרע"אלא התחיל קוד� לפעול בכיוו� של " עשה טוב"כלומר ראוב� לא ניגש מיד להציל את יוס* בבחינת 

   .  להציל את יוס*בא כ"ורק אחר על מעשיו שובה קוד� לעשות תולכ� הל" ראוב� 
  

  " המלך הקדוש" 
 "המל" המשפט"ו" ושדל" הקהמ"אנו משני� בתפילה ואומרי� עשרת ימי תשובה בראש השנה ותפילות ב
הה ממעלת ו� גבת בנימעללמרות ש ,בני�ל שלא בדרגה ו, י� למל"דעבבדרגה של אנחנו היא שברי� דמשמעות הו

" וב לו עמ"טכי  ": עבד עברי�בעניי שנאמר המל דברי הגמרא עעל פי  רבי שלמה קלוגררבי שלמה קלוגררבי שלמה קלוגררבי שלמה קלוגר זאת מסביר? מדוע, עבדי�
"  עברי כקונה אדו� לעצמודכל הקונה עב... עמ" במשתה, עמ" במאכל"א הי" עמ"" שכוונת הכתוב ב)זט 'וטברי� ד(
רבי שלמה רבי שלמה רבי שלמה רבי שלמה לכ� אומר  ).ביצה טז(" � קצובי� לו מראש השנהדכל מזונותיו של א"של "איד" אמרו חזומ. ).קידושי� כ(

זכות די נו לשמא אי�  חששברווח ויש מזונותינו לכל השנה את שיקצבו לנו בראש השנה אנחנו וחפצי� היות , קלוגרקלוגרקלוגרקלוגר
פי כ, ברווחלכ� עליו לתת לנו את מזונותינו , יובדעכלומר אנו , "מל""ה "מכני� את הקבאנו בימי� אלו לכ� , לכ"

  .    העברי שלודוחייב לתת לעבשהאדו� 
  

  )'מתוך הסליחות(" ני כי רב הואווסלחת לעו"
הוא משתדל  ותוהצטדקבהרי הוא , סולפיירוצה ללכת אליו וו, אד� חוטא כלפי חברור שאכשעול� הוא כו של דר

אנו מגדילי� , "כי רב הוא"על העוו� עומדי� ומתפארי� אנו ואילו כא� , ווחומרתהחטא להקטי� בפני חברו את גודל 
נתאר , לדעתו מדובר בציור אחר של המצב,  ביאור אחר המסביר את השאלההמגיד מדובנאהמגיד מדובנאהמגיד מדובנאהמגיד מדובנאמבאר ? מדוע, את העוו�

הוא מתאר את  יאזבעל חובו להתפשר ע� וכאשר הוא מגיע ,  כס* למלווהוב הרבה מאדחיישגדול לעצמנו בעל חוב 
חייב לו יסכי� להגיע  כדי שהאד� שהואוזאת , ואי� לו רכוש שאפשר לקחת ממנומאוד מצבו שהוא בעל חוב גדול 

אנו , "י כי רב הואלעוונ וסלחת",  זההטועני� טענהה "באי� אל הקבג� אנו . איתו להסדר החוב בתנאי� קלי� יותר
ל ע  מחל לנו,"ת לעווניסלחו" ,מתחנני�מבקשי� ואנו לכ� ו, בעוונות ובחובות עד למעלה ראשכל כ" עי� ושק

  .חובנו גדול, "כי רב הוא", במדת החסד ובמדת הרחמי�להסדר עמנו עוונותינו הגע 
  

  )'מתוך הוידוי(" על חטא שחטאנו לפניך בצרות עין"
 בתשובתו .והמשיל אות� לעלוקות, חזרי� על הפתחי�מה על אות� עניי� המגיד מקאמני�המגיד מקאמני�המגיד מקאמני�המגיד מקאמני�עשיר אחד התרע� בפני 

 אלא היית "עלוקות"� בש�  הענייולא היית מכנה את, ה" הקבההנהגההיית מבי� את דרכי א� : המגיד לעשיראמר 
היא , וחה לעניי�כל דלת שאינה פת[ "פתיחא לאסיא, כל תרעא דלא פתיחא לעניא": מדרשהלוא נאמר ב, מודה לה�
את הכס* א� כ" חייב הוא להוציא , פסיד סכו� מסוי� של כס*נגזר על האד� להבשמי� , כלומר. ]האופתוחה לרפ

מאשר , "עלוקות"ה, א� לא טוב יותר שית� אותו בדר" טובה לעניי�ה, שבשמי� החליטו שהוא מיותר בעבורו
 ? על רופאי� ותרופות� בדר" קשה וכואבת אותלהוציא
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