
  
  

  

 'ז שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )א' דברים א("  פארן ובין תופלבין"
וזאת מפני , "�בי� המיצרי"דהיינו ימי  , באב' בתמוז לט'בי� יזמבאר שהפסוק מרמז על התקופה ש" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה
,ליל תשעה באבשל בכיה לדורות בו ה הקבעווהנ� ימרגלי� אשר בו בכו בכיה של חהמעשה מזכיר את  "פאר�פאר�פאר�פאר�"ש
, הזולשו� במספר מקומות שהכתוב מדבר על עבודה זרה בנו אמצשכ�  , עשואשרהעגל מזכיר את חטא  "תופלתופלתופלתופל"ו
"טחי תפל"וכ� )  יד'איכה ב("  ל� שוא ותפלחזו נביאי�"� וכ ) יג'ירמיה כג( " הנבאו בבעלתפלהתפלהתפלהתפלה ראיתיובנביאי שומרו� "
'זבי לדורות כי ההוקבעזו אבני� שבירת  הלוחות ונשתברו בתמוז ובו ביו� 'היה ביזידוע שחטא העגל ו )יא 'יגיחזקאל (

מו כ "רוב! בי� המשפתי�"ישראל ע�  אלו ותגבולשני י� תקופה זו שב וב.בתמוז הובקעה חומת העיר ואבניה
אויב ההצלה מפני עקת ישנ� שתי אפשרויות לבדר� הטבע כי  ) ג'איכה א(" כל רודפיה השיגוה בי� המצרי�: "שנאמר

דביקות ל הגור� "י�קל# א'ואהבת את ה: "� את הכתובמקיימיוכל הדבקי� בו את המציל ה "קבהמצד השגחת או 
�פילו אאאזי  "איש את רעהו יעזורו" �אש "ואהבת לרע� כמו�: "את הכתוב �מקיימי �מצד הטבע כשהו א', בה

בדו יא, באב' יז תמוז וט, לוהלזמני� � בשני הא. להצלה הטבע בדר�יש תקוה כל מקו� סר מה� מ' הה� חוטאי� ו
', להעור$ פנו ה ואחור בו ביו� נזורו ,העגלבו את עשו יו� ש , בתמוז'כי ביז, כאחד חבלי ההצלה שניאת ישראל 

ת  מפאת השגחבאהשההצלה את אבדו בכ� אחור ובני ישראל  כ� נזורו , לאחוריוכת ללשדרכובחודש שמזלו סרט� 
: ו שכתובישראל כמבני שנאת חנ� בה של מדה נולדה ביו� בו ,היה מעשה המרגלי�בו  ,אבב'  ובט.ה"הקב

)ש דברי�"ילקו( "י� רחמ� מה דבלביה עלעלמה דבלב� "י " רשפירשש ) כז'דברי� א("  בשנאת ה אותנו הוציאנוותאמרו"

טעו לומר ה�  מאחר ש, ועוד.ה" אות� ג� הקבשונאמאחר שכל אחד מה� שונא את חבירו כ� מסתמא ש סברו �כי ה
מדה נולדה הצרה זו מו,  ישנא את חבירואחדזה שכל את  ודאי טבע העני� מחייב �כ�  אות� בחנ� אשונאה "שהקב

 ובבית , בי� נשיאי ישראלחנ�ה שנאת ת כי בבית ראשו� הי,ישנאת הבית הראשו� והבית את ה החריבה אשררעה ה
 כי כל אחד דמיונו ,אריהזה היה בחודש אב שמזלו דבר  ו)'יומא ט(מובא בגמרא  כישראלשני פשה הנגע בי� כל ה

 אחד סומ� ועוזר ואי�כי א� אי� אהבה ביניה� השניה  אבדו ג� ההצלה הטבעית בכ�וכאריה יכסו$ לטרו$ את חבירו 
גדר מזה "ה� בבחינת  באב ' בתמוז וט'זיות גבולשני הצא שיו .) ב'עמוס ז( "הואמי יקו� יעקב כי קט� ודל "בירו לח

ומוכיח את בני משה וכעת בא ". כל רודפיה השיגוה בי� המצרי�" לפיכ� " ושמאלימי�אי� דר� לנטות " ו"וגדר מזה
 ומעשה "פאר�" מצד מעשה ,"בי� המצרי�" ,אלות הוגבולהראו את� עומדי� בי� שני : כאומרבתוכחה זו ישראל 

 כי ,בכיה לדורותל יקבע לה� "פאר�" של מעשהה כי א� לא ישובו אז ,� לתשובה אות לזרזכדיאמר זאת ו ".תופל"
 יסבבו "תופל" באב ובמעשה ' גלו בטבאמת הקדושה על כ� יהיה דינ� לגלות ממנה כאשר באר!המרגלי� בו מאסו 

  . ו$ אות�רדיוכל לאויב כל  ירבצו בי� המשפתי� וה� וביני, בתמוז'זביבקיעת העיר את 
  

  )ה' דברים א("  את התורה הירדן בארץ מואב הואיל משה בארבעבר"
זו  ההיתובערבות מואב בני ישראל חדלו לנוע ולנוד וחנו אחר ששהעיתוי לדבריו של משה נקבע ל "ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה

. את הירד�לעבור' את אישור השיג יכולת להונואש מהלהכנס לאר! � התחנלאחר שמשה המסע האחרו� וה מחני
משה את שהתחיל לפני ו, ספק אחרי מותוה� שיפול ב משה שחש �מהאת הנושאי� לבאר משה הואיל , ובדבריו

ואה עתהללו כ הבאור והאזהרות ת א�יצרהדבר שמ שה� אמר ל,קצת המצותמעל ישראל  אשר בו הזהיר ,אוריבה
  .  למע� ישמרו מזה מכא� ולהבא,� בשעת מעשה אותלא יוכל להזהירהוא מפני שה� עוברי� לאר! בלעדיו ו
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  )ח 'אדברים ( "ראה נתתי לפניכם את הארץ באו ורשו את הארץ"
ואחר . מתנהבהיא האר! ת קבלהיינו ד, "אמר %ראה נתתי לפניכ� את האר!נתחילה ב, ישנה סתירה בפסוקלכאורה 

שונה מדי� מתנה% "די� הלא  ,אאאא""""גרגרגרגרההההשואל . ירושהקבלת האר! היא מדי� היינו ד "%באו ורשו את האר! נאמר כ�
. טחה שניתנה לאבות מחמת ההבההית, ישראלעיקר נתינת האר! לששאמנ� ומתר!  ?מדוע נאמרו יחד%ירושה% 

אלא שלא . גדר %ירושה%וזהו  )ו# ה'דברי� ט(  ולמע� הקי� את הדבר אשר נשבע ה' לאבותי�%...לא בצדקת�" :כתובכ
  .דווקא לה� לכ� היתה ה%נתינה%, ורק מפני שדור המדבר היה דור דעה, איזה דור יזכה בירושת האר! הובטח לאבות

  

  )טז 'אדברים ( " בין אחיכםשופטיכם בעת ההיא לאמר שמוע וה אתצוא"
 ?היה הדיבורלא משנה מתי , צדקמשפט לקיי� ה מצוהלגבי שהרי ,  נראות מיותרותבעת ההיא%התיבות % ,לכאורה
שעה שבישר ה באותה ,"בעת ההיא"היה דווקא  "%ואצוה את שופטיכ�שהציווי מדגיש משה  ש הירש הירש הירש הירשררררש%ש%ש%ש%ררררההההמבאר 

מינוי לומה הקשר בי� ירושת האר!  .דייני�העל מינוי ציוה אות� באותה השעה ג� , הקרובה לאר!ה כניסהלה� על 
, החוקי� הרגילה את מערכת מפקיעהשלטו� , מהחמלשל כאשר מכריזי� על מצב , בנוהג שבעול� ,אלא ?דייני�

זמ� ב. בעת מלחמה פריעעלולי� לה בעת שלו� י� וישרי�שטובחוקי� כי ,  חירו�� לשעת חוקי מערכת שלמפעילו
יש לחזק , דוקא בעת שמתכונני� למלחמה, אצל ישראל אי� הדבר כ�א�  .במדת היושרלהקפיד לנהוג אי� מלחמה 

 ,זה שנלח� לנוהוא , מלחמה% %ה' איששהיות . הדי� המופקדי� על ביצוע ושמירת חוקי התורה � של בתיחכואת 
  .להתחזק בשמירת חוקי התורה מלחמה עלינובוא� ברצוננו לנצח 

  

  )כד' דברים א("  ויעלוויפנו"

 לומר לפניכ, דר� שהיו בההפנו מהיא לרמז שהמרגלי� " ויפנו"הקדוש שכוונת הכתוב " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�" האומר
, ) ג'במדבר יג(" אנשי�כל� : "פי שמעיד עליה� הכתובכ, צדיקי�כול� יו ההריגול אליה ה� נשלחו  שליחות השהתחיל

  . הרשיעו ופנו מדר� השכלה�  וזהללכת בשליחות את דרכ� שהתחילו יד לאחר מאילו כבר ו
  

  )לז' דברים א(" בגללכם'  בי התאנף הגם"
'  היה בגלל מריבת� ע� ההיא לומר שהעונש שאירע למשה ואהרו�" בגללכ�" שכוונת משה באומרו ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבאומר 

א תרו! נוס$ לעונש של משה ואהרו� הו. ) יג'כבמדבר (" 'רבו בני ישראל את ה אשר  מי מריבההמה: "כלשו� הכתוב
וכל זאת היה   נצטווכאשראל הסלע ו דברהסלע פעמי� ולא את הכו היה שה� על משה ועל אהר� ' של ה כעסשה

, ) נא' לבדברי�(" על אשר לא קדשת� אותי בתו� בני ישראל: "הכתוב מה שאמר הוזו, והע� הרהר בדבר, לפני הע�
  . לעיניה�שמי� תקדש כבוד הבני ישראל לא הדבר התרחש בנוכחות מפני שהיה העונש כלומר 

  

  )מד' דברים א(" ויכתו אתכם בשעיר עד חרמה...  ההוא לקראתכםויצא האמרי הישב בהר"
ומתר! שמשה  ? כאשר הוא מזכיר את האמוריהעמלקישה ג� את מדוע לא מזכיר כא� מ" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"שואל ה

העמלקי ולא הזכיר לה� את , שני מלכי האמורי בחרבאת שהרגו כ� שלא יפחדו כעת ממבקש להרגיע את בני ישראל 
וכמו שהזכירו , הרצועה שלקו בכי העמלקי הוא בבחינת , ויפחדו מפנימשו� שמהעמלקי כ� רצה משה שבני ישראל 

 ,לפי שנכוו בעמלק כבר: "י" ואומר על כ� רש) כט'במדבר יג( "עמלק יושב באר! הנגב": את העמלקי באמר� המרגלי�
ש� ויקרא : "שנאמר עליה" עד חרמה"ומשה רומז על המלחמה ע� העמלקי באומרו ". ליירא�הזכירוהו מרגלי� כדי 

   .)ג' במדבר כא( "המקו� חרמה
  

  )כה' דברים ב(" םי העמים תחת כל השמיהיום הזה אחל תת פחדך ויראתך על פנ"
אצל משה מדוע  אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידשואל . שעמדה ליהושע שעמדה חמה למשה רבינו כמול במדרש למדו מהפסוק "חז

כיו� מתר! שו? היטב ארובומבפירוש גדול הנס הגדול יהושע נכתב אילו אצל ברמז ורק אלא  הדבר בפירוש לא נכתב
 השמענשהשמש גדול כ�  כלהרי שאי� זה נס  "פני משה כפני חמה"ו שאמרו שמש כמ  בחינתואמשה רבינו הש

שלט יהושע זהו שבח גדול ש, "כפני לבנה פני יהושע"שהוא למטה מהשמש כמו שאמרו  יהושעאצל אבל . ועמדה
   .א למעלה מבחינתוישה על השמשג� 

  

  )ל' דברים ב(" להיך את רוחו ואמץ את לבבו-א'  הקשה הכי"

פרעה וסיחו� גו� רשעי� גמורי� כרק כאשר מדובר בה "הקבת אצל נאמר" 'קשה הה"ו הלשו� הז ש בחיי בחיי בחיי בחיירבינורבינורבינורבינוומר א
ה "הקבלכ� ,  בווומרד'  נגד הוכיו� שה� בא,  דרכי התשובה�מהנעות מעד כדי כ� שנ תחייבוהכבר ה� שמצד רשע� 

ג� אצל פרעה לא ו, לעשות זאת  ביד�� אי� מספיקיתשובה מדרכ� הרעה בלחזורירצו א� מחזק את לב� שאפילו 
ויכבד לב ", "ויכבד לבו", "לבוויכבד " "ויחזק לב פרעה"שהזכיר ארבע פעמי� רק אחרי  "לב פרעה' ויחזק ה"נאמר 
  . כלומר רק אחרי שפרעה הרשיע מעצמו" פרעה
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   Yossef.Benhamo@gmail.com :ל" או בדוא052-3268315: טלפוןניתן להפנות לוהערות ות האר

  : לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 .נעם אברהם בן רויטל, ישראל בן נחמה, אליהו בן אסתר, א בן שרה"ג משה חזקיהו שליט"הרה


