
  
  

  

 'ז שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )כה' דברים ג(" אעברה נא ואראה את הארץ הטובה"

לא "' ו במי מריבה על ידי ההלוא נאמר ל "אעברה נא ואראה את האר� הטובה"' על מה הסתמ	 משה בבקשתו מה
, ידוע מחוקי המלוכהעל פי ה" מש	 חכמהמש	 חכמהמש	 חכמהמש	 חכמה"מתר� ה?  כלומר שהוא לא יכנס לאר�) יב'במדבר כ( "תביאו את הקהל הזה

 למשה אמרנכ� במי מריבה או. ומנממשלה מההסרת השררה ושבי� העונשי� שנית� להטיל על מושל שחטא זה 
�היה צרי	 למות על מנת לכפר על החטא , שלא היה מנהיג, אהרו�. ) יב'כבמדבר ( "לא תביאו את הקהל הזה "ולאהרו

, א	 משה, ) כד'במדבר כ( "כי לא יבא אל האר� אשר נתתי לבני ישראל על אשר מרית�", במי מריבה לכ� נאמר במיתתו
, ריבהעל חטא מי מעל מנת לכפר הסרת הממשלה וההנהגה חשב שיש די ב, שהיה הרועה כצא� עמו, מנהיגהשהוא 

ינחילנההוא  "יהושעו, מנהיגכלומר אעבור כאד� פשוט ולא כ, "אעברה נא ואראה את האר�"לכ� התפלל משה 
  .  בעצמי ואהיה כשאר ישראל הבאי� לאר�"אעברה נא"? ואילו אני, "אות�

  

  )ג' דברים ד(" בבעל פעור'  את אשר עשה ה הרואותעיניכם"
שחטאו בעבודת בעל האנשי� אות� ש "בעל פעור"על מה שקרה בראל שהכתוב מאיר את עיני יש" ספורנוספורנוספורנוספורנו"אומר ה

 אל בנות ויחל הע� לזנות "אמר שנבלבדע� בנות מואב לזנות היתה נת� וכוכל  אתחלה אל מלזהפעור לא התכונו 
: מפני החשש הזה של עבודת אלילי� אסרה התורה להתחת� ע� האומות שנאמר שיפל ע# וא )א' במדבר כה(" מואב

כי כל האיש אשר "פ	 יזה לא יקרה והנה קרה ההחשב שלו כל אחד מה� ) טז' שמות לד( " בנותיו והזנו את בני	וזנו"
  .י	קל%א' שהשמידו הלכ�  זרההכשל בעבודה למעצמו שמר הצליח ואחד מה� שאפילו  אי� " בעל פעוראחריהל	 

  

  )ו' דברים ד( "ון הגוי הגדול הזהבואמרו רק עם חכם ונ"
חכ� "כתוב  ילו כא�וא "אי� נבו� וחכ� כמו	"אמר נפרעה שאצל  זזזז""""הרמהרמהרמהרמבש� " מראית העי�מראית העי�מראית העי�מראית העי�" מביא באאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד

�, חקירות למודיותמקור חכמת� הוא מ, תורהאת חכמת ה לה� י�אומות העול� אומתר� ש ?מדוע ההבדל" ונבו
בחקירות  )מלשו� תבונה (בתחילה מתבונני�ש, "נבו� וחכ�"אומרי�  ולכ� ה�, חברו כמה ספרי�חקירות אלו ומ
ספרבהחכמה את ישראל יש לא	 . "נבו� וחכ�"  אומרי� אומות העול�כ	ומשו� , חכמהה יספרקבצי� אות� בומ

   ."ע� חכ� ונבו�"� שה ישראלכ	 נאמר על ומשו� , את מקבלי� את התבונה ממנהו. תורה
  

   )טז' דברים ו("  כאשר נסיתם במסהלהיכם-א'  תנסו את הלא"
אמר ויה "הקבאת ינסה האד� דהיינו שלא , על תנאי' יעבוד את השלא את האד� זהיר  שהכתוב מנו בחיינו בחיינו בחיינו בחיירבירבירבירביאומר 

שיגמור בלבו צרי	 אלא ,  מספק'ה את דו ראוי לעבשאי�לפי , "יני עבודתיעני בצליחאואראה א� ' האת אעבוד "
 אל האד� צרות ומקרי� ויעשיג� שהרי פעמי, לא יצליחא� יצליח בי� א� עבודה שלמה מאהבה בי� '  את הדולעב

נות� הכתוב דוגמה מעבר� .  אי� ראוי לנסותולפיכ	, במשפטהוא הכל שו להאמי� ילע ו'האת והוא עובד ג� כאשר 
' היש ה" מי� ואמרו ובקשכאשר ברפידי� ה "ש� ניסו בני ישראל את הקב, "כאשר נסית� במסה"מר וואשל ישראל 

הנסיו� היה שא� ית� לה� מי� ו, "'על ריב בני ישראל ועל נסות� את ה: "ה נאמרעל זו, )שמות יז("  א� אי�בקרבנו
 �, הותר הנסיו�רק במדת הצדקה  .קרא ש� המקו� מסה ומריבהנשהרי על זה ,  ילכו אחריולאילכו אחריו וא� לא ית

  . )מלאכי ג(" צבאות'  אמר הבזאתהביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טר# בביתי ובחנוני נא "שנאמר 
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  )כד ג׳דברים ( עבדך את להראות החילות אתה
 מאה ב� היה כבר כשהיהשג�  רבינו משה הקדוש לומד מהפסוק על גודל ענוותנותו הגדולה של הבעל ש� טובהבעל ש� טובהבעל ש� טובהבעל ש� טוב

 עתה רקכאילו  עצמו את החזיקעדיי� ,  אליהלהגיע יכול אשה שילוד ההמדרג לשיא הגיע כמעט וכבר שנה ועשרי�
   .בהתחלה רק עדיי� שהוא החזיק "עבד	 את להראות החלת אתה" אמר ולכ� ',ה בעבודתוא מתחיל את דרכו ה

  

  )כו 'גדברים ( "הזה בדבר עוד אלי דבר תוסף אל לך רב אלי' ה ויאמר"
    """"עבדו לעול�עבדו לעול�עבדו לעול�עבדו לעול� ו ו ו ו............חפשיחפשיחפשיחפשי    אצאאצאאצאאצא    לאלאלאלא    בניבניבניבני    ואתואתואתואת    אדוניאדוניאדוניאדוני    אתאתאתאת    אהבתיאהבתיאהבתיאהבתי    העבדהעבדהעבדהעבד    יאמריאמריאמריאמר    אמוראמוראמוראמור    וא�וא�וא�וא�''''    ::::בתורת	בתורת	בתורת	בתורת	    כתבתכתבתכתבתכתבת    הההה""""הקבהקבהקבהקב    לפנילפנילפנילפני    משהמשהמשהמשה    אמראמראמראמר""""
. . . . """"''''הזההזההזההזה    בדברבדברבדברבדבר    עודעודעודעוד    אליאליאליאלי    דברדברדברדבר    תוס#תוס#תוס#תוס#    אלאלאלאל    ל	ל	ל	ל	    רברברברב''''    הההה""""הקבהקבהקבהקב    השיבוהשיבוהשיבוהשיבו, , , , ידי	ידי	ידי	ידי	    מעשהמעשהמעשהמעשה    כלכלכלכל    ואתואתואתואת    בני	בני	בני	בני	    ואתואתואתואת    ת	ת	ת	ת	אואואואו    אהבתיאהבתיאהבתיאהבתי    ואניואניואניואני, , , , ))))הההה    ''''כאכאכאכא    שמותשמותשמותשמות((((
        ).).).).מדרשמדרשמדרשמדרש((((

את  בארמו .משה של לטענתו ה"הקב השיבש תשובהה נתבולא מ ,שלכאורה "התורההתורההתורההתורה חנוכתחנוכתחנוכתחנוכת"ב העשילהעשילהעשילהעשיל    ביביביבירררראומר 
 ).כב קידושי�( "וישנה שיאמר עד" )ה' שמות כא( "העבד יאמר אמור א�" :על הפסוק התשובה על פי המובא בגמרא

נית�  הזי לפ. "אצא לא" פעמי� שתיולומר לחזור על דבריו  צרי	 שהעבד "אמר יאמר"הכתוב ל מ"למדו חז כלומר
 עוד אלי דבר תוס# אל" ה" פע� אחת אומר לו הקב"לא אצא" למשה אחר שאמר משה ה"הקב תשובת את בי�לה

 את "יאל�"על דבריו זה יחזור פע� שנייה  שא� כיו� ,� שנייהפע "לא אצא"דהיינו אל תחזור ותאמר , "הזה בדבר
  ."תוס# אל"ה לכ� בקש ממשה "התאי� לקב לא וזה ,י�חיב ורילהשא די�ה יפ לעה "הקב

  

  )ט' דדברים (" מאד נפשך ושמר לך שמרה רק"
, "ל	 השמר", סוק את ההבדל שצרי	 להיות בהתייחסות של האד� אל הגו# ואל הנפשלומד מהפ" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה

 אשר, הנפש שמירתונה היא לכושה, "נפש	 את ושמור"ואילו  "מאד" כתובב זכרוה לא, הגו# לשמירתהכוונה היא 
    ". מאוד" � הוסי# הכתובלכ, הגו# בשמירתאשר מ יותר זהרילה האד� צרי	 בשמירתה

  

  )לב' דברים ד( " אשר היו לפניךראשונים לימים נא שאל כי"
�""""הרמבהרמבהרמבהרמבמסביר ���למחול '  שההפניה הזו להיסטוריה של ע� ישראל היא על מנת להסביר ולתר� מדוע אי� בכוונת ה

והשחת� ועשית� פסל ", תמונההו פסלעשיית ה ועלחטא� בעבודה זרה  על �הלאת אפו  ארי	הוללע� ישראל 
 ע�ה התנהג "כי א� נתבונ� בהיסטוריה של ע� ישראל נראה שהקב, )כה' דברי� ד(" 'התמונת כל ועשית� הרע בעיני 

 למע�, "האש מתו	 מדבר י�קל%א קול" לה� השמיעה "הקב, מעול� ישראל באופ� שלא עשה זאת ע� שו� גוי אחר
 באותות במסות יגו מקרב גוי"ה לקח את ע� ישראל "הקב,  את דרכ�שחיתוי ולא אותו וייחדו �הפני על יראתו תהיה

 אחד הוא "י�קל%הא הוא' ה"ש לדעתוהבנו , זה כלאת  נובעינינו ראיאחר שו. לזולתו עבדוי שלאכדי " ובמופתי�
 הרא	 האר� ועל", השכל מוסר בזהכדי שתלמד  "קולו את השמיע	 השמי� מ�"שהרי . מלבדו עוד ואי� אחד ושמו

אי	 מלאכ� לבכ� לעבור , אחרי כל זאת, "האש מתו	 שמעת ודבריו", השמי� לב עד בוערתשהיא  "הגדולה אשו את
  ?אי	 את� מצפי� שאמחל לכ�? תמונהולעשות פסל וכל ' על דבר ה

  

  )ה 'הדברים (" וביניכם' ה בין עומד אנכי"
�' ה בי� עומד" ,האד� של" אני"הדהיינו  ,"אנכיות"במוב� של " אנכי: " היה מפרש את הכתוברבי משה מקוברי�רבי משה מקוברי�רבי משה מקוברי�רבי משה מקוברי

הוא , שלו" אני"ה שלטו� חתת נתו� שהאד� זמ� כלכי . וביניכ�' ה בי� עומדתש המחיצהמהווה את  אוה, "וביניכ�
  . לוקות%הא דערי� את עצמו לה מסוגל אינו

        

   )ה 'דברים ו( "מאדך ובכל נפשך  ובכל לבבך בכל לקיך-א 'ה את ואהבת"
. תורתואל ו' ה אל מתקרבהוא  אז דומהוכ עני, חולה נהיהמזדק� או  אד�ר שאכש העול� דר	ש "סופרסופרסופרסופר    חת�חת�חת�חת�"האומר 
 מאהבה ולאשל האד�  ופחד מיראה הנבע התקרבותהכל  שכ�, 'לה תואהב על מוכיחה אינה זוה תהתקרבוהשאלא 

, בממונו ושל� בגופו בריא בעודו' ה את עובדר האד� שאכ היא מאהבה 'ה תדובלע הטובה ההוכחה. ' להאמיתית
 ב	ילכאשר '  התעבוד א, "מאד	 ובכל נפש	 ובכל לבב	 בכל לקי	%א 'ה את ואהבת" שאמרהכוונת התורה כ יהווז

 �   . ' האהבת מתו	 היא ת	עבוד שאכ� חמוכ אז, ביד	 ממונ	כאשר ו, 	וחותיכ במיטב ואתה, וחזק של�עדיי
        

   )י' דברים ז(" להאבידו פניו אל לשנאיו ומשלם"
הכתוב  אומראילו בהמש	 ו, רבי� לשו�ב "שונאיו"מדוע אומר הכתוב בתחילה , הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"שואל ה

את  לרשע של�אשר אינו מ, ה"ומתר� שמפסוק זה נית� ללמוד על אר	 אפו של הקב? יחיד לשו�ב, "להאבידו"
 לו אי� שבזה בו כיוצא ממנו הבאזרעו  ג� אלא, שונא בלבד הוא לאש אהוררק לאחר שהוא  אלא פניו אלעונשו 

 זרעואילו ו הוא אלא שונא יהיה לא א� אבל ,בי�ר לשו�ב "לשונאיו ומשל�"על זה נאמר ו,  לתק� את מעשיותקוה
  .הב� מזכה את האב שלא יענש, )קד סנהדרי�( "אבא מזכה ברא"אזי לפי הכלל ש שונא יהיה לא ממנו הבא
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  : לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 .נעם אברהם בן רויטל, ישראל בן נחמה, אליהו בן אסתר, א בן שרה"ג משה חזקיהו שליט"הרה


