
  
  

  

 'ח שנה                          
 

  
ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )כה' דברים ג(" והלבנן הזה הטוב ההר הירדן בעבר אשר הטובה את הארץ ואראה אעברה נא"

בני כל יושבי כנע� כדי שאת להכרית לעבור על מנתהיא  "נא אעברה: "שכוונת משה באומרו" ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה
טובה האר� ברכתי שתהיה תועיל  ,עיני בה לטובהאת את� בכ� ש, "את האר� הטובה ואראה", ישראל לא יגלו ממנה

ה סירב לבקשתי והיה זה "הקב, כלומר )כו' דברי� ג(" למענכ�בי ' ה ויתעבר: "מוסי� משה ואומר, לישראל לעול�
כבר א� היות ו, שלא תגלו ממנה לעול�אר� ולקיי� אתכ� במשו� שכל תאוותי היתה  ,עבור טובתכ�, "למענכ�"

  .לכ� סירב לבקשתי, מהאר� ולהגלותכ� לאר� אחרת �כלזרותבכ� נשא ידו ה "הקב
  

  )כה' דברים ג(" והלבנן הזה הטוב ההר הירדן בעבר אשר הטובה את הארץ ואראה אעברה נא"
        ))))מדרשמדרשמדרשמדרש" (" (" (" (זריהזריהזריהזריה''''� ע� ע� ע� ע''''לעזר בלעזר בלעזר בלעזר ב''''אאאא    ביביביבי''''אותיות ראותיות ראותיות ראותיות ר    ,,,,אעברהאעברהאעברהאעברה""""

רבי העשיל רבי העשיל רבי העשיל רבי העשיל מבאר  ?לרמזהמדרש תמוה מה בא לכ� " רבי אלעזר ב� עזריה"לבי� " אעברה נא"לכאורה אי� קשר בי� 
של יהושע להיות ה שעתו שכבר הגיעשאר בחיי� למרות משה ביקש להיובא במדרש שמהעל פי  """"חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורה""""בבבב

בקודש ולא  �מעלי" :ה"השיב לו הקב. ללמוד תורהוהיות רק כנשיא הישאר ולא� על פי כ� רצה משה ל ,מל�
זוהי הורדה במעלת� והכלל  ,ה רק נשיאתהיבקשת� וא� כ ,נשיאהיית מל� והיית , ב� היו שתי מעלות. "�מורידי
רבי ולמדנו זאת מ ,היתה הגיונית וראויה להתקיי�שה אפשר להראות שבקשתו של מולכאורה . "�אי� מורידי"הוא ש

. "�בקודש ולא מורידי �מעלי"שרצו להעבירו מכהונת הנשיא ונמנעו משו� הכלל ש .)ברכות כח( אלעזר ב� עזריה
 ,שבת אחתרבי אלעזר ב� עזריה דרש בשבתות ודרש שתי רב� גמליאל לסידור שבו  שהגיעו ,בסופו של דבר ,ראינוו

. הורדהאי� זה נחשב לו קצת קדושה  הכיו� שנשארשהדי� הוא שאלא על כרח� צרי� לומר ? כיצד זה הורידו אותו
אינה  חלקיתהורדה מרבי אלעזר ב� עזריה שוכח ההרי ש ,ה טענת משה רבינו טענה מעולהתהי ,לפי זה ,א� כ�

של  וה טענתתכ� היאמנ� . הורדהנחשב נשיא ואי� זה רק לחיות ולהיות להמשי� יכול משה א� כ�  ,הורדהנחשבת 
  . � זה מחייב ולכ� בקשתו לא התקבלההדי� איצד משה אבל מ

  

  )ו' דברים ד(" רק עם חכם ונבון ואמרו"
גדול כל כ� חידוש האי�  ,ומלחמות הושרריני עושר וכבוד יבענ עסוקי�ה ,העמי�שאר כל אצל ש "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה

אשר באופ� כללי ה�  ,ישראל אבל ,חכמותשאי� ה� מתעסקי� בענייני� רוחניי� משו� שרחוקי� ה� מענייני ה
ובחיקו " "היא שמלתו לעורו", החכמהרק כל עניינ� הוא פחותות הללו והתעסקויות הנעדרי� מכל המנותקי� ו

בטלי� הבדברי� אלו להתעסק כ י�חכמוזקני� � זה מכבוד� של אי ,בחכמות רקכל היו� הוא וכל עסקיה�  "תשכב
 שאראות� מלמעט  "רק"לשו� י כוונת ההווז. לנו י�עוידשאינ�  סודותה� מתעסקי� הדברי� כמוסי� ואלא , הללו

   ".חכ� ונבו� ע�" �ה שהז "רק"אלא מות ילומר שאי� בה� שלומות שלהיני יענ
        

  )כו' דברים ה(" יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי מי""

הוא יכול לדאוג , א� זהו רצונו? הלוא הכל בידיו ובאפשרותו לשלוט בלבבות? ה"מה מקו� למשאלה זו של הקב
ה "ה לשלוט בלבבות של בני האד� אלא שבחסדיו המרובי� נת� הקב"שאמנ� בידו של הקב ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר . לכ�

" שמי�הכל בידי שמי� חו� מיראת : "ל"כפי שניסחו זאת חזו, רשע ואצדיק ברצונו להיות חליט א� אד� להלרשות 
  .כלשו� כל האד�, בלשו� של משאלה �הכתוב כלכ� אמר זאת , :)ברכות לג(
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   )ו 'דדברים (" ובינתכם לעיני העמים ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם "
ה� עמי� 'עיני ה'בינתכ� ל'כמתכ� ו'ח: שאומר רבינו אפרי�רבינו אפרי�רבינו אפרי�רבינו אפרי�את דברי " נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�"מביא בספרו  אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד

ומוסי� . אד�הכחו של את לפי שהתורה מתשת  ,כל העוסק בתורה פניו מכורכמי� כחולהש. "חולה"ראשי תיבות 
חכמתכ� ": י כוונת הכתובהווז. )א 'קהלת ח( "חכמת אד� תאיר פניו" יאז "גדול בתורה"נהיה אד� רבינו שכאשר ה

על דר� שאמרו " חכמתכ� ובינתכ�": מדגיש הכתובו, יראו שפניכ� מאירותכול� שכלומר  "ובינתכ� לעיני העמי�
   . נקראת שלוהתורה , "גברא רבא", ל שאצל תלמיד חכ�"חז

        

  )ט 'דדברים ( "השמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עינך"
של נפלאותיו את לבחו� בנפשו , ל%אהלחשוב ברוממות  ,תמיד בדביקותכת האד� צרי� לל ,"נע� אלימל�נע� אלימל�נע� אלימל�נע� אלימל�"לפי ה

נית� שחלק על הצרי� לחשוב ו האד� מדרגה הזובכדי להגיע ל, רואה תמיד ניסי� ונפלאות נוראי�הוא אשר הבורא 
חמשה דברי� הנשמה שב )א 'ברכות י(בגמרא פי שנאמר כ? היא פועלתכיצד ו ?מה היא, נפשכוונה היא לו ,לו ממעל

את כיו� שאפילו , בוראעלות המהוא מחוסר ידיעה ג� בהרי שעצמו � א� אי� האד� בוח� כ� את א .ה לבוראושו
פ� תשכח את הדברי� "כי א� לא תעשה כ� , "השמר ל� ושמור נפש�: "מה שאמר הכתוב עצמו הוא אינ� בוח� וזה

הפלאת הניסי� והנפלאות על כ� צרי� את ה� רוממות הבורא ברו� הוא שאד� רואה תמיד בעיניו ש "אשר ראו עיני�
  . האד� להשגיח בעצמו תמיד

        

  )מ' דברים ד(" לך כל הימים נתןלקיך - א 'ה אשר על האדמה ימים תאריך ולמען"
בני ישראל ש שהוא חש, "למע� תארי� ימי� על האדמה"משה שאמר לה� הקדוש שלאחר " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מבאר ה

ימי את הגביל ה "הקבשכ� נית� ללמוד ומ, ימיה� על האדמהאת מארי� ' שהכוונה היא שעל ידי מעשיה� היבינו 
על מנת להסיר  .ישרהילכו בדר� ר שאימיה� כאת ארי� לה� שי והבטיח, חיי האד�את נתינת האר� כדר� שהגביל 

שהיא , ו הוא שאדמת אר� ישראלפירושש, "הימי�י� נות� ל� כל קל%א' אשר ה: "את החשש הזה הוסי� משה ואמר
  . לא לזמ� מוגבלו, היא לעולמי עד ,'מתנת ה

  

   )ה' דברים ו(" יךקל-א' ואהבת את ה"
ב את ישראל ולאההקדי� ה "הקבש ����""""מלבימלבימלבימלביההההמתר�  ?היא תלויה בלבהלוא , אהבההעל את האד� לצוות כיצד נית�  

  . ולאהוב את מי שאוהבמאליו רגיל האד� כעת זה קל כי ו, "ישראל באהבה וחר בעמוהב": כפי שאמרנו
  

  )ה' דברים ו(" לקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך-א' ואהבת את ה"
בכל מידה ומידה שהוא מודד בכל מידה ומידה שהוא מודד בכל מידה ומידה שהוא מודד בכל מידה ומידה שהוא מודד     ,,,,אלאאלאאלאאלא! ! ! ! ''''בכל מאד�בכל מאד�בכל מאד�בכל מאד�''''    ומרומרומרומרוחוחוחוחל ל ל ל קקקק    ''''בכל נפש�בכל נפש�בכל נפש�בכל נפש�''''א� נאמר א� נאמר א� נאמר א� נאמר     ::::עקיבא אומרעקיבא אומרעקיבא אומרעקיבא אומר' ' ' ' רררר    ,,,,ובכל מאוד�ובכל מאוד�ובכל מאוד�ובכל מאוד�""""

        ))))מדרשמדרשמדרשמדרש((((    ''''מבור�מבור�מבור�מבור�' ' ' ' לקח יהי ש� הלקח יהי ש� הלקח יהי ש� הלקח יהי ש� ה' ' ' ' נת� והנת� והנת� והנת� וה' ' ' ' הההה'''': : : : וכ� איוב אומרוכ� איוב אומרוכ� איוב אומרוכ� איוב אומר... ... ... ... בי� במידת הטוב בי� במידת הפורענותבי� במידת הטוב בי� במידת הפורענותבי� במידת הטוב בי� במידת הפורענותבי� במידת הטוב בי� במידת הפורענות, , , , ל�ל�ל�ל�
ביחס לאד� שיש יתרו� הכוונה היא לו, נוס�במשמעות של א יה" מאוד"שכוונת הכתוב ב, "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה פרשמ
ועובר , דרכי�ה יכמו קור וחו� וטלטול, ל דברי� המזיקי� לגופוובלסעצמו ואת סכ� מוכ� לשהאד� , י�חיה יבעלל
פיה יצשו� לא ל, �ממה שנגד טבע י�מתרחק� ה, י�חיי הלא כ� בעל. יתתועלת עתידוכל זאת עבור , רחות ימי�וא
הזו יתירה הההרגשה כות בז, הזה היתרו�ור בבע ,ה"קבלאהוב את ההכתוב יונו צזו הסיבה ש. ל הטוב העתידא
את או לזכ� , או למחילת עו�, העתיד תרגיש שהכל לטובעל האד� לה, לפעמי� מענישה "שהקבשאפילו , באד�ש

  .העליונה השגחהמאתנו שמקור� בשאר דברי� נסתרי�  ואהחומר 
  

   )ז-ו 'ודברים (" ושננתם לבניך  על לבבך ...והיו הדברים האלה" 
עליו להיות בעצמו חדור , וזולתמישהו רוצה ללמד תורה ומוסר לאד� א� מהפסוק ש הקדוש" אלשי�אלשי�אלשי�אלשי�"לומד ה 

דברי� היוצאי� מ� הלב נכנסי� ": ל"לפי שרק אז עשויי� הדברי� להשפיע כפי שאמרו חז, בדברי� שהוא אומר
ושננת� " קיי�ית יאז. יהיו חדורי� עמוק בלב�וה� " על לבב� ...האלהוהיו הדברי� ": יתקיי�א� כלומר ". ללב
לא יהיו על לבב� לא תהיה לדברי� כל הדברי� א�  �א. תלמידי� לעח� שנו� על בני� וכישפיעו דברי� " �לבני

  .  "ולמדת�"נאמר ולא " ושננת�"נאמר � השפעה על אחרי� לכ
  

   )כ 'דברים ו(" ישאלך בנך מחר לאמר מה העדות והחקים והמשפטים כי"
שלשה המחולקות למצות רבות מאד קיי� נו לינצטושכוונת הב� בשאלתו היא לשאול מדוע  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימסביר 
לבנ� עבדי� היינו לפרעה  ואמרת: "והתשובה המומלצת לשאלת הב� היא ?"עדות והחקי� והמשפטי�"חלקי� 
ו חנאנ� לכ, מפורסמי�גדולי� וועשה עמנו נסי� הגדול נוי והשעבוד יה הוציאנו מתו� הע"הקבמר כלו, "במצרי�
יציאת מצרי� של כרו� יזדי� שהאנו למזו לשאלה התשובה לפי הו. ותיוועול מצאת ועלינו לקבל על כ� לו  חייבי�

  . המצות לכליסוד הוא השורש התורה ועיקר גדול והוא 
  

  

        """"ברית יצחקברית יצחקברית יצחקברית יצחק""""וווו" " " " חנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת בית""""ספרי� לספרי� לספרי� לספרי� ל":  ":  ":  ":  בית יצחקבית יצחקבית יצחקבית יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ            ) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"מבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רש": ": ": ": יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ
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