
  
  

  

 'ח שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
   )טרהפהה ןמ( " נךכי כשלת בעו לקיך-א' שובה ישראל עד ה"
על " שובה ישראל"היא " קי�ל�א' שובה ישראל עד ה": שכוונת הכתובאר במ """"לב אליהולב אליהולב אליהולב אליהו""""בבבב    לופיא	לופיא	לופיא	לופיא	    ליהוליהוליהוליהואאאאבי בי בי בי רררר

 מנהיג' שתדע ותרגיש שה, כלומר. "קי�ל�א"הוא יהיה , מזכירשאתה ' העד ש, "'העד ", ישראל לשוב בתשובה
לוקי� נובע �הוא א 'במה שאינ� מרגיש ומכיר שהשלו	 יהכש דעת "כי כשלת בעונ�". ומשגיח עלי� בכל פרט ופרט

, לליב�אות� אמ  ואת הדברי� שאתה מדבר בפי� קח " קחו עמכ� דברי�" אהעצה היכ	 ל, ממה שעברת עבירות
    ". 'ושובו אל ה"ה גיד� ובכ� תקיי� "ח אברי� ושס"הרגש אות� ברמ

  

   )א' דברים לא(" בן מאה ועשרים שנה אנכי היום. משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל וילך"
 רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר  ,"מאה ועשרי� שנה אנכי היו�ב	 ": שנאמר של משה היו מאה ועשרי� שנה ס� כל ימי שנות חייו

ארבעי� יו� . סיני הרשהה משה על ש יו�שמאה ועשרי� השנה של חיי משה היו כנגד אות� מאה ועשרי� 
יו� ארבעי� ו, העגלחטא להתפלל על כדי היו שניי� הארבעי� יו� , הראשוני� הלוחותאת לקבל כדי  היוראשוני� ה
  . "אני"אנכי ולא אמר "מסביר מדוע אמר משה וזה , שניותה לוחותאת הלקבל היו כדי שלשיי� ה
  

  )ג' דברים לא( "'יהושע הוא עבר לפניך כאשר דבר ה"
עובר לפני� וישמיד ' ה"יתקיי� מתי , כלומר, שהכתוב מציי	 את התנאי להצלחת כיבוש האר  "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה

והוא ינחיל ": כפי שכתוב על יהושע". 'יהושע עובר לפני� כאשר דבר ה"קא באופ	 שודו? "הגויי� האלה מלפני�
 �� א� מנחיל, אי	 עוברי� �וא� לאו , עוברי� �א� הוא עובר לפניה� ": ואמרו על כ� במדרש )כח 'גדברי� (" אות�

: נאמר. נפלו מה� כשלושי� וששה איש צדיקי�ובעי נלחמו ישראל כש נווכ	 מצא. "�אי	 נוחלי � וא� לאו , נוחלי�
' יהושע ז( "אל יהושע קו� ל� למה אתה נופל על פני�' ויאמר ה": ואחר כ� כתוב )ו' יהושע ז( "ויקרע יהושע שמלותיו"

  . ולא עברת לפניה�אות� לבד  ואתה שלחת... עוברי� �א� עובר לפניה�  ?לא כ� אמרתי למשה רב� מתחילה, )י
  

  )ו' דברים לא(" יך הוא ההולך עמךקל-א 'ה כי"
: נאמראצל ישראל . וכל אחת היא במשמעות אחרתהליכה של לשו	 שיש בפרשה שלוש פעמי�  "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"אומר ה

 'וה: "נאמרל יהושע צא .דר� תל�איזו � ב� אותמדרי ,מחזיק ביד�ות של משמעב "עמ�עמ�עמ�עמ� ההול�י� הוא קל�א 'כי ה"
. 'מאת הלא סעד במשמעות של עצמאי ל "ויל� משה: "נאמרמשה אצל ו. במשמעות של מוביל "לפני�לפני�לפני�לפני�הוא ההול� 

אצל שהיה צרי� סעד לתמכו כ�  )ט 'בראשית ו( "נחי� התהל� קל�את הא"נח שהיה מקטני אמנה אצל שנאמר מו כו
: יהושע נאמראצל אבל  ',סעד לתמכ� ביראת ה �צריכיהיו ג� ה� כי  "י� הוא ההול� עמ�קל�א 'כי ה"ב וישראל כת

� מצד כ� סעד לתומכו כמו ישראל א כללא היה צרי� מצד אחד הוא אחריו כי יהושע הול� ו "הוא ההול� לפני� 'וה"
כלומר  )טו' בראשית מח( "לפניו אבותי התהלכוי� אשר קל�הא" :לא הגיע למדרגת האבות שנאמר בה�שני הוא 

כי ההול�  ,לא סעד כללללבדו  הל�משה משמע  "ויל� משה"למדרגה זו הגיע משה שנאמר  .השכינה היתה אחריה�
כמו  )ב עה"ב( "פני משה כפני חמה"ל "חז ומטע� זה אמרו .'לא כמי שהול� ע� ה מנ�יש לו קצת סעד א 'אחרי ה

 ,שצריכה סעד מאור החמה "כלבנה ויהושע" ,החמה אינה מקבלת אור מגלגל אחר כ� משה האיר בצדקו מאליוש
   .סעד גדול ביותר �שצריכיאבל ישראל נמשלו לכוכבי� כי אור� זעיר ש� זעיר ש� עד 
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   )יב 'דברים לא(" ילמדו ולמען ישמעו למען בשעריך אשר וגרך והטף והנשים האנשים העם את הקהל" 
לא  למה "ילמדו ולמע	ולמע	ולמע	ולמע	 ישמעו למע	למע	למע	למע	", "למע	"חוזר הכתוב פעמיי� על המילה הקדוש מדוע " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"שואל ה

 'דברי� לא( "ישמעו ולמדו ידעו לא אשר ובניה�"המש� כמו שאמר ב, "וילמדו ישמעולמע	 "חת פע� אספיק לומר מ

, ספר תורה באזניה�את  אלקרבמטרה  "הקהל את הע� האנשי� והנשי� והט%"אמר הכתוב ומתר  על פי מה ש ?)גי
, )יט 'יא דברי�( "ולמדת� אות� את בניכ�": ולמדו זאת מהכתוב, תלמוד תורהפטורות ממצות נשי� ידוע הדבר שו

ואמר בתחילה , דרגותשתי משו� כ� חילק הכתוב את המצוה ל :)קידושי	 כט(" ולא בנותיכ�בניכ� "ל "זחודרשו 
 �חייביה� מצות התורה שאת  עושמשהכוונה היא ל, "למע	 ישמעו"א יוה, נשי�י	 לאנשי� ובלוה וחלוקה שהיא ש

 "מצות עשה"את ו "לא תעשה"מצות את ות לקיי� שג� הנשי� חייב, בוי� ושוהאנשי� והנשי�  זההדבר בו, לקיי�
כוונה היא שה "ולמע	 ילמדו"א יוה, לבדבכנגד האנשי�  נוספתחלוקה הכתוב כ� אמר  ואחר, גרמא הזמ	שאי	 

ג� האנשי� וג� הנשי� שאז היה נשמע ש, "וילמדולמע	 ישמעו "הכתוב אמר משו� כ� לא . תלמוד תורהלמצוות 
   . בשניה�בי� מחוי

  

  )טז' דברים לא(" וזנה הזה וקם העם"
אמר להו תרווייהו מ	 אמר להו תרווייהו מ	 אמר להו תרווייהו מ	 אמר להו תרווייהו מ	     ????ה מחיה מתי� ויודע מה שעתיד להיותה מחיה מתי� ויודע מה שעתיד להיותה מחיה מתי� ויודע מה שעתיד להיותה מחיה מתי� ויודע מה שעתיד להיות""""מני	 שהקבמני	 שהקבמני	 שהקבמני	 שהקב    ::::שאלו רומיי� את רבי יהושע ב	 חנניהשאלו רומיי� את רבי יהושע ב	 חנניהשאלו רומיי� את רבי יהושע ב	 חנניהשאלו רומיי� את רבי יהושע ב	 חנניה""""

אמר להו נקוטו מיהו פלגא בידייכו אמר להו נקוטו מיהו פלגא בידייכו אמר להו נקוטו מיהו פלגא בידייכו אמר להו נקוטו מיהו פלגא בידייכו     ............' ' ' ' וזנהוזנהוזנהוזנההזה הזה הזה הזה וק� הע� וק� הע� וק� הע� וק� הע� אל משה הנ� שוכב ע� אבותי� אל משה הנ� שוכב ע� אבותי� אל משה הנ� שוכב ע� אבותי� אל משה הנ� שוכב ע� אבותי� ' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה''''המקרא הזה המקרא הזה המקרא הזה המקרא הזה 
        :):):):)סנהדרי	 צסנהדרי	 צסנהדרי	 צסנהדרי	 צ" (" (" (" (דע מה שעתיד להיותדע מה שעתיד להיותדע מה שעתיד להיותדע מה שעתיד להיותדיודיודיודיו) ) ) ) תאחזו לפחות חצי תשובה בידכ�תאחזו לפחות חצי תשובה בידכ�תאחזו לפחות חצי תשובה בידכ�תאחזו לפחות חצי תשובה בידכ�((((
ניבאו את הלא כל הנביאי�  ?עתידותאת הה יודע "א� הקבהל ווכי שיי� לשא """"חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורה""""רבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל בקשה מ
קאמר נקוטו "הכוונה בומה  ?הפסוק הזהקא מוראיה דורבי יהושע ב	 חנניה מביא דוע מא ברור וג� ל ?עתידותה

 טפה ונוטל שמו לילה ריו	יהה על הממונה מלא� אותו פפא בר חנינא' ר דריש"על פי הגמרא פרש מו? "מיהו פלגא
 עשיר ?טיפש או חכ� ?חלש או גבור ?עליה תהא מה זו טפה ול�על שונו ביר לפניו :ואומר ה"הקב לפני ומעמידה

שהשאלה של  :)נדה טז( "שמי� מיראת חו  שמי� בידי הכל חנינא ביראמר כד ,קאמר לא צדיק או רשע ואילו ?עני או
שאמרו � וכל הראשוני� "קושית הרמבושאלה זו נובעת מ? הע� לזנות תידשעיודע ה "הקבמניי	 שהרומיי� היא 

, "שמי� מיראת חו  שמי� בידי הכל"וש ,החופשיתהבחירה של העתיד היא סותרת את הרעיו	 של  והזהידיעה ש
רבי יהושע ב	 ולכ	 הביא  .הוא יודע מה יהיהי שמיי� אי	 שאלה א� אבל על מה שביד ,ה השאלהשאלכ� נמשו� ו

את  ממנו ונתת�: "כי נכונות תחיית המתי� מוכחת בגמרא מהפסוק ,"וזנההזה וק� הע� "הפסוק חנניה ראיה מ
הלא אהר	 לא "י "ופירש רש :)סנהדרי	 צ(" וכי אהר	 לעול� קיי�"ושאלו בגמרא  )כח' במדבר יח(" הכה	 לאהר	 'ה תרומת

ולפי . לאחר תחיית המתי� חייבי� לומר שמדובררח� ואלא על כ "לאר  ישראל נכנסלא  שהרי ,מעול�לקח תרומה 
לא ה "כי א� הקב, ת המתי� מאהר	ילתחיכי אחרת אי	 ראיה , חטואלהאד� יודע א� עתיד ה "חייבי� לומר שהקבזה 

על כ	 אמר . יו ויתנו לו תרומהלאר  ישראל בחיאהרו	 יכנס שלהניח ר יא� כ	 סב ,יחטא במי מריבהאהרו	 ידע ש
ה "ולאחר שהוכחנו שהקב. "ק� הע� הזה וזנהו"נלמד מהפסוק עתידות את היודע ה "הקבשזה  "נקוטו מיהא פלגא"

  . תחיית המתי� מאהר	את ח יכנית	 להו ,יודע שעתידי� לחטוא
  

  )זי' דברים לא( "ות וצרותבומצאוהו רעות ר"
, "רעות"כמני	 , אותיותו "יש תרעבקללות שבמשנה תורה ששאומר ש ופיר "לב אריהלב אריהלב אריהלב אריה"מביא בש�  אאאא""""החידהחידהחידהחידרבינו רבינו רבינו רבינו 
� ולמתק ולהפוזאת כדי גימטריא תרע&ו ב שג� כ	 עולה, 'ת ש� הא כ&ו פעמי�הכתוב בקללות הללו הזכיר  �וכנגד
ת רבות רעו"לומר כ, )כ' תהלי� לד( "ה' רבות רעות צדיק ומכל� יצילנו"נת הכתוב וכוו ג� וז. לברכות הקללותאת 
את ש� כ&ו פעמי� משה אמר  �כנגד, "יצילנו ה' מכל�"אבל , ת"כמני	 רעובקללות אמר , הצדיק, וינרב משה, "צדיק

, לברכות הקללותאת  סתלק ש� ה' שמהפ�הש "י בקרביקל�א על כי אי	: "מה שנאמראת  "לב אריהלב אריהלב אריהלב אריה"פירש הכ� ו. 'ה
  . רעו&ת כמני	קללות אלי באו , "מצאוני הרעות האלה"

  

  )כד' לאדברים ( "ככלות משה לכתב ויהי"
מדה את בני ילהשירה ואת כתב משה אחרי שואומר ש, על פי הכתובי�מתאר את השתלשלות הדברי�  				""""רמברמברמברמבהההה

הני� ווה את הכיצאחר כ� ו, התורהבספר  כלהאת  כתבהוא , אל בית המדרששהביא� , ולשבט ישראל איש איש
. היא מכלל התורההרי ש, ע� התורהיחד השירה תהיה מונחת בארו	 לומר שכ, )וכ' לאדברי� ( "את ספר התורה לקוח"
משה  ויבא"נאמר ש� הע� יאספו עמג� ו, כל זקני השבטי� והשוטרי�את שיקהילו אליו עוד , אמר לה�אחר כ� ו

העיד משה כל הע� ואת קהילו אליו הו, כ	עשו הני� וכוה. )מד 'לב דברי�(" וידבר את כל דברי השירה הזאת באזני הע�
תחייב משה הו, עלה אל הר העברי� הזה" ה"קבואז אמר לו ה. הני� וכל הע�ובאזני הכהאר   ואתבה� את השמי� 

ואז , הני�ואותה בסו% הספר שנת	 לכב כתו )א 'גל דברי�( "וזאת הברכה"ישראל � ע תועמד ובר� א, מידזאת  לעשות
  . של� מצד ארו	 הבריתההספר שמו את ווה אות� ימה שצאת הני� ועשו הכ
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