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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 פרשת השבועלהגיגים 
 (ב' דברים א)" עשר יום מחורב אחד"

אנה ואנה לא הלכו שבכל שלושים ושמונה השנים האחרונות שהיו בני ישראל במדבר הם נעו  "ספורנו"מבאר ה
וחוזרים לאחוריהם או משם היו נעים אחד אל מקום  מגיעיםכשהיו אלא , מסויםאל מקום נת מכווו הבדרך ישר

יום יש מחורב עד קדש  חד עשרמהלך א שהריראו מה גרמתם  :אומר להםומשה וכעת בא , הולא בדרך ישר םלצדדי
ימים  בשלושהברנע  לקדשהוליך אתכם ה "קבוה, יותר אצל עוברי דרכיםקצרה ברנע דרך הר שעיר שהוא הדרך ה

וונת משה בדברים אלו וכ, הזה ןכל הזמונודדים נכם אתם נעים ומפני עואילו עכשיו ו, דרך המדבר הגדול והנורא
 . 'היתה לחזק את העם ולהזכיר להם כדי שישובו אל ה

 

 (זט 'אדברים )" שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק"

אם לא כאורה הציווי מיותר כי ל, "בין אחיכם שמע"לשם מה צריך לצוות את הדיינים , הקדוש" אור החיים"מקשה ה
ומתרץ ? "שמעו"בפשטות לא אמר ו" שמוע"מדוע נוקט הכתוב בלשון שאלה נוספת היא ? ישמעו על מה ידונו

תחלק לשני מודבר זה , בהם ולא יקוצואת בעלי הדין לשמוע  םשיהיו מתמידישכוונת הכתוב היא לצוות את הדיינים 
ים הדיינלא יקוצו , עוד יש לנו להוכיח, שאם יאמרו עוד יש לנו לטעון, םבעלי דינים עצממצד , ראשית :אופנים

שוב אין ראיה ואין "לא יאמר הדיין ש, אחר ראיות ולא הועילו ראיותירבו להביא למרות שבעלי הדין , מדבריהם
את הדיינים ארוכות שלא יאמרו טריחו בעלי הדין ישיתכן שלאחר , שנית. שמוע בתמידותעל הדיין ל אלא, "טענה

 ,"שמוע"הציווי לדיינים הוא אלא , "עד אחר זמן ואין לשמוע עוד טוען ונטען, הרבה טורח טרחנו היום"הדיינים 
 . עינוי הדיןבדקדוק ל על הציווי של ה"למדו חזכאן מו, א הפסקלב

 

 (לז' דברים א)" בגללכם 'בי התאנף ה גם"

 (סוטה יד)ל "זח שאמרוומתרץ על פי מה  ?"בעבורכם"ולא אמר  "בגללכם"מדוע נקט משה בלשון  ,"כלי יקר"שואל ה
זו הסיבה שמשה נקט בלשון  .על מעשה פעור שהיו מתריזים כנגדו רעי וגלל לכפרשמשה נקבר מול בית פעור כדי 

, שרצה להזכיר להם את הגללים שהתריזו בפני הפעור (י 'מלכים א יד) "כאשר יבער הגלל"מלשון שהוא  "בגללכם"
 עצמותיאפילו  (כב 'דברים ד) "אנכי מת אינני עוברהנה " פסוקי על "לרבות עצמותיו כמו שפירש "גם אתה"נאמר  ולכן

 . וכל זה כדי לכפר על מעשה פעור ,אינן עוברים
 

 (כה' דברים ב)" תת פחדך אחל"

, מפניהם ייראוכל העמים ישראל שהוא לא רק למשה אלא גם לעם " אחל תת פחדך: "שכוונת הכתוב ן"הרמבמבאר 
שיעדיפו למות מאשר להיות הקשה את רוחם ה "ומה לעשות שהקב, יצאו לקראתםימס מפניהם ואנשי כנען לב ו

תת פחדך  אחל"התכוון הכתוב כשאמר משה שרק לטעם לומר הכי מה , וחייבים להסביר זאת כך .לעבדים לישרא
הבטחה א האל ,בלבדבשני מלכים בכל המלכים אלא לחם נהוא לא הרי , "השמיםויראתך על פני העמים תחת כל 

 .ליהושעגם ולישראל היא גם 
 

 

 472מס  עלון ד"בס

 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון מ
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"תשע אייר' ע כג"נלבבן סוליקה  ל"ג אליהו דרעי זצ"הרה

     ה  "אב תשע' ע כג"ל נלב"חיים כהן בן רחל זו    "סיון תשע 'בע י"ל נלב"אושיק לוי בן שולה ז
 ה"תנצבחשון  ' ע יד"ל נלב"חשון          מרסדס בן חמו בת שמחה ז' ע י"ל נלב"רחל בן חמו בת לונה ז
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 (א' דברים א) ישראל״ כל אל משה דיבר אשר הדברים ״אלה
  ישראל״ כל ״אלשמשה דבר  שהדגימה תורשה הטעםאת  "חי יוסף עוד" בספרומבאר  חיים יוסף רבינו

  שביאר. (יז 'יט ויקרא) חטא״ עליו תשא ולא ,עמיתך את תוכיח ״הוכח הפסוק על שיף מהר״םה דבריפי  על
 , "עמיתך את תוכיח"ש היא עצהה. "חטא עליו תשא" אזו, ואות ביישיוצא  שאתה מ "רעך את תוכיח" אם, כך

 גם  וכך, ליבו אל ויתן ישמע "רעך" וממילא, חטאה באותו חטא לאשו ךכמו שצדיק מיתוכיח 
  את ינסכמשה , בעם ישראל החוטאים את להוכיח כשביקש משה נהג כך .הכלמתוב "חטא עליו תשא לא"

  להביא שלאוכל זאת כדי , החוטאים לא רק דיבר ולא, יחידיםה חטאי על םאת כול והוכיח ישראל כל
 . וכלימה בושה לידי םאות

 

   (ג' דברים א)" ישראל בני-אל משה דבר לחדש באחד חדש עשר בעשתי שנה בארבעים ויהי"

 (ילקוט ראובני) "'גדילים תעשה לך' 'לא תלבש שעטנז'ה עם משה ודרש סמיכות "בשנת הארבעים עסק הקב"
 חי מאה ועשרים שנה  משהשאומר שמדרש זה על פי התמוה מבאר מדרש " חנוכת התורה"ב רבי העשיל

 עד  יםאמצעיארבעים יום , יםארבעים יום בלוחות הראשונ. תורה מאה ועשרים יוםבעסק  ואשהגלל ב
 והנה ידוע שבני ישראל . יםשניהוארבעים יום בלוחות , יםשניהלוחות את הלו רשות לעשות  נהשנית

 אם כן . נהיום לשנגזר עליהם על כך  ,יום של חטא מרגליםהארבעים  גללהיו במדבר ארבעים שנה ב
 משה לחיות יותר היה צריך אם כן  ,"רעניותודת פידה טובה מרובה ממימ"הלא ידוע ש ,לפי זה קשה

 שבר את לוחות שמשה עשה כהוגן כהאם י בתשובה לשאלה ולתלקושיה ההסבר  ?ממאה ועשרים שנה
 אבל . ה למשה טענה גדולה לחיות יותר ממאה ועשרים שנהתאזי הי ,"כן"אם התשובה היא . הברית

 שה מימים שארבעים היך להחשיב רק את פי החשבון צראם כן ל, "לא"תשובה היא השאם נאמר 
 יום שהרי עבור ארבעים  "מדה טובה מרובה"ה ב"שפיר שילם לו הקבשנמצא  עסק בלוחות הראשונים

 למד קל כיון שבר את הלוחות ימשה שש (.פז שבת)מובא בגמרא והנה . חי מאה ועשרים שנהמשה 
 על ידי לתקן אפשר י פסח גבלבשלמא כי אין זה קל וחומר גמור פות שוכתבו שם בתוס. וחומר מפסח

שמא מפרשים הידוע מה שאמרו ו. לישראל ולהחזירם בתשובהת אותה תלמשה  לעפסח שני אבל בתורה היה 
עשה "שהזה  לכלהו. עבירההשל  "לא תעשה"את התשובה דוחה של ה "עשה"השמשום הוא תשובה  המועילש

כעת נבאר את ו. סמוכיםל "ו חזרששדלאחר  "גדילים תעשה לך ,לא תלבש שעטנז"הפסוק נלמד מ" דוחה לא תעשה
מפני מה נגזר עליו מיתה  משההיה קשה ל ,יום לשנהלו שב חמה "ראה משה שהקבכאשר  ,ת הארבעיםבשנ: שהמדר

טוב עשה משה  לאלכן חייבים לומר שו ?"דת פורענותיממדה טובה מרובה ימ"א לוכשהוא בן מאה ועשרים שנה ה
ה עם משה את עניין "הקבלמד כך משום . מועילה תשובהשמשום , פותכסברת התוס ,שיבר את הלוחותכאשר 

  ."עשה דוחה לא תעשה"שהעניין שמהם נלמד " גדילים תעשה לך"ו" לא תלבש שעטנז"בין  סמיכותה
 

 (ו' דברים ב)" מאתם תשברו אכל"
 ?מאתם ומים אוכל לקנות אתם צריכין וכיכלומר  ?"מאתם תשברו אכל", התמיהמבאר את הכתוב בלשון  בחיי רבינו
, "דבר חסרת לא שנה ארבעים זה ידיך מעשה בכל ברכך להיך-א' ה כי" ךוסמכתוב ב ןולכ, כלום חסרים אינכם הלא

 .כך שאין צורך שתקנו מהם מאומה
 

 (כ-י' דברים ב)" רפאים ישבו בה לפנים... ובשעיר ישבו החורים לפנים... ישבו בהלפנים האימים "
סיפור , סטוריהיוכי התורה היא ספר ה? לפניםאזורים אלו מי שישב בתורה השאלה הנשאלת היא לשם מה נכתב ב

ם כחאת להשפיל ולשבר איך חכמה גדולה ד אותנו שכאן באה התורה ללמ" נעם אלימלך"מבאר ה? דברים בעלמא
בר וחיה מלוט ההרי ש, שמונעת התגרות בהם זכות שיעשו למואב ול ,עמוןלראה שמשה לאחר ש .שרי האומות של

לכן  ,שרי האומות הללושל  םלשבר את כחלמשה היה קשה  ,מצות כיבוד אבבאדיקות את עשו קיים ו לאברהם
, "רפאים ישבו בה לפנים", "לפניםובשעיר ישבו החורים ", "ישבו בהלפנים אימים ה"בחכמתו ואמר השכיל משה 

גביה הבנוסף לכך דאג משה ל ,שישבו שםהשרים הקודמים עם שרי האומות הללו את שקשר כך פעל הזה  דבורהו
אומות הללו והם הגדולים מהיו  רפאיםהיינו שהד, "יםרפאים יחשבו אף הם כענק"את השרים הקודמים באומרו 

שהשר של אומה נקרא על שם , "והמואבים יקראו להם אימים"וגם אמר  ,מחויבים להיותם מוכנעים תחת השרים
, אותם ביחד בצורה חזקה כדי לקשרהנוסף השם את הזכיר גם משה ו ,שם אחרבאומתו והם קראו לאותה אומה 

שום זכות ה תשרים הקודמים לא הילשן וכיורים הקדומים משעם הם אות רולקשה תהיבזה וכוונת משה רבנו 
השרים הקודמים ישפלו וישברו גם משה את היה כח ביד משה לשבר ולהשפיל אותם וממילא כשישפיל עליהם ו

 .(ג 'ישעיה לא) "וכשל עוזר ונפל עזור: "כתובשו רים עמם כמוקשההשרים אותם 
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