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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 
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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

 

mailto:Yossef.Benhamo@gmail.com
file:///D:/BHDATA/BH%20Jud/0%20פש/4%20במדבר/1%20במדבר/ladaat.net/gilionot.php


 

 (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 
 

 

 "ברית יצחק"ו" חנוכת בית"ספרים ל": בית יצחק"ח "גמ( איטר, אשכנזי, ספרדי)י "מבחר תפילין רש": יד יצחק"ח "גמ

 ה יוסף בן חמו"לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע :"מאיר השחר"חברת הבקשות 
 02:02-03:02ת "נוה גן פ" שבת אחים"בית כנסת  ה יוסף בן חמו"בהדרכת ע" דף יומי"שיעור  :"ויזרע יצחק"מדרשת 

 250-0038035: טלפון - להשאלה לבירור פרטים ו
 

 Yossef.Benhamo@gmail.com:ל"או בדוא 502-6238620: טלפוןניתן להפנות לוהערות ות האר

 אסתר רבבן חמו אליהו  :לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
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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

 

 א"שיבנה בב, שנה לחורבן בית מקדשינו 8491

 באב' הגיגים לט
 .(גיטין נו) "ירושלים ליחרב דלא בתעניתא שנין ארבעין יתיב צדוק רבי"
 [ירושליםיחרב תשלא כדי ארבעים שנה ית תעניה ברבי צדוק ה]
רבי שלמה הכהן מתרץ  ?הבית למנוע את חורבןרבי צדוק מדוע לא הועילו תעניותיו של , נשאלת השאלהו

כל יום שלא ייחרב בית המקדש באותו במתענה  יהה שהתעניות של רבי צדוק כן הועילו משום שהוא קסמומראד
 למנוע את חורבן בית המקדששל רבי צדוק  תעניותה הועילוכך ש, במשך ארבעים שנה לא חרב הבית, ואכן, יוםה

אינו יום של חורבן בית כל יום ש .הוא עולם בפני עצמוויום כל יום הוא שמכאן לומדים השכל המוסר . וירושלים
התמיד חשש שלא יוכלו להמסוימים מלבצע דברים נמנעים מהאנשים יש . יום של בנין בית המקדשהוא  המקדש

 . הוא נכס נצחי, לקדושה וטהרהמנוצל כל יום ש. מחר זה מחרו ,היום זה היוםצריך להבין ש. ביום מחר בהם
 

  (יב' אבות א) "אוהב שלום ורודף שלום"

 הקדיש זמן רבוהוא . "אוהב שלום ורודף שלום"שהיה , מידתו של אהרן הכהןטבועה ה תהי רבי רפאל מברשידב
לבית  הלך רבי רפאל, שבעיצומו של ט׳ באבקרה , פעם אחת .מיומו בהשכנת שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו

השיב  "?לדחות את הדבר לאחר יום ט׳ באב אי אפשר היההאם : "תלמידיושאלוהו  .אחד בכדי להשכין שם שלום
 תעסק בעשייתנביום החורבן אם כן ראוי מאוד ש, עבור שנאת חנםב בית המקדש נחרבל אמרו ש"חז: רבלהם ה
 ".אהבת חנם בישראל הרבנשלום ו

 

  (ב 'תהלים קכו)" אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה"
הוא לכך , סופו טוב בלבתחילתו א ימי הרעה שבו הם אבחודש בכי , 'ב וחודש תמוז'רמז לחודש אהיא  'אז'המילה 
 לכן,מי״ז בחודש ואילךדהיינו בסופו הם ימי הרעה  תמוזבחודש אבל . אבבתחילת המילה א יאל״ף שהאות נרמז ב

יהיו ימים טובים , שהם כעת רעים לעם ישראל, שני חודשים אלוובא הכתוב לומר לנו ש. שבסופו' נרמז באות זהוא 
שני חודשים בולכן . קשים יותר םשבהם שה ימי הרעהשמחמת , טובים שבשנההימים השמחה יותר מכל של  םיוימ

 ."ימלא בהם שחוק פינו ולשוננו רינה", 'אז'מילה הרמוזים באלו 
 

 (א"א ה"ירושלמי יומא פ) "כאילו נחרב בימיו ,שלא נבנה בית המקדש בימיודור "
 ,אהבת חינםא על ידי יהבחזרה  ובנותלדרך וה :(יומא ט)בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם ל ש"ידוע מה שאמרו חז

ל אלו היא "הנובעת מדברי חזוהמסקנה  "דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו"ל "ו חזאמרעוד ו
וזה מה יבנה המקדש השלישי  ביתומלוכד אין סיכוי שמאוחד אינו ישראל אהבת חינם ועם נו יבינכל זמן שאין ש

שט הכתוב ניתן לפרש שכאשר עם ישראל שבנוסף לפ (יז 'מט ישעיה)" מך יצאומחריביך ומהרסיך מ"שהבטיח הנביא 
יצאו והמקטרגים המסטינים " מחריביך ומהרסיך מימך יצאו" יאזבעם ישראל ואחדות ה עושים תשובה ויש אהב

   .דקנומשיח צ תת בית המקדש ולביאייבנצפות לבמצב כזה אפשר לואהבה ואחווה שלום ורעות היו ויעם ישראל מ
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 ( ב 'ל תענית) "בשמחתה ורואה זוכה ירושלים על המתאבל כל"
 כחותל זה על פי מה שידוע שה"שמסתתר אחר מאמר חז את הרעיון "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמבאר 

 כאשרש וצאי. האדםשל  ועצמותהוא מושך אחריו את כל  חושב שהאדם בזה, המחשבה אחר כיםנמש האדםשל 
בכך הוא ו, בקדושהלהיות גם  עצמותושבקדושה גורמת ל מחשבתו יאז, ירושלים על ומתאבל בקדושה חושב האדם

ה תה שהישמחהמ קצת שמשיג דהיינו, קצת בשמחה עתה ורואה מזדכך האדם אזכי , הזדככות לשוןמ, 'זוכה'
 . לבוא לעתיד היהומהשמחה שת ירושליםב

 

 ( ג' ח א"או שו״ע)" דשהמקת מיצר ודואג על חורבן ביראוי לכל ירא שמים להיות "
מחוסר ברירה הם המזון שבכליהם אזל ו, וךהיו תועים ביער סבשאב ובנו ל משללהבנת המאמר מובא בספרים 

, אכילה גרמה להם להרעלת קיבה קשה ולמיחושים שוניםהאותה לא שא. בכדי לשרודהתחילו לאכול מעשב השדה 
אביו כשהוא שש  לאימים ניגש הבן אחר מספר ל. המשיכו באכילת העשביםכיון שלא היתה אפשרות אחרת הם  ךא

. ותבכלהתחיל הוא מע האב את דברי בנו ר ששאכ. אין זה מזיק לו יותרכבר אוכל מהעשבים ושהוא ושמח ובישר לו 
כל , בני :אמר לושל הבן הוא משראה האב את התפלאותו , ולא הבין את פשרו אביושל צער העל מאוד הבן התפלא 

עתה רואה אני  ךא .ידעתי ששונים אנו מבעלי החיים ,ךעוד אכלנו ממאכל בהמות וחיות והרגשנו סלידה מכ
 . וזה מה שמדאיג אותי, ם שביעריכבעלי החי תלוקים והופכים להיו-נו לפשוט אט אט את הצלם האנחשמתחילים א

את עם ישראל והבדיל אותם  שייחדשל בית המקדש רות הראשונים הרגישו באבידה הגדולה דוהוא שה נמשלה
הפכנו להיות אדישים  ,בל בדורות שלנוא. כאבו את הכאב על הר ציון ששמם ובית המקדש שחרבעדיין הם  .מהגויים

שהרי הפסקנו לחוש  ,משלימים עם המצבאנו כבר השראת השכינה וללא והתרגלנו למצבינו העגום ללא בית מקדש ו
 .דשהמקת מוטל על כל אחד ואחד החיוב להיות מיצר ודואג על חורבן בילכן . את הקדרות

 

 מגילת איכההגיגים ל
 ( ו' אאיכה )" י רודףנוילכו בלא כוח לפ"

, לועו של הזאב וךשאנו מכניסים בעצמנו את ראשנו לת, שאנו הולכים בעצמנו אל הרודף הואן הגדול שלנו אסו ה
משתדלים ללכת בדרכיו , ו גם רצים לפניופילאאנו , ברצוננו הטוב אנו נגררים אחריו. בלא שום כוח וכפייה מצדו

 . חייו ולקבל ממנו את מידותיו ואת אורחות
 

 (טו' איכה א)" קרא עלי מועד"
 , גים ומועדיםחלשבימי בין המיצרים ייהפכו ימי האבל , ביאת הגואללאחר  ,לבוא שלעתידפרים סבמובא 

  תשלושו, גחיום האחרון של יהיה הותשעה באב , גחהראשון של היום הבתמוז יהיה  רששבעה ע
 ייהפכו ימים  זמן שיבוא הגואל אכןשב הדיגורסמבי הרעל כך אומר . ועדול המחימי ינתיים יהיו שבהשבועות 

 , של החג יום האחרוןיהיה ה וי״ז בתמוז, גחהראשון של היום התשעה באב יהיה אלא ש, אלו לימי חג
 .ול המועדח ושבינתיים יהי ימיםהו

 

 (יז' ג איכה) נשיתי טובה״, ״ותזנח משלום נפשי

 ?״נשיתי טובה״אתה מעוניין לדעת מדוע . ההחתם סופר מבאר את פסוק מתחילתן לסופו בדרך של שאלה ותשוב
  .שלוםאחדות ואין אצלנו ו, השלום משום שזנחתי את, "״ותזנח משלום נפשי, התשובה היא

 

  (טז איכה ה) ״נפלה עטרת ראשנו אוי נא לנו כי חטאנו״

לו  ישכך שהוא מתנחם בהוא בעל חוב ש אדםש יקרנישראל משה אב״ד קו ביר בא בשםו״ מתרוללי אוטבספר ״
לתשלום הלואה לקבל ולבנק  שעבד את הדירהיכול ל או לחילופין הוא, החובתמורת אותה שהוא יכול לתת דירה 

 פורש בחז״להנה מו .אין מה למשכן כילקבל הלוואות כבר אי אפשר  תעכ, דירהה את נואם כבר לקחו ממ ךא. חובה
ובמקום לשפוך את חמתו , משכון תבתור לקח את בית המקדש הקב״הש ,(כא' לח שמות)" משכן העדות: "על הפסוק

 ,אבל עכשיו. כאשר היה לנו מה לתת כמשכוןהיה אבל זה . חמתו על עצים ועל אבנים ךשפהוא  עם ישראל על
והלאה ״אוי נא לנו כי חטאנו״ כי  ״נפלה עטרת ראשנו״ ומכאןלכן  לתת נואפילו משכון אין ל, שחרב בית המקדש

 .שכוןמ נוכי אין ל, שנקבל את העונש בעצמנו ר חששעכשיו יש כב
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