
  
  

  

 '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 
  )א' שמות יח( "עמו ולישראל למשה לקים-א עשה כל אשר את... וישמע יתרו"

כל את השתדל לדעת כלומר הוא " כל אשר עשה"הקדוש שמה שאומר הכתוב שיתרו שמע את " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מבאר ה
על גודל אהבתו של יתרו לע� ו של יתרו ובא ללמד שבחבא לספר ב, לטובת ע� ישראל' המעשי� שעשה הפרטי 
, אי� הוא מסוגל לשמוע שאומרי� דברי� בשבחו או בטובתו, רעהואת  שונאידוע הוא שכאשר אד� א ושהל, ישראל

לשמוע , וג� שמח, כא� האד� מסוגל, ואילו כאשר מדובר באד� אהוב, מצבומה דעת בודאי שאי� הוא מתעניי� לו
  . את ישראל אוהבשיתרו תו תורבה "קבה כ� חקקו. דברי� בשבחו וטובתו של אהובו

  

  )יא 'יחשמות ( "כי בדבר אשר זדו עליהם"
, כי נשאלת השאלה )י' נחמיה ט(" ו עליה�דעת כי הזידכי י"דברי יתרו מכווני� למה שאמר הכתוב " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"לפי ה

" ועבדו� וענו אות�... כי גר יהיה זרע�: "לאברה�' הרי ה� בצעו את מאמר ה? ה את המצרי�"מדוע העניש הקב
אלא עשו זאת למע�  כוונו לש� שמי�והתשובה היא שבמה שהעבידו המצרי� את בני ישראל ה� לא  )יג' בראשית טו(

 . "ו עליה�דהזי" כי, נענשווהמצרי� ..." תי�ומופ ותת� אותות: "ו מה שאומר בכתובוזה. עצמ� 
  

  )ב-א' שמות יט(" במדבר ויחנו סיני מדבר ויבאו מרפידים ויסעו, סיני מדבר באו הזה ביום"

מדוע הקדי� , "ויחנו במדבר סיני"ואחר כ� לומר  "ויסעו מרפידי�"היה לכתוב לומר קוד� ראוי ש ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבאומר 
אל בני ישראל שבאו כמיד ש ומרלומתר# שרוצה הכתוב ? "ויסעו מרפידי�"לפני שציי� " מדבר סיני ויבאו"ואמר 

חנו  אאל, לחנות ש�יותר טוב שולא המתינו עד שיכנסו אל מקו� , ההר מנגדאת בראות�  ,במדברחנו ה� מדבר סיני 
 ויתכ�". ראל נגד ההרויח� ש� יש"משו� " ויחנו במדבר"ההסבר  ווזה. שממה לפני ההר חורבשהוא מקו� , במדבר

ערב רב הו, לפני ההרחנו  לבדבובני ישראל , בקרב�היה כל האספסו$ שאת הבדילו מתוכ� עוד לומר שבני ישראל 
. )ג' שמות יט(" כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל"הכתוב כמו שאמר , התורהנה יתנלישראל רק כי , אחריה�חנו 

  

  )יג' יטשמות (" בהמה אם איש לא יחיה אם"
וכוונת . נמשלי� לבהמהשכנוי לרשעי�  וא זהלבהמה ממש אל" א� בהמה"כוונת הכתוב אי� ש רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר 

דוגמה נוספת להמשלת הרשע לבהמה . לא יחיה ,צדיקבי� שיהיה או  רשעבי� שיהיה , הכתוב לומר שמי שיגע בהר
קהלת (" ?לאר# למטה היא רדתוהי ורוח הבהמה ?מי יודע רוח בני האד� העולה היא למעלה: "שאמרקהלת מצאנו ב

 ,ורוח הרשע ,שהיא בודאי עולה למעלה ,רוח הצדיקשמר ונפש הרשע לבהמה ואהכתוב את  משילכא� מ, )כא' ג
לומדי� ? לומר זו תעלה וזו תרדויכול  ההזל� כלומר מי מכיר בה� בעו ?אות�מי יודע  ,שהיא בודאי יורדת למטה

כי הכל שב אל "כמו שכתוב בפסוק שלפניו , זהת יתמ �זה כ תתיכמ, אי� הבדל בי� הצדיק לרשע מכא� שבעול� הזה
 "יחיהלא "אמר כא� מו שוכ, מדרגותיה� חלוקות� ש ,אהבל� בעו �כי� שאה מ .י�ול� שווכל� הזה בעו ,"העפר

שמדרגותיה� חלוקות ומזה אתה למד , י� בי� צדיק בי� רשע שלא יחיה בעול� הזהול� שוואת כהכתוב עשה ו
אבל אמנ� בעול� הזה לא יחיה הצדיק ו לאיו, לא בעול� הבאבעול� הזה ולא  יחיהלא הרשע כלומר  ,ל� הבאלעו

 ,שהוזהרו עליולמרות  בהרי שנגעו נפל� הזה ממתו בעוה� ש ,נדב ואביהואהיא מוהראיה , יחיהבעול� הבא הוא כ� 
  . מיתת� ביו� הכפורי� י� אתריזכמעל כ�  ,ל� הבאזכו לחיי העואבל 
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      ה  "אב תשע' ע כג"ל נלב"חיים כהן בן רחל ז

 ה"תנצבחשון    ' ע יד"ל נלב"דס בן חמו בת שמחה זסחשון        מר' ע י"ל נלב"רחל בן חמו בת לונה ז



 

   )יא 'יחשמות ( "ים כי בדבר אשר זדו עליהםקל-מכל הא' עתה ידעתי כי גדול ה"
צחו� ייש נ. יש שני סוגי� של ניצחונותהמלחמות בעול� ענייני בש """"קדושת לויקדושת לויקדושת לויקדושת לוי""""ב בב בב בב ב''''רבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצמבאר 

�בל א. מלחמהבצח נמההוא ובזה יצא טבעו בעול� ש, והורג בשונאיו הרג רב, יריביובמלחמה נגד מנצח  שבו המל
צחו� ינשל אחר סוג יש ו. קוד�ממה שהיה לו יותר ריבוי ע� ממשלתו למלכותו וניצחו� זה לא מוסי$ למכל מקו� 

תחת ממשלתו וה� נשארי� למדינתו קח הוא לויתר הע� וחיילותיו את ו, שבו המל� הורג רק את המנהיג של היריבי�
� על לומת הוא עככי , לפני המלחמהממה שהיה לו  ותרכבוד ימל� מוסי$ ליצחו� נכזה של סוג . � עליה�לומהוא ו

המי� את היה יכול להביא אש וליבש הוא , להציל את ישראל מיד מצרי� ה"בוהנה כאשר רצה הק. יותר ברע� 
, א� כאשר פעל ועשה באותו דבר בעצמו, גבורת ממשלתו על המי� תה ניכרתלא היבזה א� , את היאור ולבטל
 �משרתיה "קבבזה ניתוס$ ל, י�בעו את מצרידברו וטשמעו להמי� ו, לדו� בה� את מצרי�מי� שציוה את הדהיינו 

  . ני כמבוארסוג הניצחו� השעושי רצונו כמו 
        

  )ג 'יטת שמו( "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל"
במדבר ( "כה תברכו" :כמו שנאמר ,כל הברכות ונרמז, המובאת בתחילת הפסוק "כה" השבמל "נע� אלימל�נע� אלימל�נע� אלימל�נע� אלימל�"מציי� ה

ה "הקבאמר משו� כ� לפרנסה ושפע  �יהיות שרוב העול� צריכו, )ה 'בראשית טו( "כה יהיה זרע�": או נאמר, )כג 'ו
אשר מש� בא , "כה"תמשי� לה� שפע ממדת  "יעקב"אלו ההמו� המכוני� בש� , "כה תאמר לבית יעקב": למשה

 ,אור העליו�את התמשי� לה� ש "ישראל"אלו הגדולי� הנקראי� בש� , "ותגיד לבני ישראל". הברכה והשפע גשמי
הוא לשו� המשכה תמשי� לה� מעולמות עליוני� מה , ד"תגיו. תכניס מעולמות עליוני� ,ויראה בלב� ,אהבה רבה

  .'שה� צריכי� למדרגת� לעבודת ה
        

  )כ' שמות יט(" על הר סיני' וירד ה"
    וזהוזהוזהוזה    ''''ניתנתניתנתניתנתניתנת    התורההתורההתורההתורה    עליעליעליעלי''''    ::::אומראומראומראומר    זהזהזהזה    ,,,,אלואלואלואלו    ע�ע�ע�ע�    אלואלואלואלו    ומדייני�ומדייני�ומדייני�ומדייני�    רצי�רצי�רצי�רצי�    ההרי�ההרי�ההרי�ההרי�    היוהיוהיוהיו    בסיניבסיניבסיניבסיני    תורהתורהתורהתורה    לית�לית�לית�לית�    הההה""""הקבהקבהקבהקב    שבאשבאשבאשבא    בשעהבשעהבשעהבשעה""""

    ירמיהירמיהירמיהירמיה((((    """"בהרי�בהרי�בהרי�בהרי�    כתבורכתבורכתבורכתבור    כיכיכיכי    ............''''הההה    נא�נא�נא�נא�    אניאניאניאני    חיחיחיחי""""    דדדד""""הההההההה    ,,,,מאספמיאמאספמיאמאספמיאמאספמיא    וכרמלוכרמלוכרמלוכרמל    ,,,,אלי�אלי�אלי�אלי�    מביתמביתמביתמבית    באבאבאבא    תבורתבורתבורתבור    ''''ניתנתניתנתניתנתניתנת    התורההתורההתורההתורה    עליעליעליעלי''''    ::::אומראומראומראומר
    אלאאלאאלאאלא    הרי�הרי�הרי�הרי�    כולכ�כולכ�כולכ�כולכ�    ''''גבנוני�גבנוני�גבנוני�גבנוני�    הרי�הרי�הרי�הרי�    תרצדו�תרצדו�תרצדו�תרצדו�    למהלמהלמהלמה''''    הההה""""בבבבהקהקהקהק    אמראמראמראמר    ''''נקראתינקראתינקראתינקראתי    אניאניאניאני''''    ::::אומראומראומראומר    וזהוזהוזהוזה    ''''נקראתינקראתינקראתינקראתי    אניאניאניאני''''    ::::אומראומראומראומר    זהזהזהזה    ))))מומומומו

            חמדחמדחמדחמד    ההרההרההרההר''''    עליועליועליועליו    כוכבי�כוכבי�כוכבי�כוכבי�    עבודתעבודתעבודתעבודת    נעשהנעשהנעשהנעשה    שלאשלאשלאשלא    סיניסיניסיניסיני    אבלאבלאבלאבל    ראשיכ�ראשיכ�ראשיכ�ראשיכ�    עלעלעלעל    כוכבי�כוכבי�כוכבי�כוכבי�    עבודתעבודתעבודתעבודת    נעשהנעשהנעשהנעשה    כולכ�כולכ�כולכ�כולכ�, , , , גבנוני�גבנוני�גבנוני�גבנוני�    כולכ�כולכ�כולכ�כולכ�
        ))))מדרשמדרשמדרשמדרש((((    """"))))''''סחסחסחסח    תהלי�תהלי�תהלי�תהלי�((((    ''''לשבתולשבתולשבתולשבתו    י�י�י�י�קקקקלללל% % % % אאאא

ונשאלת השאלה  ,הר סיני נבחר מכל ההרי� שתינת� התורה עליו משו� שעליו לא עבדו עבודה זרה ,לפי המדרש
אחרי נאסר ינו אמחובר וא הדבר שכלומר  .)ז מה"ע(" ולא ההרי� אלהיה� ,אלהיה� על ההרי�: "הלוא מובא בגמרא

רבי העשיל רבי העשיל רבי העשיל רבי העשיל מתר# ? א� כ� מדוע נאסרו ההרי� האחרי� בגלל שעבדו עליה� עבודה זרה. ה עליו עבודה זרהנעבדש
סיני וכבר אי� לה� די� מדבר ובאו לממקומ� נתלשו הללו ההרי� הואיל ושונה כא� שדי� ההרי�  """"ת התורהת התורהת התורהת התורהחנוכחנוכחנוכחנוכ""""בבבב

רי יש השהתורה עליה� את אי אפשר לית� כ� של מחובר אלא די� של תלוש שנאסר א� נעבדה עליו עבודה זרה ל
  . ונעבד אסור בתלוש "תלוש"לה� די� של 

        

   )ב' שמות כ(" יךקול-אנכי ה׳ א"
 ,"לא יהיה ל�"ו "אנכי"ישראל בני ששמעו  בשעהשאומר שז&ל ח אמרמת א" עיני�עיני�עיני�עיני� פתחפתחפתחפתח"מביא ב אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד

את שומעי�  א� היוו. יצר הרע למקומואליה� חזר  "ונשמעהאתנו  דבר אתה"כשאמרו אבל , נעקר יצר הרע מלב�
ולא , קב&הקי� בוהיו דב התורה כי י� אתדעויהיו ל� ווכ, מיצר הרעעקורי� ה� היו  כל העשרת הדברות מפי הגבורה

גר� מכ� כל נהרע ו יצראליה� החזר " אתנודבר אתה "היות שאמרו אבל  .י�טאוחהיו עגל ולא את ה י�שועהיו 
הדורות והשרידי�  לראשישייכת ונשארה ידיעת התורה ה "שלה� ע� הקבהדבקות  הפסקנו, שאנו יודעי�החטאי� 
שאמרו לפי מה מצוות  רי&אתמטריה יבג" תורה" "משה קבל תורה" ,)א' אאבות (במשנה  שאמרומה ה וז. וראאשר ה' ק

א מצוות ושאר שתי המצוות החסרות ה� "שמשה צוה את ע� ישראל רק תרי "תורה ציוה לנו משה"פסוק ה עלל "חז
יצא  ומזה, תמעטה הידיעהכ� התורה לאת ה ומאחר שמשה קבל, שמממפי הגבורה נשמעו  "לא יהיה ל�"ו "אנכי"
  . ותלמידיה� התורה נשארה אצל גדולי הדורות ידיעת כי, "ומסרה ליהושע ויהושע לזקני�"ש

        

   )כ יבשמות ( "יאריכון ימיך למען"
אלא , שאחריה היא באה, אינה מיוחדת למצות כיבוד אב וא� "יאריכו� ימי� למע�": הבטחת הכתוב" ספורנוספורנוספורנוספורנו"לפי ה

יכות ראאד� ל תבבווסמצוות אלו מש, ויאריכו� ימי, שהוזכרו שמובטח למי שישמור אות�דברות ה חמשעל כל 
יש מהוה  אהוש שנדע, ה"הקבכבוד להוא הללו דברות ה חמשי� יענכי , "לעול� שכלו ארו�"ל "זח אמרמכ, ימי�
כי , אותו ונכבד, במעשהלא בדבור ולא במחשבה פיו לא מרה תולא , זולתואל עבוד תולא , לבדוי� קל%א הואו, מאי�

   )ו' לבדברי� (" �קנ� הלא הוא אבי"
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