
  
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  שבועהת הגיגים מפרש
  )כג' דברים ג" (בעת ההוא לאמר'  אל הואתחנן"
            יייי""""רשרשרשרש" " " "  שמא הותר הנדר שמא הותר הנדר שמא הותר הנדר שמא הותר הנדרדמיתידמיתידמיתידמיתיאחר שכבשתי אר� סיחו� ועוג אחר שכבשתי אר� סיחו� ועוג אחר שכבשתי אר� סיחו� ועוג אחר שכבשתי אר� סיחו� ועוג     				בעת ההיא בעת ההיא בעת ההיא בעת ההיא """"

נראה כ, אלא?  יכנס לאר�ה ויש אפשרות שמשה"מה היה במלחמת סיחו� שגר� למשה לקוות שהותר הנדר של הקב
לא גרמת� לישראל להאמי� מכיו� שבמעשיכ� , כלומר" יע� לא האמנת� בי" הואנדר לטע� שהיות שחשב משה ש
אחרי שמשה , במלחמת סיחו�, הרי כעת. הגלוי הזה שהסלע מוציא מי� על ידי דיבור בלבדנס את הי שיראו ל ידעבי 

, "שמש בגבעו� דו�: "בגבעו� שנאמרהחמה את העמיד שושע  שעשה יהפיכ,  באמצע הרקיעהחמהאת העמיד 
מפורס� הנס על ידי ה, א� כ�, החמה כיהושעאת שהעמיד משה " לאֵח" "לאֵח"ל מגזרה שווה מהמילה "ולמדו חז

מה שקלקלאת תיק� אולי הנה על ידי זה  ,"ב�בני� אמו� "נעשו ה ו"בוודאי גדלה אמונת ישראל בקבזה בלי ספק ה
  )כלי יקר(                       . רר הנדָתבמי מריבה וי"

  

  )כג' דברים ג(" בעת ההוא לאמר'  אל הואתחנן"
על דור המדבר שלא יראו את ' נשבע הבו זמ� לא יה" בעת ההיא" הקדוש שכוונת משה באמרו האור החיי�האור החיי�האור החיי�האור החיי�מפרש 
בעת "וכבר , ) לז'אדברי� (" בגללכ�' ג� בי התאנ' ה" :כמו שאמר, שבועת הגזירהבלמשה  את כללשבה , האר�
כדי שלא ' משה מדגיש ומודיע את הזמ� בו התפלל אל ה .השבועהלו ולהתיר , גזירתואת לבטל '  התחנ� לה"ההיא

עד , והעלי� עי� ממנו,  המדברדורגזרת ולא חש ל,  בלבדגזירתואת התפלל על עצמו לבטל יחשבו ישראל שמשה 
   .'התחנ� להכבר ה הגזירה תקיימהשכלומר שלפני , "בעת ההיא" אמר כ�ל,  ההואהדורת� כל ש

, בחכמה,ונתו היתהוא' על פי כ� כ, �עהעל ולא בלבד  אלא על עצמו תפללשלא השל משה בתחינתו ראינו , אמנ�
כי אחר שהותרה ,  לבטל ג� על ישראלה" הקבואחר כ) יאמר לפני,  שעליושבועהאת שהתפלל על עצמו להתיר 

        )סונדרי� ("  הותר כולו,נדר שהותר מקצתו"לבטל ג� את של ישראל מדי� יהיה הדבר קל שבועתו 
  

  )ד' דברים ד(" יכםקל-א'  בההדבקים"
 כל ...שבעה שמות ה�: "ביחס לשמות הקודש) ג	 בותהלכ' פרק ו(הלכות יסודי התורה ב� "רמבהמה שכתב דוע י

'בבבבו', הלללל מ'ללללכגו�  :מותר למוחקו,  מלפניוכל הנטפל לש�. המוחק אפילו אות אחת משבעה שמות אלו לוקה
 של '���� 'ככככו, '))))יקלו	 של א'))))כגו� , כל הנטפל לש� מאחוריו, )א .אינ� בקדושת הש�כי  וכיוצא בה�, י�קלו	א'בבבבמ
אור אור אור אור "לפי זה מבאר ה .�מפני שהש� מקדש,  והרי ה� כשאר אותיות של ש�,אינ� נמחקי� וכיוצא בה�, '����'ככככיקלו	א

רק  אלא מלאחריוה אי� אות נדבקת ונסמכת לו "ש� הויבלפי ש, "'דבקי� בההואת� "הקדוש את הפסוק " החיי�החיי�החיי�החיי�
בדר)' וא� כ� תהיה דביקות ישראל בה, ואותיות אלו אי� בה� קדושה ומותר למוחק�', הככככ', הבבבב, 'הללללכגו� , מלפניו

האותיות אינה כדביקות '  שאת� דבקי� בהודביקות ז, כלומר "����ככככיקל	א"סיי� והוסי' לזה , מקדש�' זה שאי� ה
   .אותיות של הש�השה� קדושי� כשאר , '����'ככככיקל	 של א'����' ככככשה� ,  כאותיות שמלאחריואלא, שמלפניו

  

   )יח' הדברים ( "לא תחמוד"
לבו חומד בכל ש� דאהומה יעשה , לבה ירוהרהשלא יחמוד הלא אי� לאד� שליטה על על אד� צוות נית� לאי)  

א� לפתע יתקו' אותו פחד , בכל זאת ,להשיגההוא ולה וקרוב אד� לתאוה גדהתאוה ג� כאשר מש, א אל?זאת
, ה בבריאה"טבע שטבע הקבוזהו . חשקותאותו וובו ברגע ישכח מכל  ,תתבטל ממנו התאוה כלא היתה, כלשהוא

, "לא תחמוד"את האד� שתורה האחרי שהזהירה , וכעת.  של האד�התאוותכל כל החמדות ואת שפחד קל מבטל 
ולבעבור תהיה יראתו על "זהו שאמר הכתוב . עלה בו מחשבת חימוד כללתלא , הפחד מהאיסורמכח היראה ושהרי 

 )בית הלוי(      . לו להתגבר על היצר לבלתי חטוא כללככי מכח היראה יו" לבלתי תחטאו ,פניה�
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  

  )כח' דברים ג(" אלי רב לך' ר המויא"
, "רב"אשר מוזכר פלוני ונוס' לו התואר כזאת אומרת , " וכל רבי מאר� ישראל,ל רב מבבלכ"ל "מה שאמרו חזידוע 

 ולפי, הוא מאר� ישראלסימ� ש , כגו� רבי יוחנ�,"רבי") א� התואר שנוס' הוא א, הוא מבבלסימ� ש, כגו� רב יוס'
 תואר הווז "רברברברב"מדרגת אתה ב"  ל)רברברברב"ה למשה רבנו "אומר הקב, "אדרת אליהו" בספרו יוס' חיי�יוס' חיי�יוס' חיי�יוס' חיי�מסביר רבנו , הז

  . "רבי"ה היא דרגמש� הולכ� לא יכול משה להכנס לאר� ישראל כי  ,ל"דוקא בחוי� המתא
  

  )כח' דברים ג("  אלי רב לך'אמר היו"
זאת אומרת  ,"שנהימי שנותינו בה� שבעי� : "בתהילי�משה בעצמו אמר ו ,חמשי�בגימטריה  עולה "ל)ל)ל)ל)"מלת 

יותר מהראוי שנה שנה דהיינו חמשי� מאה ועשרי�  חי משהו, שבדר) הטבע אור) חיי האד� ה� שבעי� שנה בלבד
� אותדי ל) ב, "ל)ל)ל)ל)רב "ה "הקבאמר לו עוד מספר שני� חיות הכנס לאר� וללמשה בקש כאשר  ,עתכ ו, הטבעבדר)

  )כלי יקר(                      .שנה שנתוספו ל)חמישי� ה
  

  )א' דברים ד("יו ישראל שמע אל החקים ואל המשפטים אשר אנכי מלמד אתכם לעשות למען תחועתה"

" לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה"ל "ז חוכ� דרשו,  המעשהע�למדנו מכא� שהלמוד אינו עיקר רק  	" לעשות"
  )רבינו בחיי(                       .לא זולתו, "למע� תחיו", ולמדנו עוד שע� המעשה יחיה האד�. )יז' אבות א(
  

   )טו' דדברים (" ם מאד לנפשותיכם רתונשמ"
מעלימי� ובכל זאת , מונה לה� במאכל או דבר כל שהואטהסכנה היודעי� את חולי� הבי� אנו בה פעמי� נתקלהר

שידוע , אלא? וצרי) להבי� מדוע. לדבר המסוכ� לה� ללא יכולת להתגבר על התאוהדוקא הסכנה ונמשכי� עיניה� מ
� מאד  רתונשמ":  והיאלקיי�עליו שמצוה אחת יש רק " אנוס רחמנא פטריה"כי ,  המצוותכלור מטחולה פשה

  )רבי ישראל מסלנט(              .  יצר הרע להכשילותאמ� המ, במצוה זו, �לכ, "לנפשותיכ�
  

 וישבע לבלתי דבריכםבי על   התאנף'וה" " ועבדתםלהםוהשתחוית ...  השמימהעיניךתשא  ופן"
  )כא, יט' דברים ד( "הארץ הטובה בא אל הירדן ולבלתי עברי את
בעני� איסור את ע� ישראל כשהוא מזהיר ה תוכחהתו) דברי ב ר� ישראלמניעת כניסתו לאעל משה לספר מה ראה 

 ראמגהו, אמת נתבטלב ורהזבודה רע של עהשעזרא התפלל שיתבטל היצר נאמר  )סדדרי� נהס( ראמבג? בודה זרהע
ר� ישיבת אשל זכות לו הד ושלתפילה זו דרוש שתעמש� ותירצו ? כ)מדוע משה לא התפלל על שואלת  )ערכי� לב(

שאחרי שמשה הזהיר� מפני עוו�  :א�כוזהו שאמר . ולמשה היתה חסרה זכות זו שכ� הוא לא נכנס לאר�, ישראל
אי� מדוע , יבואו בני ישראל להקשות" דת� ע� ואב�בוע... פ� תשחיתו�":  לחטוא בו ישראל שעלולי� בניבודה זרהע

להכנס " ד�רבר את היואינני ע"היות שעל זה אמר כי הסיבה היא ?  עבודה זרהשליצר הרע ה מתפלל על ביטול משה
  )תוספות ברכה(              .שתתקבל תפילתיעל מנת שתעמוד לי ר� ישראל ואי� לי אפוא זכות ישיבת א, ר� ישראללא

  

  )כה' דברים ד("  בארץונושנתם"
ויהי בשמוני� שנה וארבע " :בושהרי כת, "ת�נונוש"כמני� ) 852(ב שנה "רמז לה� שיגלו לסו' תתנ, ל"זחדרשו 
 410על תילו עמד ידוע שבית ראשו� ו, )א' ומלכי� א (" ' שנה לצאת בני ישראל מאר� מצרי� ויב� הבית להמאות
ה "הקב, אלא, )850=480+410-40(  שנה850שארו יבמדבר הלכו שנה שהארבעי� א� נחסר מסכו� השני� את , שנה

על הרעה ' וישקד ה" :וזהו שכתוב, "כי אבד תאבדו�"כדי שלא יתקיי� בה� קוד� תיי� נשגלות את ההקדי� בחסדו 
  )רבינו בחיי(       .תיי� קוד� זמנהנצדקה עשה לנו שמהר הפורענות לבוא ש, )'דניאל ט(" ינוקל	א'  כי צדיק העלינוויביאה 

  

   )ב' ודברים (" יךבנך כל ימי חי בן ובנך והאת ...  ומצותיויותולשמר את כל חק...  תיראעןלמ "
שלא יכשל ולעשות סייגי� האד� לדאוג צרי) ולכ�  ,) ד'אבות ב( ")אל תאמי� בעצמ) עד יו� מות" :ה דהנה אמרוראונ
 לשמור כל ...למע� תירא"לכ� אמר , אור הנר שמא יטהללא יקרא "שבשבת : ל גזרו גזרות"פי שראינו שחזכ

אתה ובנ) וב� בנ) " :והוסי' הכתוב. ק והמצוהוחהשלא יבואו לפרו� גו' , וגדרי� לעשות סייגי� יינוהד, "חקותיו
 )וצרי,  תאמי� בעצמ)אל �כי פל ע' א, וכבר נחלש יצר)� ואתה זק, בני בני�בני� ו שיש ל) לופישא, "כל ימי חיי)

  ) החכמש) מ(                           . ק והמצוהולשמור את החעל מנת אתה לסייגי� 
  

  )מג' דברים ד("  המישור לראובניבארץ ר בצר במדבאת"
לפי שראוב� פתח בהצלת , רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיילפי , והטע�, יש לשי� לב שעיר המקלט הראשונה הופרשה מחלקו של ראוב�

ויאמר אליה� : "בוכתעוד ו, )'בראשית לז( " ויצילהו מיד�ראוב�וישמע : "שנאמר, בעת מכירת יוס', נפשות תחלה
  .  ערי מקלט בחלקו של ראוב�� מפרישי�לכ, "ראוב� אל תשפכו ד�

  
  

   "ויזרע יצחק"בני ברק ומדרשת " מאיר השחר"חברת הבקשות 
  ו"הי יוסף בן חמוה "עבהדרכת לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו 

   ב"קרית הרצוג ב" תורת ישראל"בית כנסת   14:00 - יום שישי
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