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

 

  שבועהת הגיגים מפרש
 )כז' דברים יא("  הברכה אשר תשמעואת"

אמר ש שהזכיר בקללה פי כ," תשמעו����אאאא ",בלשו� ספקלא הזכיר  ו," תשמעואשראשראשראשר", בברכה הזכיר בלשו� ודאי
  )רבינו בחיי(                   .לשו� ספקלא רצה להזכיר בעני� הטובה בחסדו יתבר�  לפי ש" לא תשמעוא�א�א�א�והקללה "
  

   ) כח'יאדברים (" תשמעולא והקללה אם "
ו עצ� זה" עוא תשמלא�  �והקללה "הכתוב כוונת  יהווז, הרי הוא מקולל מעצמו, המונע עצמו משמיעת התורה

ולא זו בלבד אלא יחצוב לו , "�וסרת� מ� הדר"כמו שאמר , ועוד לו שיסובבנו לסור מכללות דר� החיי�, הקללה
 )ר החיי�או(                            ...."ללכת אחרי"כאמרו , בארות נשברי�

  

  )ו כ'יאדברים (" הללק וה ברכםיוה ם אנוכי נותן לפניכהרא" 
לעול� ידמה האד� כאילו  ":ל"זחשאמרו  אלא ? "לפניכ� ",וסיי� בלשו� רבי�, "ראה", דפתח הכתוב בלשו� יחי

עבר ,  הכריע את עצמו ואת כל העול� לכ" זכות,ה מצוה אחתעש , היה כל העול� מחצה על מחצה זכויות ועוונות
ברת בעני� הר גריזי� זכר עני� זה בפרשה זו המד נ,לכ�ו. " הכריע את עצמו ואת כל העול� לכ" חובה,עבירה אחת
 )כלי יקר(        . ערבות נתפסי� הרבי� בעוו� היחידהומצד , זה לשש� נעשו ישראל ערבי� זה , והר עיבל

  

  )כז' דברים יא("  הברכה אשר תשמעואת"

והיה עקב " הזכיר.  שמירה או עבודה,עשיהג� אחריו הזכיר שהזכיר שמיעה בתורה  קו�מל בכ, "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"אומר ה
לפי וזאת ". ולעבדו בכל לבבכ�"כתב אחריו , "והיה א� שמוע"הזכיר , "ושמרת� ועשית�", כתב אחריו, "תשמעו�

והקללה א� לא " נאמרכ� לצרי� ג� עשיה בפועל ו אי� די בזה �לבד אב דברי� במחשבה קבלתהיא רק שמיעה הש
את הברכה "אחר שכתב "  בדר�ת�והלכ" מדוע לא הוסי" הכתוב ,�כ�  א".וסרת� מ� הדר�"והוסי" אחריו  "תשמעו

הקדי� ה "הקבש "ואברכה מברכי� ומקלל� אאור: "על הפסוק "ל� ל�"שת פרב" כלי יקר"כתב ה? "אשר תשמעו
ולכ� לפני שיבר� את אברה� הוא עצמו כבר  ,ברכתו למברכי� לפי שמחשבה טובה מעלה עליו הכתוב כאלו עשאה

, ג� כא�ולפי זה . ה"הקב  ולכ� רק אחר שיקלל יואר על ידיהה מצרפה למעש" הקבאי�אבל מחשבה רעה , מבור�
,  אבל הברכה תחול מיד אחר השמיעה לבד, ממש" וסרת� מ� הדר�תשמעולא "עד אחר שאלא הקללה לא תחול 

  . ללא מניעות שיוכל להוציא את מחשבתו הטובהלעזרהיה לו תכדי שקבלת הברכה , "אשר תשמעו"
  

  )לא' דברים יא(" א לרשת את הארץכי אתם עוברים את הירדן לב"
        ). ). ). ). יייי""""ששששרררר ( ( ( ($$$$ את האר את האר את האר את הארווווירשירשירשירש    ותותותות    וווואאאאוווו סימ� בידכ� שתב סימ� בידכ� שתב סימ� בידכ� שתב סימ� בידכ� שתבהיוהיוהיוהיוירד� יירד� יירד� יירד� ישל של של של נסי� נסי� נסי� נסי� 

שהל� בי פנחס ב� יאיר ספרת על ר מ.)� זחולי(גמרא ה ?ירש את האר$ל� שעתידי� ה� רדניסי הילא ברור אי� נלמד מ 
ר� לעשות דבאתה ":  הנהרלוהשיב ". בור ב�אעומי� חלוק מיגינאי " מרהר גינאי אלנגיע הכאשר ויי� ו� שבדיופל

סהרי שא� רבי פנח". שהואי עודאני , שהו אתה ע�ה ספק איעושאתה ספק . יונ� ק רצותועשל� בדראני ונ� ו� קרצו
ויתה זה, לי ישראנבל� רדיהא� שכאשר נבקע מכ .  מיד וללא ויכוחלוהר נחלק נ היהה, "שהואי עוד" יהב� יאיר ה
ויי א� ההרכי . ולרשת את האר$ ולא יגרו� החטא למנוע ירושת האר$נ� ו� ק רצות ועשלאי וד בה� הולכי�ראיה ש

ותירשו  ואו סימ� בידכ� שתביהיול ירד� שנסי� "י "רששל  ורוביאמוב� א� כ� .  לא היה הירד� נבקע,"י�שוספק ע"
        )חת� סופר(                                                  ". את האר$

  .  ה.ב.צ.נ.ת אב 'ל ע"נלב  ל"ז טובה בר אברהם 'ר  נ"לע

  .  ה.ב.צ.נ.ת לולא 'א ע"נלב   ל"ז שמחה בת אסתר מרת נ"לע
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  

  )  ג'יבדברים (" יהם תגדעוןקל-ונתצתם את מזבחתם ושברתם את מצבתם ואשריהם תשרפון באש ופסילי א"
, שאות� יש לשרו" ולגדע, ובי� האשרות והפסילי�, שבורשאות� יש ל,  בי� מזבחות ומצבותנה הכתוב במכוו�יש

 ,שראינו שג� האבות הציבו מצבות והקימו מזבחות, )' ו�ספרי שופטי( לאבות י�בשאהומזבחות ומצבות וזאת משו� ש
  בה� שעבדומכיו� , "ונתצת� את מזבחות�"רק לכ� , שמי�ש� מהאבות שנבנו לשאנו רואי� כעת ה�  מהשיתכ� ו
   )המש� חכמ(                   .ו ותגדע תיכ" תשרפואות�, אלילי� לונעשוודאי בשפסילי� ואבל אשרות , אלילי�ל
  

 )ה' דברים יב(" יכם מכל שבטיכםקל-א'  אם אל המקום אשר יבחר הכי"

 ולא אמר בפירוש שהוא הר המוריה הנודע והמפורס� הזהומה שסת� הכתוב המקו� . המקו� הזה הר המוריה הוא
 האחד אילו ידעו האומות כי ש� התפלה :טעמי�ל בספר המורה כי העלמת המקו� לשלשה "� ז"תב הרמבכ, לכל

השני הטע� ו,  וההריגה בי� האומותהמריבה ירצו כל אומה ואומה להחזיק בו ותרבה ,מקובלת והקרבנות ש� לרצו�
 קרבנותיה� ולהקריב תבר�י�  לירש את ארצ� ולעבוד הש�כי הכנעניי� יושבי האר$ אלו היו יודעי� כי ישראל עתידי

 אחדרבי� זה ע� זה כל  ישראל השלישי כי היו שבטיהטע� ו, �באותו מקו� היו משחיתי� אותו בכל מה שה� יכולי
ולכ� , מחלוקת ביניה� כמו שנפלה בבקשת הכהונהותפול המריבה וה, ואחד מבקש שיהיה המקו� ההוא בנחלתו

  )רבינו בחיי(                           .  הכתוב המקו� הזה ולא פרסמווסת�העלי� 
  

  )כח' דברים יב(" הדברים האלה אשר אנכי מצוך שמר ושמעת את כל"
 ?"מור ושמעתש "הקדי� שמירה לשמיעהדוע ומ, "שמע ושמרת"צרי� הפסוק להקדי� שמיעה לשמירה ולומר היה 

 הכוונה היא �א? "כל" ובתיבת "את"מה ריבה בתיבת א� כ� , בה לרבות" את"ו" כל"כל מקו� שכתוב ידוע ש ,עודו
 אשר כבר נודעו לישראל מפי יוותוומצ' ת התורמצוה אות� על , ראשית, על שני דברי�את בני ישראל מצווה משה ש

כנגד תורה , כ�ל,  והסייגי� אשר יחדשודרי�הגועל ל "זחאשר יגזרו בנוס" מצוה משה על מצוות עתידיות ו, משה
שצרי� לקבל , "ושמעת"ל אמר "זוכנגד דברי� המתחדשי� מרבותינו , "שמור"ומצות שה� ידועי� כבר בתורה אמר 

גדרי� שיחדשו הגזירות והכל את לרבות בא , "את", "את כל"ז בושרמוזה מה , ל וסייגיה�"כל גזירות רבותינו ז
  )אור החיי�(                 ". כל הדברי�"אומרו כ,  הגדרי� יהיו הדברי� נשמרי� בשלימותבאמצעותשמבטיח , "כל"ו, ל"זח

  

   )ה 'יגדברים ( "יכם תלכוקל-א' אחרי ה" 
            ....))))גמראגמראגמראגמרא((((ה ה ה ה """" של הקב של הקב של הקב של הקביויויויותתתתוווו אלא להל� אחר מד אלא להל� אחר מד אלא להל� אחר מד אלא להל� אחר מד????וכי אפשר לו לאד� להל� אחר שכינהוכי אפשר לו לאד� להל� אחר שכינהוכי אפשר לו לאד� להל� אחר שכינהוכי אפשר לו לאד� להל� אחר שכינה    
אבל , �ל משאו ומתנו ותיקוני הישוב והמדינות כול שכניו ורעיו וכ�כל הנהגות האד� ע רה אי אפשר לזכור בתו 

א תקלל ל", " רע��תעמוד על דל א", "ורטלא תקו� ולא תי", "לא תל� רכיל": כגו�,  הרבה�אחרי שהזכיר מה
" פרקו נאה"ואפילו מה שאמרו , בכל דבר" ועשית הישר והטוב"חזר ואמר  . וכיוצא באלו"מפני שיבה תקו�", "חרש

  )�"רמבה(                . וישר�עד שייקרא בכל עני� ת, " הבריות�עדיבורו בנחת "ו
  

  )  א'דברים יד ("לוקיכם-א' בנים אתם לה"
            ))))....ב יב יב יב י""""בבבב((((    " " " " ובזמ� שאי� את� עושי� רצונו של מקו� את� קרוי� עבדי�ובזמ� שאי� את� עושי� רצונו של מקו� את� קרוי� עבדי�ובזמ� שאי� את� עושי� רצונו של מקו� את� קרוי� עבדי�ובזמ� שאי� את� עושי� רצונו של מקו� את� קרוי� עבדי�, , , , בזמ� שאת� עושי� רצונו של מקו� את� קרוי� בני�בזמ� שאת� עושי� רצונו של מקו� את� קרוי� בני�בזמ� שאת� עושי� רצונו של מקו� את� קרוי� בני�בזמ� שאת� עושי� רצונו של מקו� את� קרוי� בני�""""    

אלא שכאשר ציוה  . 'שמשמעו היות� עובדי� את ה,  עבדי�א� אינ� עושי� רצונו של מקו� מדוע נקראו, תימה היא
אלא . ואילו מחשבותיו ישוטטו בעניני הבל, הבתי� והרצועותאת שיניח  קראי� הכונה , ה למשל להניח תפילי�"הקב

אי� עושי� . "וכיוצא בזה בשאר מצוות. ויקבל עליו עול מלכות שמי�, שיניח� ויחשוב ויתבונ� במה שכתוב בה�
".  של מקו�רצונורצונורצונורצונו"אבל באמת אינ� עושי� , בקיו� מעשה המצוה 'הכונה היא שעובדי� את ה" רצונו של מקו�

ואילו . א� זאת משו� שקבלה ביד� מאבותיה� שאסור לאכול קוד� תפילה והנחת תפילי�, אמנ� מניחי� ה� תפילי�
מבקשי� � ה, אלא,  בני� למקו�לא כ� נוהגי�כי . לכ� נקראי� עבדי�, לא למצוה,  לאכול מבקשי� ומשתוקקי�ה�

  ) תולדות אד�(                          ". של מקו�רצונורצונורצונורצונו"ומשתדלי� לעשות רק 
  

   )בכ' ידדברים (" עשר תעשר"
        ))))מדרשמדרשמדרשמדרש((((" " " " ולא ידע כי חסר יבואנוולא ידע כי חסר יבואנוולא ידע כי חסר יבואנוולא ידע כי חסר יבואנו, , , , נבהל להו� איש רע עי�נבהל להו� איש רע עי�נבהל להו� איש רע עי�נבהל להו� איש רע עי�:":":":"הכתובהכתובהכתובהכתוב    זהו שאמרזהו שאמרזהו שאמרזהו שאמר, , , , עשר תעשרעשר תעשרעשר תעשרעשר תעשר

נות� צדקה בעי� ר אד� שהכוונה שכא ". יבור�טוב עי� הוא"ונאמר , )ב' משלי י(" צדקה תציל ממות" : אומרפסוקה
שהמפזר לצדקה , " ההוא יבור�����עיעיעיעיטוב "זהו . "ותעעעעמ"  המילהתצרנוו, "מות" לתו� המילה ''''עעעע האות תסכננ, טובה

' או אז תוסר האות ע, � ירע עינו באחיו האביו,ו"ח, �אבל א. "מות"ניצל מ הוא ''''עעעעבזכות ה, �מתבר� במעות ובחיי
איש "הוא , וקופ$ ידו מלתת צדקה" ו�נבהל לה": וכ� יש להבי� את הפסוק. "מות"זה ישאר מה שו, "מעות" המילהמ

   )י�'צולו טה שלמהי משבר(             . 'תומע'מתיבת ' שתחסר האות עיגרו� , "לא ידע כי חסר יבואנו"לכ� ו, "�י'רע ע
  

  )כה' דברים יד(" וצרת הכסף בידך"
  )רבי משה מקוברי�(    . �לקי�לבל אחשוב את הממו� לא, לוקי�א, הצילני: "דוד המל� אומר – "�לקי� א�הצילני מדמי"

  

        """"יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� """"גמגמגמגמ
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