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

 

  שבועהת הגיגים מפרש
  )ב' דברים כו(" יך נותן לךלק-א'  האשרוהיה כי תבא אל הארץ "

ור ור ור ור א"מסביר ה, אלא? הוא נות� האר�' וכי איננו יודעי� שה, "י� נות� ל�קל�א'  האשר: "מדוע הוסי	 כא� הכתוב
וכ� יש להבי� את , ת הבאת הביכורי� אינה שייכת בשנת השמיטהשתוספת זו באה ללמדנו שמצו, הקדוש" החיי�החיי�החיי�החיי�
, אר�שייר לו חלק בה לא נת� לבני ישראל את כל האר� אלא "הקב, כביכול, א� "והיה כי תבא אל האר�: "הפסוק

כלומר בשנת השמיטה האר� , ) ד'ויקרא כה(" ' להשבת... ובשנה השביעית" :דכתיב, הוא שנת השמיטההחלק הזה ו
ל� זאת אומרת בזמ� שהיא נתונה , "י� נות� ל�לק�א'  האשר: " הכתוב ואומרלזה בא, ה"איננה של� אלא של הקב

ביכורי�הבאת די� שנת השמיטה אי� בה בל אב, תביא ביכורי�, "ולקחת מראשית פרי האדמה", שני�השה� שש 
  .אלא מופקרת לכל, לפי שאינ� שלו

  

   ) ב'כודברים  ("ולקחת מראשית כל פרי האדמה"
 על בני מרגלי� המאיסו את האר�יות שה, תיקו� לחטא המרגלי�הא יביכורי� ההמצות , ל"ז יייי""""הארהארהארהארשלפי , ידוע 

רק בשבעת המיני� שנשתבחה בה� אר� היא נוהגת  ולכ�, חיבת האר�הגורמת לביכורי� ה מצות נתנה , ישראל
, יורד אד� בתו� שדהו, פרישי� הביכורי�מכיצד ": האומרתבמשנה מצא רמז לכ� , ל" זצזמבאזמבאזמבאזמבא מנח�מנח�מנח�מנח� 'ר . ישראל

,  א� נשי� לב)א' ביכורי� ג(" קושרו בגמי ואומר הרי אלו ביכורי�, רימו� שביכר, אשכול שביכר, ורואה תאנה שביכרה
ויכרתו מש� זמורה " : בוככת. אות� שלושה מתו� שבעת המיני� שהביאו אית� המרגלי�בדיוק מוזכרי� במשנה 

   . ) כג'במדבר יג(" ואשכול ענבי� ומ� הרימוני� ומ� התאני�
  

   ) ד'כודברים (" נא מידךטולקח הכהן ה"
מביאי� בסלי היו העניי� אילו ו, בכורי� בקלתות של כס	 ושל זהבאת ה שהעשירי� היו מביאי� )ספרי(מובא במדרש 

.  הוחזרו לה��הקלתות של העשירי� אילו ו, הבכורי� יחד ע�  לכהני�והסלי� של העניי� ניתנ. נצרי� של ערבה
אפשר ?  לה�ווחזרהואילו הקלתות של העשירי� , כהני�שארו אצל ההסלי� של העניי� אלא נילא הוחזרו ומדוע 
חזרו הסלי� לרמוז לה� שיעמדו בעושר� ג� בשנה ולעשירי� ה. התקוהבעת  או בזה משו� סימ� ברכהשיש לומר 
שלוקחי� מה� את לה� נצרי� לרמוז העניי� לקחו את סלי מהאילו ו,  ויביאו באות� הסלי� את הביכורי�הבאה

  )פרחי שושנה(               .כס	 וזהבשל  �בכוריה� בכליאת להביא בשנה הבאה יזכו ה "בעהעניות ו
  

   ) ט'כודברים (" ויביאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת"
        ))))יייי""""רשרשרשרש. (. (. (. (כמשמעוכמשמעוכמשמעוכמשמעו    ––––" " " "  לנו את האר� לנו את האר� לנו את האר� לנו את האר�וית�וית�וית�וית�"""", , , , זה בית המקדשזה בית המקדשזה בית המקדשזה בית המקדש    ����" " " "  המקו� הזה המקו� הזה המקו� הזה המקו� הזהאלאלאלאל""""
מדוע ,  כ��וא. את בית המקדשו בנ, כ�ורק אחר , בני ישראל אל אר� ישראלראשית באו ,  הפו�יההסדר ה, לכאורה 

  ? " את האר� הזאתוית� לנו: "ואחר כ�, בית המקדש, " הזה�ויביאנו אל המקו: "אמר הכתוב קוד�
'שמות יט("  אלי� ואביא אתכ� על כנפי נשרי�ואשא אתכ: "על הפסוק יהונת� ב� עוזיאלתרגו� את לפי זיישב אפשר ל 

 למעבד תמ� פסחא , לאתר בית מוקדשאיתכו� ואובילית ,וטענית יתכו� על ענני� הי כעל גדפי נשרי� מ� פילוסי�", )ד
ה "הביא הקב,  כשהיו בני ישראל במצריי�בליל חג הפסחלפי התרגו� ש, "סי�ובההוא ליליא אתיבית יתכו� לפילו

, לפי זה. �וחזרו למצרי,  את קרב� הפסחש� ערכו,  בית המקדש�מקו לא, �כנפי נשריכעל , ענני�בני ישראל על את 
על כנפי ", סחבליל חג הפבית המקדש ,  הזה�ה אותנו אל המקו"הקבקוד� הביא , פסוקסדר הענייני� במוב� היטב 

)"�ע� חיי", ל" אבולעפיא זצ�רבי חיי(             . לאחר המסע הארו� במדבררק לאר� ישראל הגענו ו. "נשרי�
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 ו בתוך שאר חולי ישראל"היבר אסתר רפואת משה טויטו ל



 

  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  

   ) יג'כודברים (" לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי"
ר הסבי אפשר ל?אזי מה פשר הכפילות בפסוק, "לא שכחתי"שהרי בוודאי  וקיימתי אות� "לא עברתי ממצותי�"א� 

 רא גמבו. "המונע עצמו מ� המעשרות סופו שהעכברי� אוכלי� את תבואתו"פרשת עקב שלבמדרש זאת לפי המובא 
לא עברתי "ראשית : נבי� את פסוקכ� ו. )הוריות יג("  שוכח את תלמודו,האוכל ממה שעכבר אוכל"מצאנו ש

 "לא שכחתי"ועל כ� , תבואתי מממילא לא אכלו העכברי� ואז , מעשרות כהלכהתרומות ו אלא הפרשתי "תי�ממצו
  )ערבי נחל(                      . את תלמודי

  

 )יד' כו דברים(" ולא נתתי ממנו למת"

מתגלגלת אותה מצוה , מתו� כוונות של תועלת אישית, כי העושה מצוה שלא כראוי, מצינו בספרי� הקדושי�
לא נתתי את מצוותי לכוחות " ולא נתתי ממנו למת: " אומרי�לפיכ�. לידיה� של הסיטרא אחרא ומגבירה את כוחה

  )תפארת שלמה(                         ".זבחי מתי�"הרע ולא עשיתי מה� 
  

  )  טז'כודברים ( "לוקיך מצוך לעשות את החוקים האלה-א' היום הזה ה "
 והיו� אי� לע את האד� ששכנדרכו של היצר הרע ל, "חפ� חיי�"מסביר ה? בפסוק" היו� הזה"מדוע באה ההדגשה  

כ� הוא אומר לו . ודרכיאת תק� ימחר או ביו� אחר א� מבטיח לו היצר הרע ש ,תשובהחזור בפנאי לעסוק בתורה ול
 היו�היו�היו�היו�, "לוקי� מצו� לעשות�א' היו� הזה ה "את האד�מזהירה באה התורה ו �לכ. וכ� מתנהג איתו כל ימיו, ג� מחר
    .ולא מחרדווקא 

  

  )יב' דברים כז(" רך את העם יעמדו לבאלה" 
, " את הע�אלה יעמדו לקלל" :בקללות לא נאמר אול� " יעמדו לבר� את הע�אלה": רואי� אנו שבברכות נאמר

' ות מאת ההקללות אינ� באואילו , ממש בפועל 'מאת המגיעות שהטובות את ההבדל בכ�  "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מסביר זאת ה
� לא לכ ) לח'איכה ג( "מפי עליו� לא תצא הרעות": הרי נאמר, ה" הקב� שלפניההסתרת � וזאת משו� מעצמאלא באות 

ביאת הקללות והדבר את  ליעד כלומר רק "ואלה יעמדו על הקללה" :נאמררק "  את הע�אלה יעמדו לקלל: "נאמר
  . יבואובספק א� יבואו או לא עדיי� 

  

  )ג' דברים כח(" ברוך אתה בעיר"
        ))))מדרשמדרשמדרשמדרש((((ר ר ר ר  בשכר המצוות שאתה עושה בעי בשכר המצוות שאתה עושה בעי בשכר המצוות שאתה עושה בעי בשכר המצוות שאתה עושה בעי����בעיר בעיר בעיר בעיר 

לבל , אול� בבוא� בי� הבריות מתביישי� ה� ביהדות�, יש בני אד� שבבית� פנימה הריה� מקיימי� תורה ומצוות
 רק א� לא תבוש "ברו� אתה בעיר: "על כ� אמר הכתוב. וכדומה" נחשלי�", ה�" חשוכי�"ויאמר עליה� חלילה כי 

ולא יתבייש מפני " רו�עלח� וזה שנאמר בשו. רו�לעיני כל הבריות אזי תהיה ב, ותקיי� את המצות ג� בעיר
  )מעיינה של תורה(                          "המלעיגי� עליו

  

  )ד' דברים כח("  פרי בטנךברוך"
 ברו� טנא�: "אמראחריו ול"  פרי בטנ�ברו�: "ראשית, ברכת הגו	 לברכת המזו�הכתוב את הקדי� בברכות 
ללמד� שיענש תחלה בממונו וא� , " בטנ�פריארור "אחר כ�  ו"טנא�ארור "בקללות הקדי� ואילו , "ומשארת�

  )רבינו בחיי(            "  הנפשות תחלהמ�אי� בעל הרחמי� נפרע "וכ� אמרו במדרש .  וא� לאו יענש בגופו,יחזור בו מוטב

  פניני אלול
   )טו' דברים כג(" אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויבך לפניך' כי ה"
ה מצוי בתו� בני ישראל כפי שדרשו "חודש זה הקבברמז שמ �ראשי תיבות אלול  "פני�''''ללללויב� ''''אאאאלתת ''''ווווהציל� ''''לללל"
   )קרב� העני(      .  לא יראה ב� דבר והיה מחני� קדוש�ושערי תשובה פתוחי� ואז " בהמצאו' דרשו ה"ל על הפסוק "חז

        

  אלול
 את �מעביריה וצדקהוצדקהוצדקהוצדקה תפילהתפילהתפילהתפילה, תשובהתשובהתשובהתשובההדברי� שלושה  לע י�רמזומ 'ל'ו'ל'אשה� ראשי תיבות פסוקי� ישנ� שלושה 
 , רמז לתפילה"י''''ללללדודי ''''וווודודי ''''ללללני ''''אאאא" , רמז לתשובה"בב זרע�''''ללללאת ''''וווובב� ''''ללללת ''''אאאאלקי� �א' ומל ה" .רוע הגזירה

  )שלמה גנצפריד'  ר�קיצור שולח� ערו�(              . רמז לצדקה" אביוני�''''ללללמתנות ''''וווורעהו ''''לללליש ''''אאאאמשלוח מנות "
  

  אלוליבות תאשי ר -" חטאת'לאחד 'ועולה 'לחד 'א"
דהיינו , ביותרלמעלות נשגבות הגיע לאת הימי� לתשובה ולמעשי� טובי� יכול הוא האד� נצל דש אלול יוחא� ב

  ".חטאת" הריהו כאד� חוטא בחדש זה ואינו שב בתשובה שלמההו "חלחילופי� א�  ו."לעולה"

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