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  הגיגים מפרשת השבוע
  )כז' דברים יא("  הברכה אשר תשמעואת"

, ישראל של �לכבודשדבר זה הוא " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מסביר ה, "תשמעו א�א�א�א�" אמר ולא "תשמעו אשראשראשראשר: "שינה הכתוב ואמר
,במחשבה אפילו 'ה מצותאת  לעשות עליה� יקבלו ולא ישמעו שלא יובעינ חשודי� �אינשבני ישראל  מרואכ

ואי� מטרידי� ומונעי� מבחו�  ,מאוד קלההיא  מחשבה כי ,המצוה לעשותבליבו  שבוח מישראל איש כל ומסתמא
אולי כי', כבר לא בטוח שיעשו בפועל את מצות ה, מה שאי� כ� בעשיה. למנוע את המחשבה לעשות את המצות

שתשמעו ודאישב 'ה דעוי כי "תשמעו אשראשראשראשר הברכה את: "הכתוב אמר �לכ .בעשייתה ויתרשלו עליה� העבודה בדְכִת
ותוכלו מבחו�והמטרידי�  המונעי� כל מכ� יסורו ידה שעל כדי הברכה את 'ה ישלח ואז ,לעשות� בלבכ� ותקבלו
  .) ג'תהלי� נז( "עלי גומר ל!לא: "כתובכ סיי� אותהי ה"קבוה  המצוהמתחיל האד� כי ,הפועל אל המחשבהאת  להוציא

  

  )ה' דברים יב(" לשכנו תדרשו ובאת שמה"
הסביר ? מה ההסבר. "ובאתה" ,יחיד בלשו�ופו מדבר סאילו ו "תדרשו", �רבי בלשו�תחילת הפסוק מדברת 

ל " חז שעליו אמרו)יז' ירמיהו ל(" להאי�  דורש היא ציו�": לפי הפסוק) אברה� מרדכי אלתראברה� מרדכי אלתראברה� מרדכי אלתראברה� מרדכי אלתררבי רבי רבי רבי (ר מגור "האדמו
לחקור אד� כל שצרי&הכוונה היא  ?"דרישה"כוונה במונח ה מהלו .)סוכה מא( "דרישה )שצריכה(דבעיא  מכלל"

ביתירושלי� ו בני� את לאפשר ובכ& ,ירושלי� על מנת לתק� את הטעו� תיקו� לחורב� שגרמו הסיבותמה�  ולדרוש
וידוע שהסיבה לחורב�  ".בימיו נחרב כאילו, מיובי המקדש בית נבנה שלא דור כל"ל ש"כי אמרו חז , מחדשהמקדש
,הפסוקלזה מרמז ו .אחדותחיזוק הו" חינ� בתהא"הגברת  הואלכ&  התיקו� ,לכ�ו "חינ� שנאת" היתה שניהבית ה

ראויי�  תהיואזי  זאת תקנוולאחר שת, לכ& הסיבה לכ� תבררכאשר תו ,מדוע חרב המשכ� ובררת "דרשולשכנו ת"
  .הגאולהאת  לקרב אפשר אחדותה בכוח. "שמה ובאת"ל

  

  )  ז'יבדברים (" לקיכם ושמחתם בכל משלח ידכם-א' ני הלפואכלתם שם "
וג� בהמש& מופיעה פע� נוספת סמיכות הענייני� , "ושמחת�", אל השמחה" משלח ידכ�"הכתוב מסמי& את 

אשר "היד משלח" ומהו& להבי� וצרי ,)יח' דברי� יב( "יד& משלח בכל לקי&!א 'ה לפני ושמחת", "משלח יד"שמחה ו"
,שלה�בני ישראל מקיימי� מצוות רבות בתבואות ששהיות , האברבנאלהאברבנאלהאברבנאלהאברבנאלמסביר  ?"שמחה"ה אלבסמיכות  זכרמו

את זהירלכ� הכתוב מ ,עוד מצוותו הגז ראשית ,והבקר הצא� ובכורות ,שני מעשר, ראשו� מעשר ,תרומהמצות 
על עינ�ליב� ו ירע שלא ',ה ולכהני ללוי� �אות ויתנו קדשלמאת התרומות והמעשרות  יביאו שכאשרישראל 

לא וא� ,לבב ובטוב בשמחה האד� האות שיעשה ראוי תהמשובח הלוהפע כי , שנותני�נדבותהוהרבות  תוהוצאה
על אמר ולכ� ."הימי� כל וגזול עשוק" �אי כ ותנדיב לזה יקרא ולא ,ואהה בדבר אנוס ואה כאילו אהיָר כ� יהיה

  .והנדבות ותהמתנאל  איה "כ�יד משלח"הכוונה בכש ,"ידכ� משלח בכל ושמחת�" בותנדי האות
  

  )כג' דברים יב(" ולא תאכל הנפש עם הבשר"
אכלי אלש זהרוי שמרשי ,"הבשר" את אוכל ואשה בשעההתורה מדריכה ומזהירה את האד� ש, "הנפש תאכל לא"

ת האכילה של הבשר עד כדי כ& שישקיע אל כל גופו שלא יהיה בהול ולהוט אחרי תאוו, כלומר '',פשנה" את ג�
  )א" הגר�שב(                              . הבשראכילתשל  ה זובהנאונפשו 
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )טו' דברים יב( "הטמא והטהור יאכלנו... רק בכל אות נפשך תזבח ואכלת"
בכור בעל  ובאכילת בשר ) כב'יבדברי� ( " יאכלנוַיְחָ)וַיְחָ)וַיְחָ)וַיְחָ)והטמא והטהור : "המדבר בעניי� אכילת בשר חולי� נאמרבפסוק 

ואילו בפסוק שלפנינו המדבר בעניי� מעשר בהמה  ) כב'טודברי� ( "ַיְחָ)וַיְחָ)וַיְחָ)וַיְחָ)ו והטהורבשערי& תאכלנו הטמא : " נאמרמו�
איזהו דבר שאי� : "אלא נאמר בגמרא. וצרי& להבי� מדוע זה" ַיְחָ)וַיְחָ)וַיְחָ)וַיְחָ)ו ":א& לא כתוב "הטמא והטהור יאכלנו: "כתוב

שאי� בו ברכה "י " ולפי פירוש רש).בכורות לב( "זה מעשר בהמה,  הוי אומר?אחר שחיטהאלא לבו ברכה מחיי� 
 מו� � נפל בהא�שאר קדשי� שלא כמו ב, "אלא רק לאחר שחיטהחיי� למוכר� כשה�  מה� � נהנישאי� ! מחיי�

, נוהג בשותפותאינו שהוא מעשר בהמה וידוע מדיני . חיי� לכל מי שירצהכשה� עדיי�  �ויכול למוכרה אות� פוד
והיות , ביתואוכליו ה� הבעלי� ובני מ� הסת� , א� כ&, ):בכורות נו( ג� אינו נמכר באיטליז, ואינו נמכר מחיי�

לכ� לא  שחיטההאחר ל וכרולמ& הבעלי� ומ� הסת� אי� דר, אינו נוהג בשותפות, כאמור, כי, שהבעלי� הוא יחיד
מספר  להיות י�ויכול, בכור בעל מו� נמכר מחיי�ו,  בשותפותי�נוהגשלבכור וחולי� בניגוד  ."יחדיויחדיויחדיויחדיו"בפסוק ב וכת

  )מש& חכמה(                     . בוהשוכל השותפי� שיד כלומר " יחדיו"בה� ב וכתלכ� , ה� ב�שותפי
  

  )כח' דברים יב("  את כל הדברים האלה ושמעתשמור"
א� כ� ,  קיי� את המצוות,"ושמרת"ר כ& ואח" שמע"קוד� , כלומר ,"ושמרת שמע" לומרלכאורה היה על הכתוב 

 דעת שערי עבירות בעל שהוא מיידוע מה שכתוב בזוהר ש, אלא? פני השמיעהל שמירההכתוב את ה הקדי�מדוע 
הוא קיו� המצוות ומה  התורה בדברי הבנה לפתחוה שערא� כ& שה צאיו ,)ג קכג"ק ח"זוה( בפניו ננעלי� ההתור

 �: ומרובא הכתוב שהעירמה  וזה.  עושההאד�ש עבירותהמ ותהמתהו "ליפותהק"שמקשה על האד� את ההבנה ה
 תעבור לבל המצוות שמור ,אמריה להבי� התורה אמיתת על שתעמוד רוצה אתה א� :ופירושש ,"ושמעת שמור"

  )אור החיי�(                           "הדברי� האלה כל את ושמעת"!תגיע ל ובזה ,עליה�
  

  )ה' דברים יג( "יכם תלכוקל-א'  האחרי"
�""""הרמבהרמבהרמבהרמבאומר ', המפסוק זה לומדי� אנו יסוד גדול בעבודת ���, עבור כל דבר נעל�, ע� כל התלבטות, בכל שאלה, 

שנאמר על רבקה כאשר התרוצצו הבני� כעני� , ל עתידעלבד נדרוש ונשאל בוממנו  ,' השנל& אחר עצתהיא מצוה ה
. ) טו'שמות יח( "י�קל! אלדרושלדרושלדרושלדרושכי יבא אלי הע� : "משה אמר ליתרווכ� , ) כב'בראשית כה( "' את הלדרושלדרושלדרושלדרושותל& : "בקרבה

  . ) יא'ב גלכי� מ( "מאותו'  האת ונדרשהונדרשהונדרשהונדרשה' האי� פה נביא לה: "ישראל ע� הנביאי�בני וכ� עשו 
  

  )ז' דברים יג("  לא ידעת אתה ואבותיךאשר"
            ))))יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (שאומר ל& להניח מה שמסרו ל& אבותי&שאומר ל& להניח מה שמסרו ל& אבותי&שאומר ל& להניח מה שמסרו ל& אבותי&שאומר ל& להניח מה שמסרו ל& אבותי&, , , , ראה כמה מגונה עצתוראה כמה מגונה עצתוראה כמה מגונה עצתוראה כמה מגונה עצתו

מהאבות  הקבלה מצד האחד ,שהרי אפשר להגיע אל האמונה בשני אופני� ,האמונה חלקי שנירמז של הפסוק מ
 היא הקבלהיתרונה בכ& ש ,מאבותיו שקבל הקבלה מצדונה האמ .והחכמה הידיעהההבנה  מצד והשני, הקודמי�

 סומ& ואחד אחד וכל ורי�יע בחברת ההול& וריע ונמשלת לחכמהידיעה ו בה שאי�א& חסרונה הוא  מתתואקבלה מ
 אוחזי� שה� מאחר וישרה סלולה בדר& �הולכי �לוכו ,�אות נהיגהמ הואו �לוכ בראש אחד פקח ויש חברו על ידו

 עד זה על זה נשעני�עליה  �הסומכיו סלולה דר&היא  ,חכמה בלא ,הקבלה מצד האמונה &כ ,הפקחוסומכי� על 
 א� הקבלה מצד המאמי� כי ,הזאת לאמונה שלמות אי� אבל .לנו ספרו ואבותינו שמענו באזנינו כי ה"ע רבינו משה

 ,חכמה לו שאי� כיו� מה� לאחד לבו יטה שלא בעצמו בטוח אינו אלילי� עובדי והכופרי� התועי� דברי ישמע
המקביל , הפקח אבל ,יכשל שלא בעצמו בטוח שאינו וריהע כמו יסתפק או יאמי� או ,לבואת  שיטה אפשרובהחלט 

� הזה המאמי� כ� ,לאחר צרי& נוואי עמו חזק הראות כח כי יכשל שלא בטוח הוא , מצד החוכמה והידיעהאל המאמי
 .באמונתו חזק לבו וישאר דעת� יסתור וידיעתו חכמתו ומתו& ,המבהילי� אחרי לבו יטה שלא בטוח ,בעצמו של�

 אמונה לו ותהיה אמונתו תשל�ש עד �יחכלהו למודעליו ל אלא בלבד הקבלה מצד אמונתוב פקתסהל אד�אל ל �לכ
 .)יד' אבות ב(" לאפיקורוס שתשיב מה ודע ,תורה ללמוד שקוד הוי" ל"זח אמרו זה ועל ,הידיעה ומצד הקבלה מצד
 "ואבותי& אתה" ,הידיעה מצד אמונה זהו "ידעת לא אשר" ואמר האמונה חלקי שניאת  זכיראמרנו שהפסוק מש וזהו
  )רבינו בחיי(                            . האבות קבלת מצד האמונה היא

  

  ) ב' דברים טו( "'כי קרא שמיטה לה"
 בספרו רבי יהונת� אייבשי�רבי יהונת� אייבשי�רבי יהונת� אייבשי�רבי יהונת� אייבשי�מסביר ? "'שמיטה לה"ומדוע כתוב " שמיטה לאר�"לכאורה היה צרי& לכתוב בפסוק 

 ספוכ ת כלא �האד מפקיר בה אשרשנה  ',לה רצו� שנת היא, שנת השמיטה, שביעיתשהשנה ה" אורי� ותומי�"
בכ& ו ,)ד' הושע יד(" ידינו למעשי ינוקל!א יאמר ולא: "ועליו נאמר, אליו סגד במש& שש השני� הקודמות, כושוור

  . בעיניו נחשב כס*ה �איה ש"מראה להקב הואשביעית ה הבשנ �כספישמיטת ו קרקע תשמיט נוהגשהוא 
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