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

 

  הגיגים מפרשת השבוע
  )טז' דברים כו(" המשפטים החקים האלה ואת אתיך מצוך לעשות קל- א'היום הזה ה"

,  א� כ�מדוע,  ולאור� כל מסע� במדברבהר סיניאות� וה י והלא כבר צקי�והח אתלעשות  מצווה 'היו� הרק וכי 
א� , התורה בהר סינישאכ� נתנה  היא הכתובנת ושכו, הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מתר� ה? "היו� הזה"אומר הכתוב 

יש בה� קו� א� יש ג� מצוות שלא היו בבחינת מצוות ש, בציווי התורה יש מצוות שהיה שיי� לקיימי� כבר במדבר
�ות שאינ� נוהג, ביכורי� ומעשרות,הנוכחית בפרשה ותהאמורמצוות כאות� , לאחר זמ�אלא רק , עשה באותו זמ

,  בלבדכדי ללמוד אות� ולקבל שכר על קבלת� רק היהוי על מצוות אלו במדבר צוהו,  ישראלאלא באר�במדבר 
כלומר ג� לקיי� , "לעשות"מצוה אות� ' ה " הזההיו�"ואומר לה� ש, רגע לפני כניסת� לאר�, וכעת בא משה

והיו� הזה מצווה אות� , לבדבשעד היו� נצטוו ללמוד דיניה� , שה� ביכורי� ומעשרות,  החוקי� האלהאת, למעשה
  .לעשות כי הגיעו לאר�

  

    )טז' דברים כו(" ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך"
 את לא תנסו�"ה שנאמר "הקבאת אסור לנסות המצוות בכל ש .)תענית ט(ל "מדובר על מצות המעשר שעליה אמרו חז

הביאו את כל המעשר אל בית האוצר : "ה שכ� כתוב"שבה מותר לנסות את הקב, מעשרמצות ה, זוצוה ממחו� , "'ה
 אפתח לכ� את ארובות השמי� והריקותי לכ� ברכה עד בלי לאצבאות א� ' ויהי טר$ בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה

עשיתי ככל ...  וג� נתתיו ללויהקודש מ� הביתיערתי ב ")יד%יג' דברי� כו(מעשר ה בביעור י�מרולכ� א. )י' מלאכי ג(" די
 ובר�...השקיפה ממעו� קדש�: "כלומר קיימתי את מצוות המעשר כהלכתה ובזכות זאת אנו מבקשי�, "אשר ציויתני

"עשר בשביל שתתעשר:" ודורשת הגמרא)כב' דברי� יד( "עשר תעשר:"והפסוק מלמדנו שלמרות שנאמר. "את עמ�
ולעשות חוקיה ו"אלא מתו� שאיפה לקיי� את רצו� הקב, לא שו� פניה ונסיו�את המעשר לתת� מכל מקו� מוטב ש

  )מש� חכמה(                 .מחשבה זולתי קיו� רצו� הבוראללא שו� " ושמרת ועשית אות� בכל לבב� ובכל נפש�", בלבד
  

  )כו' דברים כז("  לעשות אותם לא יקים את דברי התורה הזאתאשרארור "
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (וקבלוה עליה� באלה ובשבועהוקבלוה עליה� באלה ובשבועהוקבלוה עליה� באלה ובשבועהוקבלוה עליה� באלה ובשבועה, , , , א� כלל את כל התורה כולהא� כלל את כל התורה כולהא� כלל את כל התורה כולהא� כלל את כל התורה כולהככככ""""

�""""הרמבהרמבהרמבהרמב���, "שכר ועונש"קבלת המצוות והאמונה ב,  מסביר שהאלה והשבועה מתייחסי� להודאה באמיתות התורה
לכ� הכופר באחת מהמצוות או מבטל אחת ו,  בחומרהיענש והעובר עליה� ,טובהיזכה לשכר וקבל אות� ישהמקיי� 

 לתאותו או שלא עשה סוכה ולולב ושק�כגו� שאכל חזיר , מצוותבר על אחת מהוע� הא.  הוא בגדר ארורמה� הרי
אשר לא "אלא אמר , "הזאת את דברי התורה יעשהיעשהיעשהיעשהאשר לא "כי לא אמר הכתוב , איננו בחר� הזהאד� זה , ותולעצל
  . ) כז'אסתר ט( "קיימו וקבלו היהודי�: "בפי שכתוכ" י�ֵיַקְי"במוב� של " י�יִק", " את דברי התורה הזאת לעשותיקי�יקי�יקי�יקי�

  

  )כג' דברים כח(" והיו שמיך אשר על ראשך נחושת והארץ אשר תחתיך ברזל"
האר� שעל ראש� וה� שהשמי� איננו יודעי� וכי , מיותר "�יתחת" ו"על ראש�: "לכאורה נראה שהדגשת הכתוב

אותה אר� הנמצאת ועל ראש�  הנמצא משל השמי�אותו חלק בא ללמדנו הכתוב שדווקא  אלא ש?�יתחתהיא 
�מקולקלילא יהיו ה� שאר העמי� של ארצות היהיו מקולקלי� אבל השמי� והאר� שמעל ומתחת ה� בלבד  תחתי�
אל ישיא� לב� לצאת מבית� א�ו, שאר האומותשל ארצות הלא מטר ואבק ועפר יהיה דווקא מטר ארצ� אלא 

מר וא� בא הכתוב וכל  ע, במקומ�תשבלמארצ� ואולי תוכל לגרש� שותחשוב ארצות שאר האומות הטובי� מארצ� 
  )כלי יקר(      . )כה' דברי� כח( " בדר� אחד תצא אליו ובשבעה דרכי� תנוס לפניואויבי� נג$ לפני 'יתנ� ה"
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )ב' דברים כו(" יךקל-א'  היום לההגדתי"
 , רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימסביר , אאל, וקי�ל%אה באמונהכלל  ושלא יוציא עצמו מ"ינוקל%א' לה"שיאמר יותר היה ראוי לכאורה 

 אמונתו לא היתה "ינוקל%א' לה"המתוודה אילו אמר ו, לוקי ישראל%א' בהדווקא בא הכתוב להדגיש ולברר שמדובר 
עת בבואו לפני כאבל , ותוקל%ומי הוא שמקבל עליו א, "'ה"באומרו כוונתו למי מתבררת אצלנו ולא היינו יודעי� 

� ה נסתלק הספק אצלנו ונתברר"להי�%א' לה"לפניו כשהוא אומר , י ישראלקל%מיוחד לעבודת א הגדול שהוא הכה
  .בשבילו בא אל האר�ויו קל%י הכה� הוא אקל%כי הוא מעיד על עצמו כי א, הטובהאמונתו 

  

  )ה 'כודברים (" לקיך ארמי אבד אבי-א' וענית ואמרת לפני ה"
        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" ( לשו� הרמת קול לשו� הרמת קול לשו� הרמת קול לשו� הרמת קול%%%%וענית וענית וענית וענית """"

 קולו בתפלתו המשמיע"ל ש"קשה הלוא אמרו חזו. כלומר בקול ר�" בהרמת קול"י מקרא הביכורי� נעשה "לפי רש
 לפי שנראה מקטני אמנה שסובר הקולו בתפילאת אסור לאד� להגביה  זאת אומרת ש:)ברכות כד( "אמנה מקטניהרי זה 

, אלא ?אומרי� את מקרא הביכורי� בקול ר�, א� כ�, ואי�. מחשבותובות בבוח� לאינו חש וולשומע לה "שאי� הקב
בות אזי רשאי בה יודע מחשבות ובוח� ל"שהקבברור ומוכח  של האד� התפילהגו$ בא� ש" חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורה"מסביר ה

לב� בקש במחשבתו , כלומר, "ארמי אובד אבי"הוא אומר , במקרא בכורי�, והנה כא�. להתפלל בקול ר�המתפלל 
 באופ� כזה ,�כ� א,  של לב�ת ליבוומחשבאת היה יודע של לב� משו� ש מידו ת יעקב א הציל'וה, לעקור את הכל

וא� , בקול ר�" וענית ואמרת: " בפירושוי"רש מה שהתכוו� וזה .בקול ר�את מקרא הביכורי� רשאי לומר מותר ו
" אביארמי אובד "בתפילתו אומר הוא שהרי לכ� היא התשובה ? להגביה קולו בתפילתולאד� תקשה הלא אסור 

  . קולאת הג מותר להגביה "ה יודע מחשבות הלב ובכה"שמשמעות הדבר שהקב
  

   ) ז'כודברים ( "את קולנו' לוקי אבותינו וישמע ה-א' ונצעק אל ה "
 ,בעת צרהר� ללמדנו שצריכי� לצעוק בקול , "קולנוקולנוקולנוקולנואת ' וישמע ה"לא א ,"תפילתנותפילתנותפילתנותפילתנואת ' הוישמע "בפסוק לא נאמר 

יש ", מדרשלשו� הכ, ואפילו לכמה שני� ,ימי�לאחר מספר '  לפעמי� עונה הא�וא$ , נהיע' הנזכה שועל ידי זה 
ולבקש , לבקש על הכלל כולוהוא שצרי� והעיקר . הליהצעקה בקול מועבכל אופ� , "תפילה שנענית לכמה שני�

   )החפ� חיי�(                  . מצוות ברכת המזו�את אחרי שקיימנו " הרחמ�"כמו שאנו אומרי� תפילות , אחרי קיו� המצווה
  

  ) ט'כודברים (" ויביאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש" 
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (המקדשהמקדשהמקדשהמקדש    ביתביתביתבית זה  זה  זה  זה ––––    המקו� הזההמקו� הזההמקו� הזההמקו� הזהאל אל אל אל """"

וית� לנו "ראשית : בפסוק צרי� להיות שונההדברי� סדר , א� כ�, מדבר על בית המקדש" המקו� הזה"י ש"לפי רש
, אלא? מדוע הפ� הכתוב את סדר הדברי�, המקדש לבית, "ויביאנו אל המקו� הזה" �כר ורק אח"  הזאתאת האר�

עבודת ל בית המקדש וגלאלא ב, בגלל זכויותינו ויושר לבבנואינו , ה הביאנו אל אר� זבת חלב ודבש"הקבזה שש
  )כתב סופר(       . אר� זבת חלב ודבשביאה לל, המקדש הקדי� הפסוק את עניי� בית, לכ�. הקרבנות

  

  הגיגים לחודש אלול
  

  )י' בראשית מג( "כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמיים"
זה מה ו. כ� על שובה א$בידו וצרי� תנוספת אלול עבירה חודש  שב בתשובה באינומי שו". אלולאלולאלולאלול" אותיות %" לולאלולאלולאלולא"

כי עתה שבנו זה " ,בנו בתשובה ולא שאלולאלולאלולאלולמכיוו� שהתמהמהנו בחודש , " התמהמהנולולאלולאלולאלולא יכ"פסוק לנו הרמז שמ
ת על כ� שלא נצלנו נוספותשובה שעברנו תשובה אחת על העבירות , לעשות תשובה פעמיי�כעת עלינו  "פעמיי�

   )ערבי נחל(                 . בתשובהנוחזרא לודש אלול ואת ח
  

   )מ' איכה ג(" ' הנחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה אל" 
  הלשו�ותליכפאת להבי�  ולכאורה עלינו " י�ה ונשובה אלרנחפשה דרכינו ונחקו"לפי פסוק זה אנו אומרי� בסליחות 

בחיפוש לא די , אמתתשובה שלימה ובב'  לזכות לשוב אל היכדשיש לומר אלא , "חקורהנ"וג�  "נחפשה"בפסוק ג� 
חקירה ודרישה אלא צרי� , זההשלא ישוב לחטא עדיי�  אי� זה מוכיח � אותוא$ א� ימצא החטא ויתקהרי ש, גרידא

א ט לחבא משרשו ובודאי לא ישוטורק אז יכול לזכות לתק� את הח, אטא ומה גר� לו שיחטהחשל  ולדעת את מקור
אז תהא התשובה מקובלת , "�ונשובה אלי"נגיע למצב של  ורק אז "הרנחפשה דרכינו ונחקו"ב ו כת�כל ו,�זה לעול

   )א"שליטקרעטשני$ מר "אדמוה(                      .'ומרוצה לפני ה
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  ו"אסתר הי משה טויטו ברה "הה אשר בן חמו בר מרצדס ו"ה :לרפואת כל חולי עם ישראל ובכללם


