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

 

  הגיגים מפרשת השבוע
  )א' דברים א("  הדברים אשר דבר משה אל כל ישראלאלה"
הדברי�הדברי�הדברי�הדברי� שהכעיסו לפני המקו� בה� לפיכ� סת� את  שהכעיסו לפני המקו� בה� לפיכ� סת� את  שהכעיסו לפני המקו� בה� לפיכ� סת� את  שהכעיסו לפני המקו� בה� לפיכ� סת� את המקומותהמקומותהמקומותהמקומות ומנה כא� כל  ומנה כא� כל  ומנה כא� כל  ומנה כא� כל תוכחותתוכחותתוכחותתוכחותלפי שה� דברי לפי שה� דברי לפי שה� דברי לפי שה� דברי , , , ,  הדברי� הדברי� הדברי� הדברי�אלהאלהאלהאלה""""

            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (וד� של ישראלוד� של ישראלוד� של ישראלוד� של ישראלוהזכיר� ברמז מפני כבוהזכיר� ברמז מפני כבוהזכיר� ברמז מפני כבוהזכיר� ברמז מפני כב
נראה שמשה חס על כבוד� של ישראל ומזכיר רק ברמז את המקומות שבה� הכעיסו בני ישראל את , י"לפי רש

בפירוש , מעשה העגל פרשת המרגלי� ופרשת המ�, ואילו בהמש� אנו רואי� שמשה מפרט את כל חטאיה�, ה"הקב
שבפסוק שלפנינו זוהי תוכחה שמשה אומר לבני " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"המסביר ? היכ� כבוד� של ישראל כעת, א� כ�, ולא ברמז

שמא יפגע מכ� שהוא מוכיח את ישראל , "פ� יכוה בגחלת�"ירא היה ה משכי , ישראל מעצמו לכ� היא מוזכרת ברמז
, ל שזהו החטא שעליו נענש שימות במדבר"שאמרו חז ) י'במדבר כ( "שמעו נא המורי�: "לה� כשאמרשקרה לו כפי 

 משה אל בני ישראל ככל אשר צוה דבר: "נאמרה ש"המש� ה� תוכחות שנאמרו על ידי הקבבחות שנאמרו התוכ �א
  .� ולא ברמז בלבדדברי� כהווייתאת לומר משה  הוצר�ולכ� "  אותו אליה�'ה

  

  )יז' דברים א(" ים הואקל-כי המשפט לא"
,  בלבדבני אד� אי� המשפט לאד�את  �מה שאת� דניהיא לומר ש" לוקי�#המשפט לא" שהכוונה רבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיימסביר 
נמצא , מצד אחראת הנזק לו ולהחזיר של� צרי� לה " הרי הקב,אד� שלא כדי�את ה �מחייבישא� את� מכיו� 

וכ� אמר ,  שעתיד לשל� לו מה שהפסדת� ממנוי�קל#לאשאי� משפט זה לאותו שחייבת� כי א� , �שאת� חוטאי
  ) יט'דברי הימי� ב(" משפטכ� בדבר ועמ' כי לא לאד� תשפטו כי לה: "יהושפט

  

  )לו' דברים א(" את הארץ יראנה ולו אתן הוא"
בכלל יש "הלוא ,  לכלב את האר$ ודאי שהוא יראנהלתתה "הקבכיו� שמבטיח , "יראנההוא : "מדוע כתוב יש להבי�

פינה הוא  . א:לבי זכיות היו ביד כת ששלומר כתובהנת כווומתר$ ש, הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"שואל ה? "מאתי� מנה
ויהס " :דברי המרגלי� דכתיבאת  סתר וא האדרבא.  ב". ב� יפונה" , על האר$רעדיבר עצמו מעצת המרגלי� ולא את 
עצמו מעצת המרגלי� את שפינה בעבור זה  :שני דברי� טובי�ובזכות שני דברי� אלו זכה כלב ל. ) ל'במדבר יג(" כלב
שפינה שבזכות , כלומר, "הוא יראנה"#ל" ב� יפונה: "הכתוב לומרסמ� כ� לו, זכות שלא ימות בגזירת�הה בידו תעל

זה שיצא וכנגד , ) כג'ידבמדבר ( "יראוהוכל מנאצי לא ... א� יראה איש"יצא מכלל גזירת , עצמו מעצת המרגלי�את 
  ".'יע� אשר מלא אחרי ה... ולו את� את האר$: "ככתוב, נת� לו את האר$' מילא אחרי הנגד המרגלי� ו

  

  )ד' דברים ב("  בני עשואחיכםאתם עוברים בגבול "
בשונה מהיחס לבני ישמעאל ומדי� וכל בני , " בני עשואחיכ�אחיכ�אחיכ�אחיכ�",  מציי� שהכתוב מתייחס לבני עשו באחווה����""""הרמבהרמבהרמבהרמב

וכל זרעו ה� בגדר , הרי כולנו בני אברה� אבינו? והשאלה היא מדוע, קטורה שאליה� אי� הכתוב מתייחס כאחי�
אמנ� ש ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמתר$ ? א� כ� מדוע אי� הכתוב מתייחס אליה� כאחי�, עוד שכול� נימולי� כמונומה , אחי�

כי ביצחק יקרא ל� : "א� האחווה מתחילה מיצחק בלבד כפי שאומר הכתוב, אברה�תחיל מישראל משל  �יחוסי
בני א� , שו הוא מצאצאיו של יצחק כי ע) ח' כגדברי�( "הואלא תתעב אדומי כי אחי� : "כ� נאמרול, ) יב'כאבראשית ( "זרע
שו� שאמנ� ה� צאצאי אברה� א� אינ� צאצאיו מ, והואחגדר  אינ� ב, ישמעאל ומדי� וכל בני קטורה,לגשי�יהפ

  . של יצחק
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        :::: לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו� מהעלו� מהעלו� מהעלו� מ
  ל"יה ז'         חביבה חיה בנימין בת גורג  ל" זצחק בנימין בר שוריןי        ל " זיצחק בן חמו בר אסתר

    ז"ניסן תשס' ע יא"נלב          ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב           ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
  ה.ב.צ.נ.ת
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  א"תשע' אדר א' ע יט"נלב ל "ז ה'יזאעמרם בן שבת בר 

 א"עשבט תש' ע ד"נלב ל "שמעון בן חמו בר מסעודה ז    א"טבת תשע' ע ה"נלב ל "אברהם בן חמו בר סימונה ז



 

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

  )ט' דברים א( "לא אוכל לבדי שאת אתכם, ואמר אלכם בעת ההיא לאמר"
לא אוכל לבדי שאת , ואמר אלכ� בעת ההיא: "ה לומרדי הי, בפסוק" לאמר"כאורה לא ברור מדוע מופיעה המילה ל

הכוונה היא לאמר " לאמר: "ל שבכל מקו� שכתוב"שידוע שאומרי� חז, מה עוד". לאמור"ללא המילה " אתכ�
מש� מש� מש� מש� "מסביר זאת ה? א� כ� מה העניי� של לאמר לאחרי�, והרי כא� משה אומר את הדברי� אל כל ישראל, לאחרי�
הוא אומר עד ש, גידול�בטורח רב כ� היה לו ומתו� ,  ובנות לרוב�בניבורב  בעושר �רהתבאד� שבמשל ל" חכמהחכמהחכמהחכמה
 יהיה לכ� שכ�' ית� ה: "נשמע כתלונה א� הוא מיד מוסי% ואומר, כביכול, שזה, "�טורח שיש לי מכה רב המ" :לה�
לוקיכ� #א' ה":  לה�מרוא, של ישראלנאמ� הרועה ה, רבנו משה �כ ."רק טרדות וטרחות כאלה, �יכנ ובני ב�יכנמב

 " טרחכ�איכה אשא לבדי: "ובאמת קשה לי הטורח הזה שנאמר"  לרבככוכבי השמי�היו� והנכ� , הרבה אתכ�
כ� יאמרו ג� בעתיד שאני מאחל לכ� , "לאמרלאמרלאמרלאמרהיא הואומר אליכ� בעת ":  א� מיד הוא מוסי% ואומר)יב' דברי� א(

  )ט' אדברי� (" כל לבדי שאת אתכ�ולא א: "עליכ� רועי ישראל
  

   )טו 'אדברים (" ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידועים"
        ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש((((        ....""""))))ספריספריספריספרי((((וידועי� וידועי� וידועי� וידועי� , , , , חכמי�חכמי�חכמי�חכמי�, , , , אנשי� צדיקי�אנשי� צדיקי�אנשי� צדיקי�אנשי� צדיקי�, , , , ולא מצא אלא שלשהולא מצא אלא שלשהולא מצא אלא שלשהולא מצא אלא שלשה...  ...  ...  ...  אבל נבוני� לא מצאתי�אבל נבוני� לא מצאתי�אבל נבוני� לא מצאתי�אבל נבוני� לא מצאתי�""""

" חת� סופרחת� סופרחת� סופרחת� סופר"א� ה, שלא נמצאו בה� נבוני�, י מדבר בגנות� של בני ישראל"נראה שהמדרש המובא ברש, לכאורה
,  ששמע מרבוי�דבריא על מי שיודע  ה"חכ�חכ�חכ�חכ�"שידוע שההגדרה של . מוצא בדברי� אלו דווקא את שבח� של ישראל

# ארוחואמלא אתו : "י על הפסוק"כפי שמובא בפירוש רש ,המבי� דבר מתו� דברהיא על אד� " נבו�נבו�נבו�נבו�"ההגדרה של ו
מה שאד� שומע דברי� מאחרי� , חכמהב: "שפירושו, ) ג'אשמות ל(" מלאכה י� בחכמה ובתבונה ובדעת ובכלקל

את� כי "ב וישראל כתלכ� על ו, )י"רש(" רוח הקדש, ובדעת, מבי� דבר מלבו מתו� דברי� שלמד, ובתבונה, ולמד
בראשית ( "ואנכי עפר ואפר: " עצמכ� כגו� אברה� שאמר�הממעטי: "י"ומפרש רש, ) ז' זדברי�( "ט מכל העמי�המע

� את � מחזיקיכואינ, עצמכ�את י� טממעישראל � ע, כלומר, )'שמות טז(" ונחנו מה ": וכגו� משה ואהר� שאמרו)'יח
לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו "בכ� ש הגדול ליעזר אבי רכפי שהגמרא משבחת את ו, של נבוני�ה גמדרכ� בעצמ

יא כוונת הו וז ,תיודברי� מתו� דברי רבומבי� , "נבו�"עצמו להיות את שלא החשיב , זאת אומרת:) סוכה כז( "מעול�
   . "תי�נבוני� לא מצאאבל " המדרש

  

  20:1020:1020:1020:10----סיום הצוםסיום הצוםסיום הצוםסיום הצום תשעה באב

    אאאא""""שיבנה בבשיבנה בבשיבנה בבשיבנה בב, , , ,  שנה לחורבן בית מקדשינו שנה לחורבן בית מקדשינו שנה לחורבן בית מקדשינו שנה לחורבן בית מקדשינו3333194194194194
  )ח' איכה א(" ידה הייתהלנן על כים שלאה ירוחטא חט"

 ת שלמרו" בני יששכרבני יששכרבני יששכרבני יששכר"אומר האלא  ?נדה הרחקתכשלי� רו את הרחקת ישראל מהקב&ה וידמותמה ראה המקונ� ל
שיש בה� ,  כ� בשאר העריות שאסרה תורהי�מה שא , ביניה�"יחודי"  אי� איסוראופ�כל ב,  אסורה לבעלהנידהשה

 מתייחד ע� 'ה מכל מקו� עדיי�, 'בי� ישראל להוהפירוד הגלות היא שג� בזמ� לכ� והראיה  ."ודחיי"ג� איסור 
  .) כטלה מגי(" גלתה שכינה עמה� שגלוכל מקו� ": כפי שנאמר בגמרא. ישראל ג� בהיות� באר$ אויביה�

  

   :)תענית ל( "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה"
        ))))שו&ע או&השו&ע או&השו&ע או&השו&ע או&ה ( ( ( (""""וראוי לכל ירא שמי� להיות מיצר ודואג על חורב� בית המקדשוראוי לכל ירא שמי� להיות מיצר ודואג על חורב� בית המקדשוראוי לכל ירא שמי� להיות מיצר ודואג על חורב� בית המקדשוראוי לכל ירא שמי� להיות מיצר ודואג על חורב� בית המקדש""""

מי שאינו ירא שמי� אינו צרי� להצטער על כי ו? הא� רק ירא שמי� צרי� להצטער על החורב�, השאלונשאלת ה
 שאד� שאינו ירא שמי� אינו פטור מלהצטער על חורב� בית המקדש אלא הרבי מקוצקהרבי מקוצקהרבי מקוצקהרבי מקוצקאומר ? בית המקדש ב�ורח

   .עצמושל � בורחה, חורבנו האישילהצטער על שקוד� עליו 
  

   )הגיטין נ( "אקמצא ובר קמצא חרבה ירושלים"
 את הרב כששאל. מידידיו שהיהד חא  להזמי� רבכחשמתו� הטורח פע� שמחה וער�  מצאנז "דברי חיי�דברי חיי�דברי חיי�דברי חיי�"בעל ה

. מגיע אינו ומי שאינו מוזמ�,  שלצערו לא הוזמ� לשמחה,רביב לו השה? אל השמחההגיע לא דוע מ, מכ�ר חאל
: שהרי אומרת הגמרא, � בית המקדשורבחלהוא אחד הגורמי� ומנהג זה , מנהג רע שזהודברי חיי� הלו  שיבה
א� לפי הסיפור , ומר שבגלל קמצא ובר קמצא חרבה ירושלי� כל)הגיטי� נ( "רבה ירושלי�חאקמצא ובר קמצא "

? ל כגור� לחורב�"א� כ� מדוע מאשימי� אותו חז, כלל לא היה בשמחה ולא היה מעורב בכל הסיפורקמצא בגמרא 
אלא ה� היו באי� ,  להזמי� את הידידי� הטובי�חלשלו שבעת שמחה צרי�, אילו לא היה קיי� המנהגאלא ש
  .החורב�מגיעי� כלל אל  יינוהרי לא ה, מעצמ�

        """"יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� """"גמגמגמגמ
        052052052052####3268315326831532683153268315: : : : להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"ברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רש
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