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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
  ) ב' דדברים ( " מצוה אני אשר הדבר על תוסיפו לא"
' ' ' ' הההה    כגו�כגו�כגו�כגו�    משלימשלימשלימשלי    ברכהברכהברכהברכה    אוסי�אוסי�אוסי�אוסי�    ישראלישראלישראלישראל    אתאתאתאת    לבר�לבר�לבר�לבר�    רשותרשותרשותרשות    תורהתורהתורהתורה    לילילילי    ונתנהונתנהונתנהונתנה    הואילהואילהואילהואיל    יאמריאמריאמריאמר    שלאשלאשלאשלא    לדוכ�לדוכ�לדוכ�לדוכ�    העולההעולההעולההעולה    לכה�לכה�לכה�לכה�    מני�מני�מני�מני�    תניאתניאתניאתניא""""
        ) ) ) ) ....כחכחכחכח    השנההשנההשנההשנה    ראשראשראשראש" (" (" (" (הדברהדברהדברהדבר    עלעלעלעל    תספותספותספותספו    לאלאלאלא " " " "לללל""""תתתת) ) ) ) יאיאיאיא    ''''אאאא    ����דברידברידברידברי ( ( ( (����פעמיפעמיפעמיפעמי    אל�אל�אל�אל�    ����ככככככככ    ����עליכעליכעליכעליכ    יוס�יוס�יוס�יוס�    ����אבותיכאבותיכאבותיכאבותיכ    לוקילוקילוקילוקי����אאאא

בקצרה לכתובהגמרא  יכלה לואה? הכה� �ייוס ברכה איזו לפרט צריכה היתה ראהגמ מה �לש �להבי יש, לכאורה
נוספות ברכות יש ה�? זוה בברכה קאודו ראהגמ מדוע בחרה ,היישוק ועוד. עצמו משל ברכה �יוסהל כה�אסור לש

הכה� דעת על שיעלה דועמ וכי קשה היה ראשלגמ לומר וצרי�. מהוכדו" �השמי מטל �לקי�א ל� וית�" כגו� בתורה
י"רש מביא זו ברכה שעל" �עליכ יוס� �אבותיכ לקי�א' ה" הפסוק את ראהגמ מביאה ולכ� משלו ברכה להוסי�

�אד שיכול הכה� ללמוד יכול ומזה. ברכות הוא א� �לכ יוסי�' וה, משלי זו ברכה משה �לה אמר המדרש �בש
) תמימה תורה(                         .י�יוס שלא הפסוק מזהירו ולכ�, 'ה ברכת על להוסי�

  

  )ט' דדברים (" והודעתם לבניך ולבני בניך...  אשר ראו עיניךהדברים את תשכח פןושמור נפשך מאד "
שלא "תעשה לא" במצותמזהיר אותנו הכתוב ה� , זכיר הכתוב את עשרת הדברות שניתנו במעמד סינישיבטר� 
ונספר  שנודיע "עשה" במצות �וה, "הדברי� את תשכח פ�", לעול� מלבנו נסירהו ולא ההוא המעמד מ� דבר נשכח

, יש המצוות אלוו. ..."והודעת� לבני�", בשמיעהה� ו בראיהה�  ש� שהיה מה כל לדור מדור זרענו לכלדבר זה 
היינו  שא�היות , מאד גדולה תועלת, שנועדו להעצי� את מעמד הר סיני וקבלת התורה ישירות מבורא העול�

ובמופתי� ותותבעינינו בא תאמתהשל משה ה שנבואתו יפל ע� אשאזי , בלבדרבנו  משה מפי ההתורמקבלי� את 
מופת או אות לנו ת�ג� ייו התורהמצוות מוכי� הפדברי� ה ונווויצ חלו� חול� או נביא בקרבנו יקו�בעתיד  א�

דבר ששמענו  הגבורה ימפ התורהעת שקבלנו את כ אבל,  א� להאמי� או לא להאמי�האנשי� בלב ספק סייכנהדבר 
יועילו לאעד ש, ספקעורר מ וכל חולק כל כחישיש בכוחנו לה,  ומתוו�אמצעי �ושללא  עינינוראינו במו ו זנינוואב

שמות( "לעול� יאמינו ב� וג�" :הכתוב שאמר זהו. בטוחי� שהוא משקר אנחנו כי, שיביא י�מופתהו ותאותלו כל ה

במו  ראוהו כאלו ספק בלא אמת הדבר שהיהויהיו בטוחי�  ידעוג� ה�  לבנינו כהוית� הדברביר את כשנע כי, )ט 'יט
  )�"רמב(   . "מועיל ב� ואי� הבל"י� שה� דבר אות� ננחיל ולא שקרבפניה� עדות  נעיד לאשהרי יודעי� ה� ש, עיניה�

  

  )יט 'דדברים (  "להם והשתחויתונדחת  ... את השמש ואת הירחוראית השמימה עיניך תשא ופן"
   )כב-כא 'דדברים ( " הירדן את עבר אינני... על דבריכם בי התאנף 'וה"

 הנשאלת מהפסוק היא מדוע מזכיר משה את העובדה שהוא לא נכנס לאר% ישראל בתו� תוכחתו לע� השאלה
היצר שיתבטל התפלל שעזרא ) סדסנהדרי�( ראבגמלפי הנאמר " תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"מסביר ה? ישראל באיסור עבודה זרה

בגמרא  ותירצו? כ� על תפללה לא משה מדוע )לב ערכי�( ראבגמהקשו ו,  היצר הרעתבטלואכ� ה, בודה זרהע של הרע
. לאר% נכנס לא הוא שכ� זוה זכותה חסרה היתה ולמשה, ר% ישראלאה בישיבה זכות שתעמוד דרוש זוכ שלתפילה

 ... תשחיתו� פ�" בו לחטוא ישראל יבנ שעלולי� בודה זרהע עוו� מפני שהזהיר� שאחרי : משהכא� מרושאמה  וזהו
כי אמר זה על? של עבודה זרה הרע יצר ביטול על מתפללמשה  אי�דוע מ, �על יקשהא� ו ..." ואב� ע% ועבדת�
לי שתעמודר% ישראל א ישיבתשל  זכותת הא לי ואי�, ר% ישראללא כנסילה" הירד� את עבר אינני" יע� היא הסיבה

     . יתפילת שתתקבלותעזור לכ� 
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 א"עתש אב 'יג

  Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת   ? שלךל"ת העלון ישירות לתיבת הדוא אלקבלמעוניין 

  מדרשתי " עאורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

  ladaat.net/gilionot.php       alonolam.com      : הבאיםניתן להורדה באתריםהעלון 

  :נ"לעהעלון השבועי מוקדש " נשמת אדם' נר ה"
  א" תשע'אדר א' ע יט"נלב ל "ז ה'יזאעמרם בן שבת בר 

 א"שבט תשע' 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 "ר תפילין רשברשותינו מבח

   )ט' דדברים (" הדברים את תשכח פן ושמור נפשך מאד לך השמר רק"
פי כ, ישכחו 'ה שג� לעצמו גור� כי, בנפשו מתחייב ממשנתו אחד דבר שהשוכח מכא� י�מדול )י 'ג( אבותבמשנה ב

 מהפסוק ):ט חגיגה(ל "דבר נוס� לומדי� חז. )ז ' דהושע( "אני ג� בני� אשכח �יקל�א תורת תשכחו": שאומר הנביא
 מאה פרקו שונה דומה נואי"ש )יח 'ג מלאכי( "עבדו לא לאשר לקי��א עובד בי� לרשע צדיק בי� וראית� ושבת�"

, "עבדו לא"שראשי התיבות של  :בפסוק רמז ,"כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"אומר ה, ושמעתי. "ואחד פעמי� מאה פרקו לשונה פעמי�
ואילו ראשי התיבות של . "עבדו לא"נחשב ל עדיי� פעמי� מאהפרקו  הלומד, לומרכ, )100 (מאה יהיוא בגימטרה
�א עובד" נקרא פעמי� ואחד מאה פרקו השונהללמדנו ש, )101 (אחדו מאהה יבגימטרי עולה "לאשר לקי��א עובד"

לבי� , 227שהוא , "זכר"ה של המילה ז משלו ואומר שההפרש בי� הגימטריירמ" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר" ה�ומוסי. "לקי�
 השכחהאת  לבטללרמוז לנו שהרוצה ). 101=328-227( הוא מאה ואחד, 327שהוא , "שכח"ה של המילה יהגימטרי

" שכח"המספר מ ישאריו, ואחד מאה "שכח" מספרהמ יפחת עזרת לימוד זהוב, פעמי� ואחד מאה מודולי על יחזור
 לשמוע קרוב, "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"עוד אומר הו. עוד ישכח לא כרו�יזב אצלו כמוסשלמד  הדבר יהיה אזו, "זכר"המספר 
, "שכח"נקרא  השכחה על הממונה והמלא�, כוחות )227 (ז"רכ לו ויש. "זכר"נקרא  כרו�יהז על הממונה שהמלא�

 על השכחהגוברת  �כל ע. כרו�יהז של מלא�המ יותר כוחות ואחד מאה לו ישכלומר , כוחות) 328( ח"שכ לו ויש
 אחד חוכ ומחליש מחסר הוא שיחזור פע� בכל כי פעמי� ואחד מאה לימודו על לחזור ד�הא �צרי לפיכ�, האד�

 ונכנס, היתרי� כוחותיו כלאת  החלישפעמי� יוצא ש ואחד מאהעל לימודו  זרווכשח,  של מלא� השכחהמכוחותיו
  . עוד ישכח ולא כרו�יהז על הממונה המלא� די תחת

  

     )לט' דדברים ( מתחת״ הארץ ועל ממעל ״בשמים
עוד ב. פסוק זה עצה והדרכה לדר� בה יל� האד� בעולמו ה� בענייני� רוחניי� וה� בענייני� גשמיי�אפשר ללמוד מ

הרי  ,שהוא ממה ליותר ולשאו� נוממ שלמעלה אל מה הביטל האד�על  ,שמימיי�, "רוחניי� ני�יבעני"ש
, בשמי�,: "הכתוב רשאומ וזה. נוממ למטהולראות שיש אנשי�  להביט האד�על  ,ארציי�, "גשמיי� יני�יבענ"ש
 , "האר% ,ועל וילאו, הגיע אליה�ל ולשאו� אלו שמעלי� לע הבט, "ממעל", שמימיי�, "רוחניי� י�ינבעני" היינוד

   )"הלבנו� טוב"( .�ל שישבמה  סתפקתוממ�  שלמטההבט על מי , "מתחת", ארציי� ,"גשמיי� יני�יענ"בנוגע ל
  

 לקינו- א' ה ידבר אשר כל את אלינו תדבר ואת לקינו-א' ה יאמר אשר כל את ושמע אתה קרב"
  )כד' הדברים (" ושמענו ועשינו אליך

ל "חז אמרועוד ידוע מה שו. היא בשפה רכה" אמור" ו קשה לשו�ב הוא "דיבור" ש).יא מכות(ל  " חזאמרוידוע מה ש
 עלא� א� ההבטחה נאמרת , אל שינו דרכ�א� השתנו התנאי� וישר, להשתנותהיא יכולה ' מפי ה תהנאמרשהבטחה 

 משה כששמע לכ�. מעשיה� שתנוה א�פילו א, להשתנות יכולה אינהרבנו ש משה נביא הואהא�  שכ� וכל, נביא ייד
 בלשו�אות�  שמעמה עוד ש, מעשיה�ישראל את  ישנו א� שתנושהדברי� י ותאפשר התהי', ה מפיאת הדברי� 

עולי� ו, להשתנות� יכולי� ה� אישוב , לישראלאת הדברי�  משה "דיבר"ש �כיו אבל.  שהיא בשפה רכה"אמירה"
 מה יהיה אז �" אלינו תדבר"ש כיו� אבל". יאמר אשר כל את ושמע "אמרו לכ�. קשה לשו� �" דיבור"לדרגה של 

  )חכמה מש�(                              .דיבור בגדר' ה שאמר
  

  )ד' ודברים (" אחד' ה ינוקל-א' ה ישראל שמע"
        ))))יגיגיגיג' ' ' ' ח סאח סאח סאח סא""""ע אוע אוע אוע או""""שושושושו" (" (" (" (בחשאיבחשאיבחשאיבחשאי' ' ' ' ברו� ש� כבוד מלכותו לעול� ועדברו� ש� כבוד מלכותו לעול� ועדברו� ש� כבוד מלכותו לעול� ועדברו� ש� כבוד מלכותו לעול� ועד''''וק ראשו� צרי� לומר וק ראשו� צרי� לומר וק ראשו� צרי� לומר וק ראשו� צרי� לומר אחר פסאחר פסאחר פסאחר פס""""

הוא משו� , בלחישה' ברו� ש� כבוד מלכותו לעול� ועד'מדרש שמסביר שמה שאנו אומרי�  מביא רבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיי
 ישראלאת בני  מדיול השרת ממלאכי 'גנבו'הוא , בשמי� שמע את מלאכי השרת אומרי� שבח זה משה השכאשר הי
 שאני זהדבר  אבל, התורה מ� שקבלתי ממהה�  לכ� שנתתי המצות כל: "לבני ישראל משה אמרוכ� . לומר אותו

 אותו אומרי�ה שאנו מו. בלחישה אותו אמרושי משה לה� אמר לכ�, "השרת ממלאכי ששמעתי ממההוא  לכ� נות�
 לא לבני� לובשי�, השרת כמלאכי ע� ישראל נדמי� זה מפני שביו� הכיפורי� בפרהסיאבקול ר� ו פורי�יהכ ביו�
  .עונותיה� לכל סולח ה"הקב כי ועו� חטא ביד� אי� �שותי ולא �אוכלי

  

   )ו 'ודברים ("  אשר אנכי מצוך היום על לבבךהאלה הדבריםו והי"
  ' ואהבת את ה"הקדוש אומר שהפסוק שלפנינו הוא התשובה לשאלה המפורסמת  על הציווי " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה
להכריח  האד�יכול ש מעשה אינההלוא האהבה היא ? וכי כיצד נית� לצוות את האד� לאהוב דבר מסוי�" לוקי��א

 בו ילשיפע דבר ישירג לא שהלב וכל", בלב תלויה דבר, רגש איההאהבה  אלא ,�המל מצותכ לעשותאת עצמו 
 ישראל בניאת  ללמד ,יוע% ל�מא עצהכ, לכ� בא הפסוק שלפנינו? "הכרח מי� בכל שיכריחנו הג�, אוהב אינו החשק

האד�  ידיתמכלומר א� " לבב� על... האלה הדברי� והיו" :מרווא. 'ה לאהוב אצל� הדברי� יתקבלושעל מנת � דר
  . "והויצ אשר בכל' ה לאהבת לבו וירו%", הרוחנית והותאוה חשקה בלבו יולדמאליו , לבו על ברי�הד ת� אשיוי
  

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