
  
  

  

 'שנה ד                           
 

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

 

  הגיגים מפרשת השבוע
  )ו כ'יאדברים (" הללק וה ברכםיוה ם אנוכי נותן לפניכהרא" 

, וסיי� בלשו� רבי�, "ראה", מדוע פתח הכתוב בלשו� יחיד: בנוגע לשאלה המפורסמת ששואלי� כל המפרשי�
ה� אל היחידי� מישראל וה� אל , כי משה מדבר אל בני ישראל בשני מישורי� שוני� רבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיימתר� ? "לפניכ�"

ידוע שהברכה והקללה נאצלי� משני המידות , ראשית. ולכל אחד מה� כוונת הדברי� היא שונה. המו� הע�, הרבי�
אליה�  ,שכילי�המ, מהע� בלבד ליחידי�אלו ידועה  �יניעניוהבנה ב ,רחמי�ה ומדת הדי� מדת, שבה� נברא העול�

. )'קהלת א( "ודעת חכמה הרבה ראה ולבי: "לשו� הכתובכ השכל בעי� ראיהכוונתו ו ,"ראה"פונה משה בלשו� יחיד 
והזכרת הקללה נועדה להפחיד את , עצ� הזכרת הברכה נועדה להזהיר ולזרז את המו� הע� לקיי� את המצות, שנית

  ."לפניכ�", הע� בלשו� רבי� המו�משה אל  דבר �לכ' הע� שלא יעברו על מצות ה
  

  )כז' דברים יא("  תשמעו הברכה אשראת"
ינו תולה זאת בדברי� אחרי� הנדרשי� מאיש וא, "אשר תשמעו" , בלבדבשמיעה הברכהאת  הכתוב להותמדוע 

הקדוש שעצ� " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מבאר ה? קיו� מצות לא תעשה ,"שמירה" וא, קיו� מצות עשה ,"מעשה"ישראל כגו� 
תורהב יש כי אותו שרתימישל השומע ו נפשואת  מטיבהכבר  תורההגנוזי� ב ,"חיי� י�וקל"א דברי" של השמיעה

כ� תלה הכתוב את הברכה ל ,)פתיחתא איכה רבתי ב(" למוטב מחזיר� שבה המאור" ל"ז רבותינו אמרמכ "חיי� ס�"
  . בלבדבשמיעה

  

  )יט 'דברים יב(" השמר לך פן תעזב את הלוי כל ימיך על אדמתך"
  )כ' דברים יב( "לקיך את גבולך כאשר דבר לך- א' כי ירחיב ה"

הקיני והקניזי ארצות וית� ל$ את , גבול$' ה ירחיב שראשאפילו כ" מש$ חכמהמש$ חכמהמש$ חכמהמש$ חכמה"מסמיכות הפסוקי� לומד ה
כ$ שלא יהיה ניכר הבדל בי� שבט הלוי לשאר שבטי ,  באר� ישראליהיה ללוי חלק ונחלהבעקבות זאת ו, והקדמוני

שמח לקדשי� והת לו חלק מאל תשכח לתו, "תעזוב את הלויהשמר ל$ פ� : "מזהיר אותנו הכתובאפילו הכי , לישרא
   ".כל ימי$": י הכוונה בכתובהווז, עמו

  

  )יא' דברים טו("  לא יחדל אביון מקרב הארץכי"
כי לא : " פסוקי� קוד�אחר שהבטיח מספר, כלומר שיהיו עניי� בבני ישראל"  לא יחדל אביו�כי: "אי$ אומר הכתוב

ה שבני " שאי� לפרש זאת כנבואה לישראל האומרת שגלוי לפני הקב����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר ? )ד' דברי� טו(" יהיה ב$ אביו�
"  המצוהכלי$ לשמור לעשות את קל"א' א� שמוע תשמע בקול ה: "ישראל לא יקיימו את התנאי המתלוה להבטחה

יש לראות בדברי� , ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמפרש , אלא. באר�ול� יהיה אביו� לעו, "לא יחדל אביו� מקרב האר�", ולכ� בהכרח
ושמרתנאי שתבא$ זאת � אביו� כ שלא יהיה בתישהבטחנכו� : ה לישראל"אלו אזהרה לע� ישראל כאילו אומר הקב

ואילו ידעתי שיהיה כ$ בכל הדורות שכול� ישמרו לעשות אל כל המצוה לא הייתי צרי$ כלל לצוות , כל המצוהאת 
$ הדבר ולא בכלכה לא יהישי  לפנעויד$ א, "כי לא יהיה ב$ אביו�"שתדאגו לעניי� כיו� שתתקיי� ההבטחה אתכ� 

ואז בהכרח ', שלא יקיימו את מצות ה, באחד הדורות ,בקצת הימי�ויתכ� , כל המצוהאת ל� שומרי� וכיהיו הדורות 
  . ימצאלזמ� ההוא שמצו$ עליו כעת אני לכ� ו, אביו�ב$ ימצא ש
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

   )ה,  ב'יבדברים (" 'כי אם אל המקום אשר יבחר ה...  את כל המקומותאבד תאבדון"
מקדש  לוה פונה אל בני ישראל ומבקש מה� לבנות "הקדוש שהקב" אלשי$אלשי$אלשי$אלשי$"את עניי� סמיכות הפסוקי� מסביר ה 

 בבית ביניה� ורלד ישראל את לזכות רצה, ה"הקב, הואג�  כ$ ,בו לדור פלטרי� לו יבנוש החפ� מל$מו כביניה� 
 העבודה הזרה טנופת טומאת בתו$ שכינתו להשרות כבודו לפי אינו והנה הראא$  ,בחכמתו שלמה לו יבנה אשר
לכ� מקדי� ומצוה  .מאוסי� דברי�מלא בו% נומט, טהורהמיועד אינו  המקו� ואלהיה� את הגויי� ש� עבדו אשר

 הבעלי� שמות את אבדמצאת בו להשמיד ול הנחלאהה מכל המקו�את  תפנואות� הכתוב ראשית לטהר ול
לכבוד  ארמו� בהלו  יבנור כ$ צוה שאחו, "אבד תאבדו� את כל המקומות" ,האר� מ�כליל  יחלפועד ש והאלילי�

   ."'ה יבחר אשר המקו� והיה", ה לשכ� את שמו ביניה�"הקב
  

  ) א' דידברים (" לא תתגודדו, יכםקל-א' בנים אתם לה"
 נותוא אוהבוהוא , ה"על כל אחד מאיתנו לדעת שאנו בניו של הקב  שהאב� עזראהאב� עזראהאב� עזראהאב� עזראמבאר , "כ�יקל"א 'לה את� בני�"

אשר יעשה דבר כי כל , ה לכ�"הקבאל תתגודדו על כל מה שיעשה , "תתגודדו לא"אי לכ$  ,לבנו אב מאהבת יותר
יני� תמיד את מעשיו של דעו כי זה דומה לבני� קטני� שאינ� מב,  זאתלא תבינובעיניכ� א� ג�  הוא לטוב, לכ�

  . א$ בכ$ זאת סומכי� עליו ששיקוליו נכוני� וחפ� הוא בטובת� בלבדאביה� 
  

  )כב' ידדברים ( "השנה צא השדה שנול תבואת זרעך היכעשר תעשר את "
        ) ) ) ) שבת עטשבת עטשבת עטשבת עט ( ( ( (&עשר בשביל שתתעשר&&עשר בשביל שתתעשר&&עשר בשביל שתתעשר&&עשר בשביל שתתעשר&

בכל זאת מעשר מממונ� ו ואומר שראינו אנשי� המקפידי� להפריש ילילילילובובובובננננרררר מטש מטש מטש מטשחו�חו�חו�חו�רבי נרבי נרבי נרבי נל זה מקשה "על מאמר חז
, אלא כאשר אד� לומד להסתפק במה שיש לו,  רבכס%בהכרח ל" תתעשר"בשאי� הכוונה , ומתר�? לא מתעשרי�

  )א' אבות ד(" השמח בחלקו? עשיר איזהו": ל"זחשכבר אמרו . עושר האמיתיהריהו זוכה ל, דר$ מצות המעשרות
  

   ) ז'ודברים ט("  מאחיך האביוןדךולא תקפץ את י" 
 עלשמברכי�  כמו צדקה מצות על מברכי� אי� מדוע ,ונשאלת השאלה. מצות הצדקה מצוה חשובה היא עד מאוד

 קיו� על הברכהש מאחראי� מברכי� על מצות הצדקה ש רבי מנח� מנדל מרימנוברבי מנח� מנדל מרימנוברבי מנח� מנדל מרימנוברבי מנח� מנדל מרימנוב מסביר  ?בתורה אחרות מצוות
 ,בשמחה נעשית אינההיא מצוה ש הצדקה נתינתהיות ש, א$ בצדקה לא נית� לבר$ ,בשמחה להיאמר צריכה מצוהה

הנאל� , איש מישראל, וכשרואי� את אחינו, המקבל את הצדקה ענית הצדקה ניצב המצואת  מקיי�זה ש מול שהרי
עליה  לבר$היא מצוה מלווה בצער ואי� אפשרות  הת הצדקשמצויוצא  ,לקב� נדבות הלב נחמ� ומתמלא כולו צער

  .הבשמחה לכ� לא נתקנה ברכה על מצות הצדק
  

   ) י'טודברים ( "נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך ה׳"
            ) ) ) ) פסחי� חפסחי� חפסחי� חפסחי� ח((((     הרי זה צדיק גמור& הרי זה צדיק גמור& הרי זה צדיק גמור& הרי זה צדיק גמור&אאאאהבהבהבהבל� ל� ל� ל� האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני או שאהיה ב� העוהאומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני או שאהיה ב� העוהאומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני או שאהיה ב� העוהאומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני או שאהיה ב� העו""""
צדקה  ה נתינתשמא היתה נות� הצדקה צער בלב שלא יהיה ואומר וזוזוזוזבבבביייי''''רו$ ממזרו$ ממזרו$ ממזרו$ ממזבבבבי י י י בבבבררררמרגיע אותנו , ולא ירע לבב$&"

 אלא  ש� שמי�להיתה לא אפילו א� נתינת הצדקה , כלומר ,&כי בגלל הדבר הזה&,  גמור אלאשלא לש� שמי�שלו 
, או כל כוונה נסתרת אחרת בכל זאת מובטח ל$, כלשו� הגמרא" שיחיה בני"כוונה אחרת כגו� איזו כלומר  "בגלל"

  ". 'יברכ$ ה"ש, נות� הצדקה
  

  ) י'טזדברים (" מסת נדבת ידך אשר תתן ...ועשית חג שבועות"
שהרי הנדבה היא "  לב$תנדב"לומר , כביכול, על הכתובהיה , "נדבת יד$: "לכאורה לא מוב� מדוע אומר הכתוב

, כל כ$במצות הצדקה האד� להרגיל את עצמו על ש, לללל""""י זי זי זי ז""""הארהארהארהארמובא בש�  ?קוד� מהלב ואחר כ$ היד מושטת לתת
חשבתי "מר דוד המל$ ושאוכפי .  צדקהעל מנת לתתכיס  הלא, באופ� טבעי, ליהשלח מאתידו יגיע למצב שעד ש

   . לבית המדרשהוליכוהו ורגליו, מקו�איזה  ללכת לתומחשבב שהיה )נט' תהלי� קיט(" עדתי$ דרכי ואשיבה רגלי אל
  

  )יז' דברים טז(" יך אשר נתן לךקל- א' כמתנת ידו כברכת האיש"
משה  אמרומדוע  "יד$ כמתנת"כ� מתבקש היה לומר ל, נוכחלשו� באל ישראל  דברמ משהזו  פרשהפסוקי� בה בכל

ה "בא לרמוז לע� ישראל על ידו של הקב, "ידו"באומרו , שמשה" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מתר� ה? נסתר בלשו� "ידוכמתנת "
דווקא בנדבת הזכיר משה רעיו� זה ו)  יד'ה א כט"ד(" ל$ נתנו ומיד$ הכל ממ$ כי: "ולהזכיר לבני ישראל את הכתוב

 משלו האד� מישראל לתת עיניב ירעויתכ� ש, ואי� חלק שנית� למקדיש לגבוה כליל �כולידוע שהעולות ה� ש עולות
 תשקבל ממה לאה א"לכ� אומר משה לאיש ישראל דע ל$ שלא משל$ אתה נות� לקב, ה"לקב עולותהרבה  כ$ כל

כ$  מרובי� נכסי�ה מרבה ל$ ונות� ל$ "וככול שהקב, ה"הקב של "ידו כמתנת: "והי כוונת הכתובוז ה"הקב של מידו
 שלמי� יביא ולצרכ� והאלמנה והיתו� הגר היינוד מרובי� �אוכליהיו ג� הוי מרובי� עולות ביאעלי$ להקדיש ולה

  . יתבר$ משלו א� כי נות� אתה משל$ ולא ל$ נת� אשר י$קל"א 'ה כברכת אלא לה� בתת$ עיני$ ירע ולא ,�מרובי
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