
  
  

  

 'שנה ד                           
 

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

 

  הגיגים מפרשת השבוע
  )ב' דברים כו(" ' אשר יבחר ההמקוםושמת בטנא והלכת אל ... פרי האדמה  כלמראשיתולקחת " 

פירותיו אל בית הפסוק שלפנינו מדבר על מצות הביכורי� שבעיקרה כל איש ישראל מביא את ראשית הביכורי� מ
,מעלה לכה�יש בה : שלושה יתרונותהבכורי�  שיש במצות רבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיימסביר . המקדש ונות� אות� לכה� המשרת ש�

הדר�עצמו בכל את טריח היא שהאד� ממעלה לכה� ה .ישראלע� תועלת גדולה ליש בה  ו,ה"כבוד להקביש בה 
הוא שהאד� ה "הקבלכבוד ה. ירותיו והמובחר שבה�מראשית פ את הכה� להאכילמביתו עד לבית המקדש על מנת 

משו� שהוא יודע  , לפניוולהודותברכותיו אליו משישפיע כדי  בבית הגדול והקדוש ה" הקבלהתפלל לפנימגיע ובא 
, ה שפע וברכההייבזכות המצות הזאת היא שישראל ע� גדולה להתועלת . יתבר�'  הכי הברכה אינה אלא מאתומבי� 

   . י� מתברכהעול�ומזונות יתרבו הפירות 
  

  )טו' דברים כו("  מן השמיםהשקיפה ממעון קדשך"
ומה הקשר בי� השקפה זו למצוות , על מנת לבר� את ישראל"  קדש�ממעו�ממעו�ממעו�ממעו�"ה " ההשקפה של הקבי�יענמה 

דר� אחת היא לספק , שיש שני אופני� שבה� מרחמי� על היתומי� והאלמנות" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה? המעשרות
הדר� , מזו� וכסות א� היתומי� והאלמנות נשארי� בבית� הדל ומתמודדי� לבד ע� צער�, מי�,  צרכיה�לה� את

דרכו של . יה היא לאמ! את היתומי� והאלמנות אל חקינו להביא� אל ביתנו וש� לספק לה� את כל צרכ�יהשנ
 מגדלה"קבה ) ו'תהלי� סח( "קדשוקדשוקדשוקדשובמעו� במעו� במעו� במעו� לקי� "א, אבי יתומי� ודיי� אלמנות ":כתובפי שכה יה היא כדר� השני"הקב

לגר ליתו� ללוי ונתתיו וג� ": הכתובאמר אחר שלכ�  ".מעו� קדשומעו� קדשומעו� קדשומעו� קדשו"ב, ביתוכבני� בואת האלמנות  את היתומי�
, כלומר קיימתי את מצות הנתינה ליתו� ולאלמנה כפי שאתה, )יג' דברי� כו( "לאלמנה ככל מצות� אשר ציויתניו

   ". ובר� את עמ� ישראל... השקיפה ממעו� קדש�" הראוי הוא שמתאי� הוא ומ�לכ� , נוהג, ה"הקב
  

  )ה' דברים כח(" ברוך טנאך ומשארתך"    )ד' דברים כח("  ופרי אדמתך פרי בטנךברוך"
מזכיר  �כר ואח, " ופרי אדמת� פרי בטנ�ברו�", אנו רואי� שבברכות מזכיר משה ראשית את ברכת הבני� והאדמה

"טנא� ומשארת�"הוא הפו� בה� מזכיר משה בקללות הסדר אילו  ו,"א� ומשארת�ברו� טנ", את ברכת הפירות
י�נסהיא שהוא מעדי% לעשות ה "קבשדרכו של ה" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה ריסבמ? וצרי� להבי� מדוע "פרי בטנ�"לפני שמזכיר 

 הבט� פרית ברכוהנה  ".טבע"ה, ה טבע בבריאה"י� גלויי� החורגי� מהגבולות שהקבנסאשר לעשות  יותר מי�נסתר
כפי שהיה , ופרי אדמת� יפרח וירבה, כפי שהיה במצרי�, למרות שבני ישראל יפרו וירבו ,נס נסתריא ופרי האדמה ה

פירותזוהי ברכה ב ש"ומשארת�טנא� "הברכה באבל , אלא הכל במסגרת הטבעטבע גדר החו! למאי� זה , ע� יצחק
 בשני אופני� או שיקטו% האד� כמות מסוימת של פירות ברכה בה� יכולה להיותהו, �ר הונחו בכליכבתלושי� ש

או שתתקיי� הברכה במעיי� כלומר  ) יד'מלכי� א יז(" כד הקמח לא תכלה: "וימצא בכלי כמות גדולה יותר בבחינת
גלוי נס בכל אופ� ברכה מסוג זה הרי היא , שהאד� יאכל מעט ויחזיק המזו� במעיו כ� שיהיה שבע לאור� זמ� רב

, ולכ� בברכות הזכיר קוד� את ברכת הבני� והאדמה. ה מעדי% לא לעשות ללא צור�"דבר שהקב,  הטבעהחורג מ�
ה מאהבתו אלינו יעשה לנו לא רק ניסי� נסתרי� אלא "לפני ברכת הפירות שהיא נס גלוי לומר לנו שהקב, נס נסתר

ה כועס על ע� "ללמדנו שכאשר הקבובקללות הפ� את הסדר בהתא� , יחרוג ממנהגו ויעשה לנו אפילו נסי� גלויי�
  . ישראל אזי לא רק נסי� גלויי� לא יראו אלא אפילו נסי� נסתרי�
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

   )ב' כודברים (" נאטושמת ב... ולקחת מראשית כל פרי האדמה "
בגמרא לא לוא � ה"� למד זאת הרמבימנילא ידוע ו, הוא אחד משישי�שיש להביא שעור של בכורי�  ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבלפי 

 שבביאור המשנה אאאא""""ררררהגהגהגהגסביר מ? הדברי� שאי� לה� שעוררשימת ה� בהלוא " ביכורי�"בנוס% ו, שיעורה  מהופסקנ
 )יא' בראשית מט( "ולשרקה בני אתונו"על הפסוק בגמרא נאמר  ו.)ג' כלי� יב( "טנא מחזיק חצי סאה"אומר הברטנורא ש

, נואובמסכת בבא מציעא מצ. )כתובות קיא( "אי� ל� כל איל� סרק שבאר! ישראל שאינו מוציא משאוי שתי אתונות"
שמוציא משאוי , רותיו של איל� באר! ישראליא שפואפיוצא .  סאה)15 (ו"שהמשא שהחמור מסוגל לשאתו הוא ט

 חצי מחזיק וטנא ,"ושמת בטנא"והואיל והתורה אומרת בבכורי� , שלושי� סאהכ נאמדי� בממוצע ,שתי אתונות
  . )אחד משישי�= חצי משלושי� . (משישי� לביכורי� אחד  מכא� שיש להפריש ,סאה

  

  )יח' דברים כו("  היום להיות לו לעם סגלה כאשר דבר לךהאמירך' וה"
: היכ� הובטח דבר זה לישראל שאומר הכתובו? שזהו מושג שהתייחד לע� ישראל" ע� סגולה"מה  המשמעות של 

"�א אומה ותבהיא שאפילו א� " ע� סגולה"ות של להיות הקדוש שהמשמע" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מסביר ה? "כאשר דיבר ל
 שיגהלעדיי� לא תוכל אומה זו ', ולקיי� את כל מצות ה, תשתדל להדבק בשכינה, מעשיהאת תטיב אשר אחרת 

ר בוד . ומעלת� של ישראלוזו היא גדולת�, "סגולה"והייחוד של הבחינה זוהי ה, ישראלשל ע�  ומדרגתולהגיע ל
   ) ה'שמות יט("  סגולה מכל העמי�ליוהיית� : "שבו נאמר, הר סיניה לע� ישראל במעמד "הוא הבטחה של הקב

  

  )ה' דברים כט("  לא אכלתם ויין ושכר לא שתיתםלחם"
שבכל התקופה שהיו בני ישראל , " לא אכלת� ויי� ושכר לא שתית�לח�",  שאי� הכוונה בפסוק����""""הרמבהרמבהרמבהרמבאומר 

לח� לא ", וזה אינו דומה למה שאמר משה על עצמו שבהיותו בשמי�, כללבמדבר לא אכלו לח� ולא שתו יי� ושכר 
שהרי ידוע , ו במרו� שש� הכוונה באמת שמשה לא אכל ולא שתה דבר בהיות)ט ' טדברי�( "אכלתי ומי� לא שתיתי

אכל בכס% " : שכתובפיכ, ישראל במדבר לח�בני  היה לכ�, �"כלשו� הרמב" בקצת העתי�" ,מי�שבזמני� מסוי
"  והמואבי� היושבי� בער, כאשר עשו לי בני עשו היושבי� בשעיר,ושתיתי ומי� בכס% תת� לי כלתיבירני ואתש

א� כ� מה כוונת . מביאי� לה� במדברהיו  העול�דברי� שתגרי אומות שאלו  :)יומא עה(ל "דרשו חזו )כט" כח' בדברי�(
 שהכוונה בפסוק היא שאמנ� אכלו בני ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר ? " לא אכלת� ויי� ושכר לא שתית�לח� ":משה באמרו

 �מזו� שנית� ,  במדבר מאכילת המ�התת� היועיקר חיאלא , וכלו לחיות ממנוישברמה  ממנו ולא אכלישראל לח� א
 בני ישראל באופ� אישי אתה ז� ומפרנס "שהקב, "יכ�קל"א ' אני הכילמע� תדעו "ה "לה� בדר� נס על ידי הקב

  .  הזהמעשה הנסאמצעות בו

   אלול–לימים נוראים גיגים ה
  )ד' תהלים קל( "כי עמך הסליחה למען תורא"
 לא ייראו� ויעשו חפצ� ככל  לא ייראו� ויעשו חפצ� ככל  לא ייראו� ויעשו חפצ� ככל  לא ייראו� ויעשו חפצ� ככל ,,,, וא� לא תסלח וא� לא תסלח וא� לא תסלח וא� לא תסלח,,,, חטא� חטא� חטא� חטא�ויניחוויניחוויניחוויניחו ישמעו חטאי� וישובו ג� ה�  ישמעו חטאי� וישובו ג� ה�  ישמעו חטאי� וישובו ג� ה�  ישמעו חטאי� וישובו ג� ה� ,,,,הטע� כאשר תסלח לעוניהטע� כאשר תסלח לעוניהטע� כאשר תסלח לעוניהטע� כאשר תסלח לעוני""""

        ))))אב� עזראאב� עזראאב� עזראאב� עזרא" (" (" (" ( נפש� נפש� נפש� נפש�אותאותאותאות
עלולה  הסליחהאה שהדבר הפו� ולכאורה נר. נירא מפניושלנו ה תגרו� "יחה של הקבסלה" אב� עזרא"לפי ה ,כלומר

ללא שו� לח לו וסה "מיד הקבחטא י הוא האד� שא�דע כאשר יושהרי , תהגדלרו� דווקא למניעת היראה ולא להגל
אד� שבגדיו למשל על ידי " נפש יהונת�נפש יהונת�נפש יהונת�נפש יהונת�"מבאר זאת ה, אלא? מלחטואולא יימנע לא יירא יגרו� הדבר לאד� ש, תנאי

חדשי� דיו גאד� שב,  זאתלעומת.  מפני הטינופתקיונ� ואינו שומר עליה�ינאינו מקפיד על הוא כבר , טונפי�מ
כי : "נאמרכ� בעניי� הסליחה . רבבשו�  ידבק בה� אלא יטנפו ולששומר עליה� היטב אד� כזה מקפיד ו, נקיי�ו

האד� במילא מתחיל , נקי ומזוכ�נמצא הוא נטהר מחטאיו והרי ש, אד�לח לוסה "הקבכאשר כלומר " עמ� הסליחה
שוב ילכל� ו, חטאשמא יירא הוא , ז� וטהורשהוא נקי הוא רואה וחש כשכי , "למע� תורא", ההוא לחוש את היראה

  .  היא מעוונותהינקיורה הטלאחר שנאת נפשו 
  

    )יא' בתהלים ( "ברעדה ביראה וגילו 'ה עבדו את"
פי וכ. ימי� הנוראי�קראת  של הכנה לימי�,  ורעדה פחד,ימי אימהעל כ, אנחנו רגילי� לחשוב על חודש אלול

 פחדהמרוב , "אחזתו פלצות"כל איש ,  בשבת מברכי�"ל"ו"ל"א", !"שעצ� קריאת הש, מסלנטמסלנטמסלנטמסלנטישראל ישראל ישראל ישראל בי בי בי בי ררררשכותב 
, הימי� ימי אלול: " מקל� מקל� מקל� מקל�סבאסבאסבאסבאהההה אומר .עצ� סגולת הימי�ב הנוגעחודש אלול ימי� של  יש פ� נוס% ל�א .והאימה

ומצד שני הרגשת .  הנה ימי הדי� והמשפט ממשמשי� ובאי�,הרעדה היא. דהנושאי� שמחה ורע, וימי� נוראי�
 וכמו , והימי� האלו מוכשרי� ה� לתיקו� הנפש ולתשובה, כי באו ימי הבראה לחולשת הנפש,שמחה בימי� אלו

  ". כ� הוא צרי� להיות בענייני הנפש,בחולי הגו% שמח האד� במצאו מקו� טוב להבראתו לזמ� מה

        """"יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� """"גמגמגמגמ
        3268315326831532683153268315""""052052052052: : : : 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
            """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת " " " " מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות 
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