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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'לבדברים ( "האזינו השמים ואדברה"

כעי� . שיהיה לשמי	 למה להאזי�, "האזינו השמי	"ואחר כ� לומר " ואדברה"היה על הכתוב לומר קוד	 , לכאורה
שמעה "ואחר כ� " ואדברה"קוד	 כתוב היה ל שלכאורה צרי� ) ז'תהלי	 נ( "השמעה עמי ואדבר": הכתובזה אומר 

מדבר את ה בפי' נות� ה, כשיש רצו� להאזי�,  שהכל תלוי א	 יש רצו� ונכונות לשמועללמדנובא הכתוב ,  אלא?"עמי
  )רבי יצחק מאיר מגור(       .נאט	 הפה ונאלמת הלשו�, אבל כאשר אי� האוזניי	 כרויות לשמוע. דברי	 הראויי	 להיאמרה
  

   ) ד'דברים לב( " תמים פעלוהצור"
אינה מושלמת משו	  	פעולתר שאחות וכשאר הכה אינה "שפעולת הקב "תמי	 פעלו" שהכוונה ברבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיימר וא

�וכ, שמעליואחר מכוח  וחוכאת קבל ח צרי� לוכהאותו ג	 ו, ה	עלימהוא  שכוחמ 	חו לקבל כי	כיצרשכוחות אלו 
אומר ולפיכ� ,  ממנו	 מקבליחותוהכאחר אלא כל כוח ח העליו� שהוא אדו� הכל שאינו צרי� לוכלח עד וח לכומכ

  .שלמותה מו"של הקבכל פעולותיו ללמדנו ש "תמי	 פעלו: "הכתוב
  

  )לט' דברים לב("  עתה כי אני אני הואראו"
רשות אחת , שתי רשויותשיש י	 להוציא מדעת האומרבאה בכדי  "אני אני: "בפסוק ותליכפשה" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה

אמרה זה ג	 ההסבר לכפילות במה ש ו. על הרעותתמושלרשות אחרת האחראית ו ו,הטובות על תושלשאחראית ומ
צא ואלא הכל י,  גבוהי	שנישיש שלא תאמרו לומר כ ) ג'שמואל א ב( "אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה" : בשירתהחנה
לכ� אמר . כל ההפכי	ב פועלה הוא זה ש"והקב ) ו'שמואל א ב( "ית ומחיה ממ' ה... מוריש ומעשיר'ה"אחת רשות מ

והראיה , "י	 עמדיקל#ואי� א" ,מושל על הטובות ועל הרעותה לבדו "לומר לנו שהקב " הואאניאני : "הכתובכא� 
   .ציל מידייכול היה להעמדי ר אילו היה אחכי  ,"מציל ואי� מידי ...אני אמית ואחיה: "לכ�

  

  )מט' דברים לב(" ת ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל לאחזהוראה א"
"עלה אל הר העברי	 הזה וראה את האר$ אשר נתתי לבני ישראל: "משהלה "הקבאמר שנחס יבפרשת פראינו ג	 

קו	 התהל� באר$ " לאברה	 ה"קבאמר הש ).בבא בתרא ק(בגמרא ל "זח שאמרו פי מה כ הוא�יוערה. ) יב'כזבמדבר (
כבש לבני הינוחה להאר$ כדי שתהא כאשר המטרה בהליכתו זו היתה . ) יז'בראשית יג( "לרחבה כי ל� אתננהלארכה ו

 האר$ תגרו	 לכ� שאר$ תה שלו אראיעצ	 הש, רבנוהיה אצל משה , "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"אומר ה, באופ� דומה. בניו
שאברה	 היה , בינו למשה רבנואמנ	 אנו רואי	 הבדל בי� אברה	 א. יכבש לפני בני ישראלההיה נוחה לישראל ת

 על מנת לגרו	 לכ� שהאר$ הראיההראיההראיההראיהואילו למשה הספיקה ,  באר$ בכדי שתהיה נוחה להיכבש לפני בניולהתהל�להתהל�להתהל�להתהל�צרי� 
היה צרי� אברה	 ,  של כל אחד מה	מעלתונובע מההבדל ב, "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מסביר ה, הבדל זה. תהיה נוחה להיכבש

מציאותאת תחזק בחכמת לבו להכיר התגדל והוא הו, המושלמת' ת ההיה רחוק מידיעעדיי� כי , באר$ התהל�התהל�התהל�התהל�לללל
ויקרא ש	 אבר	 בש	  ":כמו שנאמר, בריותבקרב האמונתו את  ופרס	 'עצמו להאת קרב יכתו הלבו, יתבר�הבורא 

 היה ' הוענ� כבוד, ע	 כולוהלהמו� ' ובאמצעותו התגלה ה' כבוד הכרת תגדל בהכבר המשה אילו ו. )ד' בראשית יג(" 'ה
ח ראות עיניו לגרו	 שתהא נכבשת האר$ ולכ� היה בכ, מוסדות האמונהאת ובזה חיזק ,  שנהארבעי	חופ% עליה	 

יהושע יכבוש את , כלומר ) כט'דברי	 ג(" והוא ינחיל אות	 את האר$ אשר תראה ":אמרנשמה וזה . לפני בני ישראל
   . כבשה בראות עיניומשה שהאר$ במלחמותיו בזכות זה 
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  ) ב'לבדברים (" עשב דשא וכרביבים עלי יערף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי כשעירים עלי"
        ). ). ). ). יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (כל מי� ומי� לעצמו קרוי עשבכל מי� ומי� לעצמו קרוי עשבכל מי� ומי� לעצמו קרוי עשבכל מי� ומי� לעצמו קרוי עשב, , , , עשבעשבעשבעשב, , , , ש	 כולל הוא לכל הצמחי	ש	 כולל הוא לכל הצמחי	ש	 כולל הוא לכל הצמחי	ש	 כולל הוא לכל הצמחי	, , , , דשאדשאדשאדשא""""

, חדי	 ולא מהוססי	, דברי	 נוקבי	, "כמטר"עליו לדבר ,  גדולמשמיע דברי מוסר בפני ציבורמוכיח והמנהיג כאשר 
שונה הדבר כאשר מדברי	 אל . ותטלטל אותו משאננותו כמו רוח סערה, תוכחה שתעורר את הציבור, "	יירכשע"

שיחה מלב אל לב בנחת , דברי	 רכי	, "כטל"יחיד יש לדבר הלפני , "כרביבי	 עלי עשב", האד	 הבודד, היחיד
  )תורת משה(                            . להשפיע ולקרבמסוגלת השיחה , ובנוע	

  

  )ג' לבדברים (" לקינו-כי שם ה׳ אקרא הבו גודל לא"
דומה מצבו ש, חשוב בלבולתבונ� ו צרי� לההאד	, יסורי	על האד	 יבאי	 ר שאכהקדוש ש" בעל ש	 טובבעל ש	 טובבעל ש	 טובבעל ש	 טוב"אומר ה

מיד , אזי, "אבא"י� והוא צועק יואז כשהב� מתחיל להבי� את הענ, ומסתתר מפניו, לאב שמתכוו� להפחיד את בנו
 ,ה" מהקבסיו�ייסורי	 אינ	 אלא נהיהצער וש, להבי�לדעת וכ� צרי� האד	 . ומתגלה לפניו אב מתמלא עליו רחמי	ה

  מיד יתעוררו עליו רחמי שמי	, ולקרוא אל ה&"אבא"לצעוק א� יבי� מדעתו וא	 ,  בלבד"הסתר פני	"בבחינת 
  גודל  הבו"אזי יהיה , '� בעת צרה לקרוא לה כשאבי,"כי ש	 ה& אקרא: "פסוקת ה כווניהווז. ויסתלק צערו מעליו

   .יסורי	היויסורו ממנו הצער ו, )הנקראת גדולה(  מידת הדי� תהפו� למידת החסד"לקינו#לא
  

  )ה' דברים לב("  לו לא בניו מומםשחת"
זוהי ו". לא בניו", ה מכנה את ישראל כאילו שה	 אינ	 בניו"לומר שהקב, "לא בניו":  שכוונת הכתוב����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 

ה	 , כלומר, ) כא'דברי	 לב( "ל#ה	 קנאוני בלא א: " שנאמרכמו, ה"מידה כנגד מידה להתנהגות	 של ישראל כלפי הקב
   .) ז'ירמיה ה( "להי	# אבלאוישבעו : "או נאמר, ל#מי שאיננו אמתייחסי	 אלי כ

  

  ) ז'בלדברים (" שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך"
שאל ", עדי% שתשמע כעת לדברי החכמי	 ותחזור בתשובה: דר� המוסר ואומר מבאר את הפסוק על החת	 סופרהחת	 סופרהחת	 סופרהחת	 סופר
כלית את ואי� ,  בחיי�עשית מהואז להבי� , להגיע לימי הזקנה, "זקני� ויאמרו ל�"מאשר להגיע ל, "אבי� ויגד�

  .זמ� שאבדאת ה להשיב ותאפשרכבר מאוחר ואי�  �א, ואז תתחרט, לריקלהבל וכוח� 
  

  )  ט'לבדברים (" עמו' כי חלק ה"
בו מונה המדרש ש, שניהגיע לפרק ו, )אוטז(" תנא דברי אליהו"למד במדרש בעת ש שי�י�י�י�''''רבי חיי	 מוואלוזרבי חיי	 מוואלוזרבי חיי	 מוואלוזרבי חיי	 מוואלוזעל פר וסמ 

מה וכי ,  התפלא רבי חיי	".שמח בחלקו"שהוא ה היא "ראה שאחת ממידותיו של הקב ,ה"תיו של הקבודאת מי
? ה"הוא חלקו של הקבכל העול	 , "לא כל האר$ כבודומ"הלוא ? ה"של הקב" חלקו"לומר על משהו שהוא שיי� 

אי�  , "עמו' כי חלק ה":  היתה מהפסוק שלפנינואאאא""""הגרהגרהגרהגרתשובת . ילנאומאו� הג, ותמיהתו לפני רבהציג רבי חיי	 את 
בה	 אפילו בדורות , ישראל בכל מצב שה	ע	 שמח ב, "שמח בחלקו"ה "והקב, אלא ישראלה "של הקבחלקו 

   .ה שמח בה	"בכל זאת הקבוחנית  ממעלת	 הרטי	תמעמ
  

   ) יח'לבדברים (" ל מחוללך-אצור ילדך תשי ותשכח "  
אמרו  לצעד זה והתנגדואשר , הוא התייע$ ע	 מלאכיברא את האד	 לה "הקב שכאשר רצה :)סנהדרי� לח(מובא בגמרא  

 התנגדות	 של מלאכי ה ברא את האד	 על א%"הקב,  א�?הלוא עתיד הוא לחטוא" מה אנוש כי תזכרנו:"לפניו
ועוברי	 על חוטאי	 לכ� כאשר ישראל ו. ' השמור את מצוותה ויקפיד לה שהאד	 יל� בדר� הטובוקומתו� ת ,השרת

אתה במעשי� " צור ילד� תשי:"הפסוקכוונת  יהוז. בריאתו של האד	לטע	 ה	 מחלישי	 את ההרי  ,רצונו של מקו	
  )הקדוש" אור החיי	"(      .בריאת�לוההצדקה 	 טעהת אמחליש ומרופ% המרובי	 הרעי	 ובחטאי� 

  

  ) יח'דברים לב( "ל מחוללך-ותשכח א"
אפשר היה  אי, כי אלמלא השכחה. אבל בעיני יש בשכחה מעלה גדולה, גדול השכחה היא חסרו�, בעיני הבריות

 ,לעבודתו יתבר�לא היה יכול כלל להתרומ	 , כל מה שעבר עליו אילו היה האד	 זוכר. 'לעשות שו	 דבר בעבודת ה
, כרונו כל הדר� שעברינעקרת מז, על ידי השכחה .שכ� כל הדברי	 שעברו עליו היו מבלבלי	 אותו לאי� שיעור

  )נחמ� מברסלב' ר(                 .אפילו במחשבתו, לחלוטי� ואינו חוזר אליה עוד ונפסקת
  

  )כו' דברים לב(" םרכביתה מאנוש זש אםאיהפרתי אמא"
אניח את : אומרה " הקב,"תי אפאיה	אמר", כלומר,  קצה, מלשו� פאה"	אפאיה" המילה  מפרש אתהאברבנאלהאברבנאלהאברבנאלהאברבנאל

, "אשביתה מאנוש זכר	" למצב של ,חלילה, מגיעי	ישראל היו , היה עושהכ� א	 א� , בפאה אחתמרוכזי	 ישראל 
צדקה עשה " )יא' השופטי	 ("  בישראלפרזונו צדקת: "ל על הפסוק"וכפי שאומרי	 חז. מ� העול	, ו"ח, היו אובדי	

א% א	 יכעס עליה	 מל� אחד כ� שהניח	 במקו	 אחד   ולא:)פסחי	 פז( "זר	 לבי� האומותישפישראל ע	 ה "הקב
  .עליה	 הרי מל� אחר יחוס וירח	, ו" ח,וירצה להשמיד	

  

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