
  
  

  

 ' השנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
 )כא' דברים טז("  תטע לך אשרהלא"


כל המעמיד דיי
 שאינו הגוכל המעמיד דיי
 שאינו הגוכל המעמיד דיי
 שאינו הגוכל המעמיד דיי
 שאינו הגו""""


        ))))עבודה זרה נבעבודה זרה נבעבודה זרה נבעבודה זרה נב ( ( ( ("""" כאילו נוטע אשרה כאילו נוטע אשרה כאילו נוטע אשרה כאילו נוטע אשרה
 כאילו נוטע 
מעמיד דיי
 שאינו הגו"ל שמי ש"שכל מה שאמרו חז" ל�"הכתוב מר ואמדייק מזה ש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה

, "ל�"היינו , שהמדובר הוא דווקא במי שמעמיד דיי
 שאינו הגו
 מתו� מטרות שליליות ומתו� נגיעה אישית, "אשרה
חשב שהוא למרות ששאינו הגו
 דיי
 ומינה טעה ה את הדיי
 היא אמיתית ובדיעבד התברר שֵנכוונת המָמא� � א


  .  אשרהאילו נטענחשב לו כ
 הדבר אי, הגו
  

   )יא' יזדברים (" לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל"
""""
        ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (""""וכל שכ
 כשאומר ל� על ימי
 ימי
 ועל שמאל שמאלוכל שכ
 כשאומר ל� על ימי
 ימי
 ועל שמאל שמאלוכל שכ
 כשאומר ל� על ימי
 ימי
 ועל שמאל שמאלוכל שכ
 כשאומר ל� על ימי
 ימי
 ועל שמאל שמאל, , , , אפילו אומר ל� על ימי
 שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימי
אפילו אומר ל� על ימי
 שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימי
אפילו אומר ל� על ימי
 שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימי
אפילו אומר ל� על ימי
 שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימי


""""רמברמברמברמבההההלפי , העניי
 במצוה זו


אתה יודע פי שוהדבר פשוט בעיני� כ, טועי� דייני�תחשוב בלב� שהא� אפילו ש, 
 
האיש את  אהרוגאי� ב הזה או ֶלהֶחאת ואל תאמר אי� אוכל , ת�ועשה כמצובכל זאת , בי
 ימינ� לשמאל�להבחי

לפניוורוני העומדי� וה על המצות שאעשה בכל מצותיו ככל אשר יוה אותי האדו
 המָצי תאמר כ� צאאל, הזהזכאי ה
רבי ראינו בגמרא שרב
 גמליאל ציוה את ו, י�עוטה� התורה אפילו קבלנו את דעת� כוונת במקו� אשר יבחר ועל 


""""הרמבהרמבהרמבהרמבומסביר . .)ה כה"ר( בחשבונו להיותביו� הכיפורי� שחל שיבוא אליו יהושע 


 את חשיבות מצוה זו ואומר 
וידוע הוא שלא ישתוו הדעות בכל הדברי� , ורה נתנה לנו בכתבהתהיות ש, גדול מאדו הוא  במצוה הזהצור�"ש

שנשמע לבית די
  ופסק הדי
את חת� הכתוב משו� כ� .  ותעשה התורה כמה תורותהמחלוקותוהנה ירבו , הנולדי�
בי
 שקבלו פירושו עד מפי עד ומשה ,  מה שיאמרו לנו בפירוש התורהבכל במקו� אשר יבחר 'הגדול העומד לפני ה

אפילו , התורהאת כי על הדעת שלה� הוא נות
 לנו ,  כוונתהאואו שיאמרו כ
 לפי משמעות המקרא , הגבורהמפי 
 על משרתי 'כי רוח ה,  שה� אומרי� על ימי
 שהוא ימי
לחשובוכל שכ
 שיש ל� , יהיה בעיני� כמחלי$ ימי
 בשמאל

  . "המכשוללעול� נשמרו מ
 הטעות ומ
 , מקדשו ולא יעזוב את חסידיו
  

 )א' דברים כ("  סוס ורכב עם רב ממךוראית  תצא למלחמה על אויבךכי"

  )ב' דברים כ( "המלחמה והיה כקרבכם אל"
 
" על אויב�" "כי תצא: "בתחילה אמר הכתוב" רבי�"ללשו
 " יחיד"בפסוקי� שלפנינו רואי� מספר מעברי� מלשו

צרי� להבי
 מדוע חילו$  רבי� לשו
 "ה כקרבכ�והי" "ממ� ע� רב"אחר כ� אמר , בלשו
 יחיד"  ורכבסוסוראית "
עלינו לדעת " ע� רב"ל שכוונת הכתוב לומר לנו שא� בעינינו ה� נראי� "אמנ� פירשו חז, הלשו
 הזה בפסוקי�

בעוד " כקרבכ�"ואמר $ הדמיו
 "כא� עדיי
 קשה מדוע משתמש הכתוב ב.  אחד"כסוס ורכב"ה ה� "קבבעיני הש
בהיות שהבעיה הקשה ביותר והמלחמה המסוכנת ביותר היא " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה? "בקרבכ�"שנכו
 יותר לומר 
� יניה בי�קוחלר אויבי ישראל שא אבל כ"משיחו ועל ' על היחדנוסדו "ל� וכאשר  כישראל�  עשלו� בי
 אויבי

יפל ע$  שאישראלע� לעשה מבטיח שיה " הנס שהקבוהסכנה גדולה כל כ� וזהאי
 י זבאגודה אחת אפועלי�  �ואינ
כל  מ,אחד כאיש ,ל� סוס ורכב אחדותחברו כאילו היו כהכל האומות יהיה מצב שלת יציאת� למלחמה ישבתח

הבטחת  איש ברעהו כחרב בה� את המהומה ויפרדו איש מעל אחיו ותהיה ' ישלח ה"כקרבכ� אל המלחמה" קו�מ
 בהסכמה ה�שבהתחלה למרות , כלומר ) ז'דברי� כח(" בדר� אחד יצאו אלי� ובשבעה דרכי� ינוסו לפני�: "הכתוב
  . בדר� אחד בפני עצמוכל אחד  ינוסו  אומות'לק לב� עד שזיח ,המהומהאת ישלח בה� ה "א� אחר שהקבאחת 

  

  

  233 מס עלון  ד"בס

        :::: לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו
 מהעלו
 מהעלו
 מהעלו
 מ
  ל"יה ז'ין בת גורג         חביבה חיה בנימ  ל" זצחק בנימין בר שוריןי        ל " זיצחק בן חמו בר אסתר
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    חיפה  א"ת  ם"י  זמני השבת
    18:44  18:52  18:37  כניסה 
    19:52  19:52  19:51  יציאה

    20:30  20:29  20:34  ת"ר

  

   "שופטים"פרשת 

 "אנכי אנכי": הפטרה

 ב"עתש לולא 'ז

  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 

 ה"תנצב   ב "אב תשע' ע כא"נלב    איריס בת מלכה בן שבת   הנערה לעילוי נשמת



 

  )כו' דברים יא(" ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה"
 אאאא""""הגרהגרהגרהגרהמפורסמות הוא תירוצו של מ
  ?מדוע, "�פניכל" �רבי לשו
ב �וסיי ,"ראה" ,יחיד לשו
בהכתוב  התחיל 

 ללכת חרבאש כוחי ומה אני ימ ,רעה שהיאלמרות  זו בדר� �הולכי �העול ברו א� לעצמו ש�האד יאמר שלאוהוא 
ושפע ת ואל של� את אתה עשהלהודיע� ולבקש� שת ,יחיד בלשו
 ,"ראה" אמרבא הכתוב ו לכ
 ?הבטוה בדר� לבדי

ה "דהיינו הקב, "אנכי", באה ההבטחה ,העול� רוב נגד לעמוד וכלצד תיעלה בלב� החשש כי �וא ,�העולמשאר 
 "נות
"הכתוב  אמר לכ
 ,תקנה לו  י
א ברכש הרעה בדר�אחת  �פע שהל� �האד יחשובוא�  ,ולעזר לסעד ל� היהי
 ואתה ,כחדש בעיני� היהי �יו כלללמד� ש "היו�" ,טובהה בדר� לבחור רירהב �ל שי תמיד יינוהד ,הווה ו
לשב

   .�היו לעשות יכול שאתה המ למחר תדחה ואל ,וממנ להתחיל מיד יכול
  

   )כז-כו 'יאדברים (" הקללה אם לא תשמעוו...  אשר תשמעוהברכהת א"
 עהשבש" מע� לועזמע� לועזמע� לועזמע� לועז" מבואר ב?"את" נאמר ולא "והקללה" נאמר ובקללה ,"הברכה את" נאמר בברכה למה 

 ,בצמצו� ה"קבה שולח פורענותאת ה אבל ,ברכות הרבה עימה שיו בשפע אותה שולח הוא ,ברכה שולח ה"הקבש
    ".את" נאמר לא ובקללה ,לרבות תמיד שבא ,"את" בברכה נאמר ולכ
  .וחנו
 רחו� שהוא מפני

  

   ) י'יבדברים ( "והניח לכם מכל אויביכם מסביב וישבתם בטח"
אזי ברור הוא  "הניח לכ� מכל אויביכ�ו"נראית מיותרת כי א� יתקיי� " וישבת� בטח"על פניו האמירה בפסוק 

 ישראל לאומות שלו� בי
שאמנ� יתכ
 שיהיה " תפארת יהונת
תפארת יהונת
תפארת יהונת
תפארת יהונת
"מבאר ה? זאתומר מדוע צרי� ל, "בטח ישבת�"ש
ומובא בגמרא על  .בהחלט תיתכ
 שנאת אחי�, רו בתו� ישראללחבד� בי
 א, מסביב א� אי
 זה מבטיח שלו� פנימי

 ומובא ש� .)נדרי� כב( לא באר' ישראלובבל שכוונת הכתוב היא ב, )המ 'כחדברי� (" ז ל� ש� לב רג'ונת
 ה": הכתוב
כי סבר רבי יוחנ
 ותמה , עד שהרג אחד את השני, ו אחד על השניוכעס בשני אנשי� שהלכו לאר' ישראלמעשה 

 שאמר וזהו. ר' לאהסיכנבאת הירד
 ו עברלפני ששאמרו לו שזה היה וכ, ר' ישראללאלאחר שהגיעו  אירע דבר שה
וג� , מ
 האומות, היינוד, "מסביב )והניח לכ� מכל אויבכ�, ואז לא יהיה לכ� לב רגז, ועברת� את הירד
): "הכתוב

   .רושיהא שלו� בי
 אחד לחב. כלומר, "וישבת� בטח"
 

  )יח' זטדברים ( "ך בכל שעריךל ושוטרים תתן םופטיש" 
מינוי י
 ענימתחילה ב" שופטי�"ופרשת , "לש פעמי� בשנהש" ,גלי�י
 שלשת הר מסתיימת בעני"ראה"פרשת 
בה מוזכרי� כל המועדי� במעגל , "אמור"בעוד שבפרשת , מבואר שיש קשר בי
 הדברי�" מאמר מרדכימאמר מרדכימאמר מרדכימאמר מרדכי"ב, דייני�
כי ". שופטי�"לכ
 מועדי� אלו רמוזי� בפרשת " יו� הכיפורי�"ו" ראש השנה"אי
 מוזכרי� " ראה"בפרשת , השנה

י חמשת ל יד שע"י�פוריכהיו� "מרמז על  "רי�טשו"ו, בו האד� נשפטמועד ש "ראש השנה"מז על מר" שופטי�"
תת
 "לירושלי� אלא לרגל ר� לעלות וצשאי
 במועדי� אלו המיוחד ו, הענויי� הוא רודה את עצמו וחוזר בתשובה

  .בצע את חשבו
 הנפש אצל� בבית, "ל� בכל שערי�
  

  ) ד'טוים דבר( "אפס כי לא יהיה בך אביון"
ולא לבכות בפני העני כמה הפרנסה קשה , להדריכנו לתת צדקה לעני בפני� שוחקותהכתוב בא  שרררר� סופ� סופ� סופ� סופ""""חתחתחתחתההההאומר 

לא רק שלא נאמר זאת לעני אלא אפילו שלא נחשוב זאת בליבנו . ג� לנו ושיש לנו קושי להעניק לכל פושט יד
 כוונת יהווז .בשמחההנתינה תהיה אז י� וכעשיר ונצמעאת חשוב נשבשעת נתינת הצדקה , רצו
 ה( הואאלא , פנימה


 עני �היה במחשבתתלומר לא כ, ) י'תהלי� פא(" )לא יהיה ב� אל זרבמשמעות של  "הכתוב )כי לא יהיה ב� אביו
   .בשמחה ובטוב לבבאת הצדקה אלא ת
 , �ואביו
 בעיני עצמ

  

  )יט-יח' דברים יח(" עמואנכי אדרוש מ... והיה האיש אשר לא ישמע... נביא אקים להם"
לומד , רע ממי שלא ישמע אל הנביאה יָ*"שכוונתה היא שהקב, "אנכי אדרוש מעמו", ה"מהבטחה זו של הקב

: שמסוגל היה לומר, שכל נביא שיהיה לע� ישראל אחרי משה לא יהיה ברמתו ובדרגתו של משה" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה
א� .  דהיינו משה נפרע בעצמו ממי שלא שמע אליו) כח'מדבר טזב( "כי לא מלבי... ובזאת תדעו
... א� בריאה יברא"

, "אנכי אדרוש מעמו "ה"ה� לא יהיו מסוגלי� להיפרע בעצמ� לכ
 יש את הבטחת הקב, לגבי הנביאי� הבאי� אחריו
  .שאמרו כמשהלא מצאנו נביאי� באמת ו
  

  )ד' דברים כא(" וערפו שם את העגלה בנחל"
שאומרת שמנבלת העגלה הערופה יוצאת תולעת שמתגלגלת וזוחלת , ות סתרי הטבעמנפלא,  מביא אגדהרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

  . והורגת אותו,  ש�הואבאשר , בצורה טבעית עד אשר היא מגיעה אל הרוצח האלמוני
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