
  
  

  

 'ז שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
 )יב' דברים ז(" להיך לך את הברית- א' הושמר"

אשר נשבע "עליה  שנאמרה שהשבועתר� ומ, נראה שהיא מיותרת" ל"המילה  "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"אומר ה, לכאורה
לא יקיי� ה "על פי שאי� ה� זכאי� זהה לא אומר שבגלל זה הקבא� כלומר ש תנאילא ל השבועה יתה ה"לאבותי

לדור אחר אלא ימתי�  "ל"יקיי� אותה לא ו השבועה את ' ישמור הי אזאיזכהיה  אלא שא� לא ת, השבועהאת
  . תזכה, א� תהיה ראוי, "שמר לו... עקב תשמעו�: "לכ� אמר הכתוב, שיהיה ראוי לקיו� השבועה

  

  )ה' דברים ח(" לקיך מיסרך- א' וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו ה"
, יסרמיוכיח ושרק את בנו הוא מאד� השטבע כמו ש ללמדנו כוונת הכתוב היאש הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"אומר ה

 אי� זה מפריע לו ואי�  רשעהשוב� חבירו עאת  ובראותואילו , י�רעה דברי� שו עאותועליו כאשר הוא רואה קפיד ומ
מה שלא ,  אשר לא יעשה ויקללנו ויכנודבררגיש על בנו בעשותו שי"ע באנוש ו טבע הטבוזהכי , הוא מוכיח אותו

 בעיניורעההאומות עושי� שאר שג� למרות , כלומר, "י מיסרקל!א' ה"כ ג� , "יעשה כ� למי שאינו מקפיד עליו
, ותו עליקל! ש� אתייחדהש, "יקל!א' ה"היותו וזאת משו� כמו שמקפיד עלי , קפיד עליה�אי� הוא מותועבות 

  . השועשאתה  על כל דבר לא טוב  אותיסרימכ� הוא ול
  

  )טז' דברים ט(" 'וארא והנה חטאתם לה"
לא אאחוז לא אאחוז לא אאחוז לא אאחוז אאאא? ? ? ? היא אני נות� לה� לישראל את הלוחות שאי� בה� ממשהיא אני נות� לה� לישראל את הלוחות שאי� בה� ממשהיא אני נות� לה� לישראל את הלוחות שאי� בה� ממשהיא אני נות� לה� לישראל את הלוחות שאי� בה� ממש: : : : אמראמראמראמר. . . . נסתכל בה� וראה שפרח כתב מעליה�נסתכל בה� וראה שפרח כתב מעליה�נסתכל בה� וראה שפרח כתב מעליה�נסתכל בה� וראה שפרח כתב מעליה�""""

        ) ) ) )  נת� פרק ב משנה ג נת� פרק ב משנה ג נת� פרק ב משנה ג נת� פרק ב משנה גביביביביאבות דראבות דראבות דראבות דר" (" (" (" (ואתפוש בשני הלוחות ואשליכ� מעל שתי ידי ואשבר�ואתפוש בשני הלוחות ואשליכ� מעל שתי ידי ואשבר�ואתפוש בשני הלוחות ואשליכ� מעל שתי ידי ואשבר�ואתפוש בשני הלוחות ואשליכ� מעל שתי ידי ואשבר�: ": ": ": "שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר, , , , ואשבר�ואשבר�ואשבר�ואשבר�
, שראה שפרח כתב מעליה�, "וארא"אמר נ, שהפסוק שלפנינו מרמז על המובא באבות דרבי נת�" מש חכמהמש חכמהמש חכמהמש חכמה"ה
אי� לומר שהדבר ו. ) כה'בראשית כט( "ה היא לאהוהנ", ) טז'ויקרא י( "והנה שור�"כמו , שראה דבר חדשלמד מ, "והנה"

שראה שפרח  חייבי� לומר ועל כרח, שעשוה "קבידע מהעליו הוא קיבל מהלא שהעגל החדש שראה משה היה 
  .וזה היה דבר חדש אצלו הלוחות כתב מעלה
  

  )יב' דברים י( "יךקל- א'ה ליראה את  כי אם,מעמךיך שאל קל-  א'ועתה ישראל מה ה"
י שואל מעמ כי א� י שואל מעמ כי א� י שואל מעמ כי א� י שואל מעמ כי א� קקקקלללל!!!!אאאא' ' ' ' הההה שנאמר ועתה ישראל מה  שנאמר ועתה ישראל מה  שנאמר ועתה ישראל מה  שנאמר ועתה ישראל מה .... שמי� שמי� שמי� שמי�מיראתמיראתמיראתמיראת    חו�חו�חו�חו� הכל בידי שמי�  הכל בידי שמי�  הכל בידי שמי�  הכל בידי שמי� ::::י חנינאי חנינאי חנינאי חנינא רב רב רב רבאמראמראמראמר""""

            :):):):)ברכות לגברכות לגברכות לגברכות לג" (" (" (" (ליראהליראהליראהליראה
הוא " הכל בידי שמי� חו� מיראת שמי�"ל מהפסוק ש"מבאר שהטע� למה שלמדו חז" פני דודפני דודפני דודפני דוד" באאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד

: הכתובשאמר   מהוזה. זכה לקבל על כ שכרי ' ירא הותהילמעצמו יבחר וכאשר , כדי שתהיה לאד� זכות בחירה
בידי  אינההיא  ש"כי א� ליראה", שהוא תלוי בדהיינו מהו הדבר  "''''עמעמעמעמ''''ממממ ועתה ישראל מה ה& אלהי שואל"

, ליראה אלא הדבר הוא לטובת האד�לב האד� את להטות ה מסוגל "י� לומר שזה כביכול משו� שאי� הקבוא, שמי�
"שמי השמי� להי השמי� ו!לה& א ה�"הלא אתה יודע ש.  שכרקבל על כשי כדי )טז' חדברי� ( "להטיב באחרית

  .  לטוב למעממעממעממעמ אלא כ גזרה חכמתו שיהיה, היראה בידוג� ו )די' דברי� י(" בה אשר האר� וכל
  

  

  353 מס עלון  ד"בס

        :::: לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו� מהעלו� מהעלו� מהעלו� מ
  ל"יה ז'         חביבה חיה בנימין בת גורג  ל" זצחק בנימין בר שוריןי        ל " זבר אסתריצחק בן חמו 

    ז"ניסן תשס' ע יא"נלב          ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב           ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
  ה"תנצב

  

    חיפה  א"ת  ם"י  השבתזמני 

    18:55  19:05  18:48  כניסה 

    20:03  20:02  20:00  יציאה

    20:37  20:37  20:40  ת"ר

  

 "עקב"פרשת 

  "ותאמר ציון" :הפטרה

 ד"עתש אב 'כ

  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 

 :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםינשמת אדם העלון מוקדש לע' נר ה
    ד"חשון תשע' ע ג"ל נלב"יה זצ'ג עובדיה יוסף בן גורג"מרן הרה

 ד"תשע' אדר ב' ע ד"ל נלב"משה טויטו בר אסתר ז            אב ' ע כג"יוסף שלום בן סמרה נלב   
 ה"תנצב  אב' ע כא"ל  נלב"אב איריס בת מלכה ז       ' ע כא"סימונה בן חמו בת מזל  נלב   

 



 

  )יג' דברים ז("  וברכך והרבךאהבךו"
 'ג� האזי ראשית אהבת הש� וי מתו כראהמשפטי� את כאשר תעשה היא ש" ואהב" שמשמעות ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 

, "וברכ".  בדי�� כ שחייבת אות על אותלא ישנאויאהבו ו הנשפטי� משפחותשנית הוא ידאג שג� ו יאהב אות
תחשוש שמא א� שלא , "והרב".  צדקמשפטזה שהתאמצת לערו  בעבור "לא תאונה אלי רעה"שזוהי הבטחה 

 יהיו רבי� אובדי� כאנשי עיר אפילו, ' על מצוות העוברי�ושי� הרע ו את העאבדכתוצאה מ� המשפטי� שבה� ת
  ".והרב"ה "תגרו� לכ שתימעט מבטיח ל הקב, הנדחת

  

   )יז' דברים ז("  תאמר איכה אוכל להורישם לא תירא מהםכי"
עושי� הבעיה היא מה ? בהיות� רבי� ממני" איכה אוכל להוריש�"אי� בעיה שישראל ישאלו  ש"ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה

השאיפה היא שעל ידי , הרי שזה דבר שלילי ולא רצוי, א� על ידי זה יבואו ישראל ליראה מהגויי�? ע� השאלה
כי זכור תזכור את : "וזה מה שאמר הכתוב, נמצא לצידנו' כל אפשרי כאשר השההשאלה יגיעו בני ישראל להכרה 

  .  שמ�אתנתנ� ביד והאבדת בכל זאת ו, שהיו רבי� וחזקי� ממ" י לפרעה ולכל מצרי�קל!א' אשר עשה ה
  

  )א 'חדברים (" עשותלתשמרון  מצוך היום  אשר אנכיהמצוהכל "
        ))))יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (""""אותהאותהאותהאותה התחלת במצוה גמור  התחלת במצוה גמור  התחלת במצוה גמור  התחלת במצוה גמור ומדרש אגדה א�ומדרש אגדה א�ומדרש אגדה א�ומדרש אגדה א�""""
הטע� הראשו� הוא . מדוע המתחיל במצוה צרי לגמור אותהעמי� טשני מובאי� " פותפותפותפותדעת זקני� בעלי התוסדעת זקני� בעלי התוסדעת זקני� בעלי התוסדעת זקני� בעלי התוס"ב
ולא על ש� המתחיל  "על ש� גומרהנקראת "המצוה ל ש"משו� שאמרו חז, כללאינה נחשבת במצוה ההתחלה ש

, ה אותרושידע שלא יזכה לגממעבר לירד� והתחיל במצוה למרות ט למק נו שמשה הבדיל שלש עריראיאמנ� , אותה
פשרותו לגמור מי שבאהטע� השני הוא ש. ה שתיגמר על ידי ישראלהכנה למצווחייבי� לומר שמשה עשה זאת רק כ

את הוא קובר בגלל זה כזלזול במצוה שעל זה אמר רבי ינאי שאת הדבר פרש אפשר ל, ה אותאת המצוה ואינו גומר
נאמר שקבר את בהמש וה הצלאת הלא גמר  א מיהודה שהתחיל בהצלת יוס�ל "זאת חז ולמדו ,בניואת אשתו ו
  "עשותלתשמרו�  מצו היו� שר אנכי אהמצוהכל "התורה אותנו מצוה לכ� .  בניואת שניאשתו ו

  

  ) ג'דברים ח("  וירעיבךויענך"
על תכלית ובזה אנו לומדי� , �ממזונות גופניי� ששאר האומות אוכליהוא  "וירעיב"שהכוונה ב ייייייייחחחחרבינו ברבינו ברבינו ברבינו באומר 

שהאד� מנקה  אחרלאלא ו זלהגיע רמה ה ואי אפשר ,"שכל האוכלו מבי� במושכלות על השלמות", המ� ומעלתו
"  ימי�ששתויכסהו הענ� ששת ימי� למה : "על הפסוקמשה רבינו נאמר על כעני� ש, זוהמת המזו� הגופניעצמו את מ
כדי שתכלה מה� זוהמת  את הע� רעיבה ה"הקבכא�  ג� כ. )יומא כד(" כדי למרק אכילה ושתיה שבמעיו ")טז' שמות כד(

� לקבל ייהיו ראויבכ זו� המ� שהוא תולדת האור ו במ�ואז יתחדש גופ,  ממצרי�שהוציאוהחררה , המזו� הגופני
  . המושכלות ולהדבק בשכינהאת 

  

  ) ט'חדברים ( ם״חל בה נות תאכלכסבמר לא ש אץ״אר
מזכיר עתה עוד סוג  ,לאחר שהזכיר הבורא את ריבוי הברכה בשבעת המיני� המשובחי�הקדוש מבאר ש" אלשיאלשיאלשיאלשי"ה

מחמת בכל זאת אוכלי� פת בלבד הרי זה א� ו, אד� לאכול פת בלבדדר בני י�  א,כל הארצות שבשאר .ברכה אחרת
הפת של אר� , אילו באר� ישראל אי� הדבר כו .ללפת בו את הפתכדי לפת� או דבר אחר  של סרוחמעניות או ה

מחמת יהיה זה לא האד� יאכל את הפת לבו ועד ש, מזינה ומסעדת לבו של אד�, טעימהכ  כלתהיה ישראל 
זה , בלח� שמנינות החטהלא  א,"חסר כל בהתלא "הובטח שכי הלא , של הלפת�חסרו� ה לא מחמת המסכנות וג�

  .לבדו יערב לאוכל כאילו נאכל בליפת�
        

  ) יב'ידברים (  ליראה את ה׳״ם שואל מעמך כי אךלוקי- ״ועתה ישראל מה ה׳ א
על דברי בלע�  הקדוש" חיי�חיי�חיי�חיי�אור האור האור האור ה"על פי פירוש ה" ועתה"המילה את ' קול יהודהקול יהודהקול יהודהקול יהודהב' רבי יהודה צדקהרבי יהודה צדקהרבי יהודה צדקהרבי יהודה צדקהמבאר 
אבל לא , "מות ישרי�"מות להרשע רצה  בלע�ש, )י'  כגבמדבר(מות ישרי� ותהי אחריתי כמוהו'  תמות נפשי: "שאמר

יוב� שמה שהזכירה התורה ,  אומר הרב צדקה,זה לפי. בסו� ימיו, "תהי אחריתי כמוהו"אלא רק , ישרי� לחיות חיי�
  .ה לזמ� אחרדחילא ש הזמ� וואה" תהע"ידע שש ,מי שרוצה ללכת בדר ה&הוא כדי שאת מילת 'ועתה'  כא�

  

  )כא' יאדברים ( " כמי השמים על הארץ...למען ירבו ימיכם"
במעשיו לכ� זכות ועול� תפקיד היהודי בעול� הזה הוא להכריע את עצמו ואת כל ה שבבבב''''רבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצאומר 

 "למע� ירבו ימיכ�"האופ� של :  רמוז בפסוק שלפנינווזה, ישראל ע�לה וברכה יגרו� להשפיע שפע טובאלו הוא 
על " כ את�, פירותאת ההשמי� מורידי� מטר על האר� ומצמיחי� שכמו , "כימי השמי�"אופ� של יהיה כמו ה

   .על האר�וברכה  הטובשפע תגרמו במעשיכ� הטובי� להשפיע , "האר�
  

  

        3268315326831532683153268315!!!!052052052052: : : : להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"מבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רש":  ":  ":  ":  יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ
        3268315326831532683153268315!!!!052052052052: : : : להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�) ) ) ) כולל מנחה וערביתכולל מנחה וערביתכולל מנחה וערביתכולל מנחה וערבית" (" (" (" (ברית יצחקברית יצחקברית יצחקברית יצחק""""וווו" " " " חנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת בית""""ספרי� לספרי� לספרי� לספרי� ל":  ":  ":  ":  בית יצחקבית יצחקבית יצחקבית יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ
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 .נעם אברהם בן רויטל, ישראל בן נחמה, אליהו בן אסתר, הא בן שר"ג משה חזקיהו שליט"הרה


