
  
  

  

 'ח שנה                          
 

  
ְזרַ֤  אָ֣  ִיְצָחק֙ ע " ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )הּו ה' " (בראשית כו' יבים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  (דברים א' א)" עבר הירדן... באלה הדברים"

יות וגלהו יםרבנוהח כלשמשה רבינו מרמז לבני ישראל בפסוק שלפנינו את  """"פני דודפני דודפני דודפני דודרבינו החיד"א ב"רבינו החיד"א ב"רבינו החיד"א ב"רבינו החיד"א ב"אומר 
כל  "הדברים אלהכך הוא הרמז: "נותיהם, ואחר כך יגאלו גאולת עולם. וועוכעונש על  שעתידים לבא על ישראל

בני גד ובני ראובן אשר  גלותעל , רמז להם "בעבר הירדן"העתידים לבא עליהם,  דיבור קשה דברים קשים כגידים
השבטים שנדחו במדבר  גלות עשרתמרמז על  "במדבר" .חריבסנעו בראש גולים על ידי סי בעבר הירדן, ראשונה

ודה הלגלות י רמז "בערבה"בתם וקימתם. ו מקומם שנלא ידע לא עבר בה איש, והם כמי שאבד במדבר, כי ארץ
בין ", "כלי יקר"כמו שפירש ה צריםירמז לבין המ "בין פארן ובין תפל"הכבוד.  שאז סוף "מול סוף"וחרבן הבית. 

כמו  שעשו העגל בי״ז בתמוז שנשתברו הלוחות "ובין תפל", ' באבגזרת המרגלים שבכו ליל ט שמשם "פארן
 "ודי זהב"במהרה בימינו.  רמז לבנין בית שלישי שיבנה "וחצרות"שני.  נין ביתרמז לב "ולבן"שפירש הרב הנזכר. 
  די.  מרומי ההצלחות עד שיבלו שפתותיהם לומר שיהיו ישראל על גפי

  

   א) 'אדברים (" אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל"
, כי היות 'לאמיתת עבודת הישראל כיצד לנהוג על מנת להגיע עצה להכתוב כאן נותן ש "נעם אלימלךנעם אלימלךנעם אלימלךנעם אלימלךמבאר ה"

אחרי ברינו ילעשות איזה דבר קדושה באכיצד ניתן , ואם כן כ) '(קהלת ז" יחטא ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק איןש"
לא א מצוה?קדושת הבר הנ"ל את יהא להשרות עלניתן ואיך  ?ברינפגם אותו האשבגינה  ה בהם איזה עבירהתשנעש

הוא זה והעולם ה "כל ישראל"עצמו עם כללות ישראל, כי יש עולם הנקרא את ל וכלשהאדם יהוא כך התיקון לש
פילו א ,, ואם כןכא) '(ישעיה ס "ועמך כולם צדיקים" :שום פגם, כי כללות ישראל הם הצדיקים כמו שנאמר ללאשלם 

פגע רע ותמיד  ושטן אבהם ם ואין כללות הם תמיד קיימים בקדושתבהפרטים חוטאים לפעמים, אבל חלק מש
מקשר הואדם  ,שם שליטה לחטא כללאין , ו"אדם קדמון" יםשוקדה םנקרא בספרימה ש הזצורתם חקוקה למעלה ו

המצוה את לעשות הוא בר נקשר בכללות ונתקן בקדושה עליונה ואז יכול יאותו האגם עצמו בהתכללות ההיא אז את 
נוספת רמוזה בפסוק עצה ". בשם כל ישראל ... לשם יחוד" הותפילמצוה וזה הטעם למה שאנו אומרים קודם כל 

לכן לאדם,  התקללה האדמה בל"ט קללות ומהם באה הזוהמהשורש כל החטאים בא מכח עץ הדעת שלאור הידוע ש
למה וזה הטעם הללו, ל"ט קללות בכך המתקן האסורות הוא מלאכות הל"ט ומקפיד על כשאדם שומר שבת כהלכתו 

שרמז להם משה מה  וזה )מדרש(" מוחלין לועבודה זרה כאנוש  בדואפילו ע כל השומר שבת כהלכתוחז"ל: " שאמרו
אלה הדברים מכאן לל"ט "שבת כדרך שאמרו בגמרא של מלאכות השמירת ל"ט על רמז מ "אלה הדבריםבדבריו, "

את יחד ולקשר ילשעל האדם  "אלכל ישריה רמוזה במה שאמר "עצה השניהו) .שבת ע( "מלאכות דברים הדברים ואלה
  . עצמו בכללות ישראל

  

  (דברים א' ח)" להם ולזרעם אחריהם לתת"
        " (מדרש)" (מדרש)" (מדרש)" (מדרש)לימות המשיחלימות המשיחלימות המשיחלימות המשיח    ''''אחריהםאחריהםאחריהםאחריהם''''אלו עולי בבל, אלו עולי בבל, אלו עולי בבל, אלו עולי בבל,     ''''ולזרעםולזרעםולזרעםולזרעם''''אלו עולי מצרים, אלו עולי מצרים, אלו עולי מצרים, אלו עולי מצרים, ' ' ' ' לתת להםלתת להםלתת להםלתת להם"'"'"'"'

 יש תוספתנו שלשה פסוקים ובכל אחד אמצאת הפסוק כך, משום שלדרוש שחז"ל חשו צורך  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר 
כימי השמים  לתת להםלתת להםלתת להםלתת להםלמען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע ה' לאבותיכם פירוט, בפסוק הראשון: "

 תיכםולאב 'ה נשבע אשר האדמה על ימים תאריכו ולמעןנאמר "לתת להם" בפסוק הבא: ", )' כא(דברים יא" על הארץ
נוספה המילה "ולזרעם" ובפסוק שלפנינו נוספה המילה  ,)' ט(דברים יא" ודבש חלב זבת ארץ ולזרעםולזרעםולזרעםולזרעם להם לתת

  . ירושותש ושלשמדובר בדרשו "אחריהם", זו הסיבה שחז"ל 
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  (דברים א' יא)" י אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמיםקל-ה' א"
        " (מדרש)" (מדרש)" (מדרש)" (מדרש)יש בו מסוף העולם ועד סופו אלף פעם אין כתיב כאן אלא פעמיםיש בו מסוף העולם ועד סופו אלף פעם אין כתיב כאן אלא פעמיםיש בו מסוף העולם ועד סופו אלף פעם אין כתיב כאן אלא פעמיםיש בו מסוף העולם ועד סופו אלף פעם אין כתיב כאן אלא פעמים    אר"א בברכתו של משהאר"א בברכתו של משהאר"א בברכתו של משהאר"א בברכתו של משה""""

שית רא שאומרת: "מהגעל פי אותם באר מביאור. ו דורשיםדברי המדרש הללו ש רבי העשיל ב"חנוכת התורה"רבי העשיל ב"חנוכת התורה"רבי העשיל ב"חנוכת התורה"רבי העשיל ב"חנוכת התורה"אומר 
היה שלש מחנה ישראל שגודל . וידוע [גודלו של העולם הוא ששת אלפים פרסא]) פסחים צד(" אלפי פרסא הוי עלמא

אמר רבה בר בר חנה לדידי חזי " (במדבר לג' ט)" מותיויחנו על הירדן מבית הישבא בגמרא על הפסוק: "פרסאות כמו
היה  "פעםפעםפעםפעםככם אלף אומר: "כתוב האם היה שצא יו (עירובין נה:)" לי האי אתרא והוי תלתא פרסא על תלתא פרסא

הכוונה שירבו עד שיהיה  "פעמיםפעמיםפעמיםפעמיםככם אלף כתוב: "האמר כעת שאלפים פרסאות אבל  תשלשמחנה ישראל גדל ל
שזהו גודלו פרסאות  םת אלפיששעולה לם אלף פעם שלשה פרסאות יפעמיכי פרסאות  םת אלפישהמחנה שגודל 

  ". מסוף העולם ועד סופוכוונה במדרש "הו . וזשל העולם
  

    כה) 'אדברים (" ינו נותן לנוקל-ה׳ א רוישיבו אותנו דבר ויאמרו טובה הארץ אש"
״וישיבו אותנו  :ומרל היה" אלא די ובה הארץט״וישיבו אותנו דבר ויאמרו  לכאורה לא צריך היה הכתוב לומר:

" הקדוש שאל לנו לחשוב שהמרגלים אור החייםאור החייםאור החייםאור החייםמבאר ה" תרות.ויהמתיבות ״דבר ויאמרו״ ללא הטובה הארץ״ 
א תשובת עשרת המרגלים וה ״וישיבו אותנו דבר״אמרו את כל הנאמר בפסוק, אלא יש כאן שילוב של שני מאמרים. 

זור על דבריהם הרעים, חלא רצה למשה ו .(במדבר יג' כו)כפי שנאמר: "וישבו אותם דבר"  בגנותה של הארץשדברו 
 כבר מתו, לכן אמר ברמז ״וישיבו אותנו דבר״ ולא פירש מה אמרו.הרי ש שוב,הדין עליהם את שלא לעורר כדי 

בידם מפרי הארץ״,  וח״ויק :בתחילת הפסוקניתן ללמוד ממה שנאמר  רי עשרת המרגליםבמדובר בדראיה שול
מדייק . ו(סוטה לד.)" כלום שאותאנה, יהושע וכלב לא נשא רימון ואחד נשא אשכול, אחד נשאו חז״ל ״שמונה נדרשו ו

שלקחו בידם מפרי הארץ,  מרגליםהת עשרשהכוונה היא לויקחו בידם מפרי הארץ״,  ״ממה שנאמר בתחילת הפסוק: 
  ' ״טובה הארץ אשר הואת החלק השני של הפסוק: דבר״ ולא פירש מה השיבו.  ״וישיבו אותנומשה ועליהם אמר 

  .אמרו יהושע וכלב, שדברו בשבח הארץ נותן לנו״ לוקינו -א
  

  (דברים א' מה)ולא האזין לכם"  שמע ה' בקולכם ולאה'  לפני ותבכו "ותשבו
מדוע לא הועילה התשובה שישמע ה' את קולם? ומתרץ שהיה זה מפני שבחטא שלהם היה גם צד  "ספורנוספורנוספורנוספורנושואל ה"

היא הממרקת את העוון של חילול ה'. מיתה האלא  "תשובהלעשות "ספיק מלא ', וידוע שבחילול ה' חלול השל 
חזרו בתשובה, אל התשובה ולא את אוזנם יהושע וכלב , שהעירו משה יאחרכי  דין שיש עמו שבועהבנוסף היה זה 

 .העונש הנגזר בעולם הזהאת  להסירמיראת עונש ולכן לא הספיקה התשובה בתשובה היה רק אחר כך ומה שחזרו 
  . בני עליאצל שאול בדבר עמלק ואצל קין ואצל כמו שהיה 

  

  (דברים ב' ג)" לכם סב את ההר הזה פנו לכם צפונה רב"
" את עניין כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר", מבאר ה"אם הגיע שעתו של עשו הצפינו עצמכםש" חז"ל למדו במדרש מהפסוק שלפנינו

כי אין לך  ,עשו פנימהכל ן את ויצפין יטמי יאז, בגלות איזו הצלחההיושב שאם ימצא איש ישראל הזה  "הצפנהה"
 ברכותיו של עשואת  שלקחברכת יעקב אבינו אז מהם מ לדעתם הכל גזול כי ,אומה שמתקנאת בישראל כמו עשו

בפני בני שהכוונה מדוע אתם נראים פירש רש"י ש א) '(בראשית מב "תתראולמה "בניו את וה וייעקב צגם ו .במרמה
ה הצלחאת הישמעאל ויעקב גזל מ ההצלחאת הכי שניהם סוברים שיצחק גזל  ,כאילו אתם שבעים ועשוישמעאל 

 םך ממה שישראל עושיוהפ וזה .יתקנא בכםלא כדי שעשו  "פנו לכם צפונה"לעשו . לכן מצוה הכתוב בנוגע עשושל 
כבוד ובתים ספונים וחשובים  במלבושיכי מי שיש לו מנה הוא מראה את עצמו  ,אויביהםבדורות הללו בארצות 

מגונה ומנהג ", לכם צפונה פנו"האומות ועוברים על מה שנאמר עליהם את מגרים בכך ו אלפיםכאילו היו לו כמה 
  עמנו.  תו אאשר מצאת ואת כל התלא המסבבהוא זה 

  

   ט) 'בדברים (" ה' אלי אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמהויאמר "
 עם:כל הי היה לוויהצ ואצל עשואילו  יאמר ה' אלי""ו: הווי היה למשיאב הצוכאן אצל מש "משך חכמהמשך חכמהמשך חכמהמשך חכמהמעיר ה"

עון טהדבר ו ) (דברים ב' ד בם" ואל תתגרהיושבים בשעיר...  וברים בגבול אחיכם בני עשולאמר אתם ע ואת העם צ"ו
אין  ולכן לגבי עשו (ב"ב קכג)של רחל"  הפל אלא ביד זרעונ ואין זרעו של עש" :אמרו חז"לעל פי מה שבאר מו. באור

 ,רק את העםום, הב השלא יתגר טופשושל לאה  הם שכן הוא היה מזרעהב המשה שלא יתגראת ת וורך לצוצ
ה . מובבני עש ות שלא יתגרווהיה צריך לצ ,עה של רחלרמזהם בנימין, שויוסף נציגות גם לשבטים ם יש תוכשב
  אב אין את הכלל הזה.ובממשום ש, הת גם את משוומואב שייך לצכעת אצל  ןכין שא

  

  

        ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"גמ"ח "בית יצחק":  גמ"ח "בית יצחק":  גמ"ח "בית יצחק":  גמ"ח "בית יצחק":              מבחר תפילין רש"י (ספרדי, אשכנזי, איטר) מבחר תפילין רש"י (ספרדי, אשכנזי, איטר) מבחר תפילין רש"י (ספרדי, אשכנזי, איטר) מבחר תפילין רש"י (ספרדי, אשכנזי, איטר) גמ"ח "יד יצחק": גמ"ח "יד יצחק": גמ"ח "יד יצחק": גמ"ח "יד יצחק": 
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   Yossef.Benhamo@gmail.com או בדוא"ל: 052-3268315טלפון: ניתן להפנות לוהערות ות האר

 אליהו בן אסתר.   הרה"ג משה חזקיהו שליט"א בן שרה,     רפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:ל


