
  
  

  

 'ח שנה                          
 

  
ְזרַ֤  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ " ַ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 
  )יב 'זדברים ( תשמעון את המשפטים האלה"והיה עקב "

עשתה ענווה עקב לראשה מה שעשתה חכמה עטרה " חז"ל:על פי מה שאמרו מבאר את הפסוק  "נעם אלימלךנעם אלימלךנעם אלימלךנעם אלימלךה"
היא מידה זו קדושה ושבשהענווה היא המקור והשורש של כל דבר הוא והפירוש  (ירושלמי שבת פ"א ה"ג)" לסנדלה

צא שבכל דבר שאדם יוהגוף, עליו עומד כמו הרגל שהוא הקיום ש "עקב"נקראת בלשון  ןולכ ,הכלמת את המקיי
בכל כלומר , "והיה עקב תשמעון את המשפטים האלהי כוונת הכתוב: "הוהענווה וזו עושה צריך שתהיה ב

  .היא הענווהש "עקב"להשרות בתוכם השתדלו ת "המשפטים האלה"
  

  (דברים ז' כה)" תחמד כסף וזהב עליהם לא"

כאשר , "עליהם אשראשראשראשרלא תחמוד כסף וזהב כלומר משמעות הפסוק היא: ", בפסוק "אשר"המילה  החסר הרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןלפי 
את העבודה הזרה לשרוף הכתוב וה צשבתחילה  הרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןמבאר . " של העבודה הזרהנויהכוונה היא לאסור את ה"

הכתוב: . והזהיר עוד םהנוי שעליהאת גם הכתוב אסר אחר כך ", ותשרפון באש "פסילי אלהיהם נאמר:שעצמה 
שהם , העבודה הזרהעניני  כלאת לאסור בהנאה כדי , (דברים ז' כו)" תביא תועבה אל ביתך והיית חרם כמהו ולא"

  שעליה, כולם אסורים.  והנויכל אשר מוקרב לכבודה  ,האות שמשהעבודה הזרה עצמה, כל אשר בא ל
  

  )א 'ח(דברים " אם לא מצותיולמען ענותך לנסותך לדעת את אשר בלבבך התשמור "

 '"נסה עלינו אור פניך ה" כפי שאומר הכתוב: ,הרמת נסשל לשון מהוא  " שהמילה "לנסותך"כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקרמבאר ה"
 אשראת להראות " דיכ ,צופות בויהיו הכל כך שעיני על נס גבוה הושם כאלו לבבך וכוונת הכתוב לומר שז)  '(תהלים ד
לכל  להודיעהקב"ה ורצה  ",למען דעת כל עמי הארץ"מלשון  "לדעתאן מובאת המילה "כ ,לכל גויי הארץ "בלבבך

בזכות זאת תזכה לברכה אם תשמור מצותיו ו ,לאובין אם  מצותיותשמור אם בין גויי הארץ "את אשר בלבבך" 
" כי תשובת ה' תהיה לא עשה כן לכל גוילהתלונן מדוע "והצלחה מרובה ביחס לשאר העמים, לא יוכלו העמים 

ו לפניו, ויחטא , ומצד שני אם לא ישמרו מצוותיובארץ לא זרועה 'הלכו אחרי הוסיון יבנ ועמדשמגיע להם בזכות ש
לפי שלא היו תשובת ה' תהיה " "ככה לארץ הזאת 'על מה עשה ה"ים יוג, וישאלו האת המארה בהם 'ישלח העד ש

   ".ים נסה את אברהםקל-והאמלשון " "לנסותךלכן אמר הכתוב " '"השלמים עם 
  

  ה)' חדברים ( "ך מייסרךוקל-ו ה׳ אנוידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את ב"
" יותר ראוי היה לומר ונכאשר ייסר איש את ב" מדוע אומר הכתוב "בן איש חיבן איש חיבן איש חיבן איש חיבעל ה" רבינו יוסף חייםרבינו יוסף חייםרבינו יוסף חייםרבינו יוסף חייםשואל 

תמיד  איש אחר, אך למעשה, לאאשר אמנם נכון שהאב מרחם יותר על בנו מש בארמו ?"כאשר ייסר אב את בנו"
עליו שגידל  אמרובנו שיבגלל יתבזה הוא א משחושש הוא  ,גם לטובת עצמולא האב מתכוון דווקא לטובת הבן, א

לעומת זאת, אדם זר שמגדל ילד ומפרנס אותו, כשהוא מחנך ומייסר את ״בנו״  בן רע מעללים, מביש ומחפיר.
לא ילך בדרך הישר לא  בןאך ורק לטובתו של הבן בלבד, שהרי גם במקרה שה המאומץ זה, הרי בוודאי מתכוון

 יםמו, דעל האדם הייסורים שמביא הקב״הכך הם  לאביו מולידו.שיש כמו חרפה את הכפת לו מכך, ואין לו א
ובת הנאה לאבא עצמו. ולכך לבד, בלי שום טב סורים שמייסר איש את בנו המאומץ, שנועדו אך ורק לטובת הבןילי

אך ורק טובתך האישית נוגעת להקב״ה, בלי  לוקיך מייסרך״,-אשר ייסר איש את בנו ה׳ א"כדקדק הכתוב ואמר: 
  דברים אחרים. שום תערובת של

  

   
  

  412מס  עלון  בס"ד

        לעילוי נשמת :לעילוי נשמת :לעילוי נשמת :לעילוי נשמת :    יוסדיוסדיוסדיוסדהעלון מהעלון מהעלון מהעלון מ
  חביבה חיה בנימין בת גורג'יה ז"ל           ז"ל שוריןצחק בנימין בר י        ז"ל  יצחק בן חמו בר אסתר

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

  התנצב"

  

    חיפה  ת"א  י"ם  שבתזמני ה

    19:04  19:13  18:56  כניסה 

    20:12  20:11  20:09  יציאה

    20:46  20:45  20:48  ר"ת

  

 "עקב" רשתפ
  "ותאמר ציון" :הפטרה

 ה"עתש אב 'כג

  Yossef.Benhamo@gmail.comשלח מייל לכתובת:    ?שלך "לת העלון ישירות לתיבת הדואא לקבלמעוניין 

  מדרשתע"י  אורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ע"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ל

  ladaat.net/gilionot.php       alonolam.com      :הבאים ניתן להורדה באתריםהעלון 

 לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם:ינר ה' נשמת אדם העלון מוקדש לע
 תנצב"ה   אברהם בן חמו בר טובה נלב"ע כט' אב        יוסף שלום בן סמרה נלב"ע כג' אב      נלב"ע כה אבישראל בן נחמה 

 



 

  א) ח'דברים ( "ןכי מצוך היום תשמרו נ"כל המצוה אשר א
פרשה הקודמת המדברת ל "צוהכל המהכתוב את הפסוק: "סמך את סמיכות הפרשות ואומר ש רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימסביר 

כל הכופר שז"ל חדרשו עוד . והמצותכאילו קיים כל את העבודה הזרה שכל המשקץ בעניין העבודה הזרה ללמדנו 
. כופר בכל התורה כלהאילו כבודה הזרה הוא וכל המודה בע ,להוכמודה בכל התורה כעבודה הזרה הוא נחשב ב

דהיינו בצע את כלה מצוה,  "כל המצוהי לפסוק "כל המצוה" לפי המדרש שאומר "רבינו בחירבינו בחירבינו בחירבינו בחיפירוש נוסף מביא 
חז"ל על הפסוק:  דרשוגמור אותה. ועוד עליו לתחיל במצוה האדם משאם הכוונה היא ו לה.ועד שתכלה כהמצוה 

אינה נקראת אלא על שם המצוה אם התחלת במצוה גמור אותה, שלומר ש, "כל המצוה אשר אנכי מצוך היום"
, והלא )'כד(יהושע " ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם" :שנאמרולמדנו זאת ממה גומרה, 
מדוע אומר הכתוב , )'(שמות יג "עצמות יוסף עמו אתויקח משה " :שנאמר עצמות יוסףתעסק בה לבדבמשה ידוע ש

רי הוא מת במדבר ולא זכה האת המצוה, ש רולא הספיק לגממשה אלא לפי ששבני ישראל העלו את עצמות יוסף? 
  . על שמםלכן נקראת המצוה  ,ישראל יוהאת המצוה  גמרלהיכנס לארץ, ומי ש

  

  (דברים ח' א)" המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרון לעשות כל"
" ספורנוספורנוספורנוספורנואומר ה" .בנים וממון ,ימים אורך העם ומשאת נפשו היא הצלחה בשלושה תחומים בחיים:המון נת כוו

", הרי מובטח לעשות תשמרוניתן להשיג את כל ההצלחות הללו. אם "כל המצוה... קיום המצות שהכתוב מבטיח שב
", וירשתם ובאתם, "רבוי הבניםאת מבוקשכם בשתשיגו ", ורביתםלומר תזכו באריכות ימים, "כ", תחיון למעןלכם "

  .שתשיגו עושר וכבוד בירושת הארץ
  

  ) ה 'ח(דברים מיסרך"  וקיך ל-' אה כי כאשר ייסר איש את בנו"
האדם יגיע לדרגה אם שהכתוב מלמד אותנו מה צריך להיות יחס האדם לייסורים.  רבינו החיד"א ב"חומת אנך"רבינו החיד"א ב"חומת אנך"רבינו החיד"א ב"חומת אנך"רבינו החיד"א ב"חומת אנך"אומר  

על מנת להמחיש כיצד ניתן לשמוח בייסורים מביא ישמח בהם. הרי שהוא סורים יבייש וב שטת האש ויחשבה הוא 
ך , אייג מכךרבינו משל לאדם שהציעו לו לנעול ולחלוץ את הנעלים לעשרות בני אדם ביום, הרי שבתחילה הוא יסת

הצפוי לו  ב שמחה וסיפוק לפי שחש הוא ברווחרועשה זאת בבמקצועו, הרי שהוא יהוא מוכר נעליים האדם אם 
  .  מבאר רבינו שכך הוא הדבר בקבלת הייסורים. מכך

  

  טז)דברים ט' (" וארא והנה חטאתם לה'"
שראה שעשו את העגל אין זה חדש למשה " אם כוונת הכתוב לומר וארא והנה חטאתם לה'מה כוונת משה באומרו "

 '(ויקרא י "והנה שורף" שכתוב:שראה דבר חדש, כמו הוא כתוב "והנה", ה פירוששכבר נודע לו זאת מפי הגבורה, ו

באבות " שכוונת הכתוב לומר את הנלמד משך חכמהמשך חכמהמשך חכמהמשך חכמהמבאר ה" כה) '(בראשית כט "והנה היא לאה"או כמו שכתוב: , טז)
שראה חדש הדבר הוזה היה הלוחות,  כתב מעלהראה שפרח משה שהוא  "וארא"הכתוב אומר שמה ש נתן בידר

  כי על חטא העגל הוא כבר שמע., משה
  

   כא) 'טדברים ("ואת חטאתכם אשר עשיתם את העגל לקחתי ואשרוף אתו באש" 
מדוע אומר וכי ניתן להחזיק/לקחת את החטא?  ?באש ף אותווראפשר לקחת את החטא ולשנשאלת השאלה, וכי  

היא על העגל ין לומר שכוונת משה א ?ואשרף אתו באש" לקחתילקחתילקחתילקחתיאת העגל  םאשר עשית םואת חטאתכמשה: "
" אור החייםאור החייםאור החייםאור החיים. מתרץ ה"לקחתי ואשרף אתו באש" םלומר: "ואת העגל אשר עשיתשאם כן צריך היה הכתוב בלבד, 

היתה מסוגלת לפעול גם בכח הרע  וונת משה לומר שמעבר לכך שהוא שרף את העגל עצמו, שריפה זוכהקדוש ש
המלאך המשחית  אתגם ו, מלאך משחית םגשידוע שמכל עבירה שאדם עובר נוצר עגל, שנברא כתוצאה מחטא ה

  ", מעיד משה: "לקחתי ואשרף אתו באשהזה
  

לוקיך ללכת בכל דרכיו -א 'ליראה את ה םכי א ךשואל מעמ ךקיול-א 'ה המועתה ישראל "
  יב)דברים י' (ו" ולאהבה אות

לוקיך שואל מעמך כי אם לוקיך שואל מעמך כי אם לוקיך שואל מעמך כי אם לוקיך שואל מעמך כי אם - - - - ה׳ אה׳ אה׳ אה׳ א    ההההועתה ישראל מועתה ישראל מועתה ישראל מועתה ישראל מ''''הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים שנאמר הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים שנאמר הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים שנאמר הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים שנאמר     ::::נינאנינאנינאנינאחחחח    ביביביבי״אמר ר״אמר ר״אמר ר״אמר ר
        (ברכות לג). (ברכות לג). (ברכות לג). (ברכות לג).     '"'"'"'"לוקיךלוקיךלוקיךלוקיך- - - - ליראה את ה׳ אליראה את ה׳ אליראה את ה׳ אליראה את ה׳ א

 ומרים אנו בתפילהאכיצד , "וץ מיראת שמיםחהכל בידי שמים כפי שאמרו חז"ל "אם ", םםםםשי הרי״שי הרי״שי הרי״שי הרי״ווווידידידידחחחח"אל בעל וש
: מאמרחז"ל בכוונת שהלוא אין זה תלוי בשמים אלא בנו. ומתרץ וליראה את שמך״?  בכל יום ״ויחד לבבנו לאהבה

כלומר ה׳ הן ״בידי שמים", ומבקש מאת כל הבקשות שאדם שואל לומר ש היא "וץ מיראת שמיםחהכל בידי שמים "
שונה הדבר אם  "שמים וץ מיראת"ח ,או לא תתקבלה תפילהאם ה, שמיםדי חסתלוי בי הבקשות והגשמתן מילו

  .ידתפילתו מ, במצב זה מובטח לו שעל יראת שמיםלה' אדם מתפלל ה
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