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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (ה 'אדברים )" בארץ מואב בעבר הירדן"

ורק אז הוא , עבר הירדןהם מגיעים לעד שהקדוש שמשה רבינו ממתין ולא מוכיח את ישראל " אור החיים"מבאר ה
מה שאין כן לו  מוסראת התוכחה והיקבלו הם , שהגיעו למחוז חפצםים אורהם ש, מוכיח אותם מתוך הנחה שכעת

שברור היה למשה שלא היו שומעים , קצרההיתה ונפשם  ם מהיעדקיורחכאשר היו , קודםהיה משה מוכיח אותם 
 . אזנם להשכיל בתוכחותיו היו מטיםולא אליו 

 

 ( ה 'דברים א) "התורה את באר משה הואיל מואב בארץ הירדן בעבר"
 (י"רש" )לשון בשבעים, באר"
: על פי הפסוק "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמתרץ ? לשון בשבעים התורהאת  בארהיה צריך ל מהשם ל
 יגר" :כגון מילים בלשון זרה תורהכתוב ב לפעמיםשידוע ש. (ו 'פז תהלים)" סלה שם יולד זה ,עמים בכתוב יספור' ה"

 "שתים באפריקי פת שתים בכתפי ט"ט"ל שפירושה "שאמרו חז (טז 'יג שמות) "טוטפת" וא (מז 'לא בראשית) "שהדותא
 טעםהו. הגוים מלשונות בתורה שכתוב לשונותה שאר וכן, (:לא שבת) אחת ניויו בלשוןשפירושו  "הן" וכן, (:לד מנחות)

כן את התורה וא. לבדב ישראל שלהחיות  הוא הקודש ולשון, האומהשל  החיות הוא האומות כל של הלשוןש, הוא
עם ש ראהו "אחרית מראשית המביט"שהוא  ה"הקבאלא ש. בלבד הקודש בלשון רק סינימעמד הר ב שראלשמעו י
ישראל לגם  יהיה זה ידי שעלכדי , אומותה שאר של לשוןמילים מה בתורה כתב לכן, בגלות להיות ורכטצי ישראל
 כלומר, "עמים בכתוב יספור' ה" בפסוק הרמז וזהו. בגלות תקומה ישראלתהיה לש בכדי, אומותה של בחיות אחיזה
, שם קייםהתל יוכל שהצדיק בכדי, "סלה שם יולד זה", האומות שאר מן העמים מן כתב איזה בתורה כתב ה"שהקב

, "סלה שם יולד 'זה'" הרמז וזהו (:ו ברכות)" הזל לצוות אלא נברא לא העולם כל" ל"חז כמאמר" זה" נקרא הצדיק כי
 אבל, הקודש לשון רק התהי ישראל בארץ כי "מואב בארץ" מה שאומר הכתובוזה. בגלות קיום יהיה צדיקלש
 םוקישיהיה  בכדי הלשונות בכל התורהאת  לבאר צריך, שם, ישראל לארץ חוץמ הגוים ארץ אישה "מואב בארץ"

 .גלותהיותם בב ישראללעם 
 

  (טז' דברים א)" את שופטיכם בעת ההיא לאמר ואצוה"
 . ותמיותרנראה שהן " בעת ההיא"וגם המילים ? לומרהשופטים צריכים למי  ?"לאמר"כוונת הכתוב  מה

 כלומר  "בעת ההיא לאמר"שכאן מזהיר משה את הדיינים מפני עינוי הדין ואומר שעליהם " כלי יקר"מבאר ה
 ולא יעכב את פסק " אתה חייב פלוניפלוני אתה זכאי "לדיין להיכן הדין נוטה מיד יאמר  שברורעת ה הבאות
 הדיבור הזה היא  י סובר שמשמעות"גם רשנראה ש" מכאן הוו מתונים בדין"י "רש ירשמה שפגם לפי ו. הדין

 , בדיןנים להיות מתושהדיינים צריכים גם ם מהכתוב מקום למדי ומכלעינוי הדין את הדיינים מפני להזהיר 
 לשוא שאחרת לא היה הכתוב צריך להיאמר הלוא לא בשופטים רשעים אנו עוסקים שחשודים בעינוי הדין 

 יבא לידי עינוי הדין וישהה אך בכל זאת יש חשש שמיתוך כך אלא ודאי שכל דיין צריך להיות מתון בדין 
 . כלומר מיד כשברור מה הדין יש לפסוק" בעת ההיא לאמר"הכתוב לדיין מר וכן אל יותר מן הראויאת הדין 

 503מס  עלון ד"בס

 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון מ
 ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג          ל"ז צחק בנימין בר שוריןי  ל "ז חמו בר אסתר יצחק בן

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

 ה"תנצב
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
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 ( יא' אדברים ) " לכם דבר כאשר אתכם רךויב פעמים אלף ככם עליכם יוסף אבותיכם לקי-א 'ה" 
 קצבה נותן אתה, משה : לו אמרו אלא '?לכם דבר כאשר אתכם ךויבר' שוב הוא מה', פעמים אלף ככם עליכם יוסף'"

, היא משלי זו: להם אמר. (טו 'יג בראשית) "למנות איש יוכל אם אשר" םהאבר את ה"הקב יחטהב כבר ?לברכתנו
 (י"רש)" לכם דבר כאשר אתכם ךיבר הוא אבל
 י 'לבשמות ) "ממנו ועצום גדול לגוי אותך ואעשה"למשה  נאמר במדבר ישראלבני  אוטחשכאשר " הפלאה"באר ומב

ה מרוביהיה  כמהב תפרשה לא אבל, עם ישראלמ יותר ועצום רבבטיח שהגוי שיצא ממשה יהיה מ' ה, (יב 'ידמות וש
, "רבעים" דע אומר הוא פורענות שבמדת, מאות חמש פורענות מדת על מרובה ובהט מדה" ל"חזמרו שא וכיון, יותר

 מאות חמשהוא פי  "ועצום רב"ם כן יש לומר שגם כאן מה שנאמר א, (יא הטסו) "לאלפים חסד עושה" ובהט ובמדה
 זו ברכהש צאיו, (ז ברכות)" חוזר אינו תנאי על אפילו ובהטל ה"הקב מפי שיצא דבור שכל" ל"חזמרו אש וכיון, מהם
 ואעשה" המתלוננים אטבחמשה פעם נוספת ל אמראשר נככן ול, לישראל מחלה "הקבשעל פי  אף משהב מתיימתק

שבסך הכל התברך  ךכ, מעם ישראל מאות חמשנוספת בפי  פעם תברךההרי שמשה , "ממנו ועצום גדול לגוי אותך
ככם אלף "מה שאמרתי לכן אמר משה . את הברכה הזו העניק משה לעם ישראל, ישראל םע כמו פעמים אלףמשה 

 . "לכם דבר כאשר אתכם יברך" ה"הקב אבל, "היא משלי זו "" פעמים
 

 (כב 'אדברים )" ותקרבון אלי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו"
 התשכוונתו הי יה כיהבעיני משה הדבר הוטב מיוחד מה שזה וב ,מרגליםהשילוח להטעם ש "נעם אלימלך"הבאר מ

להלחם כדי שיוכלו בארץ כנען הקליפות את הדרך ולבער ישראל את ם עלפנות ל םיו צריכימרגלים השה, לטובה
לבחור ישראל רצו  כןול ,מתיםיחשבו להם כח וחיות מהקליפות להם אין אם כי , בקלות באויביהם ולהרוג אותם

שלחו כן ול, הקליפותאת לבער בקדושתם ח ושיהיה להם ככדי יקים צדשיהיו שבהם  יםוהחשוב יםהמובחראת להם 
קלקלו הוכיחם משה אבל אחר כך כש "באותה השעה כשרים היו"שהרי שבהם המעולה שהיה איש אחד מכל שבט 

וראים הנפלאות הנוהניסים את שעשה לכם ' אבל היה לכם להאמין בה האמר להם באמת כוונתם היה לטובורבינו 
הלך לפניכם ה "קבקליפות והשהכוונה היא ל, (טו 'דברים ח) "עקרבמקום נחש ו"האלה במדבר הגדול והנורא אשר היה 

קל ילך לפניכם ולתור לכם מנוחה כדי שיהא לכם שלכל הממלכות אשר תעברו שם  ,בוודאי ,יעשה ךכ, ובער אותם
נשלחה אנשים ... ותקרבון אלי"שאמר  מה וזה .נקם מאויביכם ולשרש אחריהם לבלתי השאיר להם כל חיילה

הדרך מכל מכשול כיון שכל הקליפות חונים שם עדיין את להם  פנושילהם לעזר שרצו המרגלים יהיו , "לפנינו
לקיכם ההולך -א' הובדבר הזה אינכם מאמינים ב ...לקיכם ההולך לפניכם ובמדבר אשר ראית-א' ה... ואומר אליכם"

 . הוא יפנה הדרך לפניכם והוא ינחיל לכם את הארץשומוטב היה לכם להאמין בו , "וחהלפניכם לתור לכם מנ
 

 (כג' דברים א)" בעיני הדבר וייטב"

ספק אצל ישראל  יןחשב שאהוא כי , "בעיני הדבר וייטב", שמשה קיבל את בקשתם של ישראל "ספורנו"מבאר ה
וכל מה שהם מבקשים זה שהמרגלים ייעצו להם  טובה רץשהאברור להם הארץ ואת  שוכבלל -האיכולת בדבר 

משום וזה  "את הערים אשר נבא אליהן: "ואמרכמו ש עתלכבוש כם התר טוב לארץ ישראל יוחלק מ יזהאלבחור 
  (כט 'כג שמות)" לא אגרשנו מפניך בשנה אחת: "אמרשנבשנה אחת את כל הארץ כבשו ילא שהם יודעים שהם 

 

 (ב 'ג דברים) "אל תירא אותו"
  :( ברכות נד) "עקר טורא בר תלתא פרסי"

ויבא : "על הפסוקז״ל חכמו שאמרו , לאברהם אבינועזר עוג שרמז הדרך על  "מראית העין"א ב"רבינו החידמפרש 
משה במדרש שמשום כך חשש ממנו ז״ל חואמרו , עוגשהכוונה היא ל (יג' בראשית יד) "ויגד לאברהם העברי הפליט
שבא בכח  לומר, "טורא", ויתכן שזו היתה כוונתו של עוג כשעקר הר. אבינו אברהםשל ת וזכה עוגתעמוד לכיון ש

אברהם יצחק יעקב האבות  כנגד "בר תלתא פרסי"וההר שעקר עוג היה , "הר"נקרא ל "לפי חזזכות אברהם ש
יצחק ויעקב שהם  םשכולל ג "פרסי בר תלתא", כנגד אברהם הנקרא הר "עקר טורא" כןול, אברהםשכלולים ב

ולכן אמר  שרהאת יקח הוא הרג וייאברהם ששל עוג היתה כונתו שידע  ,בוחן לבותשהוא  ,אמנם הקב״ה .כלולים בו
 . כי לא עמדה לעוג זכות זו  "אל תירא אותו"למשה 

 

 (כא' דברים ג)" יכם לשני המלכים האלהקל-א' הרואות את כל אשר עשה ה עיניך"

לפי האמת עם ישראל היו ו, סיחון ועוג היו יותר קשים מפרעה וחיילותיומביא את המדרש שאומר ש רבינו בחיי
בתהלים מר ואהמלך  דודואכן , שאמרו על פרעהכשירה צריכים לומר שירה אחר שנצחו את סיחון ועוג לפחות 

ם אדירים כי לעולם ויהרוג מלכי, למכה מלכים גדולים כי לעולם חסדו" :שנאמרבשם עם ישראל עליהם שירה 
 ('תהלים קלו) "ולעוג מלך הבשן כי לעולם חסדו, מלך האמורי כי לעולם חסדו לסיחון, חסדו

 
 

 "ברית יצחק"ו" חנוכת בית"ספרים ל": בית יצחק"ח "גמ( איטר, אשכנזי, ספרדי)י "מבחר תפילין רש": יד יצחק"ח "גמ

 ה יוסף בן חמו"נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטים ובקשות  :"מאיר השחר"חברת הבקשות 
 02:02-03:02ת "נוה גן פ" שבת אחים"בית כנסת  ה יוסף בן חמו"בהדרכת ע" דף יומי"שיעור  :"ויזרע יצחק"מדרשת 

 250-0038035: טלפון - להשאלה לבירור פרטים ו
 

 Yossef.Benhamo@gmail.com:ל"או בדוא 352-0238025: טלפוןניתן להפנות לוהערות ות האר

 אסתר רבבן חמו אליהו  :לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
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