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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

 

 
 (יד' לבדברים )" ענב תשתה חמר ודם"

טעם נוסף לכינוי . אדום כמוהושהוא  היות "דם"הענבים המשקה היוצא מהכתוב מכנה את ש רבינו בחייאומר 
הרי , אדםסחטה ענבים והביאה לה ושחועץ הדעת היה  עווןשהאומר לפי המדרש הוא משום ש" דם"משקה זה 

שפע כדי להראות את ה, גרגירונה היא לוכהש "ענב"הכתוב אומר . והביא דם לעולם מיתהשגרם המשקה הזה הוא ש
מספר ענבים ביחד זה אשר נתלים כו, ענבים יםהגרגרים נקראשוידוע . מגרגיר אחד יצא משקה רבש, הברכה בארץו
האשכולות  נתליםעליו אשר הדבר ו, אשכולות יםקראנים בגפן יהענבים התלוכי , בלשון התורה "אשכול"קרא נ
 ענביםויכרתו משם זמורה ואשכול : "מה שכתוב וזה, תלושאם הוא  "זמורה"קרא נו, אם הוא במחובר "גפן"קרא נ

לא היה אלא אשכול  וכרתשכי באותה זמורה , ארץ ועל גודל פריהה בברכוהשפע העל עיד לה, ('במדבר יג)" אחד
 . זה אשכול וזה רמון וזה תאנה, נפרדכל אחד מהם נטל דבר ש, אחדפו עוד אשכול הוסי ןולכ, ענבים אחד

 

  (טו 'דברים לב)" ישורון ויבעט וישמן"
 ,"אשורנו ולא קרוב" הכתובלשון מכך נקראים והם  ,םעבעלי העיון שבל מיוחס" ישורון"טוען שהכינוי  "ספורנו"ה

קהל תופשי התורה  ,"ישורון"אתה  הנה, "עבית כשית שמנת", להם מזון שנותניםאדם הכמו הבהמות הבועטות בבני 
וגם אלה ביין שגו : "הכתוב אמרמכ האמתבין דקות המ "עבית"פנית אל התענוגים הגשמיים ובזה  ,ובעלי העיון

, (יח 'מד ישעיה)" כי טח מראות עיניהם מהשכיל לבותם"הכתוב  אמרמכ, "כשית", (ז 'כח ישעיה)" ובשכר תעו כהן ונביא
אלא לוקיו -את אלא רק נטש  ,"צור ישועתו וינבל", עשהושלוה -אאת הולפיכך נטש ההמון , "לוה עשהו-א ויטוש"

  (ב ט ירמיה)" רעה אל רעה יצאומכי ", אותו בזהגם מ
 

 (לב' לבדברים )" מגפן סדם גפנם כי"
תם היא חשבמ לכו, לא ישכילו ולא יבינושאובדי עצות שהם , גלוליםהעובדי , הכתוב על הגויים מרוא, ן"רמבהלפי 

, הוא יןינהעומסביר ש. האוכל ממנו ימותשרק פרי רע ומר כן אין הם עושים ול רעמשרש שהם  וןכי, רק רע כל היום
למה "בבחינת דים ועושים תשובה ומודים ומתונמצאים בצרה הם ישראל כאשר כי . שיש הבדל בין ישראל לגויים

 יאחרכים הולהם , תבונה הםאין לועצות  יאובדהם  ,כוכביםה יעובד, גוייםאבל ה, (יג 'שופטים ו) "מצאתנו כל זאת
  . הםמאבותי וירשזה מה שהם כי , בשם הנכבד לעולם יםוכופר הםשלבודה הזרה הע

 

    (מד 'דברים לב)" ןושע בן נוהוא וה"

אלא רק  היה לשניהם' אין הכוונה שדיבור ה" ןושע בן נוהוא וה" שמה שאומר הכתוב הקדוש" אור החיים"מבהיר ה
ולמדה את בני "מדבר הכתוב אל משה בלשון יחיד מכך שראיה ראות ניתן ל, היה עומד עמואת העובדה שיהושע 
ויקרא משה ", כמו שקרא לו משה "יהושע"הכתוב ולא אמר " הושע"ומה שאמר הכתוב , "ישראל שימה בפיהם

ו כבוד לה כדי להראות הילשמו ד "ואת האות ישמה שהוסיף משה משום הוא , (זט 'גבמדבר י)" יהושע בן נוןלהושע 
על דרך  "הוא והושע בן נון"מר ווא ד"יואות האת סיר הוא מ כשהכתוב משווה אותם יחד, אבל כעתיקר וגדולה 

כעת אין  בו ולכןלראותו הכתוב שווה יקר יותר מזה שה יןאשהרי , ('י הישעי)" על החוצב בוהיתפאר הגרזן : "הכתוב
 .   בשמו ד"ולתוספת היצורך 

 

 504מס  עלון ד"בס

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

 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 שבתזמני ה

  81:00 81:81 81:00 כניסה 

  80:88 80:81 80:80 יציאה

  80:00 80:81 80:00 ת"ר

 

  "שובה" "האזינו"פרשת 
 "בה ישראלשו": הפטרה

 ח"עתש תשרי 'ג

 

 Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת?שלך ל"ת העלון ישירות לתיבת הדואא לקבלמעוניין 

 מדרשתי "ע אורלצא יו

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

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

 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"תשע אייר' ע כג"נלבבן סוליקה  ל"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 ה"תנצב        ז"שבט תשע' ע ד"ל נלב"דוד כהן בן שמחה ז            

 הגיגים לפרשת השבוע
 

mailto:Yossef.Benhamo@gmail.com
file:///D:/BHDATA/BH%20Jud/0%20פש/4%20במדבר/1%20במדבר/ladaat.net/gilionot.php


 

 (ב 'דברים לב)" תזל כטל אמרתי"
כל העוסק "של "חזודבר זה מחזק את מה שאמרו  "כטל"יהיו ' הברי דששכוונת הכתוב לומר  "נעם אלימלך"אומר ה

 .ויהיו כטל המחיהות תהיה חי' הכלומר שבדברי , (:כתובות קיא)" בטל תורה טל תורה מחייהו
 

 (לט' ברים לבד) "ואני ארפא אני אמית ואחיה מחצתי"
בתחיית המתים  מויקו םה, או פיסח או עיוור או בכל מום אחר חיגרמת המתים מי ש ז״ל שבתחייתחאמרו ידוע מה ש

שרעיון זה  "נחל קדומים"בא "רבינו החידאומר , יתרפאו רק אחרי זה הםו, םיכיר אותם הרואמי שכדי שכל  םבמומ
ואחר שיקומו , תחיית המתיםדהיינו קודם תהיה  "ואחיה אני אמית" :הכתובמר ורמוז בפסוק שלפנינו שבתחילה א

 .דהיינו ארפא את המומים, "ארפאמחצתי ואני "ם שלהם יתקיים מוכל המתים עם ה

 בהושת בשלהגיגים 
 (ב' הושע יד) ״כי כשלת בעונך קיךלו-״שובה ישראל עד ה׳ א

ביום , "לוקיך-לפני ה׳ א" ,ותתייצבההלפני  ,"שובה ישראל", בתשובה יש לשובמהפסוק ש קיסלינגיעקב הרב לומד 
, ם״ריעמכם דב ״קחו ,מכן חרלאורק  ,שבון נפש ולדעת ״כי כשלת בעוונך״על האדם לערוך ח, ראשית. םריהכיפו
ו כל תשא ליאמרו א: "שנאמר, םויידבתפילות היום ובויוכפרה ביום הכיפורים חה מחילה סלי שלבוא ולבק ותוכל

  .״וקח טוב״ה את הדברים בסדר הזה תזכה לם תעשא, "ןעו
 

 (ב' הושע יד) ״כי כשלת בעונך קיךלו-״שובה ישראל עד ה׳ א
 (ברכות לד" )גמורים אינם יכולים לעמוד צדיקים, במקום שבעלי תשובה עומדים"

 וידוע , זדונות נעשות לו כזכיות, ל שהחוזר בתשובה מאהבה"על פי מה שאמרו חז רבי שלום משאשמבאר 
 ועל כל אלף מצוות ביום , כי היצר הרע מתנגד לקיום מצוות, שיותר קל לעשות עבירות מלעשות מצוות

 , ולכן כאשר הוא חוזר בתשובה והזדונות נעשות כזכיות, לייםכנגדו הרשע עושה עבירות כפ, שמקיים הצדיק
 שאדם שעושה מצוות לא יגיע לשליש , יוצא שלחוזר בתשובה יש כעת אלפי מצוות כנגד העבירות שעשה

, אך נשאלת השאלה. ולכן אינו יכול לעמוד במקום שבעל התשובה עומד, החוזר בתשובה" עשה"ולרביע ממה ש
 , הסיבה היא שאינו דומה אדם שלא טעם מטעם החטא? זדונות נעשות לו כזכיות מדוע אדם שחוזר בתשובה

 שכעת צריך , לאדם שטעם את טעם החטא ושנה בו עד שנעשה לו כהיתר, כך שאינו צריך להתגבר על יצרו
 .גבורה עילאית כדי להתרחק מן החטא

 

 (ג' הושע יד) ״אמרו אליו כל תשא עון וקח טוב 'קחו עמכם דברים ושובו אל ה"

מובא הוא כינוי למלאך כמו ש "דבר"י אלגאזי ש"מהרפירושו של על פי  "אדרת אליהו"במבאר רבינו יוסף חיים  
רצה לברך " ,מלאךבלעם ל שהושיב בפיו  ה"שהקב( ה 'כג במדבר)" דבר בפי בלעם' וישם ה" :במדרש על הפסוק

מבאר רבינו יוסף  .(כ 'קז תהלים) "ישלח דברו וירפאם" :אמרשנו אלא מלאך כמ "דבר"ואין  ,"רצה לקלל סותמו, מניחו
כיון ו, נבראים מלאכים רבים דברים אלוהמצוות כיון שמיית עשבהתורה ולימוד שבעל תשובה צריך להרבות בחיים 

לברוא לעצמו כמה עליו , שהוא שב בתשובה, כעת ,לכן ,ברא מקטרגים רביםשבעברו הוא הרבה בחטאים ובכך 
שובה : "שאומר הנביאמה  וזה. וזאת ניתן לעשות על ידי לימוד התורה וקיות המצוות, שיליצו בעדולאכים שיותר מ

על ידי , ככל הניתן, מליצי יושררבו לכם דהיינו ה ,"קחו עמכם דברים", בתשובה אם אתם מעוניינים לשוב, "ישראל
 לא, "אמרו אליו"המשך הפסוק בכם ים יתקיהללו יושר המלאכים מליצי בזכות הו, לימוד תורה וקיום מצוות

 ,מליצי היושר, את המלאכים הטוביםאליך קח ו ,"וקח טוב", יםהמקטרגכים את המלא סלק, "כל תשא עון" ,ה"קבה
 . המצוותקיום התורה ולימוד שנבראו מ

 

 

   ו ו   יר    ק ו   ו ח  רוקו   וצ י     ו   י קיי ו    י          ח  קוו  

 . יו      ח ו  ר  ו ו      יי   "  יר   חר"ע  י י ח ר    ק ו  

 052-3268315,  יו   052-9433453  ר י  ו ז  ו :   י ור 
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