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

 

 
 (א' דברים א)" הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל אלה"

בני "הם כולם ש וןכי ,עםההמון  כללאל דבר לא יההכוונה  "בני ישראל"הכתוב שמזכיר  ל מקוםשבכידוע הדבר 
בשם ישראל מהם  אחדאשר כל  ,דבר עם הגדולים שבישראלכוונתו ל "ישראל"הכתוב  מזכירכאשר אבל  "ישראל

אבל , משום כבודם של גדולי ישראל, שזו הסיבה שמשה אומר את תוכחתו ברמז" כלי יקר"אומר ה. יכונהסבא 
משה להם לא חלק  ,עםה המוןהכוונה היא ל, שכאמור "דבר משה אל בני ישראל"נאמר שבהם , פסוקים הסמוכיםב

אמנם אין לחשוד  .העגלעשה מהמרגלים ועל חטא  להםאמר . את כל חטאיהם במדברבפירוש הזכיר להם כבוד אלא 
 הוכיחולא הם מאחר ש ,בכל אופןברמז  משה מזכיראשמו בדברים ש אלובגדולי ישראל שחטאו באותם החטאים 

ויהי "לא נאמר מדוע המפרשים ובזה ניתן לישב את קושיית . ברמזבהם הכתוב את האשמה תלה  ,םאת המון הע
כאשר היא טובה היא שהתוכחה  להודיעזכרת הזמן היא ה טעם שלהעיקר היות ש? קהפר בתחילת "בארבעים שנה

טול " לומר למוכיחוכל המוכח י ,היום או מחר ,שמאכלומר , "וחוזר ומוכיחו ,מוכיחו יהיהכדי שלא "סמוך למיתה ב
אכן מצב כזה יכול להתקיים אצל המון העם אבל אצל גדולי ישראל לא תמצא אפשרות  .(ערכין טז) "מבין עיניךקורה 

היות שבשבילם כל , זמןציין את הלרך וציה לבד לא הבלגדולים מיועדת ראשונה שהיתה ה תוכחהלכן ב, פה כזוחצו
וכוונו אל שנאמרו בפירוש ורק בתוכחות  "מבין עיניך טול קורה"לומר  ולא יבעטהם  כיתוכחה זמן הוא זמן טוב ל

וחוזר ומוכיחו  מוכיחושלא יהא "יך החשש כי רק אצל המון העם שי" שנה בארבעיםויהי "המון העם צוין הזמן 
 ".מבין עיניךלאמר טול קורה 

 

אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן "

 (א' דברים א) "ובין תפל ולבן וחצרת ודי זהב
 הדברים את סתם לפיכך בהן המקום לפני שהכעיסו המקומות כל כאן ומנה תוכחות דברי שהן לפי, הדברים אלה"

  (י"רש" )ישראל של כבודן מפני ברמז והזכירם
מדוע הוא , "בהן המקום לפני שהכעיסו המקומות כל כאן מנה"משה , י"אם לפי רש, הקדוש" אלשיך"שואל ה

ומתרץ שהתשובה לשאלה מדוע ? "קברות התאוה"את ו "תבערה"את  "מסה ומריבה"את אלה  וסרדברי מהשמיט מ
 יודברמתכוון במשה כאן , כלומר" אשר דבר משה אל כל ישראל"משה את המקומות הללו מצויה בכתוב השמיט 

מסה "כי הלא ב. "קברות התאוה"ו "תבערה" ,"מסה ומריבה"לא הזכיר וס חלכן  ישראלעם  כללת להוכיח בשער א
תת תוכחתו יואיך תפול ח, (יב 'כבמדבר ) "יען לא האמנתם בי"באומרו ' של הגם עליו עברה כוס חמתו  ריה "ומריבה
ואיך יתחיל , םהע רק במקצת ומתאוננים היה "תבערה"ין יוגם ענ ?לקה בוגם שדבר יזכיר  ותחלת דבריבאם , עליהם

רק קרח בחטא של גם שותאמר ואם תקשה . "קצה המחנה"את כולם אלא את שלא היה כולל דבר לם בולהוכיח את כ
אמנם המרגלים החלו אך בסוף , מרגליםחטא הוכן ב. הקהיל קרח את כל העדההלוא בסופו של דבר , והוא ועדתו הי

אשר התאוו אלו כי האספסוף היו  "קברות התאוה"ו" תבערה"לא הזכיר משה וס חועל כן . בכו כל העם בלילה ההוא
כאן משה רק מקומות ודברים  לכן מזכיר ?נוגעת לכל ישראלה שאינה ואיך יתחיל בתוכח, תאוה ולא עם בני ישראל

 . ישראל םע מוסר לכלשהם 
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 בין פארן סוף מול בערבה במדבר הירדן בעבר אל כל ישראל משה דבר אשר הדברים אלה"

 (א' דברים א)" זהב ודי וחצרת ולבן ובין תפל

עם גליות אשר עתידים לבא על הרבנות ווהח כללבני ישראל את רמז שהפסוק מ "פני דוד"א ב"רבינו החידאומר 
 לערמז מ, "בעבר הירדן במדבר: "הכתוב מרושאמה ו. יגאלו גאולת עולםעד אשר , עונותיהםכעונש על  ,ישראל

. חריבסנעל ידי  ,(ז' עמוס ו)" בראש גולים גלוי", והם גלו ראשונים, בעבר הירדןחיו אשר  ,בני גד ובני ראובן גלות
העתידים לבא  דברים קשים כגידיםדהיינו דיבור קשה וכבר מבשר לנו שהולך לדבר  "הדברים אלה"הפסוק מתחיל ב

לא  ארץ", השבטים שנדחו במדבר גלות עשרת ,"במדבר", אמורגד ובני ראובן כ שיגלו בני ,"בעבר הירדן", עליהם
 רמז "בערבה". מקום שבתם וקימתםים את דעולא ישהרי אנו , במדבר ווהם כמי שאבד, (ו' ירמיה ב)" עבר בה איש

כמו שפירש  בין המצריםימי רמז ל "בין פארן ובין תפל". הכבוד סוףהיה שאז  "מול סוף"ודה וחרבן הבית הלגלות י
חטאו בני ישראל ש "ובין תפל", בבא' ליל טבבכו ועם ישראל גזרת המרגלים היתה  שם "בין פארן"ש, "כלי יקר"ה

 "ולבן", סוף הפסוק מבשר על הגאולות שיבואו לעם ישראל. נשתברו הלוחותוביום זה העגל בי״ז בתמוז במעשה 
שיהיו ישראל על  "ודי זהב". במהרה בימינו שלישי שיבנההבית הרמז לבנין  "וחצרות". שניה ביתהבנין  לערמז מ

 . די מרומי ההצלחות עד שיבלו שפתותיהם לומר גפי
 

  (ג 'דברים א) "עליהם אותו' ה צוה אשר ככל ישראל בני אל משה דבר"
  עצמו על ללמד לא ללמד הכלל מן ויצא בכלל שהיה דבר כל" המשנהמה שאומרת  על הקדוש בזוהר בוארמ

 אמנם , יםנעלמ סודותו פנימיות יש הקדושה תורהשב (ב' כריתות ב) "יצא כולו הכלל על ללמד אלא יצא
  מעשה, לבן עם יעקב מעשה, אבותה מעשה: כגון מעשיות סיפורידרך של ב תורההדברים מובאים ב

  וףוהדברים המובאים בג, יםפנימי יםנעלמ סודות בהם יש אמתאך לפי ה, אתוןהו בלעם מעשה, אמהותה
 ניתן  אברהם מעשהמסיפור  דהיינו, טובות דותימהוא כדי שנלמד מהם לנהוג ב מעשהבדרך של סיפורי  התורה
 רואים  האמהות מעשהמ, יעקב של צדקתומוד על לל ניתן יעקב מעשהמ, ברהםכמו א חסד לעשות ללמוד

 על כך שהכניסה את צרתה לביתה  הזכות עדיין אשר רחלשל  הצדקתלמשל , האמהות צדקתולומדים על 
 . (יד 'לא ירמיה)" מבכה על בניה רחל... נשמע ברמה קול"על הפסוק  ל"זחב כמבואר, עדיין קיימת לעם ישראל

  בלעם מעשה בוכת וכן. וב התלויה דהיהמה על מנת שנלמד מכל מעשה את כלומר מעשים אלו נכתבו בתור
  מה" ל"חז כמאמר, ממעשיו רחקתלהשנלמד  הרשע אותו של מגונהה מעשהאת ה להראות כדי שלו אתוןהו

  דתילמ ונעצמשנדע לקרב את , (יט 'ה אבות)" של בלעם הרשע לתלמידיו אבינו אברהם של תלמידיו בין
 את  נלמד שמהמעשה כדי מעשיות בסיפורי הנאמר תורהבשיוצא . הרשע מבלעם ונעצמאת  קירחהול אברהם

 ת שנאמר ,התורהפסוקי  שארב ואפילו, סוף אין עד יםנעלמ סודות התורב יש באמת אבל, שראוי לנהוג בה דהיהמ
  דהיינו "בכלל שהיה דבר כל"ו הכוונה במאמר וז. יםנעלמ סודות יש, ולא בדרך של סיפור בפירוש המצוה בה

  למדשנ דהיינו, "ללמד", מעשה סיפורדרך של ב כתבילה ,"הכלל מן ויצא", העולמותשל  הכלל שהיא התורה
 דרך ב שנכתבה בתורהרק  לא כלומר, "יצא עצמו על ללמד לא", בה תהמבואר דהיהמו את עצמ מהמעשה גם

  וזהו, נעלמים סודות יש היטב באר המצוה תמבוארבה  אשר בתורה גם אלא, נעלמים סודות יש סיפורשל 
 מובן מדוע , "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמבאר , לפי זה ".יצא כולו הכלל על ללמד אלא"
 ' ה מצותאלא מבוארים בו  מעשה יסיפורו הדברים בדרך של נכתב לא ,"תורה משנה", "דברים"חומש ב
  בדרךאותם  ולדבק הרע מדרך םלהסיר לישראלישירה ומפורשת  תוכחהויש בו , היטב' ה ודרכי' ה דותימ

 דבר זה ו מצרים בטומאת משוקע הוהי במצרים השהיהקודם הוא דור  דורה כי? זה ולמה. 'ה בדרך הטוב
 . מעשיות סיפורידרך של ב התורהלדור זה את  להלבישלכן הוצרך הכתוב ו, ה"את הקב הכעיסחטוא וללגרם לו 

 , מצרים בטומאת משוקע ההי שלאדור , הקדושה לארץ שנכנסו דור, שלם דור היוש, "תורה משנה"בהדור  אבל
  כלל במדרש ש"אמרו חז, "הדברים אלה: "י הבנת הכתובהווז. לבוש שוםישירות ללא  התורהנאמרה  להם

  הוא, לבושדרך של ב לראשוניםהתורה  השנאמר מה כלומר, הראשונים את פוסל "אלה" שנאמרבתורה  מקום
  אשר ככל", ישירות ולא בדרך של לבוש, "התורה את באר משה הואיל ...הכותו אחרי", "בערבה במדבר" מחמת

 ".אליהם אותו' ה צוה
 

 (ו 'בדברים ) " מים תכרו מאתם בכסף ושתיתם וגם ואכלתםאכל תשברו מאתם בכסף "
אתם  םוכי צריכי, התמיהלשון ב? "תשברו מאתם אכל"כוונת הכתוב היא לשאול את עם ישראל  רבינו בחיילפי 

ברכך בכל מעשה ידיך  להיך-א' כי ה"את הכתוב ך לו יסמן הולכ? דברמאתם והלא אינכם חסרים  ומיםלקנות אוכל 
אין , גם כעת בעברך דרך ארצו, וכמו שבכל ארבעים השנה לא חסרת דבר (ז 'בדברים )" דברזה ארבעים שנה לא חסרת 

 .ת מהם אוכל ומיםאתה צריך לקנו

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