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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

 

 
  (מו 'דברים ד)" ממצרים בצאתם ישראל ובני משה הכה אשר... האמרי מלך סיחן בארץ"

מתרץ  ?וכבש את ארצו סיחון תבשנת הארבעים הכה משה ארק הלא ? וכי משה הכה את סיחון מיד בצאתם ממצרים
וכבש את ארצו אולם  הקדוש שאכן רק בשנת הארבעים לצאתם מארץ מצרים נלחם משה עם סיחון" אור החיים"ה

שעיכב את שהייתם במדבר ארבעים  ,מרגליםלולא חטא ה מוכן לפניהם להכותוסיחון צאתם ממצרים היה עוד מעת 
מעת שיצאו אפשרות נוספת היא לומר שכבר . מצרים מארץה לצאתם ישניהבשנה סיחון כבר  היו מכים אתהם , שנה

והיה   (יד' שמות טו)" שמעו עמים ירגזון חיל אחז יושבי פלשת"נת בבחי, ה על סיחון ועמואימנפלה ה, ישראל ממצרים
בפסוק הבא , ואחר כך אמר, ממצריםבצאתם כן נאמר שההכאה של סיחון הייתה ל, מוכה ועומדלהם גדר של 

 . לומר שירושת הארץ היתה לאחר הזמן הזה, "ויירשו את ארצו"
 

 (כו' דברים ה)" יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי מי"
אם כך מדוע אומר הכתוב , הלוא הכל מאתו יתברך והוא שולט על הכל, ה צריך להתפלל ולבקש על משהו"וכי הקב

כי , רשעיות לה ואצדיק יות האדם להביד רשות שיש היות ה מביע משאלה "שאכן הקב ן"הרמבמתרץ ? "מי יתן"
אמר לכן . ה שליטה על הדבר הזה"ל אין ביד הקבוכביכו, :(ברכות לג)" שמיםהכל בידי שמים חוץ מיראת "ל "אמרו חז
 . אדםהכלשון בני , ךהכתוב כ

 

  (ה' דברים ו)" נפשך ובכל מאדך ובכללבבך  בכללקיך -א' ואהבת את ה"

 בר הראשון ביצירת האדם יולפי שהוא הא, משכן הנפש החכמההוא הלב ש, "לבבך בכל"מבאר רבינו בחיי 
 . מיתההרגע האחרון של הכלומר עד , "בכל לבבך" אמרנעל כן , כל אברי הגוףמהאחרון אשר ימות האיבר ו
 מאוד הרבה ' ה אהוב אתעליך כלומר , מלשון מאד, "ובכל מאדך". הונפש המתאול היאהכוונה , "נפשך ובכל"

 ראוי זה שאין , עליו מהמצות חביבשל האדם ממונו יה שלא יהכוונה היא לומר וה. תוכלהכח אשר בכל 
 על  יחוסלא שמצא לולב ואתרוג אלא בדמים יקרים ילא אם ש, והוהמצבמקום ממון החוס על פזור שהאדם י

 יש ה ודור מצוילהשל "זחאמרו מו שוכ, באלף זוזלולב  כמו שעשה רבן גמליאל שלקח, קחנויממונו אלא שי
 , או לולב נאה ליותר נאהבין ספר תורה , בין מצוה מהודרת למצוה יותר מהודרת, הממחירעד שליש להוסיף 

 לולב נאה ציצית  ,נאהפר תורה שיהיה לפניו ס, לפניו במצות התנאה, ('שמות טו)" זה אלי ואנוהו" ל"מאמר חזכ
 ,"בכל נפשך", רעהיצר הטוב והיצר ה, בשני יצריך, "לבבך בכל: "ל דרשו על הפסוק"מוסיף רבינו בחיי שחז. נאה

 לכך נאמר  ?עליו מממונו חביבאם יש לך אדם שגופו . בכל ממונך ,"מאדךובכל ", אפילו הוא נוטל את נפשך
  בכל "בכל מאדך"ביאור נוסף ל. "בכל מאדך"ויש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו לכך נאמר , "בכל נפשך"

 דת ים במכלומר ג, ('תהלים נו)" אהלל דבר' ים אהלל דבר בהקל-בא"שאמר דוד כמו , מדה ומדה שהוא מודד לך
  "חסד ומשפט אשירה: "אמרוכן ". אהלל דבר"',אודה לה , "'בה", רחמיםהדת ים במוג ,"לוקים-בא", הדין

 צרה ויגון , אקרא' אשא ובשם ה ישועותכוס "וכן , "אשירה" ?"משפט"ואם  "אשירה" ?"חסד"אם , ('תהלים קא)
 . ('ם קטזתהלי)" אקרא' אמצא ובשם ה
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 :נשמת כל מתי ישראל ובכללם העלון מוקדש לעילוי" נשמת אדם' נר ה"
 ו"אייר תשע' ע כג"ל בן סוליקה נלב"ג אליהו דרעי זצ"הרה
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 שבט        ' ע ו"ל נלב"אברהם נחמיאס בר שמחה ז     ה"תנצב   אדר  ' ע ב"ל נלב"אהרון כהן בר מסעודה ז
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 (כה' דברים ג)" והלבנן הזה הטוב ההר הירדן בעבר אשר הטובה הארץ את ואראה נא עברהא"
 (מדרש" )ה למשה אם אעברה נא אתה מבקש אם כן בטל סלח נא"אמר הקב"

חנוכת "רבי העשיל ב רמבא? "סלח נא"לבין " אעברה נא"מה הקשר בין , ה למשה"לכאורה לא ברורה תשובת הקב
כתוב ישראל מדוע פירושים שני  (ב' שמות יט)" ויחן שם ישראל נגד ההר"על הפסוק שמביא מדרש ה יפעל  "התורה

. היה שם בשעת קבלת התורהאבינו גם יעקב דהיינו  "ישראל סבא"על הוא שמדובר חד פירוש א. בלשון יחיד
במדרש מובא עוד ו. נקראו בלשון יחיד ןהיו שם בלב אחד כאיש אחד לכהתאחדו וישראל עם שכל פירוש שני הוא ו

-א' אנכי ה"בעשרת הדברות נאמר כיון ששוטען על ישראל לאחר  השה היה מלמד סנגורימשלאחר מעשה העגל 
על ראשון אכן לימוד זכות זה נכון רק אם נקבל את התירוץ ה. הםבלבד ולא אלילי מכוון אי הציוובלשון יחיד  "יךקל

 "יךקל-א' אנכי ה"יוצא שבלשון יחיד נקראו ישראל עם כל ש שניפירוש הלפי האבל . "ויחן שם ישראל"הפסוק 
השיב ומשה , ה שואל את משה מדוע לא באו האבות ללמד עליו זכות"אולם במדרש נאמר שהקבו. לכל ישראלנאמר 

תשובה זו נכונה רק לפירוש השני של אך . התורהאת לא קיבל משום שהוא על כל אחד ואחד ועל יעקב השיב 
כעת ניתן להבין את . אינו נכוןהתירוץ של משה יעקב היה בשעת קבלת התורה אבל לפי הפירוש הראשון " ויחן"

בא הוא לא שואין לומר . מדוע לא בא יעקבנשאלת השאלה אתה מבקש  "נא אעברה"אם . ה למשה"תשובת הקב
ואם  ה שםמוכח שגם יעקב הי "ויחן"פי הפירוש הראשון של יות שלה היה בשעת קבלת התורהשום שהוא לא מ

סלח "הדרישה את בטל בל דבר זה מא. נקראים בלשון יחיד כל עם ישראלש תאמר שאתה סובר כמו הפירוש השני
 .לכל ישראללא נאמרה  "אנכי ולא יהיה לך"שהטענה משום  "נא

 

 (מא' דברים ד)" שמש מזרחה הירדן בעבר ערים שלש משה יבדיל אז"

 (מד' דברים ד) "ישראל בני לפני משה שם אשר התורה וזאת"

 הבאקלט ל ערי המהמדברת ע" אז יבדיל" ההפרש אל" וזאת התורה"הפרשה סמיכות  "פני דוד"א ב"רבינו החידלפי 
 ךכ, לצאת משם הבורח לערי מקלט אינו יכולשכשם ש. ערי מקלטשל דין במובנים מסוימים תורה יש ללומר ש

אינו יכול ף אותו רודגואל הדם שיושב בערי מקלט אשר האדם כשוכשם . מן התורה התלמיד חכם אינו יכול לפרוש
בתורה אין מלאך  קוראהוא וגם כל זמן ש ,יכול לוך כאשר האדם עוסק בתורה היצר הרע שרודף את האדם אינו כ, לו

 וכשם שבערי מקלט אם. להמיתו בעיר מקלטו כשם שאין גואל הדם יכולדוד אצל  נואוכמו שמצ, ות יכול לווהמ
 יודע שתי מסכתות צריך לומרהוא שהתלמיד חכם על כך  תא םמכבדי םכן א, צריך לומר רוצח אניהוא אותו  םמכבדי

 . שאינו יודע אלא אחת
 

 (יב' הדברים )" יךקל-א 'ה צוך כאשר לקדשו השבת יום את שמור"

  (י"רש) "במרה תורה מתן קודם, צוך כאשר"
 ,השבתשמירת על שהציווי במרה היה , באותו האופן שצוך במרההיא " כאשר צוך"שכוונת הכתוב  "ספורנו"אומר ה

שתעסוק בו בתורה ובמצות א צריך לא ,ממלאכהבמה שתשבות בו את השבת  שתקדש ידשלא להם משה הודיע שם 
  .(כו' שמות טו) "והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו" בוכתה אמרמכ

 

 (ג' ודברים )" ודבש חלב זבת ארץלקיך לך -א' ה דבר כאשר"

? "ארץ"מדוע נאמר  "חלב ודבש זבת בארץ"כללי הדקדוק צריך היה הכתוב לומר  לפיש" משך חכמה"אומר ה
 אז', ה קולב עומשיבני ישראל  אםרק כלומר , בניה בבחירת תלוי ישראל ארץ של ברכתהש רמזבא לכתוב הומתרץ ש

ההבנה  יהווז". זבת חלב ודבש"אזי הארץ לא תהיה ' אך אם לא ישמעו לקול ה "ודבש חלב זבת" תהיההארץ 
 חלב זבת ארץ לך אבותיך אלקי' ה דבר כאשר" תהיה הארץאז ו, "מאוד תרבון ואשר לך ייטב אשר לעשות" :כתובה

 . ודבש חלב זבת הארץ תהיה לא, 'ה בקול תשמע לא אםאבל ". ודבש
 

  (כ 'יט שמות) "סיני הר על' ה וירד"
 אבל שמח ולוקח עצב מוכר לחבירו חפץ מוכר אדם ודם בשר מדת ודם בשר מדת ה"הקב כמדת שלא וראה בא"

  .(ברכות ה" )'תעזובו אל תורתי לכם נתתי טוב לקח כי' מרשנא ושמח לישראל תורה להם נתן כן אינו ה"הקב
 ביר אמרש (:נט אמציעבבא ) "ל עכנאיתנורו ש"ל בסוגית "את דברי חזמביא  "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצ

הרי  התורהלנו כלומר לאחר שניתנה  (יב 'ל דברים) "היא בשמים לא"משום שנאמר , קול בבת םמשגיחי אין יהושע
, קולה בבת םמשגיחי אנו אין קול בתך היא ההלכה ולמרות שיוצאת כים בה שרפמו תורהב משיגים שאנושמה 

 בי מושל מי", (ג 'כג ב"ש) "יםקל-א ביראת מושל צדיק"ל על הפסוק "חז כמאמר, קולה בתאת  םמנצחי אנו וכביכול
 אהישנתינת התורה " סיני הר על' ה וירד"ה של הבנו הוז. (:טז ק"מו) "מבטלה צדיקהו גזירה גוזר ה"בהק, צדיק

 . קול בתאת ה מנצחים ואנו התורה וננתנה ל כי, ה"של הקב ירידה כביכול
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