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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

 

 
  (יב' דברים ח)" ישבתוובתים טובים תבנה  פן תאכל ושבעת"

או " תאכל ושבעת"מדוע נאמר " ובתים טובים תבנה ותשב"וגם " פן תאכל ותשבע"צריך היה הכתוב לומר , לכאורה
" ושבעתפן תאכל "ואמר , שהכתוב בא להזהיר את האדם מפני רדיפת המותרות" כלי יקר"מבהיר ה? "תבנה וישבת"

להזהירך שמא תדרוש לאכול גם לאחר " תבנה וישבת"במקום " תבנה ותשב"וכן אמר  "פן תאכל ותשבע"במקום 
 נצרךו תסתפק במוכרח לאמשום ש ךרכוכדי צלגור בה כבר דירה  ךיש לששבעת ותרצה לבנות בתים אף על פי ש

  .צורךשום ללא ועוד ותבנה עוד 
 

 (יב' דברים י)" לקיך-א 'את ה אם ליראה כי מעמך שאל לקיך-א 'ה מה ישראל ועתה"
 אם כי מעמך שואל לקיך-א' ה מה ישראל ועתה' שנאמר .שמים מיראת חוץ שמים בידי הכל :חנינא רבי אמר"

[ ?וכי יראת שמים דבר קטן הוא]? "א היאלתא זוטרתימ ת שמיםאטו ירא"לשאלת הגמרא ( :ברכות לג)" ליראה
  [.ביחס למשה הדבר קטן, כן" ]א היאלתא זוטרתימשה מאין לגביה : "עונה הגמרא

 , כי, עצמועל הפסוק נשאלת השאלה חנינא ולא מדוע שאלת הגמרא נשאלת על דברי רבי : נשאלת השאלה
 נראה ש" נעם אלימלך"מתרץ ה? עצמו ולא על דברי רבי חנינא הפסוקדברי הקושיה היא על שנראה ,  על פניו

 אם מבקשים מהאדם שתהיה לו יראת שמים אז בודאי כי , גדולה כל כךאינה הקושיה פסוק עצמו ל השע
 בידי שמים לסייע יש כיון ש, "אמילתא זוטרת", זהו דבר קטןן לכו ,אל היראההגיע ליעזרו לו מהשמים 

 שצריך האדם להתעורר בעצמו אלא , בידי שמיםהדבר אומר שאין זה וחנינא בי רכאשר בא  לבא. לכל אדם
 ? "א היאלתא זוטרתימ ת שמיםאטו ירא", לכן בצדק מתעוררת השאלה ,שום סיועללא אל היראה  לבאכדי 

כדי להגיע אל , במקרה הזהאל היראה כי תמיד כדי להגיע לבדו תניו ומולשנס שצריך האדם להזדרז , יוצא מזה
 . מהשמים סיועלצפות אין לו , היראה

 

 (יב' דברים יא)" אותה דורשלקיך -א 'אשר ה ארץ"
ים יאם ראוה ,ארץה להשגיח על מעשי יושביה את הארץ היא כדי "שמטרת הדרישה הזו של הקב" ספורנו"מסביר ה

באופן , (יד' דברים יא)" ונתתי מטר ארצכם בעתו"אזי  (יג' דברים יא)..." שמוע תשמעו אם"ש כך , לאאו למטר הם 
מספיק  הלא יתן מטר כלל ולא יהיה "הקב, תשמעו אם לאאבל , בנחת' את ה שתתפרנסו שלא בצער ותוכלו לעבד

  . ארץמזון לחיות בכדי  לכם
 

  (כא 'דברים יא) "הארץ על השמים כימי... ימיכם ירבו למען

רבי לוי יצחק מבאר ? "הארץ על השמים כימי"מה משמעות ההשוואה הזו של השמים והארץ במה שנאמר 
 ירד כאשר" נאמרמו שכ הארץ לע משפיעיםשכוונת הכתוב היא לומר שכשם שהשמים  "קדושת לוי"ב ב'מברדיצ

 כל לים עשפיעמ תהיוך גם אתם כ, (י 'נה ישעיה)" והצמיחה והולידה הארץ את הרוה אם כי... השמים מן והשלג הגשם
 .העולם כמו שהשמים משפיעים על הארץ לכל להשפיע, "הארץ על השמים כימי ימיכם ירבו למען" וזהו. העולם

 951מס  עלון ד"בס

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

 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"
 ו"אייר תשע' ע כג"ל בן סוליקה נלב"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 ניסן' ל בר חיה טז"הרב אביחי ניסן רונצקי ז
 אב' ע כט"אברהם בן חמו בר טובה נלב       אב      ' ע כג"יוסף שלום בן סמרה נלב

 שבט        ' ע ו"ל נלב"אברהם נחמיאס בר שמחה ז     ה"תנצב   אדר  ' ע ב"ל נלב"אהרון כהן בר מסעודה ז

 

 הגיגים לפרשת השבוע
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  (יג 'דברים ז ) "ופרי אדמתך ךנטברך פרי בו"
 (מדרש) זו המילה? ומהו זה ,עישור ךאף פרי בטנך צרי, עישור ךאדמתך צרימה פרי "

על ידי , צריך ואפשר לעשר פרי האדמהמ? פרי הבטןה הקשר בין פרי האדמה למ" תוספת ברכה"מקשה ה
מבאר על פי ו? מילה למעשרקשר בין ומה ה? אך בפרי בטן כלום שייך עישור, שמפרישים עשירית מפרי האדמה

הוא כנוי לגוף " עיר)" (יט' קהלת ז)" החכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים אשר היו בעיר": על הפסוקגמרא מובא בה
, זו תשובה ומעשים טובים ',החכמה תעוז לחכם'( "ובגוף האדם יש הרבה איברים, בעיר יש הרבה אנשים, האדם

ן "וביאר הר. :(נדרים לב)" ראש הגויה ופהו ,ושתי רגלים ,םיושתי ידי ,יםיזנוושתי א ,יםישתי עינ, "מעשרה שליטים"
שהמילה נלמד מכאן . כיון שרוב מעשה האדם מתבצע על ידי האיברים הללו" שליטים"שהאיברים הללו נקראים 

וזו . ולכן כאשר האדם מל את עצמו הריהו כפי שמפריש מעשר, היא אחד מעשרת האיברים היסודיים שבגוף האדם
  . התשובה לשאלה מה הקשר בין מעשר למילה

 

 (ח' חדברים ) "זית שמן ודבש  ארץ חיטה ושעורה גפן תאנה ורמון ארץ"

נראה שבכל המינים התורה מזכירה את , לבאך אם נשים , הפסוק מזכיר את שבעת המינים שבהם נשתבחה הארץ
דהיינו היוצא ממנו התוצר תורה את הזכירה מזית שבו החוץ מ, רימון ודבשתאנה ו, גפן, שעורה, חטה: הפרי עצמו

 של לימוד משכח שהזית כשם :יוחנן רבי אמר" ראהגמדברי על פי  א"המהרשמסביר ? מה הסיבה, "זית שמן"
 ,משכח את הלימוד, ית עצמוזהלומדים מכאן ש (:הוריות יג)" שנה שבעים של לימוד משיב זית שמן כך ,שנה שבעים

, לארץ ישראלבזה יש שבח , מודאת הלישיב שגורם לה, ן הזיתשמן היוצא מהאבל , כלל ארץ ישראללשבח זה באין ו
  . במקום להזכיר את הזית עצמו "זית שמן"הכתוב ולכן הזכיר 

 

 (כ' ידברים ) "להיך תירא-את ה׳ א"
עד שבא רבי עקיבא ולימד , פירש 'יך תיראקל-את ה׳ א'כיון שבא ל, וני היה דורש כל אתין שבתורהסנחמיה העמ"
 (פסחים כב)" לרבות תלמידי חכמים 'יך תיראקל-את ה׳ א'

 א"רבינו החידמסביר ? מדוע פרש נחמיה העמסוני ולא דרש כמו רבי עקיבא שהפסוק בא לרבות תלמידי חכמים
אפילו לא לרבות את , 'יראת הל לרבות שום דברשעד שלא הגיע רבי עקיבא חששו האנשים  "פסחים-מראית עין"ב

 מה יצדק"כלשונו ו. ה"הגדול ביותר אין הצדקה להשוותו לקבאדם התלמיד חכם יהיה הלו אפיכי , חכמיםהתלמידי 
 ויראים ממנהיו  וכל העם, לף תלמידיםאישיבה שבה עשרים וארבעה פתח ועד שבא רבי עקיבא . "ל-אנוש עם א

מה שציוה ה׳ לירא שלמפרע התברר אז . התורהומקיימים את קולו בשומעים שהיו העם  מזה נמשךו, מכבדים אותוו
כיצד אפשר להחשיב את שקשה בעינינו עד , של החכמים םכבוד עצמ םם אינו משואות ולכבד חכמיםהמתלמידי 

כי כאשר , ולכבוד התורה 'ה הוא לכבוד םחכמים ולכבדהלירא מתלמידי ה "הקב מה שציוהאלא , ה"אל הקבאדם ה
יהיה בזה נשמעים ויהיו עם ודבריו את היזהיר  כי הוא, התורה מתתקיימחכמים בזה התלמידי מ יהיה כבוד ומורא

ה שבאה מוזה  .מותרדאי וב וזה, התורה עצמה התלמיד חכם הוא בשבילאל כבוד הואם כן המורא ו ,קיום התורה
הדבר , אלף תלמידיםשל עשרים וארבעה גדולה ישיבה בשבא  ,"עד שבא רבי עקיבא"כאן הגמרא כשאמרה  רמזל

חכמים הוא  כבד תלמידילרא וימה שציוה ה׳ לשתגלה ה אז ,נשמעיםיהיו יראים ממנו ודבריו ו היה וחרדעורר בהם 
לרבות  ,להיך תירא-א את ה׳"רבי עקיבא ולכן דרש , כבוד התלמיד חכם עצמו לא בשביל, בשביל התורה וקיומה

 . התורה עצמה לכבוד "תלמידי חכמים
 

  (יג' דברים יא)" לבבכם ובכל נפשכם בכל"

אמר בפרשת נשפי כ, "בכל מאודכם"אמר נלא , כאשר הכתוב מדבר אל כלל ישראל, "והיה אם שמוע"בפרשת , כאן
הקדוש " אור החיים"מסביר ה? מדוע (ה' דברים ו)" מאדך ובכל נפשך ובכל לבבך בכל יךקל-א 'ה את ואהבת", "שמע"

בהחלט יתכן ו, כלומר היא מכוונת לכל אחד מישראל, נאמרה בלשון יחיד "שמע"שפרשת שההבדל נעוץ בעובדה 
אין מצב לומר  ,ורכלל הציבהמדבר אל , הפסוק בפרשה שלפנינו אבל, חביב עליו מנפשויהיה  שימצא יחיד שממונו

 "בכל נפשכם"הכתוב אמר  כןול, (ד' איוב ב)" כל אשר לאיש יתן בעד נפשו"כי , מנפשםעליהם היה ממונם חביב יש
   "ודכםבכל מא"שכלול בזה גם מכל שכן 

 

  (זי' יאדברים ) " והאדמה לא תתן את יבולה את השמים ולא יהיה מטר ועצר"
, (יא' דברים יא)" למטר השמים תשתה מים"קשור למה שנאמר קודם " ועצר את השמים"שהעונש של  רבינו בחייאומר 

אלא ביד  שלא תהיה ההשקאה בידך כדי ,ארץ מצריםמו ארץ משקה כנה לעם ישראל תילא נוטוען שזו הסיבה ש
 . גשמים שבידוהלמפתח והיו תמיד עיניך נשואות אליו כך י, ה"הקב
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