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

 

 
 (כו 'יאדברים )" ברכה וקללה ראה אנכי נותן לפניכם היום"

הקדוש שכוונת הכתוב היא לומר " אור החיים"מבאר ה ,"וקללה ברכה"ה נותן לפני ישראל "הכתוב אומר שהקב
 אםכלומר  ,"תשמעון אשר הברכה את" פרשמו זרוחהכתוב ו ,"קללה"הזו  הנתינב ויש "ברכה" זוה בנתינה ישש

 בכם יתקנאו שבאמצעותה ,לקללה זותהיה הנתינה ה, תשמעו לא ואם ,לברכה לכם זוה נתינהה תהיה, תשמעו
 . גדולה בנקמה אתכם ויאבדו האומות

 

 (כ' דברים יב)" אוכלה בשר ואמרת"
הכתוב מדבר על האדם המתאווה לאכול בשר אלא שהוא רוצה לחסוך את הטרחה שיש בצורך  "ספורנו"לפי ה

הכוונה היא " תאוה נפשך לאכול בשר כי" ומה שמוסיף הכתוב ואומר, לבית במקדש ולזבוח אותו שםלעלות 
בשר מותר לאכול , "אות נפשך תאכל בשר בכל", הנים מהזבחולכנים הנית יםהחלק םאותאת לאכול היא ה ותאוהש

  . שהם חוליןאסור לאכול למרות אבל חלב ודם 
 

 (כה' דברים יב)" תאכלנו למען ייטב לך ולבניך אחריך לא"

אכילת של "חז שאמרומה  פי לע" כלי יקר"מתרץ זאת ה? "אחריך לבניך"באיסור הדם שכר גם  פרטמדוע הכתוב מ
 אמר ןלכ ,הםמוכ םתולדותיה ויהיו (גנטיקה), לבנים גם נמשך האב טבעוידוע ש, האוכל בגוף אכזריות המוליד הדם

 נאמר ןולכ, בזרעו דבק האכזריותתדבק  שלא, "אחריך ולבניך לך ייטב"יגרום הדבר ש הדםאת  תאכל לאשכיון ש
 יןיקנ האכזריות היהשמא ת לחוש ויש הגדול אכזריותכ שנראה "אחד ביום ונשים טף" דחתיהנ עירעונש של ב

 ונתן" אמרנש 'ה ירחמך זו בהיסמהו הבריות על רחמןבטבעך  שתהיה "רחמים לך ונתן" אמרלכן נ ובזרעו בו דבקשי
  . כמוך רחמנים יהיו םה גם כי זרעך את שירבה דהיינו "והרבך ורחמך רחמים לך

 

 (י' דברים טו)" יךקל-א' ה יברכך"

  לעני נותן שהאדם שבפרוטה ,צדקה של כחה מה ראה"מביא את המובא במדרש בעניין הצדקה  רבינו בחיי
  ,כבודה לפי עטרה עושה המלך פני להקביל מבקשת מטרוניתא שבעולם בנוהג .שכינה פני ומקבל זוכה

  שכינה פני מקבל אדם הצדקה יל ידע כך ,המלך פני את רואה היא המלך את לעטר שנכנסת העטרה ל ידיוע
 אנו רואים שבתחילת הפרשה אומר ". ('יז תהלים)' תמונתך בהקיץ אשבעה פניך אחזה בצדק אני': שנאמר
 למרות  בארץ אהו הצדקה שעיקרלהורות  ,(יא' דברים טו)" בארצך"מסתיימת ו" בארצך שעריך באחד: "הכתוב

  כןל ,בארץהוא  חיובן שעיקר המצות שאר לכל הדין והוא ,מקום בכלושייכת  הגוף חובת היאשמצוה זו 
 משום  ,(יא' דברים יב)" בארץ לעשות תשמרון אשר והמשפטים החקים אלה" הפרשה לתיבתחהכתוב  הזכיר

  שלא כדיץ לארץ היא רק בחושעשיית המצוות  ל"זח הזכירו כברו ,"הארץ יקל-א משפט" הן לןוכ שהמצות
 שגם  ,('דברים יא)" לבבכם על אלה דברי את ושמתם: "על הפסוק ל"זח אמרוכפי ש ,לארץ כשנחזור אותן נשכח
  ,"לארץ כשתחזרו חדשים עליכם יהיו שלא כדי ,מזוזה עשו תפילין הניחו ,במצות םמצוייני היו שתגלו לאחר

  .('ירמיה לא) "ציונים לך הציבי"הנביא  אומר וכן
 

 295מס  עלון ד"בס

 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון מ
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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

 אלול' ע א"בת שמחה נלב אסתר בן חמו     ניסן' ל בר חיה טז"הרב אביחי ניסן רונצקי ז

 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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 (כו 'דברים יא) "ברכה וקללה היום לפניכם נותן אנכי ראה"
 מחדש" ה"שהקב "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמסביר . מדוע נאמרה מובן אל "היום"המילה  לכאורה

 חסדים ומשפיע, החדש ירותהב יום בכל נותןה "קבהדהיינו , ('יוצר' ברכת) "בראשית מעשה תמיד יום בכל בטובו
 וזה. אתמולהבין  שלא מהומבין היום  חדש ושכל בהירות יום בכל עליו מקבללשם שמים הוא  העובד ואדם, חדשים

 לומרכ, כחדשים בעיניך יהיו יום בכלש' "היום" ל"חז שאמרו דרך על, "היום לפניכם נותן אנכי ראה" שכתובמה 
 . יםחדש וחסד ברכה תקבל יום בכל

 

 (כב 'דידברים )" עשר תעשר את כל תבואת זרעך"
וזהו . (ב 'אבות ד)" שכר מצוה מצוה"שאמר התנא מה על דרך " עשר תעשר"שהכתוב כופל " נעם אלימלך"מבואר ב

את כל תבואת זרעך היוצא ". פעם נוספת תזכה לעשר, תשתתן מעשר פעם אחאשר כ, "עשר תעשר: "הכתובפירוש 
תהיה לשנה הבאה הברכה  ,עברהשלומר גם תזכה שכל תבואת זרעך שהוציאה השדה בשנה כ, "השדה שנה שנה

 . עברה וכן כל שנה ושנהששיעלה המעשר כמו כל התבואה של שנה  ,בשדה
 

 (ו' דברים יב) "תרומת ידכםואת "

א כל אחד ייתן אל, מינימאלי תרומה שיעורכיון שהתורה לא נתנה ל" תרומת ידכם"שהתרומה נקראת  ן"הרמבמבאר 
אדם מכספו ומזהבו הה שירים מהוא " תרומת ידכם"הוא שפשוטו של מקרא ומסביר ש. "כאשר תרים ידו"תרומה 

קרבן שור או  עליהרי "אומר ם אדאשר ה "נדרים", יש שלושה סוגים של קרבןו. קרבן עולה או זבחהביא מזה ל', לה
 "תרומה"וה, למקדש וביאעלי להו "עולה זההרי "שה על  ואשור על "מר ואהאדם אשר כ "נדבה", "כשב או עז

. "'הל מידיהרי זו "בהמת חולין לעזרה ויאמר לכהנים אפילו כסף או זהב או  ,לויש מכל אשר האדם אשר ירים כ
כל : "מהכתובוכן , (כד 'שמות לה) "'כל מרים תרומת כסף ונחשת הביאו את תרומת ה: "הכתובהוא מלשון המקור ו

 . (יט 'במדבר יח) "'ישראל לה בניתרומת הקדשים אשר ירימו 
 

  (יז' דברים טז)" לך ןאשר נת יךקל-רכת ה׳ אבאיש כמתנת ידו כ"
שהוא , סוג אחד של בן אדםיש . שהכתוב מדבר אל שני סוגים שונים של אנשים" חומת אנך"מבאר ב א"רבינו החיד

שכך הוא בענייניו הדרישה ממנו שיעשה כך גם וכיון , יותר מיכולתוממון  ניו הוא מפזריובעסקי ביתו ועני, נדיב
כי למען , שהוא נוהג בענייניולומר כפי כ, "ידו איש כמתנת"אמר יו נעל, ה׳צרכי יעשה גם ל ךכש, בעניינים רוחניים

לצורך עצמו  מאחר שהוא רגיל תמידאך , לפי יכולתו וממונו אין הוא חייב לתת כל כך הרבה אלא מעט, האמת
אך יש סוג אחר של בן  ."ידוכמתנת "אמר לכן נ, הוא נדרש לעשות זאת גם לעניינים רוחניים, להוציא מעבר ליכולתו

גבוה צורך אבל ל, להתקמצן שלו הוא רשאיהכתוב שבעניינים  מרהאישיים ואויניו ובצרכיו ישהוא קמצן בענאדם 
תן גבוה צריך שתצורך ל ,אתה כילי בצרכיך םשא, כלומר" יךקל-כברכת ה׳ א: "לכן אמר, עשרו כפי הוא לתתצריך 

 . "אשר נתן לך יךקל-א כברכת ה׳"כפי עושרך 
 

 (יט' יבדברים ) "כל ימיך על אדמתך"

 ,מתעורר לתשובה ומואס בהבלי העולם הזההוא שהאדם זוכר את יום המיתה  דייל עש רבי מרדכי מנדבורנאאומר 
 "״על אדמתך תזכור את "וזהו ״כל ימיך. קיום המצוותבודושה בלימוד התורה הק ה"הוא בקבוממילא מתדבק 

  .וממילא תחיה תמיד בתשובה, תשוב לאדמתךבו יום שגיע שי
 

  מההפטרה (יג 'נדישעיה ) "ורב שלום בניך 'הל בניך למודי כו"
 :(יבמות קכב)" חנינא תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם ביאלעזר אמר ר ביאמר ר" 

על  ,לבית מבית הולכים חכמיםה שתלמידיהיא  הכוונההאם , "פניני רבנו יחזקאל"ביחזקאל אברמסקי רבי שואל 
 ההיפך הוא השלום יןיענומתרץ שאין הדבר כך אלא כל  ,לחברו אדם ובין לאשתו איש בין שלום להרבותמנת 

 דבר כל על וכועס מקפיד הואלכן  ורוגז מרירות מלאהוא וחסר סיפוק  באדם שייכים אלו ניםיעניש ,כעסמו הקפדהמ
בעקבות  אושרסיפוק ו מלא הוא אמיתי חכם תלמיד אבל ,בויסבמי ש כל על אימה ומטיל לרצונו שלא שנעשהקטן 

 .כלל חשובים אינםמבחינתו ש ניםיעני משאר לו אכפת ולא ,דבר שום על מקפיד אינוהוא  ממילאו ,שלמד הגמרא דף
 ,טובות במידות מתנהגים חכמיםה שתלמידי כיון "מרבים" בגמרא נאמר ועוד .בעולם שלום מרבה ואהו זגישה וב
 אלא .סביבתםשב םאנשיה עם ובשלוה בשלום חיים עצמם שהם רק ולאכלומר  ,סביבותיה על מקרינה זוה הנהגהה

 ועוד .ובנחת באדיבות בצוותא החיים שלום בעלי להיות הופכים הם גם קורתם בצל המסתופפים כלש ,"מרבים" הם
 ישרות בהנהגות ואם ממונות בדיני אם כהלכה להתנהג העם את ומלמדים התורה חוקי לומדים חכמים שתלמידי
 .לרעהו איש בין שלוםה מתרבה כך יל ידוע ומוסריות
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