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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 ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 
 )דברים כו' ה(" ארמי אובד אבי וירד מצרימה ויהי שם לגוי גדול"

הארמי החליף . כי בכך שלבן מצריםל גלולכך שבני ישראל שגלגל " הקדוש שלבן הארמי הוא זה אלשיךמסביר ה"
לוקח את היה יעקב תם מצרימה, כי אם ה זו גרמה לירידקנאהדבר שהאחים קנאו ביוסף ותגלגל האת לאה ברחל 

ך היתה נחסכת ירידתם ראשונה הרי שיוסף היה נולד הבכור, במקום ראובן, והאחים לא היו מקנאים בו ובכרחל 
אבי, שלכך סיבב שלבן הארמי  "ארמי אובד אבי. וזה מה שאומר הכתוב: "אביו אחריושל יעקב יוסף ולמצרים של 

ע את הבכורה נשמהארמי לבן  ו שלאת האחריות לגלות מצרים על ראש המטיללכאורה, התורה ירד מצרימה. יעקב, 
 ירידתם למצרים. התגלגלה תקנאו בו אחיו והמיוסף ועל ידי כך 

 

 )דברים כו' טז(ואת המשפטים"  האלה את החקים לעשות מצוך לקיך-א ה' הזה "היום
 עליהם" )רש"י( נצטוית ביום בו כאילו חדשים בעיניך יהיו יום "בכל

אמנם בהר סיני,  נאמרה למשהשכל התורה "היום הזה" נובעת מכך הכתוב אמירת שהקדוש " אור החייםמבאר ה"
רק אלא אותו הזמן לקום עשה ן בהם שאידברים אך יש בה גם  זמןהאותו לדברים שיש בהם קום עשה יש בתורה הזו 

רק אלא ות במדבר נוהג ןמעשרות שאינת המצוביכורים וו, מצות הבפרשה ז ותהאמורמצוות אותם למשל לאחר זמן, 
זה הוא שעצם ציווי הלטעם והזמנם, זה שלא היה ציוה את משה וישראל במצוות אלו למרות , וה' כנען בארץ

הזה" היום זו. וכעת אומר להם משה ש" שכר על קבלתםהקבלה והלימוד של אותם המצוות מזכה את הלומדים ב
הציווי היה שעד היום כיון , באופן מעשי מעשרותהביכורים ומצוות ה, שהם "החוקים האלה לעשותה' "מצוה אותם 

  . לארץכבר גיעו אותם כיון שהם הלעשות הציווי הוא , והיום לבדבדיניהם את ללמוד 
 

 יח(דברים כו' ) "... ולשמור כל מצוותיולהיות לו לעם סגלה וה' האמירך היום"
"לשמור כדי ישראל ורומם אותם עם הבדיל את העם ואת זה שהקב"ה מעלת את חשיב " הכתוב ממשך חכמהלפי ה"

מצות שבת שהאת לשמור לגוי אסור כלומר , (:)סנהדרין נח" בן נח ששבת חייב מיתהחז"ל "אמרו שעד את מצוותיו", 
מוד ליש (.)סנהדרין נט "בן נח שלמד תורה חייב מיתהאמרו ". וכן ה( ')ירושלמי ברכות אכל המצוות מו שקולה כהשבת 
 . "לשמור כל מצוותיו"נה הזכות תיישראל נעם רק לו. א( ')פאה אלם ושקול כנגד כהתורה 

 

 )דברים כח' יד( "תסור מכל הדברים אשר אנכי מצוה אתכם היום ימין ושמאל ולא"
לא ימירו את שאר שו, המשפטין יענבבפרט ' שלא ישנו את מצות ה" שהכתוב מצווה את ישראל ספורנומבאר ה"

קדמונים הלכבוד לא יעשו אותם שוכל שכן  ,מצות אנשים מלומדהיעשו אותם כ וא ותבמנהגי הדיוט המצות
 .תיוומצואת לשמור כדי לכבוד קונם ויעשו את המצוות לא א ,אותם המנהגיםאת  שהנהיגו

 

 )דברים כח' טו("ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך" 

קללות? ומבאר  98, כפולמספר הקללות הוא כאן לו יואקללות  49" מדוע בפרשת בחוקותי נאמרו כלי יקרשואל ה"
ה בשבועההדדית הערבות לפני שבני ישראל קבלו עליהם את נאמרו פרשת בחוקותי שבהקללות הוא ש הטעםש

ולכן כל אחד מקבל קללות כנגד עוונו ואילו הקללות בפרשה הן לאחר קבלת הערבות  הר עיבלבגריזים ו הרשב
 קללות נוספות כנגד עוונו של חברו. 49-קללות כנגד עוונו ו 49ההדדית ולכן מספר הקללות הוא כפול 
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 "נר ה' נשמת אדם" העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם:
 הרה"ג אליהו דרעי זצ"ל בן סוליקה נלב"ע כג' אייר תשע"ו

 הרב אביחי ניסן רונצקי ז"ל בר חיה טז' ניסן

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

 

 הגיגים לפרשת השבוע
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 )דברים כו' ה(" ארמי אובד אבי וירד מצרימה ויהי שם לגוי גדול"
 לבן קראשתרגום בתורה. של הביא לשון ם דווקא משום שיעקב אבינו מצרילישראל גלו ש "גליא רזיא"בספר מובא 

בפרשת וישב שמה שנאמר  רבי העשיל ב"חנוכת התורה". לפי זה לומד ו גלעדל ויעקב קרא" יגר שהדותאלמקום "
הכוונה היא שבניו של  )בראשית לז' כה(" להוריד מצרימה... וישאו עיניהם ויראו והנה ארחת ישמעאלים באה מגלעד"

 תדרהוכרח יוסף לן לכ ,גלע"ד ,הואיל שיעקב הביא לשון תרגום בתורהכלומר מגלע"ד יעקב ראו שהישמעאלים באו 
גרם ", וירד מצרימה, "בשביל שהביא אבי לשון ארמי בתורה ",ארמי אובד אבי"מר הכתוב ושאמה מצרימה. וזה 

", וירד מצרימה מלמד שהיה אנוס על פי הדיבור"הגדה הבעל זו גם כוונת מאמר מצרימה. ו תשהוכרח לרד הדבר
 . למצרים תהיה אנוס לרד ןלשון ארמי עם לבן לכבשדיבר יעקב אבינו שבגלל 

 

  (ח דברים כז') היטב" באר הזאת התורה דברי כל את האבנים על "וכתבת
  בשבעים לשון" )רש"י( -היטב  "באר

 מדוע הוצרך משה לתרגם את התורה לשבעים לשון?  רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"שואל 
  טעם ומה" (א א' בראשית)לוקים את השמים ואת הארץ" -ברא א בראשיתעל הפסוק " י"רש פירוש פי על ומתרץ

  להם אומרים הם ,גוים שבעה ארצות שכבשתם אתם ליסטים לישראל העולם אומות יאמרו שאם ?בבראשית פתח
. "לנו ונתנה מהם נטלה וברצונו להם נתנה ברצונו ,בעיניו ישר לאשר ונתנה בראה הוא ,היא ה"הקב של הארץ כל

 להקים ב"ההק שאמר הו הסיבוז. הארץ את הםלנה תינ התורהאת  קבלווברור הדבר שבזכות העובדה שבני ישראל 
שבזכות התורה קיבלו  האומות לכל להראות כדי, לארץ בבואם לשון בשבעים התורהאת  עליהם ולכתוב אבנים
כן ל, התורהאת  קבלו לבדם ישראל אם כישכל אומות העולם לא הסכימו לקבל את התורה על כך ו, הארץ את ישראל

 . ישראל ארץהזכות ל אתרק הם קיבלו 
 

  )דברים כח' ו(תך" ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצא"

 כביאתך לעולם" )רש"י(. חטא שתהא יציאתך מן העולם בלא "
  הללוית שמאי ובית הלל, ב נחלקו ומחצה שנים שתיאת הפסוק על פי דברי הגמרא: " החתם סופרמבאר 
  'נברא משלא יותר שנברא לאדם לו נוח' :אומרים והללו 'משנברא יותר נברא שלא לאדם לו נוח' :אומרים

  ימשמש לה ואמרי במעשיו יפשפש שנברא עכשיו ,משנברא יותר נברא שלא לאדם לו נוח' :וגמרו נמנו
 ברוך "מר הכתוב ושאשנבראו. וזה מה לצדיקים טוב בודאי שואמרו על כך בתוספות  )עירובין יג:('" במעשיו

 מן שלו שהיציאה , דהיינו בצאתך"אתה ברוך "יתקיים בו טובה, אם , הבריאה שלה אדם היא אתה בבואך"
 חטא. בלא תהיה העולם 

 

 )דברים כח' י(" כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך וראו"
, ים שווה למעלתו של עבד המלךשראחד ה לשמי שהוא עבד את הפסוק על פי הידוע שאין מעלת  רבינו בחיימבאר 

המלך, מאחר של  ואימתמשום מלך יראים מפניו ה אפילו השרים והסגנים שלהיא שמלך העבדו של מעלת כי 
כי שם "והמזלות, של הכוכבים חלק השהם  "וראו כל עמי הארץו כוונת הכתוב: "המלך, וז בשםשהעבד ההוא נקרא 

ו של הקב"ה שנאמר ישראל הם חלקכי על ישראל, עליך" דהיינו עליהם ועל השרים שלהם, נקרא  האדוןשהוא  "ה'
 ישראל.  שלייראו ממוראן הם , "ויראו ממך"אז  ט( לב' )דברים"כי חלק ה' עמו" 

 

 ט( ל' )דברים" פרי אדמתךבפרי בהמתך ובפרי בטנך ובוהותירך ה׳ לטובה "

  ויטע בית אדם שיבנה ארץ דרך תורה לימדהב"פני דוד" את הפסוק על פי דברי חז"ל " רבינו החיד"אמבאר 
 כלומר סדר הדברים הוא שעל האדם לבנות בית אחר כך לטעת כרם ורק  )סוטה מד.(" אשה ישאר כך ואח כרם

 יתה ה הארץשאבשלום הלך להביא כבשים מחברון, כיון ש ד(ל)סוטה חז"ל עוד אמרו  .לבסוף לשאת אשה
 הצאן היו מצמחת עשבים ולכן היתה האדמה מאכל אדם, שהיא  ,אותה תבואה םלא היו זורעי םטרשיאדמת 

 ראשית, , לעם ישראל טובההקב"ה ירבה את ה ,"והותירך ה׳ לטובההכתוב: "שאמר זה מה ו נים.ישממאוכלים ו
 אף השפע יהיה כל כך רב, ש בית וכרם ואחר כך לישא אשה, כיקודם  שכל כך יתרבה השפע שלא תצטרך להכין

 של נטיעת נסה פרלך תכין אחר כך , ו"זרועיה תצמיח, בכל זאת "ביתלך אין אם תישא בתחילה אשה בעוד ש
 אמרו , כי "אדמתך פרי בהמתך ופרי" בהתחלה, ואחר כך "פרי בטנךמה שמרמז הכתוב: "בית. וזה בניית ו כרם

 צמחה פירות את  היא תוציאבכך שתתברך הארץ שברכה שנייה, . )שבת קב:(" אין עניות במקום עשירותחז"ל "
 מעבר לטבע, כי לפי הטבע דווקא אדמת טרשים דשנים, וזה יהיו שמנים ו ופירי פירות, וגם פרי בהמתך

 בשתיהן. ה זכת, ואתה מיועדת לרעיית הכבשים
 

 

 ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"גמ"ח "בית יצחק": מבחר תפילין רש"י )ספרדי, אשכנזי, איטר( גמ"ח "יד יצחק": 

 ע"ה יוסף בן חמולימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת  :חברת הבקשות "מאיר השחר"
 20:30-21:30בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת  בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו"דף יומי" שיעור  :מדרשת "ויזרע יצחק"

 052-3268315טלפון:  - להשאלה לבירור פרטים ו
 

 Yossef.Benhamo@gmail.comאו בדוא"ל: 052-3268315טלפון: ניתן להפנות לוהערות ות האר

 אסתר רבבן חמו אליהו   לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:
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