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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

 

 
 (טו' דברים לב" )ישרון ויבעט וישמן"

מבאר ו. קורא להם בשם זהעד עתה שמשה  "רוןויש"ישראל בשם לא נקראו מציין שלאורך כל התורה  רבינו בחיי
מעלה מראה על שהשם הזה כיון , ולהכלימםעל מנת להוכיח אותם " ישורון"שהטעם לכך שמשה קורא לישראל 

, מתן תורהמעמד עין בעין ב השכינהכבוד את על שם הראיה שראו , ('במדבר כד)" אשורנו"הלשון וכבוד ונגזר מ
 תורהמתן משה את מעמד אחר שהזכיר ל, ןלכ. ('שמות כד)" כאש אוכלת בראש ההר' ומראה כבוד ה"שכתוב פי כ
זכיר לאחר שה,  ך גם נהג משה בהמשךוכ, "רוןויש"בשם שה את ישראל מ הזכיר "יסובבנהו יבוננהו"אמר שר שכ
, "רוןול יש-אין כא"ה שמאמר  תוברכהוגם בחתימת , "מלך רוןובישויהי "הזכיר מיד ( 'דברים לג)" תורה צוה לנו"

שהם  ,ברי השירה הזאתדברים אלו כלולים בדו. אתם להעיד עליו שאין כמוהו םבסיני יכולי םכלומר ממה שראית
 את חושכלו' את פי ה תמרולה, לחטוא םעתידי םשה ודיע להםמוישראל כח עם ומתובהם משה  ,דברי ויכוח ומוסר

 ".ישורון"ן קורא להם משה ביום ההוא שלוש פעמים בשם הנכבד הזה לכ, חסדיו הרבים שעשה עמם
 

 (כא' לבדברים ) "ל-קנאוני בלא א הם"
, "בהבליהם כעסוני", ראשוןהת היא לבי "ל-קנאוני בלא א הם"את הפסוק ואומר שכוונת הכתוב  "ספורנו"מבאר ה

 ארץ הן"עליהם כשדים שנאמר הו אות ראשון שהחריבוהבית הכוונה היא ל, "אקניאם בלא עם ואני", שניהבבית 
שהחריבה אותו מלכות שלא היתה הוגנת בבית שני , "אכעיסם נבל יגויב" ,(יג 'כג ישעיה" )היה לא העם זה כשדים

  . שלא היה להם לא כתב ולא לשון
 

 (מד' דברים לב" )העם באזני הזאת השירה דברי כל את וידבר משה ויבא"
העם לאורך  תכל המוצאות אהיא טומנת בחובה את , לעם ישראל נאמןעד היא השירה הזאת ש ן"הרמבאומר 

, "עמו' כי חלק ה", חלקוו כלם מאז שלקחישראל עם ה "הקבשעשה  יםלה החסדיתחב רזכבשירה מו .הדורות
ים הגדולים יארצות הגואת  םאשר הנחילעד , במדברה לישראל "הקבטובות שעשה הת ובהמשך השירה מוזכר

 ה"קבמרדו בבני ישראל טובה המרוב כל עד ש, מצאו בארצות אלווהעושר והכבוד אשר  הטובהרוב את ו, והעצומים
 ,רעבה ,דבראת הבארצם  לחיששעד , עליהם ה"קבלהיה שהכעס את זכירה השירה מ. דהזבודה עלעבוד  ורעבו
 . בסופו של דברתקיים אכן כל זאת ה, ולנולכע ידוכו. ות העולםזר אותם בכל רוחיואחרי כן פ, חרבהחיה רעה וה

 

 (לב נבדברים ) "ישראל ושמה לא תבא אל הארץ אשר אני נותן לבני"

אל "מקום לחזור ולומר המה  "ושמה לא תבוא"הכתוב אחר שאמר הרי ל. יש קושיה על הנאמר בפסוק, לכאורה
יחד לארץ משה יכנס ל במדרש שלעתיד לבוא "פי דברי חזעל הקדוש " אור החיים"הבאר מ ?"אשר אני נותןהארץ 

כן כאשר ול, הגאולשהכוונה היא בזמן ה "כי הוא יביא את ישראל אל הארץ"על הפסוק אמרו בזוהר גם ו, עם האבות
כן ל, לעולם ועדובן מהכתוב שמה שלא נכנס משה לארץ הוא מוחלט שיש שחהיה  "ושמה לא תבוא"אמר הכתוב 

כלומר איסור הכניסה הוא רק לביאה זו של בני ישראל אבל לעתיד " אל הארץ אשר אני נותן"הוסיף הכתוב ואמר 
 . לבא כן יהיה מצב שמשה יכנס לארץ

 715 מס  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

 

 חיפה א"ת ם"י זמני השבת
 71:40 71:71 71:55 כניסה 

 71:41 71:41 71:40 יציאה

 14:05 71:00 71:00 ת"ר

 

  שבת תשובה "האזינו"פרשת 

 "בה ישראלשו": הפטרה
 א"פתש תשרי' ח
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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

 ף"תמוז תש' ע יז"ל נלב"יה ז'אריק שלום בר גורג,  ף"מרחשון תש' ע כב"ל נלב"פרלה לוטאט בת סימונה ז

 ה"תנצב
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  (א' לב דברים" )אמרי פי ותשמע הארץואדברה ינו השמים האז"
שמים הוש. מהשמיםיותר גדולה במדרגה שהוא שה רבינו ודה משבפסוק זה מ "צרור המור"רבי אברהם סבע באומר 

לבטל אפילו אם צריך לשם כך דבריו ע את להאזין ולשמום כך שצריכים ה. ארץ הם נכנעים ומשועבדים לוהו
' כי שם ה"ר אמולכן . ה"שמותיו של הקבהיא וכל התורה כולה . הוא בעל התורהמשה שכל זאת מאחר . תנועתם

זה הכח את האלא כל הצדיקים והנביאים יש להם זאת יכול לעשות  לבדבהוא רק ולא . "להינו-הבו גודל לא ,אקרא
. והם למעלה מהם "עמו' חלק ה"אלא  ת השמיםשישראל אינם תחת ממשלוזאת משום . הבריאה תנועתאת לבטל 

ולכן נקדימון בן גוריון בזכות זה נקדה חמה לוכן . "שמש בגבעון דום"אמר יהושע בכח זה . פי שאין מזל לישראלול
על אמרו וכן . למעלה מן השמיםה לאברהם "הקבשהגביהו ל "חזואמרו  "הבט נא השמימה"אברהם אצל אמר נ

ופצתה ' אם בריאה יברא ה"משה וכן במחלוקת קרח ועדתו גזר . שעמדה לו חמה במלחמת סיחון ועוג ונימשה רב
האזינו השמים "משה ולכן אמר עכשיו . "ותפתח הארץ את פיה"מאמרו מיד האדמה את ועשתה . "אדמה את פיהה

ולכן עתה אני רוצה שתאזינו לי . כמו שהיא רגילה לשמוע. "ותשמע הארץ". כמו שכבר האזנתם לי. "ואדברה
 . ותבטלו תנועותיכם ותעמדו במקומכם בלי תנועה

 

  ( ב' ברים לבד" )כמטר לקחי יערף"

דברים סתם אינם  ,"לקחי", דברים שאני אומר לכםר שלומ" ר לקחיטרף כמיע"שכונת הכתוב  "חזקוני"מסביר ה
גם כך , פירותת מיד אלא רק לאחר זמן שרואים שגדלו הכריבטלים אלא כשם שהמטר יורד ואין הנאתו וטיבו נ

לשון שמשה מדבר בזוית אחרת להבנת הפסוק היא . רק לאחר זמןמיד אלא ת השפעתם ניכראין " יאמרת"ו "לקחי"
כמעשה המטר והטל בארץ  השומעיםבות ייהי רצון שלא ישובו דברי ריקם אלא יעשו פירות בלואומר תפלה 

 . צמיחהמולידה ושמ
 

 (ה' דברים לב" )בניו מומם אל שחת לו"
 תוישחיאף על פי שכי , תייאשומרגיע את ישראל שלא ימשה רבינו ש "נועם אלימלך"רבי אלימלך מליזנסק באומר 

 .שיחטאו לפניו ,ה"קבנקראים בנים לם השכיון  ,םהיפה לזה רק שאין , השבועהמכח ם תולא יכלה אה "הקב
 

  (יב 'דברים לב" )ל נכר-ה׳ בדד ינחנו ואין עמו א"

 כאישון יצרנהו יבוננהו יסבבנהו ישמן ילל ובתהו ימצאהו בארץ מדבר"ם מיהקוד יםהכתוב בפסוקשאמר  אחרי
 (יב 'דברים לב) "אברתו על ישאהו יקחהו כנפיו יפרש ירחף גוזליו על קנו יעיר כנשר"ואמר  (יב 'דברים לב) " עינו

וט יותר היה להחזיר את מן באר ענני כבוד פש, כל כך במדבר לטרוחה "הקבמתעוררת השאלה מדוע צריך היה 
כל הנסים בח ורטדבר שהיה מבטל את הצורך ל, אחר שכל המצרים טבעו בים, מלכיםבו שם כשיש, למצרים לישרא

ל -ה׳ בדד ינחנו ואין עמו א"שאפשר למצוא תירוץ לשאלה בפסוק , "פני דוד"בא "החיד רבינואומר  .והנפלאות
 בחוצה לארץ דומה כמי שאיןכל הדר "ל ש"כי אמרו חז, ארא אחרטסהחוצה לארץ ומקום היא מצרים שאדמת  ,"נכר

 וןכי, "ל נכר-ה׳ בדד ינחנו ואין עמו א"שנאמר מה וזה  אדמת קדשהיא ארץ ישראל לעומת זאת אדמת ,"לו אלוה
. היה צריך את כל הטורח בניסים והנפלאותך כומשום , ה׳ לבדורק , או  מלאךשום שר ל הטילבארץ ישראל אין שש

ומביא את תירוץ ? כך כלארוך  במדבר זמןה את ישראל "צריך לברר מדוע עכב הקב, א"החידרבינו אומר , אך עדיין
הם , הארץ לבא לרשת אתוהם בדרכם יצאו ממצרים בני ישראל כנענים של במדרש שאמרו שלאחר ששמעו ה"חז

ה עכב את בני ישראל במדבר עד שהארץ הצמיחה שוב "לכן הקבו, האילנות כלאת קצצו ועמדו והשחיתו הארץ 
הסיבה ש, (ד 'תהלים קז" )תעו במדבר בישימון דרך" קפסוהעל  "כנסת הגדולה"פירש המזכיר את זה , עצים ופירות

מה וזה . מוצאים ישוב לא היוהיו באים מיד הם שאם  ,"עיר מושב לא מצאו"במדבר היא משום  תעכבוהם הש
 זמןהעיכוב כל לאיחור ולטעם הכלומר . "תנובות שדי ירכיבהו על במותי ארץ ויאכל", בפסוקים שלפנינו שנאמר

מושבחת ומפוארת  ת הארץאיגיעו וימצאו ש "תנובות שדי יאכל"די שהיה כ ,"ירכיבהו על במותי ארץ" , ארוך הזהה
 . מטובה לאכול מפריה ולשבועויוכלו 

 

  (יג' רים לבבד" )וינקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור"

 נאמר. בתורה שבהם הוציא משה לבני ישראל מים מהסלעפעמים הי תשליא שכוונת הכתוב ה" פנים יפות"מבאר ה
 "ודברתם אל הסלע ונתן מימיו"בפעם השניה נאמר ו, (ו 'שמות יז) "והכית בצור ויצאו מים"בפעם הראשונה 

. יצאו בזעףשהמים במדרש ל "אמרו חזסלע אצל הבנחת היו יוצאים המים ש צורשלא כמו באלא , (ח 'במדבר כ)
 לעא קרב לכן הוא לדבש הוא מצד הגבורות האבל , מזבחהגבי  לעקרב הוא נוח לשמים ולבריות והוא שמן הכידוע ו

  .כשמן הטוב תחצור יצאו בנמהאבל , בחינת הגבורהשזו  "ויניקהו דבש מסלע"אמר נ ןלכ, מזבחהגבי 
 

 

 "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 
 02:02-03:02 ת"נוה גן פ" שבת אחים"בית כנסת  ה יוסף בן חמו"בהדרכת ע" דף יומי"שיעור  :"ויזרע יצחק"מדרשת 

 250-0038035: טלפון - להשאלה לבירור פרטים ו
 

 Yossef.Benhamo@gmail.com :ל"או בדוא 552-6238615: טלפוןניתן להפנות לוהערות ות האר

  :לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 .יוסף בנימין בר חביבה, אסתר רבבן חמו אליהו 
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