
 
 

 

 'די שנה                       
 

  
ְזרַ֤  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ " ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ה ׁשְ   )הּו ה' " (בראשית כו' יבים ַוֽ

 

 
 " (דברים ז' יב)עקב תשמעון והיה"

אור אור אור אור מדוע מופיעה בכתוב המילה "והיה"? הלוא לפי חז"ל המילה "והיה" מבטאת שמחה, איזה שמחה יש כאן? ה"
לפי זה ט),  '(תהלים יט" פקודי ה' ישרים משמחי לב" הקדוש מתרץ על פי מה שאומר דוד המלך על התורה "החייםהחייםהחייםהחיים

כלומר השכר הצפוי עקב העיסוק , "עקב תשמעון"תהיה מובן מדוע אמר כתוב "והיה" שהוא לשון שמחה, כי השמחה 
מר וכלב),  '(אבות ד" ששכר מצוה מצוה.. מצוה גוררת מצוה"מה שרמז התנא  זה, ואותך שמחבתורה הוא זה אשר י

 .השמחהשכר של קיום המצוה הוא שה
 

וברך פרי בטנך ופרי אדמתך דגנך ותירשך ויצהרך שגר אלפיך ועשתרת ואהבך וברכך והרבך "
 יג)דברים ז' (" צאנך על האדמה אשר נשבע לאבתיך לתת לך

והכתוב . "דומם", ו"צומח", "חי בלתי מדבר", "חי מדבר"תחלק לארבעה סוגים, מהעולם " הקדוש שאלשיךאלשיךאלשיךאלשיךמסביר ה"
ופרי "אמר  "צומח". ועל ה"וברכך והרבך וברך פרי בטנך" אמר "חי מדבר"אלה. על ה הכל ארבעשלפנינו מברך את 

על "אמר  "דומם". ועל הועשתרות צאנך"שגר אלפיך "אמר  "חי בלתי מדבר". על הדגנך תירושך ויצהרך"אדמתך 
 . חלב ודבש מה שאין כן בכל אדמה זולתההאדמה  אזימבורך  "דומם"הכאשר כי  "האדמה

לפעמים הארץ ש ון, כי"חי בלתי מדבר"ברכת ה פניל "הצומח"ברכת את הקדים " ומסביר שהכתוב אלשיךאלשיךאלשיךאלשיךמוסיף ה"
הכתוב את ברך  ,בהמההולא בשביל באה הברכה להורות שבשבילך וכדי בהמה, הצמחה לאדם בזכות את תוציא 

מבורכת משום שהיא שלך הבהמה גם . ו"אדמתך"היותה משום רך ובמפרי האדמה שאומר גם ו ,להיהאדמה תח
 .עצמןזכות במבורכות לא והן  "צאנך"ו "אלפיך"
 

 (דברים ז' טו) "והסיר ה׳ ממך כל חולי"
מכות של ההעתידה יהיו עשר  בגאולהאת הפסוק על פי מה שאמרו המפרשים ש רבינו החיד"א מבאר ב"נחל קדומים"רבינו החיד"א מבאר ב"נחל קדומים"רבינו החיד"א מבאר ב"נחל קדומים"רבינו החיד"א מבאר ב"נחל קדומים"

אלא שכל מכה שאמנם מכות מצרים לא היו על בני ישראל ז״ל חואמרו . כמה מכותלהם יהיה עוד  נוסףבמצרים, ו
מצרים להומם ולאבדם, ת אל הוהולכת סתלקלמספר רגעים ומיד היתה מ ישראל להיתה באה עמכות מצרים ומכה מ

 . למשך מספר רגעים הם יבואו גם על ישראלשהקב"ה על הגויים, חדשות שיביא הלעתיד במכות כך יהיה גם 
ידעו הם רגעים על ישראל שם במצרים ומספר ל וכבר באהם כי  שוב,ישראל ו על אויב אל אמנם מכות מצרים עצמם

והסיר "זה  יואחר, יבואו לרגע על ישראלשחדשות המכות ה לע רמזמ, "והסיר ה׳ ממך כל חולי"ה שנאמר מו. מה טיבם
בל החדשות. א במכותרק  כרגע, וזהלמשך שכבר היו עליהם  יאחר "הסירמדייק ממה שכתוב "ו, ו"ה׳ ממך כל חולי

  שכבר ידעתם.כיון  טעמת מהם, לא ישימם בך כלל אפילו רגע, שכברואשר ידעת  ,מכות מצרים
 

 " (דברים יא' ט)תאריכו ימים על האדמה ולמען"
יגלו ממנה הם  ,ם לא ישמרו את המצותהשאם בני" שיש חובה לעם ישראל לשמור את המצות, כיון ספורנוספורנוספורנוספורנואומר ה"

  "..ואבדתם מהרה ...ועצר את השמים" באמרוהכתוב כמו שהעיד  "ונושנתם בארץלפני " ,מהרה
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 )כ '(דברים ז "את הצרעה וגם"
הזכיר הכתוב המפורסמים את הנסים נסים מפורסמים, יש נסים נסתרים וש מציין שיש שני סוגים של נסים. י רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

 "הצרעה"מכת הכתוב את זכיר מ עתכ, ו"המסות הגדולות אשר ראו עיניך והאותות והמופתים" שאמרהקודם בפסוק 
שאין בשניהם שנוי כיון ין הגשמים, יבדרך הטבע כעננראה שהם באים  רואהה לעיניכיון ש ,א מהנסים הנסתריםישה

ן יושיעך כנגד אויביך, ולכה' גם בדרך הטבע שלומר  "וגםומה שאמר הכתוב "הם ענין טבעי,  אעולם אלהטבעו של ב
 . בקרבך השוכן' ירא מהאומות אלא מהך לאין ל ,, כלומר"לא תערוץ מפניהם"

 

 כה)דברים ז' (" לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך"
גבי ל )ט 'גזילה או שפסק הרמב"ם (כמ .כבר עבר על לא תחמודהוא חמד אותם האדם בשעה ש" שפנים יפותפנים יפותפנים יפותפנים יפותמסביר ה"

הזהיר הכתוב ) לכן ב 'אבות ד" (עבירה גוררת עבירהש"בשעת חמדה עובר עליו, ואמרו חז"ל ש, "לא תחמוד בית רעך"
וקש בו ייגרום שתר כך אח, ו"ולקחת לך"על גם שתעבור לכך זו תגרום העבירה ה ,שאם תחמודכיון  "לא תחמוד"ש

לה כיון שתתחיל לשקץ בה ימאס בעיניך עד יבתח ,. גם הדרך להתגברות על היצר הרע מדורגתותביא תועבה אל ביתך
 . תעב תתעבנו ויהיה בעיניך חרםש

 

  )ג" (דברים ח' המן ויענך וירעבך ויאכלך את"
שאינו דומה מי שיש כיון שאמרו חז"ל " ,ביומו תן דבר יוםינ" שכוונת הכתוב "וירעבך" היא שהמן חזקוניחזקוניחזקוניחזקונימבאר ה"

" ואומר חזקוניחזקוניחזקוניחזקוני" מביא ה"וירעבךהסבר נוסף ל". " (יומא יח:) לכן זה נחשב כהרעבהלו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו
ם, הם מהצידה שהיתה בידים שבעה להם עוגות שהוציאו ממצרים והיו בעוד שהיהקב"ה היה  מוריד את המן שאם 
אשר לא ידעת " "מן"בו בשביל  יםרגיל םלחם שה יםמניחו היכי ברור שהם לא  ,עמוולט לועליו אפי יםמשגיחו לא הי

 .ךאות הרעיבן הקב"ה לכ "ולא ידעון אבתיך
 

 )ו 'י(דברים  "ישראל נסעו מבארות בני יעקן מוסרה שם מת אהרן ובני"

באו לבני יעקן שנאמר (במדבר לג) ויסעו באו לבני יעקן שנאמר (במדבר לג) ויסעו באו לבני יעקן שנאמר (במדבר לג) ויסעו באו לבני יעקן שנאמר (במדבר לג) ויסעו     ממוסרותממוסרותממוסרותממוסרותועוד וכי מבארות בני יעקן נסעו למוסרה והלא ועוד וכי מבארות בני יעקן נסעו למוסרה והלא ועוד וכי מבארות בני יעקן נסעו למוסרה והלא ועוד וכי מבארות בני יעקן נסעו למוסרה והלא     ????מה ענין זה לכאןמה ענין זה לכאןמה ענין זה לכאןמה ענין זה לכאן""""
אלא אף זו מן אלא אף זו מן אלא אף זו מן אלא אף זו מן     ....ותמצא שמונה מסעות ממוסרה להר ההרותמצא שמונה מסעות ממוסרה להר ההרותמצא שמונה מסעות ממוסרה להר ההרותמצא שמונה מסעות ממוסרה להר ההר    וחשובוחשובוחשובוחשובצא צא צא צא     ....והלא בהר ההר מתוהלא בהר ההר מתוהלא בהר ההר מתוהלא בהר ההר מת    ????ועוד שם מת אהרןועוד שם מת אהרןועוד שם מת אהרןועוד שם מת אהרן    ????ממוסרותממוסרותממוסרותממוסרות
יראתם לכם ממלחמת מלך יראתם לכם ממלחמת מלך יראתם לכם ממלחמת מלך יראתם לכם ממלחמת מלך     ,,,,ונסתלקו ענני כבודונסתלקו ענני כבודונסתלקו ענני כבודונסתלקו ענני כבוד    ,,,,לסוף ארבעים שנהלסוף ארבעים שנהלסוף ארבעים שנהלסוף ארבעים שנה    ,,,,ההרההרההרההרועוד עשיתם זאת כשמת אהרן בהר ועוד עשיתם זאת כשמת אהרן בהר ועוד עשיתם זאת כשמת אהרן בהר ועוד עשיתם זאת כשמת אהרן בהר     ,,,,התוכחההתוכחההתוכחההתוכחה

שם נלחמו בכם בני שם נלחמו בכם בני שם נלחמו בכם בני שם נלחמו בכם בני     ,,,,ומשם למוסרהומשם למוסרהומשם למוסרהומשם למוסרה    ,,,,לאחוריכם שמונה מסעות עד בני יעקןלאחוריכם שמונה מסעות עד בני יעקןלאחוריכם שמונה מסעות עד בני יעקןלאחוריכם שמונה מסעות עד בני יעקן    וחזרתםוחזרתםוחזרתםוחזרתם    ,,,,ש לחזור למצריםש לחזור למצריםש לחזור למצריםש לחזור למצריםונתתם ראונתתם ראונתתם ראונתתם רא    ,,,,ערדערדערדערד
        " (רש"י)" (רש"י)" (רש"י)" (רש"י)ומשם חזרתם הגדגדה הוא חור הגדגדומשם חזרתם הגדגדה הוא חור הגדגדומשם חזרתם הגדגדה הוא חור הגדגדומשם חזרתם הגדגדה הוא חור הגדגד    ,,,,שהחזירו אתכם בדרך חזרתכםשהחזירו אתכם בדרך חזרתכםשהחזירו אתכם בדרך חזרתכםשהחזירו אתכם בדרך חזרתכם    עדעדעדעדלוי והרגו מכם ואתם מהם לוי והרגו מכם ואתם מהם לוי והרגו מכם ואתם מהם לוי והרגו מכם ואתם מהם 

, בארותהרבה שהיו שם משום  "בארות"היה מקום שנקרא  "בני יעקן"ובין  "מוסרה"בין " מלמד אותנו שכלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקרה"
בארות בני "נקרא המקום לכן שותים מאותם הבארות  "בני יעקן"עד שהיו אנשי  "בני יעקן"מ רחוקלא היה המקום ו

ר עברו משם בני שאלפיכך כ ."בני יעקן"היה סמוך ל"בארות" וזה ראיה ש ,"בני יעקן"בארות של כלומר ה "יעקן
חששו שלא לא גם הם ו ,לעשות שם חניהבכדי קצר  היההמסע כי  ,"בארות"בלא עשו חניה הם  ,ישראל בדרכם לארץ

 "בארות"עשו חניה גם בהם  ,אהרן מיראת מלך ערד מותחזרו לאחוריהם אחרי כעת, כאשר הם אבל , מיםיהיה להם 
מסעות בחזרה אבל בהליכה  'חלכן מנה כאן הכתוב  ,מרים במיתתכדרך שפסק  ,פסק הבארתאולי פתאום ם חששו כי ה
דבר רק את הבא להודיע ון שהכתוב כי "מבארות בני יעקן מוסרה ויסעורק ז' מסעות. והכתוב מונה בחזרה רק "היו 

מקום שלא היה  ",מוסרה"וכאשר באו ל ,בהליכה עשומה שלא  ",בארות"שעשו חניה בוהוא שבני ישראל דש המחו
כי אמרו שבזכות ההספד  ,מתהוא כאילו שם  ,את אהרן והספידוהלכו הם  ,ארוהיו יראים מחסרון הב ,בו מים כל צרכם

 בטחו במקום, משום שהם קודם לכןאת אהרן  לבם להספיד אלשלא נתנו היה חטאם, שהם וזה  ,ינצלו מחסרון הבאר
פטירת למרות שלא היה להם לירא מחסרון המים בא ללמדנו  "ויכהן אלעזר בנו תחתיו"הכתוב ". ומה שאומר בארות"

מת מכל מקום זכות בנו אהרן שף ע לפי (ב"ב קטז) וא "בן צדיק כאילו לא מת המעמידכל אמרו חז"ל "הצדיק כי 
 .המים חסרוןלהצילם מ מתקיי

 

 )יב" (דברים יא' להיך דורש אותה תמיד-אשר ה' א ארץ"
יושביה ולדקדק את לפקוד " שמה שהקב"ה דורש את הארץ תמיד הוא כדי דעת זקנים מבעלי התוספותדעת זקנים מבעלי התוספותדעת זקנים מבעלי התוספותדעת זקנים מבעלי התוספותמובא ב"

ונתן מטר ארצכם יתקיים "אז  "...תשמעו שמועוהיה אם כן אמר "ל ,לפי רוב מעשיהם םנדוניכיון שהם  ,במעשיהם
שהיו ישראל  הרי ?כיצד .עתים לטובה עתים לרעה" "להיך בה-תמיד עיני ה' אך גם אמרו חז"ל על הפסוק ", וכ"בעתו

 ,שכבר נגזרה גזרה י אפשרלהוסיף עליהם א, ולבסוף חזרו בהם ,ים מועטיםופסקו להם גשמ ,רשעים גמורים בר"ה
ופסקו  ,בר"ה םהרי שהיו ישראל צדיקים גמורי ?כיצד .עתים לרעה .הקב"ה מוריד אותם לארץ הצריכה להם אלא
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   לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:
 יוסף בנימין בר חביבה.


