
 
 

 

 'די שנה                       
 

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

 

 
 כ)דברים טז' (" יך נתן לךקל-אה' צדק צדק תרדף למען תחיה וירשת את הארץ אשר "

וירשת את הארץ", מצד שני אומר הכתוב לשון , לכאורה, יש בפסוק סתירה, מצד אחד אומר הכתוב לשון של "ירושה"
 ,יש לה הפסק "מתנהש" ".ירושה"ל "מתנה"בין יש הבדל ) .(בבא בתרא קלגשל "מתנה", "אשר אני נותן". ולפי חז"ל 

, והיא אין הפסק "ירושהול", "אני נותן לך לא בתורת ירושה כי אם בתורת מתנה ואחריך לפלוני'ויכול אדם לומר 
אם תרדוף לעשות דין אמת, הרי  "צדק צדק תרדוף" הקדוש את הכתוב: "אלשיךאלשיךאלשיךאלשיך, מבאר ה". על דרך זהנשארת עולמית

. "למען תחיה"חשב לך לצדקה הנותנת חיים לעושיה וזהו הדבר ישומה היא ההטבה? היטיב איטיב עמך, שבתמורה 
אלא שתזכה , "אשר אני נותן לך, שנאמר: "שיש לה הפסק" מתנה"תהיה לך בתורת רק שהארץ לא שעוד אוסיף לך ו

ותן לך להיך נ-אשר ה' אכלומר הארץ  ".וירשת את הארץ: "אמר", שנירושה שאין לה הפסק"עשה יתשה"מתנה" 
 ". ירושה", תהיה לך בתורת "מתנה"בתורת 

 

 )ח" (דברים יח' כחלק יאכלו לבד ממכריו על האבות חלק"
    כגוןכגוןכגוןכגוןיכול אף בדברים הבאים שלא מחמת הרגל יכול אף בדברים הבאים שלא מחמת הרגל יכול אף בדברים הבאים שלא מחמת הרגל יכול אף בדברים הבאים שלא מחמת הרגל     ....ובבשר שעירי חטאותובבשר שעירי חטאותובבשר שעירי חטאותובבשר שעירי חטאות    ,,,,בעורותבעורותבעורותבעורות    םםםםכחלק יאכלו, מלמד שחולקיכחלק יאכלו, מלמד שחולקיכחלק יאכלו, מלמד שחולקיכחלק יאכלו, מלמד שחולקי    חלקחלקחלקחלק""""

, , , , ושמואלושמואלושמואלושמואלחוץ ממה שמכרו האבות בימי דוד חוץ ממה שמכרו האבות בימי דוד חוץ ממה שמכרו האבות בימי דוד חוץ ממה שמכרו האבות בימי דוד     ''''האבותהאבותהאבותהאבותלבד ממכריו על לבד ממכריו על לבד ממכריו על לבד ממכריו על למוד לומר 'למוד לומר 'למוד לומר 'למוד לומר 'תתתת    ????תמידין ומוספי שבת ונדרים ונדבותתמידין ומוספי שבת ונדרים ונדבותתמידין ומוספי שבת ונדרים ונדבותתמידין ומוספי שבת ונדרים ונדבות
        "  (רש"י)"  (רש"י)"  (רש"י)"  (רש"י)שנקבעו המשמרות ומכרו זה לזה טול אתה שבתך ואני אטול שבתישנקבעו המשמרות ומכרו זה לזה טול אתה שבתך ואני אטול שבתישנקבעו המשמרות ומכרו זה לזה טול אתה שבתך ואני אטול שבתישנקבעו המשמרות ומכרו זה לזה טול אתה שבתך ואני אטול שבתי

חלק " םואוכלי ,בכל הנתון להם םכאחד זוכי, לכאורה, אם הזכות של כל הכוהנים שווה, וכולם רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיישואל 
המשמרות ושיהיו  ,למשמרותהכוהנים  לחלק את ,וגדולי עולם שהיו בימי דוד ושלמה האבותמדוע ראו צורך, , "כחלק

קבוצת כוהנים מה קראו לכל לו "?טול אתה שבתך ואני שבתיכל משמר לחברו "ואומר  ,בכל שבוע ושבוע ותמתחלפ
אי די כך שעד כ ,משמרות קבועות עשרים וארבעמה חלקו אותם ל לשםו "?משמר" בשםבכל שבוע ושבוע העובדים 

 ? ןיועניבשום צד  אפשר להעביר לשום משמר
כשם שיש שמטרת מנגנון עבודת הכוהנים בבית המקדש היתה לחקות עבודת המלאכים בשמי מרום.  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימתרץ 

 ועבדשיהנים למשמרות וחלקו האבות את הכ ך"ה, כהקבאת  םומקלסי םעובדיששרת  למעלה משמרות של מלאכי
עשרים וארבעה מלאכים  מהןכל אחת במשמרות כנגד שלש כתות של מעלה שעשרים וארבעה ו תקנהם עבודתם, את 

מו כ ,חלילה םחוזריות מתחלפהמשמרות היו  ם.קבועיהם שלמעלה  מוקבועות, כהיו המשמרות ו ).ספר הבהיר(
משמרת את ה םהיו מברכיגם הברכה שו .אומרים שירה והולכים להםשהקב"ה בורא כל יום כת של מלאכים שבמרום 
מעלה  אכילאצל מן שו, כי"הוא ישכין ביניכם שלום ורעות ,מי ששכן שמו בבית הזההיא " תהיוצאמשמרת הוהנכנסת 

יעוצה העצה היא המשמרות  תחלוקרואים ש. ורעותאהבה שלום יש ביניהם אלא  ,שנאהולא קנאה לא אין ביניהם 
 . חכמה נפלאהבונה ידועה ווה בכתנעשו ,מהאבות שבימי דוד ושלמה

 

 " (דברים כא' ח)לעמך כפר"
ו שאמרו כמ, בדם שופכו" שכוונת זקני העיר בתפילתם "כפר לעמך" היא שאתה תכפר על הנרצח ספורנוספורנוספורנוספורנומבאר ה"

יכופר בדיני ", שהדם להם הדם ונכפרוהורגים אותו. " תחייב הריגה לסטים באים עליוהמי שש) לז: ז"ל (סנהדריןח
  . כפר מאליוו שמתן שיראה כמבאופ "בדם שופכו"שמים 
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  " (דברים טז' יח)שופטים ושוטרים תתן לך"
שפוט את עצמו לאדם הלרמוז שצריך שמה שאומר הכתוב "תתן לך" בא  ר"ר"ר"ר"רבי אברהם סבע ב"צרור המורבי אברהם סבע ב"צרור המורבי אברהם סבע ב"צרור המורבי אברהם סבע ב"צרור המואומר 

  ?האחרים. אבל מי שלא ישפוט את עצמו איך ישפוט לאחריםאת יוכל לשפוט ר כך לה. ואחיבתח
פי . כ" (סנהדרין יח.)קשט את אחרים ר כךקשט את עצמך ואח" (צפניה ב' א) "התקוששו וקושוכונת הכתוב "זו 

או למחר וואמר להם שיב באותו הענייןובאו לפניו לדין שמספרת הגמרא על הדיין שהיה לו בביתו עץ המזיק לרבים, 
כל דיינא דמפקין מיניה ממונא בדינא ו חז"ל "ועל זה אמראת העץ שבביתו. לך וקצץ בינתיים הדיין ה ,הדיןאת לשמוע 

האחרים. גם את ומיד תוכל לשפוט , לומר לעצמך"לך" כ. "ן לךשופטים ושוטרים תת". לכן אמר כאן "לאו דיינא הוא
 ."ושפטו את העם משפט צדקשנאמר "

 

 ו)דברים יז' ( "פי שנים עדים או שלשה עדים יומת המת על"
ל יאמר עועצמו את יתיר הוא ו "התראה" הוא שעובר העבירה צריך "יומת המתהכתוב " פשט" שפנים יפותפנים יפותפנים יפותפנים יפותמסביר ה"

דה ימ"העונש מכפר בוגם  גד מידה"דה כנימ"משלם וא שהקב"ה והטעם הואני יודע שזו עבירה. כן אני עושה,  נתמ
 מתירהוא שף על פי א ,העבירהאת הנאה בחיבת העבירה, וכיון שגבר עליו יצרו לעשות הדת יממידה" ונבדקת כנגד 

 ". דהימדה כנגד ימ" ,חביבה עליו העבירה עד מות, לכך עונשו במיתהמשום שעצמו למיתה את 
בדיני נפשות שלרמז ) בא טו 'יט" (דברים שני עדים"על פי ב וממון כתגם לעניין עדות ו "שנים עדיםמה שכתוב כאן "ו

שמות " (והועד בבעליוכמו שכתוב "לשון עדים בהתראה כי מצאנו שהכתוב קורא לבו,  םמתריששני עדים דרוש שיהיו 
עדות השנייה היא , ו"התראהבעצם "א ישה "עדותעדויות אחת "מדבר על שתי לשון שנים שכתוב ב המ, ו)כט 'כא
 ית הדין. בב

 

 (דברים יח' יג) "להיך-תמים תהיה עם ה׳ א"
רבינו החיד"א ב"נחל רבינו החיד"א ב"נחל רבינו החיד"א ב"נחל רבינו החיד"א ב"נחל (תיו רבתי). אומר גדולה נכתבת בספר התורה כאות  "תמיםהמילה "׳ של לפי המסורה האות ת

ת׳ האות  ן, לכ(קידושין מ:) תלמוד שמביא ליד מעשההגדול שרמז שדבר זה מרמז על מה שאמרו חז"ל מ קדומים"קדומים"קדומים"קדומים"
לתורה, כמו  תרמז" הממים" המילה תנשאראם מורידים מה"תמים" את האות ת' (קפד ראשו) תלמוד גדול, הגדולה כי 

מקום ה לתמיד אהולכים כמו שהמים שכיון , והתורה נמשלה למים )א 'ישעיה נה" (הוי כל צמא לכו למים"שנאמר 
מרוז  שולט. וזההרע ר צאין יהוא משום שעליהם לא תמצא תורת אמת כי אם בנמוכי רוח, והטעם כ ,תורהנמוך, גם הה

נמוך, מקום המים שהולכים להדומה לתורה לכו ל ",לכו למים"גימטריא ס״מ ששלט בו, בא "צמ צמא", הוי כלבכתוב "
 וה ובזה תנצלו. וכלומר תלמדו תורה בענ

 

  )י 'כ" (דברים אליה לשלום וקראת"
מובא ב"דעת זקנים מבעלי התוספות" שעניין השלום הוא ערך בסיסי ויסודי בעבודת ה', והשלום כל כך גדול בעיני 

" (בראשית יח' יב) ואמר לאברהם ששרה אמרה "ואני ואדוני זקן"אמרה שרה ר שאשינה כבעצמו הקב"ה הקב"ה עד ש
אביך צוה לפני "יוסף על מנת להסביר את דברי אחי שפך ניו כמה דו םשברינ םכמה קולמוסיו זקנתי" (בראשית יח' יג)

מפני זאת, אלא שהאחים אמרו זאת וה צי יעקבשאכן נו אלא מצכאשר  " (בראשית נ' טז)מותו לאמר כה תאמרון ליוסף
אמרו חז"ל שמותר לשאול ועוד  ".שמונה עשרהבתפילת "וכן  "שלוםברכה "במת ייתהנים מסווגם ברכת כ. השלום

 "שלום עליך וברכה טובה"לו  מרו צריך לכפול לו לשלום ולויגם המקדים שלום לחבר .דרכי שלום מפניבשלום הגוי, 
צריך להחזיר לו  ,בשלום ם אותותקדאשר כמר כלו " (תהלים כא' ד)ברכות טוב תקדמנוכי המקור לכך הוא הכתוב "ו

שאין (ברכות יז.)  "עכו"ם בשוק לולשלום ואפי אדםמימי לא הקדימני "יוחנן  יבאמר ר ןולכ .ברכה טובה ,ברכת טוב
הייתי צריך שלום אני יקדים לי שלום משום שאם הוא הקדמתי לו אבל אני  ,שלום יוגם ליקדהולכל כך דרך למהר 

בהן גזל מפני דרכי מציאת חרש שוטה וקטן יש חז"ל ש"עוד אמרו  גוי.שלום ל םכופלי איןהלוא ושלום את הלכפול לו 
בירך הקב"ה את עמו בשלום  ןולכ(גיטין נט:)  "ישראל מפני דרכי שלום ענייעניי עכו"ם עם  םמפרנסי"וכן  "שלום

 " (תהלים כט' יא)ה' יברך את עמו בשלום"שנאמר 
 

  " (דברים כ' יט)האדם עץ השדה כי"
רעב וצמא כאנשי רעב וצמא כאנשי רעב וצמא כאנשי רעב וצמא כאנשי     סוריסוריסוריסוריייייביביביבילהתייסר להתייסר להתייסר להתייסר     ,,,,מפניךמפניךמפניךמפניך    כנס בתוך המצורכנס בתוך המצורכנס בתוך המצורכנס בתוך המצוריייישמא האדם עץ השדה להשמא האדם עץ השדה להשמא האדם עץ השדה להשמא האדם עץ השדה לה    ,,,,הרי כי משמש בלשון דלמאהרי כי משמש בלשון דלמאהרי כי משמש בלשון דלמאהרי כי משמש בלשון דלמא""""

        ))))רש"ירש"ירש"ירש"י? " (? " (? " (? " (למה תשחיתנולמה תשחיתנולמה תשחיתנולמה תשחיתנו    ,,,,העירהעירהעירהעיר
המצור  בתוךכנס יאתה חושב שעץ השדה מנהגו להכלומר האם  ה,בתמיה" אומר שדברי רש"י אלו נאמרים חזקוניחזקוניחזקוניחזקוניה"

אנשי את מו סורי רעב וצמא כיביאת העץ יסר ליתו וות אולך רשות לכרעד כדי כך שתחשוב שיש  ?מפניך כמו האדם
 ? למה תשחיתנוואינך חושב כך, אם כך כן ן הדבר ומאחר שאי ?במצורהעיר שבני החיל מרעיבים אותם 
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 Yossef.Benhamo@gmail.com או בדוא"ל: 052-3268315טלפון: ניתן להפנות לוהערות ות האר

   לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:
 יוסף בנימין בר חביבה.


