
 
 

 

 '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 כז' ב)אותם בשיד ושדת"

(ישעיה " כאבני גיר מנופצותמאמר הנביא "כהכתוב אומר "ושדת אותם בשיד" והוא לא אומר "וסדת אותם בגיר" 
 נומה שאי ,יותר מפני הגשמים מגןשיד שהכתוב אומר שיד כיון שה בחייבחייבחייבחיי רבינורבינורבינורבינו    מסביר. שהגיר חזק מהשידלמרות ), 'כז

 .למען יעמדו ימים רבים "בשידהכתוב "לכן אמר  ,בגשם מוחינמפני שהוא כן בגיר 
 

 ב)דברים כח' ( "והשיגוךכל הברכות האלה  ובאו עליך"
כי וזה ", הםאתה בורח משכאילו ", "והשיגוך", השגהשל "לשון הכתוב על הברכות  אמר" הקדוש, אלשיךאלשיךאלשיךאלשיךלפי ה"

זה קבל פרס, ובעל מנת ללהיך ולא -שהוא אכיון רק לשמוע בקול ה' אתה מתכוון כלומר  "להיך-תשמע בקול ה' א
" לכן נאמר וישיגוך"אחריך להשיג אותך הרודף וטובו, והברכות ידמו לרודף העולם הזה לבורח מברכות אתה דומה 

  לשון השגה בברכות. 
 

 דברים כח' ג)(דה" שב הרוך אתביר ובע האת"ברוך 
 תזה נאמרעל התבואה והפירות, הלא  דההשלתוצאת הכוונה היא  , אם"תה בשדהברוך א"סוב הברכה ימה תברור  אל

אין זה מדרכה של , ו"ברוך טנאך ומשארתך", "מתך ופרי בהמתךאד פרי ךברו"בפסוקים הבאים, ברכה מפורשת 
 טהוסגמרא (ב ולמה שאמר " שהכתוב מכווןתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהר כלל ואחר כך את הפרטים שבכלל. מתרץ ה"מולהתורה 

ברכתם, את מעים ם ושוכהניה בעיר ועומדים לפנינמצאים כהנים, שברכתם חלה רק על אלה שהרכת ין בי) לענ:לח
דת ימכי בשדה, יען  הל גם בעת שתהיוברכת ה' תח. בא הכתוב כאן לומר שעל אלה שבשדותהברכה אינה חלה אבל 

  ם.ובכל מקהיא  היום מוגבל, ושרופסת מקוברכת שמים אינה ת
 

 "ובאו עליך כל הקללות הלה והשיגוך" (דברים כח' טו)
? ובכלל שנאמר בקללות שבפרשת בחקותיפי לא נאמרו נחמות בקללות האלו כ" הקדוש שואל מדוע אור החייםאור החייםאור החייםאור החייםה"

? ומתרץ שכפילות הקללות בפרשת בחקותי ואמרנקללות שבספיק מלא צריך להבין מדוע נכפלו כאן הקללות? מדוע 
נאמרו בלשון רבים, מתחילתם ועד סופם, הם ישראל, שכן  לכללללות שבפרשת בחקותי נאמרו שק נובעת מהעובדה

קללות הבאו כן חלק המרשיע, להקפיד על קב"ה לא יה, מעשיהםאת מקום לומר שאם חלק מישראל ייטיבו היה ו
. כעת ניתן להבין מדוע לא נאמרו פסוקי נחמה בקללות אלו, כיון שהנחמה האמורים בפרשה זו ונאמרו בלשון יחיד

ברית אבותם, גם יזכור את להם  ושיזכורלא יעזבם לכלותם, הקב"ה הבטיח שלכלל ישראל, כי  ןשהות בקללנאמרת רק 
יט)  'כטרים דבבפרשת נצבים (ראינו ם, אש תאכלם עד עולם, וכן רשיעיהיחידים מכאשר שאין כן  מה. הארץלהם את 

שם הכתוב פסוקי נחמה. גם , ולא הזכיר "ומחה ה' את שמו"אמר נשבט  וארשעת משפחה אחת כתוב את כשהזכיר ה
דבר הכתוב בפרשה זו מיחידים מישראל, ואל יקשה בעיניך מה ששמטרתם היא ה ,בפרשה זוות בקללות האמורכאן, 

ם יקדהש יאחרון ש, כי"והתמכרתם" ",להאביד אתכם, ""ונשארתם מתי מספר"רבים, כמו (פסוק סב)  בלשוןלפעמים 
כתוב שעל רבים שביחידים הן בלשון רבים, כי הדבר מובסיים את כל הדיבור להכתוב לדבר בלשון יחיד, לא הקפיד 

 .לשון יחידב "לאויבךראיה היא ממה שאמר הכתוב ", והמדבר
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 דברים כו' ו)( "עלינו עבודה קשה ויענונו ויתנווירעו אותנו המצרים "
הלוא בכך הם קיימו את על כך ששעבדו את ישראל, ששואל מדוע נענשו המצרים  הרמב"םהרמב"םהרמב"םהרמב"םישנה קושיה חזקה של 

נם הקב"ה גזר על משא הרמב"םהרמב"םהרמב"םהרמב"םותירץ ? )בראשית טו' יג" (ועבדום וענו אותםגזרתו של הקב"ה שאמר לאברהם "
 תבלו על עצמם לקיים אאך הוא לא קבע שזה יהיה במצרים, והמצרים נענשו על זה שהם ק ,ישראל גלות ועבדות

אף אחד לא ירצה כי אזי הגזרה לא תחול, יענש ית גזרת ה' ואומר שאם כל מי שיקיים א הראב״דהראב״דהראב״דהראב״דשה עליו קמהגזרה. 
האומות  כלבאמת להראשון הוא שירוץ תהתירוצים.  שלשה "א"א"א"אהחידהחידהחידהחידיא רבינו במעל קושיית הראב"ד לקיים  את הגזרה. 

הצדיק  יוסףלפי כ, היו כפויי טובההם על שזה היה ים לקו המצרגם למצרים, ומה ש, ישראלאת לשעבד  מותר ההי
אם  אבל. לקולכן הם ו, ן גדולוזה נחשב להם עודבר , עבדיו היוכולם החיה אותם הציל אותם וה מלך עליהם והיש
בדו את ישראל, שע ריםהמצהתירוץ השלישי הוא שכאשר  .לא היו לוקיםמשעבדת את ישראל הם אומה אחרת תה הי

כי אם הם היו משעבדים את ישראל בגלל  ,"ועבדום וענו אותםשאמר " ,ה' גזרתהם לא עשו זאת על מנת לקיים את 
את לקיים על מנת  לאו, בשאט בנפש ,קאולענותם דולא שכוונת המצרים היתה א, לא היו לוקיםהמטרה הזאת הם 

למושיען ירה "לו" היא מואמרו חז"ל שכוונתם בא )שמות א' י" (נתחכמה לו הבה"לא שאמרו ולא עוד א, מאמר ה׳
כאשר באו משה ואהרן תירוץ שלישי הוא שגם אם המצרים שעבדו את ישראל הרי ש .המצרים לקו כןול, של ישראל

ם אמרבהוסיפו לשעבדם המצרים סרבו לשלחם ולא עוד אלא שהם , ו את ישראלשלחלבקש מהמצרים שי בדבר ה׳
ומר ששלוש התירוצים הללו רמוזים או החיד"אהחיד"אהחיד"אהחיד"אמוסיף רבינו  .לקוהם זה הדבר ה לעו, )ט 'שמות ה" (העבודה תכבד"

 עבדיו והיורבה מיוסף הצדיק קבלו טובה המצרים ש"  כוונתו היא וירעו אותנו המצריםבכתוב שלפנינו. מה שכתוב "
 ו" בא לומר שהמצרים לא התכוונויענונומה שכתוב "ו. משום הכרת הטוב יעקבשעבד את בני נאסרו להם וקא ודו

עלינו  ויתנומה שכתוב "ו. דים ללקותיתעהם ולכן , םלענותלא כוונתם היתה א, 'גזרת האת לקיים בשעבוד ישראל 
אמרו  םתברשעם יר, המצםיאת בני ישראל ממצר להוציאאת משה ואהרן כאשר שלח ה׳ ל כך שעמרמז , "עבודה קשה

 . עונשים קשיםביענש הלוזה מה שגרם למצרים , "תכבד העבודה"
 

  יב)דברים כו' (" שנת המעשרמעשר תבואתך בשנה השלישת  כל כי תכלה לעשר את"
ר נוסף בא הסמבי "יפותיפותיפותיפות    יםיםיםיםפנפנפנפנ"? אמנם רש"י מבאר את כוונת הכתוב אך המדוע נקראת השנה השלישית "שנת המעשר"

ניתן לתת את כולו  "מעשר ראשוןהנהוגים בשנה הזו. את ה" מעשר עני""שיש הבדל בין "מעשר ראשון" לואומר 
לעני ת את כל המעשר תלהנותן  רשות ביד אין "מעשר עני"באבל  .ותןנה של אהנאה היהשטובת לאיש אחד, כיון 

את לכל אחד  , הוא נותןאינו יודע כמה עניים יבואוהאדם , וכיון שכל הענייםהזכות היא של אלא הבא אליו, ראשון ה
היה חוזר ונותן וכך אצלו  השאר נשארו ,)ה 'חפאה (" אין פוחתין לעני בגורן מחצי הקב"ו שאמרו חז"ל חלקו, כמ

 .כל השנהבמשך שנתינת המעשר היא  "שנת המעשר" תא נקראיה ןלכ .כל השנהבמשך לעניים אלו או לעניים אחרים, 
 

 )יזכו' דברים " (האמירך' וה ...האמרת היום' ה את"
מובאים מספר הסברים לביטויים  דעת זקנים מבעלי התוספותחריגים וב"האמרת", "האמירך" הם ביטויים  דברי הכתוב

 :בעולם שנאמר אחת חטיבהוני אתם עשית :להם הקב"ה לישראל אמרו חז"ל בגמרא "מראראשית מובא מה ש .אלו
 "'ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ'שנאמר  ,בעולם אחת חטיבה אתכםואני אעשה  ,'להינו ה' אחד-שמע ישראל ה' א'
אותו באל אחר ואף  םאנו מעבירי שאין ה"בקו לכבר נשבענ". הסבר נוסף הוא על פי מה שנאמר בגמרא רכות ו.)ב(

 ,תמורה וחלוף לשוןהוא מ "האמרת"לפי זה הביטוי  )גיטין נז:( "הוא נשבע לנו שאין מעביר אותנו באומה אחרת
כל את החליף בתמורה גם הקב"ה  ",האמירך' וה" ,ה"קבהחלפת כל האלהות ובחרת ב , דהיינו"האמרת"אתה כלומר 

את  םשמחליפי )תהלים צד' ד" (יתאמרו כל פועלי און"ודומה לו . לו לעם סגולה להיותךהאומות שבעולם ובחר בך 
גבהות של  לשוןוענף שהוא  "אמיר"שון מל"האמרת" היא המילה חרת היא שהבנה א. דבריהם ואינם עומדים בדבורם

הגבהת כלומר  "האמרת' את ה"אן ככוונת הכתוב ו )ו 'יזישעיה " (שנים שלשה גרגרים בראש אמיר" הנביאמו שאמר כ
 "יתאמרו כל פועלי און"הכתוב כוונת לפי זה  האומותעל כל מך אות הגביה "האמירך' וה" ,על כל אלהיםאותו 

שכן  "המלכתל" "האמרת" אתמתרגם תרגום ירושלמי התרוץ נוסף מובא שב. םמרוב גסות שבה םעצמאת  םשמגביהי
ליך אותך העולם גם הקב"ה ימכל ל . והכוונה היא אתה המלכת את הקב"ה כמלך עערבי קורין למלך אמיר בלשון

 כאומה השלטת בכל העולם.
 

 )ט' כזדברים ( "משה והכהנים הלוים וידבר"
משיב ה"ספורנו" ? , דבר שאין הוא עושה בדרך כללאת הכהנים והלוים ,בדבריו אל ישראלכאן, מדוע משתף משה 

מוטל על הכהנים שהיות  ,העיון בתורהאת ישראל בנושא להזהיר אשר הוא בא ככאן,  הכהניםאת שתף עמו שמשה מ
   )דברים לג' י" (משפטיך ליעקב יורוולמדנו זאת ממה שנאמר "דעת את העם ללמד 
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