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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

 

 
 ( א' דברים א) ""בין פארן ובין תפל ולבן וחצרת

"אמר רבי יוחנן: חזרנו על כל המקרא ולא מצאנו מקום ששמו 'תופל' ו'לבן', אלא הוכיחם על הדברים שתפלו על המן 
 קצה בלחם הקלוקל' )במדבר כא' ה( ועל מה שעשו במדבר פארן עם המרגלים" )רש"י( שהוא לבן שאמרו 'ונפשנו 

רומז על " תפל ולבן"רומז על חטא המרגלים שהיה במדבר פארן, ו" פארן"" שלפי פירוש רש"י ש"כלי יקראומר ה
משה,  הזכיר לא מה שבני ישראל תפלו על המן, הרי שאין משמעות למילים "בין" "ובין" בפסוק. גם לא ברור מדוע

 ?לב( 'קו תהלים)" ויקציפו על מי מריבה וירע למשה בעבורםו שכתוב "כמ" מי מריבהשל " ןיעני, את הלפחות ברמז
היה מעשה  "פארן"ב כי" משה מרמז לישראל על החטא ב"מי מריבה", ובין" "בין" לשון, מתרץ ה"כלי יקר", שבאלא

 נין שביבזמן שה( ו 'במדבר כא) "קצה בלחם הקלוקל ונפשינו" וינו שתפלו על המן ואמריענ "תופל"ו ,המרגלים
לו אך בזמן היא קדמו  המרגליםי חטא אחר המחלוקת קרח נכתב". אמנם מי מריבהשל " ןיניקרה עהחטאים הללו 

 " מחצירות ויחנו במדבר פארן ויסעו" בושהיה בחצירות וכת קרח מחלוקתכנגד  זה "וחצירות" י פירש"שהרי רש

שהקציפו על  מרגלים שבפארן ובין מעשה תופל היה מהה מעשה שביןיוצא  טז( ומשם נשלחו המרגלים 'יב במדבר)
. אך מדוע תוך רמזב וזהו רמז ,אלושני חטאים  המעשה שעשיתם ביןאת  כרויזלהם משה ' מרוא לויכא, ומי מריבה

 לו יאמרומי מריבה, הוא פחד שמא לפי שגם משה חטא בהזכיר משה את עניין "מי מריבה" ברז בתוך רמז? אלא, 
עיקר זה שאחריו. כי מהם ניתן לראות שובלו  קודםחטא הב זהה חטאאת ה הבליעהוא  על כןמבין עיניך"  טול קורה"

למה " אמרתם "תופל"ד( וב 'ידבמדבר ) "נתנה ראש ונשובה מצרימה" אמרתם "פארן"כי בישראל.  םעהחטא תלוי ב
ראיה כאן הה( מ 'כבמדבר ) "ולמה העליתני ממצרים" אמרתם "מי מריבה"ה( וכן ב 'כא במדבר) "העליתנו ממצרים

 .  באשמתכם הואהם, חטא שנעשה ביניה שגםאים המאוחר מריחד עם החטא  קודםהחטא וה ,שעבירה גוררת עבירה
 

 (כו' דברים א) "ולא אביתם לעלות"
שבצעד הזה ש"לא אביתם לעלות" גיליתם את רשעכם שמטרת השליחות לא  " אומר כאן משה לישראלספורנולפי ה"

היתה כדי לבחור מאיזה צד מהארץ יותר טוב להיכנס, כפי שחשבתי כאשר אמרתם לשלוח מרגלים אבל כוונתכם 
, שיתננה 'האמיתית בשליחת המרגלים היתה לראות האם תוכלו לכבוש את הארץ, וזה מראה שאתם לא מאמינים בה

 ולכן כאשר אמרו המרגלים שהעם חזק, לא אביתם לעלות.  לכם,
 

 "בשנאת ה' אתנו הוציאנו מארץ מצרים" )דברים א' כז(

"הוצאתו לשנאה היתה, משל למלך בשר ודם שהיו לו שני בנים ויש לו שתי שדות אחת של שקיא ואחת של בעל, למי 
רץ מצרים של שקיא היא שנילוס עולה ומשקה אותה, שהוא אוהב נותן של שקיא, ולמי שהוא שונא נותן לו של בעל. א

 וארץ כנען של בעל, והוציאנו ממצרים לתת לנו את ארץ כנען" )רש"י( 
" ש"שדה הבעל" פחותה מ"שדה של שקיא", משום ש"שדה של בעל" טוענת פירות רק במי גשמים חזקונימסביר ה"

 ינה פוסקת מלתת פירות שהרי משקים אותה תמיד.וכשאין גשמים היא פוסקת מלתת פירות, אבל "שדה של שקיא" א
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 ובכללם:"נר ה' נשמת אדם" העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל 
 הרה"ג אליהו דרעי זצ"ל בן סוליקה נלב"ע כג' אייר תשע"ו

   יוסף בנימין בר חביבה ז"ל נלב"ע יט' מרחשון תשפ"ב
 לואיזה בן חמו בת סימונה ז"ל נלב"ע יט' אדר א' תשפ"ב 

 תנצב"ה
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 (דברים א' ב)"אחד עשר יום מחורב דרך הר שעיר" 

 .י משה מוכיח את ישראל על שגרמו לאחר את זמן ביאתם לארץ ישראל ארבעים שנה"לפי רש
" שיש כאן תוכחה נוספת, כי לולא חטאו ישראל הם היו יכולים להיכנס לארץ "דרך הר שעיר" פנים יפותמוסיף ה"

כיון שכתוב "אז נבהלו אלופי אדום" )שמות טו' טו( ובזה היתה מתקיימת ברכות , מונע זאת מהם ומלך אדום לא היה
כי קדש היתה סמוכה , כלומר הם היו יכולים להיכנס לאחר אחד עשר יום דרך הר שעיר, יצחק "ואת אחיך תעבוד"

לך אדום "פן בחרב אצא ואמר מ, לגבול ארץ ישראל. אבל כיון שחטאו התקיים מה שכתוב "והיה כאשר תריד"
ומשם הסבו את הר שעיר כדכתיב "ונסב את הר שעיר ימים , והוצרכו לסבוב את הר שעיר עד שבאו לקדש, לקראתך"

 רבים" )דברים ב' א(
 

 )דברים א' ה( "הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר"

 )דברים א' ו( "להינו דיבר אלינו בחורב לאמר-ה׳ א"
רבינו החיד"א ". לכאורה לא ברור הקשר בין הפסוק הראשון לשני, גם לא ברור מדוע נאמרה בשניהם המילה "לאמור

את תירוצו של הרב יוסף קונקי לשאלת הרשב"א ששואל מדוע נענשו בני ישראל? הלוא אמרו  מביא ב"ראש דוד"
חז"ל על הפסוק "ויתיצבו התחתית ההר" )שמות יט' ( שהקב"ה "כפה עליהם הר כגיגית" ועל זה אמרו חז"ל "מכאן 

 ס. כיון שקיבלו את התורה מאונ, מודעא רבא לאורייתא"
וכיון שהם התרצו במתנת הארץ בטלה , והתירוץ הוא שהארץ נתנה להם בתנאי שישמרו את חוקיו ותורתיו ינצורו

טענת "מודעא רבא לאורייתא". לפי זה מסביר רבינו החיד"א שמה שאמר משה "בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה 
, תורה בגלל האמירה שהיו אומרים ישראלהכוונה היא שרצה משה לבאר להם את ה ,באר את התורה הזאת לאמר"

 לכן נאמר "לאמר". 
כלומר מה , "בחורב לאמר" ,דיבור הוא בלשון קשה ,להינו דיבר אלינו"-אהיא אותה האמירה? הם אמרו " ה׳  ומה

שם אמר לנו: "אם מקבלים אתם את התורה מוטב, ואם לאו שם תהא , שכפה עלינו את הר סיני בחורב, "לאמר"
וכיון שקבלת התורה היתה באונס, הרי שיש לנו מודעא רבא. ובא משה להסיר את טעותם שיבינו שהדבר  ,קבורתכם"

אבל לאחר שהם מקבלים את מתנת ארץ אין כבר טענת "מודעא רבא" כיון שעל , אולי נכון אם לא היתה מתנת הארץ
כלומר די כבר עם . שבת בהר הזה"והיינו מה שאמר להם "רב לכם . מנת כן ניתנה להם הארץ, בעבור ישמרו חקיו

 . ומעתה אין תוקף לטענת "מודעא רבא", "פנו וסעו לכם... ראה נתתי לפניכם את הארץ", טענת ההר שאתם אנוסים
 

 (דברים א' יז)להים הוא" -"לא תגורו מפני איש כי המשפט לא

יש", שלא להטות משפט אדם " הקדוש מסביר את הקשר בין שני חלקי הפסוק ואומר "לא תגורו מפני אאלשיךה"
ומסביר זאת על פי הכתוב "כי לא  .להים הוא"-כי אם כן תטה את המשפט דע כי "המשפט לא, מאימת האדם שכנגדו
כי אם הקב"ה גזר בראש השנה לתת לראובן מאה שקלים ולשמעון מאתים  (דברי הימים ב יט' ו)לאדם תשפטו כי לה'" 

ועל כן הקב"ה שהוא , ולפי האמת שמעון פטור, ובן תבע את שמעון במאה שקליםוהיה ביניהם דין ודברים ורא, שקלים
מאתיים שקלים. אבל , שופט כל הארץ דן אותו לפטור ונתן לנתבע, שמעון, את קצבתו אשר קצב עליו מראשית השנה

פטו של הקב"ה הטה את הדין וחייב את שמעון לשלם לראובן מאה שקלים, יוצא שבדין הזה הדיין סותר את מש, הדיין
אשר פטר את שמעון מתשלום, וכעת אחר ששמעון ישלם לראובן את מאת השקלים, כפי שפסק הדיין, הדבר יחייב 

ומצד שני הדבר , את הקב"ה מצד אחד להשלים לשמעון את מאה השקלים החסרים ולהשלים לו את קצבתו אשר קצב
בר לקצבה שנקצבה לו בראש השנה ובזה יחזור יאלץ את הקב"ה למצא "לקחת" מראובן את מאת השקלים שהם מע

 . הדין כפי אשר דן הקב"ה
ומחסיר , הקב"ה ימלא את החיסרון שנגזל בדין, כי מצד האדם. שהדיין לא דן את האדם אלא הוא דן את הקב"ה, יוצא

להים -כי המשפט לאוזו כוונת הכתוב ". להים כאילו אותו הם דנים-כך שהמשפט הוא לא. זאת מהלוקח שלא כדין
יוצא בשבילו כביכול אתה , ואם כן האיש אשר תגור ממנו ותבוא בגלל זה להטות משפט ולזכותו שלא כדין, הוא"

או מאדם, ואז תגרום להטות משפט , ואם כן ממי ראוי יותר תגור מהקב"ה, ואז לא תעוות את הדין, להים-מחייב את הא
 . ולחייב את הקב"ה להשיב את המשפט לאמיתו

 

 "אל תצר את מואב" )דברים ב' ט(
" שהקב"ה הוצרך להזהיר את ישראל על האומות הללו, שעיר ועמון ומואב, כיון דעת זקנים מבעלי התוספותמובא ב"

ה לישראל "שישראל היו סבורים לכבוש אותם בדין שעיר שבהרבה מקומות הוא נקרא "חוי", ואת ה"חוי" נתן הקב
ישבו החורים לפנים" כלומר שמם העיקרי אינו "חוי" והם אינם משבעת העמים שניתנו בירושה, לכן כתוב "ובשעיר 

ל שהיו מריחים את הארץ כ"חויא", כנחש. אבל על שאר "לישראל, ומה שהוא נקרא "חוי" הוא על שם מה שאמרו חז
 האומות, שלהם לא היתה לישראל שום טענה על ארצם, לא הוצרך הקב"ה להזהיר.

 

 :"תבית כנסת "שבת אחים" נווה גן פמרכז לתורה ושירה,  מדרשת "ויזרע יצחק"
 19:00-20:00יום ה' לימוד פיוטים ,     19:00-20:00לימוד טעמי המקרא יום ב' ,     20:00-21:00ה'  -"דף יומי" ימים א'שיעור 

 ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"גמ"ח "בית יצחק":                  מבחר תפילין רש"י )ספרדי, אשכנזי, איטר( גמ"ח "יד יצחק": 
 050-6292492, 052-3268315בן חמו יוסף להשאלה: ולבירור פרטים 

 

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

 רפואת כל חולי עמו ישראלל
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