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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

 

 
 "ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים" )דברים ד' ו( 

שהחכמה האמיתית היא "השכל וידוע אותי". כלומר לימוד התורה הוא החכמה  רבי אברהם סבע ב"צרור המור"אומר 
האמיתית ובעשיית המצות הם לא יקראו חכמים ונבונים. בכל זאת מבטיח הקב"ה שבשמירת המצות ועשייתם הם 
 ייקראו חכמים לעיני העמים למרות שאין זה נכון. אבל כשרואים אומות העולם את ישראל שמקיימים את המצות
ויוצאים מעוטפים בטלית ואומרים שלש עשרה מדות ומורידים הגשם בעתו ועוצרים המגפה. הם אומרים על ישראל 
שהם כולם חכמים גדולים. "ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה". וזה פלא גמור כי בבשאר האומות ישנם אנשים 

חכמים, כולם נבונים, כולם יודעים את התורה". כיון פרטיים בודדים שהם חכמים. אבל ישראל שהוא גוי גדול "כולם 
 שכאשר ישראל מקיימים את המצוות, הקב"ה קרוב אליהם ועונה לתפלתם. 

 

 להיכם" )דברים ו' טז( -א' "לא תנסו את ה
יני יה לאמר אעבוד את ה' ואראה אם יצליחו ענ"מזהיר כאן הכתוב את האדם שלא ינסה את הקב רבינו בחיילפי 

אלא צריך שיגמור האדם בלבו לעבוד את ה' עבודה , וזה משום שלא ראוי לעבוד את ה' עבודה מסופקת בעבודתו.
שלמה מאהבה בין אם יצליח ובין אם לא יצליח. שהרי פעמים שיגיעו לאדם צרות ומקרים כשהוא עובד את ה' ועליו 

ולפיכך , ר את דרכיו של השופטאלא שהנשפט סכל מהכי, להאמין שהכל הוא על פי הדין והמשפט של השופט צדק
 . אין ראוי לנסותו

בקרבנו ' כי אכן ניסו בני ישראל את הקב"ה ברפידים בבקשת המים ואמרו "היש ה, ואמר הכתוב "כאשר נסיתם במסה"
והניסיון היה לראות אם ה' יתן להם מים , "'ועוד כתוב שם "על ריב בני ישראל ועל נסותם את ה(, שמות יז' ז)אם אין" 

 ואמר הכתוב, הם ילכו אחריו, ואם הוא לא יתן להם מים הם לא ילכו אחריו. על כן קרא שם המקום "מסה ומריבה"
רואים שעבודת ה' זאת היתה עבודה מסופקת שאין בה שלמות כלל, לכן אסר כאן , ל בלבבם"-"וינסו א( תהלים עח')

 . הכתוב את הניסיון
, ל שבהכל אסור לנסות את ה' חוץ מזו"ואמרו חז, מצאנו שהותר הניסיוןואומר שבעניין הצדקה  רבינו בחיימוסיף 

 . (מלאכי ג' י)אות" -צב' שנאמר "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, ויהי טרף בביתי, ובחנוני נא בזאת אמר ה
 

 (כד' דברים ו) "ויצונו ה' לעשות את כל החקים האלה... לחיותנו כהיום הזה"

כי בכללם נחיה וכלם טובים. ולא רק שאין בהם רעה כלל , לקיים את המצוות והמשפטים שיש חובה הרמב"ןמבאר 
, להינו ואנחנו עמו וצאן ידיו-כיון שהוא א, ואנחנו חייבים לעשות את רצון הבורא. אלא שהם גורמים לחיים טובים

כלומר הקב"ה גם יתן לנו שכר (, כה' דברים ו)להינו" -א' ועוד ש"צדקה תהיה לנו... לפני ה. ויש בכל מצותיו רק טוב
 . טוב בעבור עשיית כל המצות האלו

, כיון שהעבד הקנוי לאדונו, והוא חייב לעבוד אותו ללא שום תמורה", צדקה"הכתוב מכנה את גמול המצות בשם 
 ואם בכל זאת יתן לו האדון שכר עבור עבודתו הרי שזה נחשב שצדקה עשה עמו.
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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
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 עבדך" )דברים ג' כד(  ת"אתה החלות להראות א

כביכול, לקב"ה ואומר לו שמצבו דומה לאדם שקיבל את כל ההכנות הראויות  " הקדוש שמש בא,אלשיךאומר ה"
וגם כל מה , שהרי כל הניסים במצרים ויציאת ישראל מתוכם. אלא שלבסוף לא קיבל את המתנה עצמה, לקבלת מתנה

הדיבור ומאז תחילת . הוא תחילת המחשבה וסוף המעשה, הוא התחלה והכנה לנתינת הארץ, שנעשה ממצרים ועד הנה
וגם (. שמות ג ח)אל משה אמר לו "וארד להצילו מיד מצרים ולהעלותו מן הארץ ההוא אל ארץ טובה ורחבה" ' של ה

וגם אחרי כן (. שמות ו' ו)והוצאתי... והבאתי אתכם אל הארץ" ' בפרשת "וארא" נאמר "לכן אמור לבני ישראל אני ה
ומלחמות סיחון ועוג היא הכנה לכיבוש הארץ, . עיקר קיומה כי שם, הכוונה היא שיקיימו אותה בארץ, במתן תורה

יוצא בהעדר זכות למשה להיכנס . נמצא שהכל הוא כהתחלה לנתינת הארץ. מעין בית שער לפניי הכניסה לטרקלין
 כאילו שהוא מקבל רק את ההכנות למתנה ולא את עיקרה., הריהו כמתחיל לקבל מתנה ואינו גומר את תכליתה, לארץ

 

 (כא' דברים ד)התאנף בי על דבריכם וישבע לבלתי עברי את הירדן"  '"וה
כי לאורך כל הדרך , " טוען שהכתוב מציג את אחת הסיבות שבגללן גזר הבורא שמשה ימות במדברחכמה משךה"

בהר סיני נאמר עליו , כל ימי היותם במדבר משה פרש מהאשה, הוציא מים מצור חלמיש" כי זה משה האיש"נאמר 
הרג את מלכי האמורי,  (, שמות טז') משה נתן להם "לחם מן השמים"(, שמות לד' כח" )לא אכל ומים לא שתה לחם"

, היו בחיים ודימו במחשבתם שהם כמוהו ובמעלתו, אבל כל זמן שבני גילו, אשר זכרו אותו מנוער. בקע את ים סוף
והביטו אחרי משה (, במדבר טז' ג" )תתנשאו ומדוע... כי כל העדה כולם קדושים"עד שהוסיפו להתקנא בו ואמרו 

אז אנשי , אבל אחרי מות כל הדור ההוא המלינים והמתרעמים. במצב זה לא חששה התורה כלל, להטיל דופי במעלליו
, שראו שכל מערכות הטבע נקרעו בשבילו, אשר הם זוכרים מנוער רק את מפעלות משה הבלתי טבעיים, הדור החדש

לאור , ים, לא נחקק בלבם ליחס דברים אלו אל ה' אשר משה קורא בשמו ומדבר אליו תמידובפרט בעת היותם נער
ויאמרו שהוא עניין בלתי טבעי, , לוה-זאת חששה החכמה העליונה פן בבוא משה לארץ ישראל יתייחסו אליו כי כאל א

. יעבדו לו וישתחוו אליו והם, ויתבטל בלבבם הרגש האמונה האמתי אל ה', מין אנושי הצועד על כל מערכות הטבע
ולכן הסיבה שמתו . שישראל השוו עבד לקונו" להים ובמשה-וידבר העם בא"וכפי שאמרו חז"ל במדרש על הפסוק 

התאנף בי על ' וה" כאשר צוה על עבודה זרה אמר, הוא הסיבה למיתת משה. לכן, וקם דור חדש, בני ישראל במדבר
, כדי שלא תחטאו ולא תקדשו "על דבריכם" כי רק". תי בוא אל הארץדבריכם וישבע לבלתי עברי את הירדן ולבל

 רואים כאן כמה חשש הקב"ה שישראל לא יעבדו עבודה זרה.. נשבע הקב"ה "לבלתי עברי את הירדן", אותי
 

 "אנכי עמד בין ה' וביניכם" )דברים ה' ה( 
את עשרת הדברות בשני חלקים, חלק  " הקדוש שכוונת משה כאן לומר שבמעמד הר סיני קבלתםהחיים אורמבאר ה"

והחלק השני מעשרת הדברים דברתי אני בשליחותו של , אחד קבלתם ישירות מהקב"ה שדיבר עמכם פנים בפנים
 וטעם שהקב"ה לא דיבר עמכם את הכל פנים בפנים הוא "כי יראתם מפני האש". , הקב"ה

 

 (דברים ה' כד) ועשינו"להינו אליך ושמענו -"ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר ה' א

להים אתם" )תהלים פב' ו( שמדובר על מתן -ז ה.( על הפסוק "אני אמרתי א"ל )ע"" את דברי חזפנים יפותמזכיר ה"
ועוד אמרו חז"ל )שבת פח.( שבשעה שאמרו , שאילו שמעו ישראל מפי ה' את כל הדיברות הם היו כמלאכים, תורה

, י רז זה שמלאכים משתמשים בו שנאמר 'עושי דברו לשמוע בקול דברו'אמר ה' מי גילה לבנ, ישראל נעשה ונשמע
 כלומר שאחרי שירדו מהמעלה הזו להיות כמלאכים, הם אמרו 'ושמענו ועשינו' הקדימו שמיעה לעשיה. 

 

 להינו ה' אחד" )דברים ו' ד(-"שמע ישראל ה' א

להינו עתה ולא אלהי האומות, הוא עתיד להיות ה' אחד שנאמר )צפניה ג'( 'כי אז אהפוך אל עמים שפה -"ה' שהוא א
 ברורה לקרוא כולם בשם ה'' ונאמר )זכריה יד'( 'ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד'" )רש"י( 

זכריה ) 'ביום ההוא יהיה ה' אחד"" את הכתוב על פי דברי הגמרא שאמר רבי אחא בר חנינא כתיב כלי יקרמבאר ה"
אטו האידנא לאו אחד הוא ]וכי כעת לא אחד הוא?[ אלא לא כעולם הזה, העולם הבא. כי בעולם הזה, על ( יד' ט

בשורות טובות הוא אומר 'ברוך הטוב והמטיב' ועל בשורות רעות הוא אומר 'ברוך דיין האמת' אבל לעולם הבא על 
לפי שבעולם הזה מצד שרואים פעולות הפכיות, להרע או להטיב, יצאו קצת ( פסחים נ) כולם יאמרו 'הטוב והמטיב'"

מישראל למינות לומר שיש שתי רשויות, כי לא יתכן שמרשות אחת יצאו שני הפכים כמבואר בפסוק "ויהי ערב ויהי 
מרים על בשורות אבל לעולם הבא, שם כבר נשכחו כל הצרות, וכולם משבחים ואו( בוקר יום אחד" )בראשית א' ה

טובות "הטוב והמטיב" ולא יראו אז את ההפכיות על כן "יהיה ה' אחד" בפי כל "ושמו אחד", כי שינוי השמות ממידת 
להינו" שהוא שם של דין ורחמים, שישראל לבד מיחסים -הדין למידת הרחמים יגרום להם לטעות הזו, לפיכך "ה' א

 ם ישתמשו בשם של רחמים בלבד. ל אחד ולעתיד "יהיה ה' אחד" שכול-אותם לא
 
 
 

 :בית כנסת "שבת אחים" נווה גן פ"תמרכז 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: לבירור פרטים ו
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