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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

 

 
 " )ז' יב(עקב תשמעון והיה"

" הקדוש שבמילה "עקב" באה התורה לרמז על המידה החשובה שהיא "ענווה", כלומר האדם אור החייםאומר ה"
שאדם משים זה , באמצעות "תשמעון"שפלות, ואז ישכיל לשמוע בלימודים, בה ווגודל בענואלצד צריך ללכת עקב 

וישכיל להבינם. אך מדוע נאמר "תשמעון" ולא נאמר  יתגלו לו סתרי תורהש , הוא יזכהכעקבמתוך ענווה,  ,עצמו
האדם יכול להגיע לדרגה שישיג ש" הקדוש שהתורה באה לרמוז בתוספת האות נו"ן אור החיים"תשמעו"? מתרץ ה"

. ומה דברי תורה לשמוע הוא ישיג ,והומדרגת הענהאדם את שאם ישיג למדנו מהפסוק  .בינההשים שערי יחמנה בהב
מגנא "שהתורה כיון לשמור ולעשות, גם ישיג הוא השכלה בתורה השעל ידי שמוסיף הכתוב "ושמרתם" כוונתו לומר 

 . ( שהיא השמירה, גם מביאה לידי קיום המצות שהוא המעשה.)סוטה כא "ומצלא מן החטא
 

 יב( ')דברים ז "והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אתם"
לדברי ן אזהשמיעת החשיבות של בעיניו  מעטשלא תאדם דעת "אלשיך הקדוש שהכתוב בא ללמד את המסביר ה

, בשכר מצות השמיעה, תזכו "עקב תשמעון את מצות ה'"יזכה לשמור ולעשות, כי זו הוא ה י שמיעכי על יד ,התורה
השמיעה את כם להביא לואעזור  ,מעכבדבר שכל מכם אסלק  ,, שאקרב אתכם לידי זכות"ושמרתם ועשיתם אותםל"

זה אנו לומדים גם שבקיום המצוות יש אלמנט של עשייה ערכו. ואגב את מכיר מי שהו דבר גדול לזלידי שמירה, ו
מה שנאמר  איכות המצוה, וזהלפי ממש יוצר אור ובורא מלאך האדם וה, ות המצייבעשממש של הויה ומציאות, כי 

 .צות ממשכי הוא עושה את המ "ועשיתם אותם"
 

 " )דברים ז' כ(את הצרעה וגם"
הכתוב את הזכיר בפסוק הקודם נסים מפורסמים, יש נסים נסתרים ויש , מסביר שיש שני סוגים של נסים רבינו בחיי

 , מכת הצרעההכתוב את זכיר מ עתכ, ו"המסות הגדולות אשר ראו עיניך והאותות והמופתים"המפורסמים, הנסים 
שנוי אלו  הגשמים, לפי שאין בשנימו רואים שהיא באה בדרך הטבע כה לעינישנראה כיון  ,א מהנסים הנסתריםישה

 ןכנגד אויביך, ולכ 'כלומר גם בדרך הטבע יושיעך ה ",וגם"לשון לכן אמר הכתוב הם ענין טבעי,  אאל ,טבעו של עולם
  .בקרבך השוכן' מהרק  אלאהללו לירא מהאומות לך , כלומר אין "לא תערוץ מפניהם"

 

 (ז 'ח)דברים  "יוצאים בבקעה ובהר המתתנת ועיים מארץ נחלי "
שהכתוב משבח את הארץ על שזורמים בה "נחלי מים" אך בל נטעה, אין הכוונה שמהמים הללו משקים  הרמב"ןאומר 

עינות הכתוב " טפירמה שיא(. ו 'יא דברים)" מים תשתהלמטר השמים " אלא הארץ הזוארץ מצרים, את השדות כמו ב
את ההבדל בין עינות לבין  הרמב"ןבארץ. ומבאר  שם יזחלו הנחליםללמדנו שמ, "ותהומות יוצאים בבקעה ובהר

ינות שנוזלים מתמצית לחות ההרים, מהגשמים שנבלעים בתוכם או מהאדים העולים יהמעמתהומות שעינות מקורם 
תהומות ח(, ו ')תהלים קיד "למעינו מיםאו "ה(,  ')מ"א יח "אל כל מעיני מים" כמועיינות,  יםקראנשאלו להם, והם 

 .משניהם בבקעה ובהרהכתוב שיש , ואמר "מעינות תהום" כלומר"תהומות", הכתוב יוצאים ממקור התהום, וקראם 
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 ז' טו(דברים )" יךשנא מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל חלי וכל כל"
ישימם  לא, "על היםלקו בהם המצרים ששראית הכתוב מבטיח שכל אותם חולאים, "אשר ידעת", " שספורנואומר ה"

שנאמר ן יכעני ,לא ידבקו בךבכל זאת הם  ,שונאיךעל יתנם ", כלומר אף על פי שתראה שה' בך ונתנם בכל שונאיך
  (תהלים צא' ז" )אליך לא יגשנך יורבבה מימיפול מצדך אלף "
 

  (א 'חדברים ) "הארץ את וירשתםובאתם ... לעשות תשמרון היום מצוך אנכי אשר המצוה כל"

 אינו האדםיש מצוות ש אם אפילוו, שהאדם צריך לקיים את כל המצוות "קדושת לוימברדיצ'ב ב" רבי לוי יצחקמבאר 
 הרמז וזה. לקיים כהזהוא י מצפההוא ש זה ידי ועל, אלו מצות לקיים יצפה, בארץ ותהתלוי תומצולמשל , לקיים יכול

, בארץ ותהתלוי המצותאת  לעשות תצפה כלומר, "לעשות תשמרון היום מצוך אנכי אשר המצוה כלבכתוב שלפנינו. "
במשמעות של (, יא 'לז בראשית) "הדבר את שמר ואביו" לשוןהוא כמו ה "תשמרון" לשוןהו. לקיים יזכה זה ידי ועל

 . ותוהמצאת אותן  לקיים לארץ לבוא תזכו, "הארץ את וירשתם ובאתם" זה ידי ועל, לראות מתי יתקיים מצפה
 

  ' ג()דברים ח "לא ידעת ויענך וירעיבך ויאכילך את המן אשר"
צא פי וכי על כל מ יחיה האדם וכי לא על הלחם לבד"ק ופסל ״לזיהאראת פירוש  החיד"א מביא ב"אהבת דוד"רבינו 

מזון האינה נזונית מהיא  דאיוובוחנית והיא רהאדם נפש שמלמדת פים וסוליפשחקירת ה, (יח' דברים " )ה׳ יחיה האדם
? הנשמה נזונית מהגשמיות ךאי זאימות, הוא , ואם לא יאכל החיהוא ייאכל האדם שאם ת ואועינינו ראבל הגשמי, 

ה׳ השפיע רוחניות  ,בבריאת העולם , כיהגשמי רוחניות במאכלמידה של נזונית מהברכה, וגם יש  הנשמהומתרץ ש
מה ידוע ו אם לא יאכל ימות.לכן ונית הנשמה, ונזמהם  ,במאכל רוחניות שישהשל הברכה והזו הרוחניות ו בכל דבר,

 "בשר אדם"ף הוא והגש "ךסעל בשר אדם לא יי, ולמדו זאת שם מהפסוק "הנשמה היא אדםשמובא ב"זהר" הקדוש ש
  ."בשר הנשמה" ושופיר "בשר אדם"הכתוב שאמר  המ, ו(שמות ל' לב" )אדם"והנשמה היא 

היה  , כי המן"ן אבותיךולא ידעוהמן אשר לא ידעת  ויענך וירעיבך ויאכילך את"כאן נאמר את הניתן להבין לפי זה 
מאכל ב , כיםהיה נבלע באברי המןלכן , רוחני ההיפסולת כי אם הכל  וה בתנמשך מן השמים, ולא היה רוחנימזון 

לחוץ. אך  תהקדושה, והפסולת יוצא , ועל ידי האכילה מתבררים ניצוצייםרוחני קדושהניצוצי יש פסולת ויש  יהגשמ
 מוכים ומעוניםחייבים ישראל להיות למעלה הזו היו להגיע זכות על מנת ל רוחניות.היה הכל פסולת כי  התבמן לא הי

, מלו את עצמםו ,מצרים אלוהיהם שלשהוא  ,פסחהבן קרבקשירת  'קידוש ה עצמם עלאת בעבודת פרך, ולבסוף מסרו 
, ועל ידי זה "ויענך וירעיבך"אמר נשמה  וזה זדכך כל גופם.הובזה  ',עצמם על קידוש האת  ובהיותם כואבים מסרו

 אפילו ",ולא ידעון אבותיך"אתה,  ,"לא ידעת אשר"גמור,  רוחנימזון  שהוא ",ויאכילך את המן", יחומרגוף הה זדכךה
שהיא הנשמה, היא  ",האדם כי לא על הלחם לבדו יחיה", עד", שתךהודיע למען"לא זכו לזה. אברהם יצחק ויעקב 
שהוא הרוחניות שהשפיע ה׳ בבריאת  ",כי על כל מוצא פי ה׳" ?תתקייםהיא איך אז הגשמי,  אינה נזונית מהלחם

 . הרוחניות חיה מןהיא שהיא הנשמה ו ",יחיה האדם", אדם מברךשה וגם הברכה העולם,
 

  (כה" )דברים ח' באש תשרפון פסילי אלהיהם"
את לבטל במקרה הזה לא ניתן ש" חזקוניאר ה"בהכנעני יכול לבטל את העבודה הזרה? מלמה צריך לשרוף? הלוא 

אוו הם  (שמות לב' ד" )אלה אלהיך ישראלכיון שכאשר עשו ישראל את העגל ואמרו " ,כנעניהעל ידי העבודה הזרה 
ישראל, מוחזקת לכנען היתה ארץ שהרי  ,של ישראלהם נהיו שהיו בארץ כנען  כוכביםה עבודתוכל  ,לאלוהות הרבה

  . או שוחק וזורה לרוח שריפהרק ל ידי ועבודת כוכבים של ישראל אין לה ביטול עולמית אלא 
 

 (דברים י' ז) "הגדגדה יטבתה ומן"
  (רש"י" )הלוחותתוכחה זו לשבירת הלוחות לומר שקשה מיתתן של צדיקים לפני הקב"ה כיום שנשתברו בו  סמך"

זאת חז"ל ממה שנאמר אחרי שלמדו  "כלי יקרסביר ה"מ "שבירת הלוחות" לבין "מיתתן של צדיקיםהקשר בין "מה 
 אלעזרללמדנו ששניות הלוחות על ההמדברת לפרשה את ך זיסמהו( דברים י' ו) "תחתיו בנוויכהן אלעזר "ן מות אהר

וממילא נשמע שפטירת אהרן דומה  ,שנשברו ותהראשונהלוחות תחת  קמושניות שהלוחות שתחתיו כמו בן אהרן קם 
 .לשבירת הלוחות

 

  (יהיא" )דברים יא'  כארץ מצרים לאשמה לרשתה  כי הארץ אשר אתה בא"
ך ומשאדם יכול לוה ,שהיא ארץ מישור, היא" ארץ מצריםכ אל" ,שארץ ישראל "דעת זקנים מבעלי התוספותמבואר ב"

 ",היא ארץ הרים ובקעות" ,ארץ ישראלאלא  .הנהרהירק הנזרעים על שפת  ניכמו שעושים לגותיו לשדמן הנהרות מים 
. יוצא מכך "למטר השמים תשתה מים"שדותיו על ידיד משיכת מים מהנהרות, אלא  תא אדם יכול להשקותהואין 

 . זהרו במצותיו כדי שיוריד לכם מטר בעתושיוריד לכם מים, וזה מחייב שתיהקב"ה את תמיד אתם צריכים ש
 
 

 :"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 
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