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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 כו' ) "להיך נתן לך נחלה וירשתה וישבת בה-א 'אשר ה והיה כי תבא אל הארץ"

, תורת מתנההיא שהארץ ניתנה לנו באחת . בחינה שתי בחינות" הקדוש שבישיבת ארץ ישראל יש אלשיךמסביר ה"
היא הבחינה השנייה היא שארץ ישראל ו .בכל דור ודור לפי מעשיהםהיא עדיין ניתנת מחדש  ,חלטדבר שהוא איננו מו

מחשיב כאילו כל פרי האדמה", הקב"ה ולקחת מראשית " ,זוהביכורים ה על ידי לקיחת, וזה עולמית. ונחלה מאבותיך
במעשה של לקיחת הביכורים . ו"נותן לך נחלה"שתי הבחינות אמר הכתוב את ו", אשר תביא מארצך"הארץ שלך היא, 

 ",וירשתה וישבת בהשנאמר "זהו מלמד אותנו הכתוב כיצד ניתן להפוך את בחינת ה"מתנה" לבחינת ה"נחלה". 
כל מראשית כיון שכאשר תקח "אינך כפוי טובה, שבהראותך  הבזעשה ירושה שאין לה הפסק. ותזכה יתת, שעולמי

ואתה מבין שהארץ היא של ה', ובהבאת למורשה לך ניתנה שהארץ עצמך את חשיב פרי האדמה", אתה מראה שאינך מ
ושמת בטנא שייכים לו, "ארץ ופירותיה על הבעל הבית ה' הוא והארץ מראה כאילו אתה רק כאריס הפירות אתה 

 שם"והלכת אל המקום אשר יבחר ה' לשכן שמו 
 

  (יא " )דברים כו'בכל הטוב ושמחת"

זמן הבאת  הושז "מביא וקורא)סוכות( מעצרת ועד החג למדו חז"ל ש"מכאן " שדעת זקנים מבעלי התוספותמובא ב"
ועד )הסוכות( מחג " .זמנים הללוהוכל התבואות מתבכרות בין שני  "יום הבכורים"שבועות חג ה נקרא ןולכ ,הבכורים

 )דברים כו' "י האדמההנה הבאתי מראשית פר"מר ולא שייך לכי  ",קוראואינו " ,פירותכיון שעדיין יש  ",חנוכה מביא
כעת אין פירות ו "תביא מארצך אשר"דכתיב  "מחנוכה ואילך אינו מביא ואינו קורא"ו .ראשיתכי כעת הם אינם  (י

 . אפילו לחיה שבשדה הוא כלה באותו זמןבארץ ו
 

 " )דברים כז' יא(ויצו משה את העם ביום ההוא"

וזאת מאהבה, ", הוא הוא'יום ה'עם ב'ת ה'שה א'מהמילים, "אשי התיבות של רש "נחל קדומיםרבינו החיד"א ב"אומר 
אם כן נהיה אלא עלינו הברכות לא יבואו גם מהקללות, ונוכל להינצל זה את אוהבים זה  ההינשאם כדי לרמוז לנו 

, ובני ישראל תקיימו בחרבן בית שניה "תבאפרשת "כי אלו של התוכחות שה "זהר חדש"באמרו זה. ואת אוהבים זה 
נהיה אוהבים כאשר . ושל פרשת "כי תבא" קללותהצ״ח מרמז שהתקיימו גימטריא צ״ח,  "חנם"גלו משום שנאת חנם. 

  ואז נתברך מהשמים ובא לציון גואל במהרה בימינו אמן. ,זה לזה
 

 " )דברים כח' טו(והשיגוךהקללות האלה  ובאו עליך כל"

 ובאו עליך כלאילו בברכות, "ו ,וא"ו, כולל האות מלאשבקללות כתובה המילה "והשיגוך" בכתיב  רבינו בחייאומר 
מה על שם הוא מלא בכתיב נכתב כאן מה ששסביר ומ,כתובה המילה "והשיגך" בכתיב חסר.  "הברכות האלה והשיגך

התורה מצד אחד, שהוא משום הצורך להוסיף אות משמו של הקב"ה כאן (. ו' טו)תהלים צא "עמו אנכי בצרה"שנאמר 
, קללות אלולא יאבדו בהם שלהם לרמוז להרגיע אותם ובאה ומצד שני, היא קללות, על ידי התם או פחידרוצה לה

 . ושומר אותם ,ווה בצרתםח ם,בקרבהשם הנעלם שוכן ש וןכי
 

 830 מס  עלון בס"ד

 לעילוי נשמת : יוסדהעלון מ
 חביבה בנימין בת גורג'יה ז"ל                       ז"ל צחק בנימין בר שוריןי        ז"ל  יצחק בן חמו בר אסתר

 נלב"ע יא' ניסן תשס"ז      נלב"ע יג' אדר ב' תשל"ג        תשס"הנלב"ע יג' אדר ב' 

 התנצב"

 

 חיפה ת"א י"ם זמני השבת
 18:15 18:23 18:08 כניסה 

 19:21 19:21 19:19 יציאה

 19:59 19:57 20:00 ר"ת
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 מדרשתע"י  אורלצא יו

 "ויזרע יצחק"
 יצחק בן חמו בר אסתר ז"לע"ש 
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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

 
 

 הגיגים לפרשת השבוע
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 (ח)דברים כו' " ממצרים ביד חזקה 'ויוציאנו ה"
 שראל ואמרה יעל הצלתם של שקטרגה ידת הדין נגד מ" שבביטוי "ביד חזקה" הכוונה היא כיקר כלימבאר ה"

 בודה זרה", ובכל זאת הוציא הקב"ה והללו עובדי ע בודה זרההללו עובדי עהלוא " ,שאין הם שונים מהמצרים
 כעת, ו .הארץאת תן לנו במתנה נאל המקום הזה והקב"ה הביאנו ואחר יציאת מצרים  .ישראל ממצרים את

המורה  '"והנחתו לפני האת פרי האדמה...  הבאתיכי הנה " ראיה היאהארץ וה 'כי להים מוד ואנבהבאת הביכורים, 
 על קרבה אל ה'.

 

 ( ט 'כודברים " )ויביאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת"

  " )רש"י(המקדש בית-הזה המקום"
 ו את בית בנהם ר כך אל ארץ ישראל ואחבני ישראל לה באו יתחבהוא הפוך, בפסוק לכאורה סדר הדברים 

 אומרים שכל שהמפרשים  רבינו יוסף חיים "אדרת אליהו"? מבאר הכתוב בסדר ההפוךהמקדש. מדוע אומר זאת 
 לסטים אתם שכבשתם לישראל "ים שאומרשל אומות העולם כדי לבטל את לעז המקדש הוא בנית בית  לשטעם ה
 שאם , ברצונו נתנה לישראלשלהורות , בתוכהת מקדש לבנות לו ביקב"ה ולכן צוה ה, "עמיםהשבעת ת ארץ א

 שכינתו הקב"ה ואיך משרה (, ח 'ישעיה סא) "שונא גזל בעולה ה'אני "ב וכת ריה, גזולה בידםהיתה הארץ 
 ואין כאן  נומדעת האות ונארץ כנען ולא לקחלנו את ה נתן "הוכחה שהקבשבית המקדש הוא היוצא מכך, . םבתוכ

 ולא , הוא נתן לנו את הארץ הזאתשוממנו מוכח , בית המקדש, "ויביאנו אל המקום הזה"הכתוב כן אמר ל .זלג
 . זלגשלקחנו אותה ב

 

  " )דברים כז' ב(אבנים גדולותוהיה ביום אשר תעברו את הירדן והקמות לך "

עם ראויה למאוד והיא אבנים היא מצוה גדולה השל הקמת הזאת המצוה ש רבי אברהם סבע בספרו "צרור המור"אומר 
ישראל את ינהיגו כיון שהזקנים הם אלה ש .יחד אתוהזקנים את רף בה הסיבה שמשה מצ וז. ישראל מכל מצות התורה

הן שאמר "כמו . ישראל אחרי פטירתובני ידע מה יעשו כבר שמשה כיון ו. יהושע שלו משה ואחרי מותשל  ואחרי מות
התורה על האבנים את רצה שיכתבו משה . " )דברים לא' כז(ואף כי אחרי מותי' בעודני חי עמכם ממרים הייתם עם ה

בהשפעת אבן יהיה לב  םשלב יפל עף וא. לא תהיה כתובה על נייר מחוקשו. תהיה קיימת לעד לעולםהתורה שכדי  האלו
שמור את המצוה משה "לכן אמר . האלו הכתובה על האבנים ולתורתו' יזכרו וישובו אל הע בכל זאת הם הרר יצה

בסיד . ושדת אותם. אבנים יקרות. תקימו אבנים גדולות "ביום אשר תעברו את הירדן"ו. שהיא מצוה גדולה "הזאת
ן שכשיראו אותם יאמרו מה יבעני. כאומרו הציבי לך ציונים. ולציונים כרוןיין שיהיו לך למשמרת ולזיבענ. ההיכל

זה . ן שבזכות זה תבא אל הארץיבעני. ונכתבו באלו האבנים. ותשיב אלו הם דברי התורה שניתנו בהר סיני. הציון הלז
 . שאמר למען אשר תבא אל הארץ

 

  )דברים כח' יב(" בעתו ארצך מטרהשמים לתת  אוצרו הטוב את לך את 'ה יפתח"

עשה אשר חפצתי והצליח  םאי כ... כן יהיה דברי. ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל... כאשר ירד השלג והגשם מן השמים"
  יא(-י 'ישעיה נה" )אשר שלחתיו

עצמו ' המיורד בארץ ישראל המטר ש וןהמשל דומה לנמשל כימבאר ה"פנים יפות" שלמטר, דומה דבר ה' הנביא לפי 
עצמו ופעמים  שהיא באה על ידי ה'פעמים  ,הטובה המיועדת לישראלך שליח, כ המטר יורד על ידיארצות השאר בו

ואשא אתכם על " בושיצאו כת יאבל אחר ,שליחולא  "אני ה'"ב וכתש ,היה ביציאת מצרים ךכשליח,  היא באה על ידי
כי בשמחה "וכן יהיה לעתיד, והיינו דכתיב של הקב"ה, עננים שהם שלוחים כלומר על ידי ה (ד 'שמות יט) "כנפי נשרים

 . שליח", על ידי ובשלום תובלון, "עצמו' בה ל ידע ",תצאו
 

 )דברים כח' מט( "אשר לא תשמע לשנו גוי"
" שאם אתה מבין את שפת חזקונישפתו? מסביר ה" הבין אתוללמה חשוב לנו לדעת את לשון הגוי שבא לכבוש אותך 

 גוי. ומה שנאמר "יהיה עז פנים ואכזראלא שאומר הכתוב שאותו הגוי  אתו.ולהתפשר אליו  ל להתחנןוכתה יאהגוי 
פנים  עז מלךיעמד  ,כהתם הפשעים ,ובאחרית מלכותם" בוכתמו שמלכות רומי כ" )דברים כח' נ( הכוונה היא לעז פנים

 (כג 'ח דניאל" )ומבין חידות
 

 (נט' דברים כח" )ונאמנים רעים וחלים ונאמנות גדלת מכות"
" הקדוש שהחולאים באים בשליחות הקב"ה והוא קוצב להם אור החייםמה עניין הנאמנות אצל חולאים? מסביר ה"

היא מסוגלת להסיר אותם,  טבעישבאופן  ,רפואהזמן. הנאמנות שלהם מתבטאת בכך שאפילו אם החולה יעשה נגדם 
 .לסור' ה דבר בא עד ורוסי לאו ,בשליחותם נאמניםהם נשארים  כן פי על אף

 
 

 :בית כנסת "שבת אחים" נווה גן פ"תמרכז לתורה ושירה,  מדרשת "ויזרע יצחק"
 19:00-20:00ה' יום 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

 

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

 , ובכללם: רפואת כל חולי עמו ישראלל
 פורטונה בת סימונה, יצחק בן אילנה, רונן בן איווט, שמעון בן אלגרה.

 

mailto:Yossef.Benhamo@gmail.com

