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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

 

 
 (יא" )דברים כט' בברית לעברך"

איש אתם מוכנים כ" היא לומר שכעת אתם נצבים היום כלכםשמטרת הכתוב " "דעת זקנים מבעלי התוספות"מובא ב
הברית את  קבלתיולא  ,לפקפק ולומר אני לא הייתי שםאף אחד ולא יוכל כולכם כאן, ברית שהרי את האחד לעבור 

יהיה בכם זקן או הרי ש ,לאסוף אתכם יחדיהיה אי אפשר  ,את הירדן ותתפזרו איש לנחלתואחרי שתעברו ש וןכי .עלי
 .כאיש אחד ",לעברך" ,יחד" כאן כלכם"אבל עתה שלא יוכל להגיע, חגר או סומא , חולה

 

 טז(דברים כט' ) "ותראו את שקוציהם ואת גלליהם עץ ואבן כסף וזהב אשר עמהם"

" אלשיךמפרש ה" ?לא ייטיבו ולא ירעוברור שהם עץ ואבן ש ילבו אחראת יטה שפתי זה המי לכאורה יש לומר, 
מה שקוץ וטומאה, אך הם אבן העץ ושהתראו אמנם , ש"ותראו את שקוציהם ואת גלוליהם" הקדוש שהכתוב אומר:

לומר . ושמא יתעה אתכם יצריכם הרע עובדים אותםים היעם הגו", כלומר כסף וזהב אשר עמהםזה ה"אתכם  היטעש
ומן אז חדלנו לקטר למלאכת השמים חסרנו "הנשים בימי ירמיהו באמת מה שאמרו זה ש, זאת להםו שקוציהם הקנש

 . שהגלולים הם מכסף וזהבלומר אין הרי ש "עמהםמוכן מדוע אמר הכתוב "יח(. ובזה  ')ירמיה מד" כל
 

 )דברים כט' כג( "מה חרי האף הגדול הזה"

 אותיות אלפא ביתא במילואן,ההיו ם העול תאיקודם ברש "ארץ חייםב"ב ומה שכתאת  ב"פני דוד" מביארבינו החיד"א 
בתוכה את , והטיל "אף"שאין העולם מתקיים ב ראה הקב״האבל למ״ד, האות כתובה ״אף״ בלתי היתה  "אלףאות "וה

 ". אףשוב עם "ונשאר  למ״ד,האות כשמבטלים תורה מסתלקת אבל . "אלף" ד ונעשה"למהאות 
ראה כבר הלוא , "מה חרי האף הגדול הזה" ה שנאמרמשלפי זה מבאר רבינו החיד"א את הפסוק שלפנינו ואומר 

)דברים  '"על אשר עזבו את ברית ההכתוב "אמר אבל,  למ״ד.בה את האות והטיל  "אף"ב יםהקדוש שאין העולם מתקי
על מנת . ו"חרי האף הגדול", וזהו "אףרק " נשארלמ״ד ואות סתלקה הההתורה, ולכן את בטלו כלומר הם  כט' כד(

 , לימוד התורה,ד"הלמ בעבורשגדולה, להורות היא הלמ״ד שבה ו "  )דברים כט' כז(וישליכםזאת נאמר בהמשך "לרמז 
  "אףה"חרה  "הלימוד"בביטול  , אבל"האף"נשקט  "לימוד"גדולה, כשיש  הלמ״דכש, "וישליכםל"נהפך ביטלו, ש

 . "וישליכםונהפך ל"
 

 הברכה והקללה" )דברים ל' א( כי יבאו עליך כל הדברים היה"ו

אשר נתתי  והקללהכי יבואו עליך הברכה קיצר ואמר ישירות "ולא " כל הדברים האלהמדוע מאריך הכתוב ואומר "
שהוא מברך על חייב אדם לברך על הרעה כשם "( .ברכות נד" הקדוש על פי דברי חז"ל )אור החיים"? מתרץ ה"לפניך

אור וכך מפרש ה" ס:(ברכות )" לקבל הרעה בשמחה כדרך ששמח על הטובהפסקו חז"ל שצריך האדם ", ו"הטובה
 אותם קבלעליך ל ",כי יבואו עליך כל הדברים", של שמחהלשון  הולפי חז"ל זש "והיה" הקדוש את הפסוק: "החיים

, "כי יבואו עליך הברכה והקללה אשר נתתי לפניךבקיצור "אומר הכתוב היה  ואם, "הברכה והקללה" ויוןושבשמחה, ב
נמשכת  "והקללהאבל המילה ", "הברכה עליךכי יבואו "שמחה לשון של שהוא  ",והיה", אומרהכתוב שהיה נשמע 

 נו לומדים שהשמחה היא גם על הקללה., ולא היי"אשר נתתי לפניךאחרי כן "אמר הנעם 
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 (ז)דברים כט' כ" אחרתוישליכם אל ארץ "
כי מאברהם ועד שלמה  ,דור יגלו מארצם 'רמז שאחר ל "וישליכם"שבאה למ"ד גדולה במלת  מהש ה"כלי יקר"טוען 

 שלמלכות הש כו( ')שמות טו" החדש הזה לכם" בפסוק מובא במדרשכ ,שלמה ועד צדקיהו גם כן ט"ו דורומ ,ט"ו דור
  ".אחרתוישליכם אל ארץ "דור כימות הלבנה לכך באה למ"ד גדולה ב 'שלא עמד כי אם ל ,ישראל נמשל לירח

  בינםלפיכך נתחלק העונש  פשראי על כן לכלותם א ,לומר לך לפי שהם קיימים כיום הזה "כיום הזה" ה שכתובומ
   .ובין הארץ

 

  (דברים כט' יח" )והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי"

שאחטא איני ירא ף על פי אשאדם לומר השאולי יטעה כאן רמז שהכתוב מ רבי אברהם סבע ב"צרור המור"מבאר 
לא נענשו עד  , הםקצתםמשחטאו ף על פי נו באנשי הארץ שאאעם הרבים. וכמו שמצון שהקב"ה מעניש כי, מהעונש
", אף על שלום יהיה לימה שנאמר " וזה. (בראשית טו' טז" )כי לא שלם עון האמורימו שנאמר "סאתם. כ השנתמלא

הכתוב . "למען ספות הרוה את הצמאה"וזהו  ,תמלאה הסאה של הרביםהאחר שעדיין לא ", מאלך בשרירות לביפי ש"
. "ספות הרוה"חטא הרבים. וזהו  לחטא היחיד עאת זה רוצה להוסיף האדם הליחיד. ו "צמאה"לרבים ו "רוה"קורא 
 "הרוה, "להכרית", במשמעות של למען ספות"ימתינו לו עד שיכריתו הרבים עם היחיד. וזהו בשמים חושב שהוא או ש
ו עם הרבים. אות להענישן כדי לא ימתי, ולבדו "לא יאבה ה' סלוח לו"איש כזה לעם היחיד. ו הרבים ",צמאה"עם ה

והבדילו ה' לרעה מכל , "שלוםיהיה עמו ללבדו ו "יעשן אף ה' וקנאתו באיש ההוא", שעההבאותה דהיינו  ",אזא, "לא
 עצמו במחשבתו מכלל ישראל. את כמו שהוא הבדיל מידה כנגד מידה", "ב. "שבטי ישראל

 

  (ל' ב דברים" )להיך-ושבת עד ה' א"
מדובר על ש (ב 'הושע יד" )להיך-שובה ישראל עד ה' אעל הפסוק "כבר כתבו המפרשים " שפנים יפותמבאר ה"

כמו , (.יומא פו)" גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבודש"מאהבה על התשובה חז"ל מרו , וכן א"תשובה מאהבה"
 א ממעל לשמיםימאהבה שהשמדובר על תשובה  (תהלים קח' ה" )שמים חסדךכי גדול מעל על הפסוק " חז"למרו שא

 ש" חז"למרו תשובה מאהבה אכיון שעל  "ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום"מה שנאמר כאן  הז, ו:(פסחים נ)
נהפכו  ,המצות מהיום, כי כל העבירות שעשה עד היוםאת עשה שהוא כאילו  הזו  (:יומא פו" )זדונות נעשות לו כזכיות

 (שמות כ' ה) "פוקד עון אבות על בניםעל הפסוק "חז"ל  מרומפני שאהוא  "ךאתה ובני. ומה שכתוב "לזכיותלו 
ואף בעונות אבותם הכתוב ", וכן מפרש :(סנהדרין כז" )כשאוחזין מעשה אבותיהם בידיהן נענש גם על עון אבותיו"

לזכיות אף כים לו נהפשאז עושה תשובה מאהבה הזה הוא כאשר האדם החסד הגדול כל , ו(לט 'ויקרא כו" )אתם ימקו
שנעשו  "ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניךהכתוב "כאן ה מה שאמר ענש עליהם, וזילהה צריך עונות אבותיו שהי

 . יעשו בניך תשובה מאהבהר שאכ, וזאת יותואבותיו כזכונות כל עו
 

  ל' יא(דברים ) "המצוה הזאת כי"

בעודך בגלות עוד התשובה תעשה את שצריך ש "והשבות אל לבבך בכל הגוים" שמה שאמר הכתוב "ספורנומבאר ה"
 "ואשמואו " "ואשם"בכל חטא הכתוב  אמרמו שכ "אשר אנכי מצוך היום"תשובה ת המצו אמנם ,למען תושע הוא

והיה כי יאשם לאחת מאלה והתודה אשר חטא "ש ופירבהכתוב אמר כמו ש ,את חטאו החוטאשיכיר כוונה היא שה
" מכל חטאת האדם ואשמה הנפש ההיא והתודו את עונם יעשואיש או אשה כי "וכן באמרו ( ויקרא ה' ה) "עליה

לחכמי  ךשתצטר ",לא רחוקה היא"ו ,שתצטרך לנביאים ",לא נפלאת היא ממךזאת "ה מצוההכלומר  (במדבר ה' ו)
 לאכוונתו ש "לא בשמים היא לאמרגם הכתוב "ו ,בעודך בגלותהדור הרחוקים שיפרשו לך באופן שתוכל לעשותה 

  .ין התשובה שתצטרך בה להגדת נביאייקרה לך בענ
 

 " )דברים ל' יב(בשמים היא לא"
כיון , "לא בשמים היא"מעתה שר ובא לוממפני שהתורה הזאת היתה בשמים, הכתוב אומר זאת  רבינו בחיילפי פירוש 

 וכאילו חסרה המילה "כבר". ה לכם משם, אות שכבר הורדתי
 

 (יט' ל" )דברים בכם היום את השמים ואת הארץ העדתי"
ונתתי "יתקיים בכם המצות את אם תשמרו רעה. להן לטובה הן " שהעדות הזו של השמים וארץ היא חזקונימבאר ה"

יד ה' יתקיים בכם " מצותעל ואם תעברו על ידי השמים והארץ. , (ויקרא כו' ד" )פריה הארץגשמיכם בעתם ונתנה 
 והאדמהועצר את השמים ולא יהיה מטר שנאמר " (דברים יז' ז" )בראשונה ותהיה ב", שהם השמים והארץ, "העדים

 (רים יא' יזדב" )תן את יבולהלא ת
 
 

 :"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 ישראל, ובכללם: ל
 פורטונה בת סימונה, יצחק בן אילנה, רונן בן איווט, שמעון בן אלגרה.
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