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ְזַר   ְצָחק  " ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  ֵמָא   ואה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 
 יב(דברים לא' )" העם האנשים והנשים והטף אתהקהל "

מה חידוש  "אמר להם .יהושע בפקיעין בימעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר )בן( חסמא שהלכו להקביל פני ר"
אף על פי כן אי אפשר לבית המדרש  :אמר להם ם.שותיתלמידיך אנו ומימיך אנו  :אמרו לו ?היה בבית המדרש היום

 .בפרשת הקהל :אמרו לו ?ובמה היתה הגדה היום .אלעזר בן עזריה היתה בישבת של ר ?שבת של מי היתה .בלא חידוש
 ם?טף למה באי ,נשים באות לשמוע ,אם אנשים באים ללמוד '.העם האנשים והנשים והטף אתהקהל ' ?ומה דרש בה

 חגיגה ג.(" )היתה בידכם ובקשתם לאבדה ממני טובה מרגלית :אמר להם ם.כדי ליתן שכר למביאיה
ראה את רבי יהושע "הלכה ו(:  'יבמות פרק א" את דברי רבי יהושע על פי המובא בירושלמי )משך חכמהמבאר ה"

בשביל  ת עריסתו לבית הכנסתה אכיזכור אני שהיתה אמו מול ט( ')ישעיה כח 'את מי יורה דעהאת הפסוק 'וקרא עליו 
מאמר כיון שעבורו היהושע "ובקשתם לאבדה ממני",  ביאמר רשה מלנראה שזו הסיבה . "שיתדבקו אזניו בדברי תורה

 .ךגם אמו עשתה כהרי מרגלית טובה לבעליה, שמו כהזה הוא 
 

 " )דברים לא' יח(הסתר אסתיר פני ביום ההוא ואנכי"
וידוי  נו במשמעות שלאי", להי בקרבי-ביום ההוא הלא על כי אין א ואמרשמה שנאמר בפסוק הקודם, " הרמב"ןמבאר 
 וחרטהבלב הרהור רק במשמעות של הוא  א, אל" )ויקרא כו' מ(והתודו את עונםמו שדורש הכתוב באומרו "גמור כ

הסתר אסתיר  ואנכילחזרת הכתוב על "טעם האשמים. ובעובדה שהם  יםכירמעל מעלם וים תחרטכלומר הם מ, בלבד
הוא משום שלאחר שבני ישראל , נוספת אחרי שכבר נאמר בפסוק הקודם "והסתרתי פני מהם והיה לאכול"פעם  "פני

שה', היה מן הראוי להיהם בקרבם מצאום הרעות האלה, -על כי אין אהגיעו להבנה שו ,להים-לא חטאושהרהרו בלבם 
הנני נשפט אותך על "אמר נן שי, כעניבודה הזרהבעשכבר כפרו י אחרם אות ם ויציללה רויעזבחסדיו וברחמיו הרבים, 

 לה(.  ')ירמיה ב "אמרך לא חטאתי
מו לא כאבל מהם,  ופנישוב את יסתיר ה'  רה,זבודה בע ובטח, בזה שעל כל הרעה הגדולה שעשוש, הכתוב אמר ןלכ
של רק הסתר אלא יהיה זה , "וצרותרעות רבות "מצאום מהם, ולכן פני רחמיו את סתיר ' השה ,פנים הראשוןהסתר ה

ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא שהובטחו בכתוב "פני רחמיו אבל הם יראו את , הגאולהפני 
ושבת עד "ר אמוידוי גמור ותשובה שלימה, כמו שנגם על החרטה הנזכרת  שיוסיפועד  וזאתמד(  ')ויקרא כו" געלתים

 ב(  'לדברים ) " להיך-ה' א
 

 " )דברים לא' כט(מותי כי השחת תשחיתון אחרי"כי ידעתי 
שכן כתוב שהנהיג את ישראל אחרי משה, כל ימי יהושע, את דרכם השחיתו בני ישראל נו שאלא מצש רבינו בחיימעיר 

מכאן ומסביר ש(, ' לא)יהושע כד" וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע יהושעויעבדו העם את ה' כל ימי "
על . וםייחבנראה למשה כאלו הוא זה  םייחהיה ביהושע ש, וכל זמן "תלמידו של אדם חביב עליו כגופו"ז"ל שחדרשו 

 "במעשה ידיכם להכעיסומה שנאמר "השחתה זו היא עבודה זרה, ושהכוונה ב רבינו בחייהנאמר "תשחיתון" אומר 
 . ברוח הקודש אתידע זהוא משה ו, ראשוןהבית זמן הבעבדו שבודה הזרה רמז לעמ
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 Yossef.Benhamo@gmail.comשלח מייל לכתובת:  ?שלך "לת העלון ישירות לתיבת הדואא לקבלמעוניין 

 מדרשתע"י  אורלצא יו

 "ויזרע יצחק"
 ע"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ל
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 "נר ה' נשמת אדם" העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם:
 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
 "ע יט' אדר א' תשפ"ב לואיזה בן חמו בת סימונה ז"ל נלב

 תנצב"ה

 
 

 הגיגים לפרשת השבוע
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  " )דברים לא' א(וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל
 כינסהוא  ,כאשר משה רצה לדבר אל בני ישראל ,שבפרשה הקודמתאת תשומת לבנו לכך הקדוש  "אלשיך"המעיר 

כאשר משה רוצה לדבר  ,אילו כאן, ו(דברים כט' טכולכם" ) אתם נצבים היום" ,להם את דבריום אליו ואמר את כול
הבדל הוא שהומתרץ מדוע ההבדל?  .לך משה"ולא מכנס אותם אליו, "וי אליהםבעצמו לך וההוא  ,אל בני ישראל

בן מאה ועשרים שנה " ,כיון שבכוונתו לומר להם דברים הנוגעים אליויהם ולא מקהיל אותם לפעם משה הולך אשה
)דברים לא'  "ישראל חזק ואמץ ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל, "יהושעאל דברים הנוגעים , והיום"אנכי 

בפרשה הקודמת, , מה שאין כן "אין שלטון ביום המותאמרו חז"ל ש"אליהם כי ילך מתאים יותר שהוא ועל כן  (ז
 אל יםהנוגעאלו דברים שלהיכם" -א לפני ה' ...אתם נצבים, "להעבירם בברית ה'המטרה ה תהישבדבריו אליהם 

 שיבואו בני ישראל אל משה. ", כאן מתאים לעברך בברית ה'", הקב"ה
 

  (דברים לא' ב" )לא אוכל עוד לצאת ולבוא וה' אמר אלי"

שניטלה ממני הרשות  .רשאיאיני  '?לא אוכל'הו אלא מ 'לא כהתה עינו ולא נס לחה'תלמוד לומר  ?יכול שתשש כחו"
  (רש"י" )לא אוכל עוד לצאת ולבוא לפי שה' אמר אלי ,זהו פירוש ' אמר אלי,וה. 'וניתנה ליהושע

לכן לא תביאו את "משום שאמר לו הקב"ה  "לא אוכל לצאת ולבוארש"י משה אומר "לפי מבאר ה"פנים יפות" ש
על הפסוק רש"י פירוש לפי ו, .(ר"ה יח" )גזר דין שיש בו שבועה אינו נקרעאמרו חז"ל ש"ו (יב 'במדבר כ" )הקהל

התפלל  ן, לכ"לאחר שכבשתי ארץ סיחון ועוג דמיתי שכבר הותר הנדר" (כג 'ג" )דברים בעת ההוא"בפרשת ואתחנן 
לא הותר הרי ש "וה' אמר אלילכן אמר כאן ", "כי לא תעבור את הירדן הזה... רב לך" לו שיבהב"ה קוה "בעת ההוא"

שאם  " מתייחס לתחילת הפסוק "לא אוכל עוד לצאת ולבא",וה' אמר אלי. ביאור נוסף הוא שמה שאמר משה "הנדר
, (דברים יא' כא.. על האדמה" )למען ירבו ימיכםרץ ישראל שעליה נאמר "לו בזכות א םלבוא היו מוסיפי היה יכול

 ".היום מלאו ימי ושנותילכן אמר " "לא תעבור את הירדן הזה' "אבל כיון שאמר לו ה
 

 (ב " )דברים לא'אלי לא תעבר את הירדן הזה אמר"וה' 
אך הוא מרגיע אותם ואומר  ,לבני ישראל שאין הוא עובר יחד אתם את הירדןומזכיר שמשה אומר  "חזקוני"מבאר ה

ר יחד אתם את ב", הקב"ה עויך הוא עובר לפניךהל-ה' אכיון ש" ,ם מכך דברם מפסידיהאין  כיד להם שאל להם לפחו
 עדיפה יותר. הזו היא אפשרות הו ,הירדן

 

להי בקרבי מצאוני -אין א ואמר ביום ההוא הלא על כי... ועזבתים והסתרתי פני מהם והיה לאכל"

  לא' יז(דברים )" הרעות האלה
והם ביד מחריבי הבית יניח את ישראל  "הבהיא שהק "ועזבתים"" את הפסוק ואומר שכוונת הכתוב ספורנומפרש ה"

  הם יאמרועד ש. רואה בצרתםאילו הוא אינו מהם כ החמלהעיני את עלים הקב"ה י, "פני מהם והסתרתי", יגברו עליהם
, ומחשבה שכינתו מתוכנואת לק יס"ה בכלומר הצרות באו עליהם כיון שהק "להי בקרבי מצאוני הרעות-כי אין א על"

  . בתשובה ושוביולא הקב"ה ל אה ליתפביפנו זו תגרום להם שלא 
 

  (יז דברים לא'" )רבות וצרות רעותומצאוהו "

צרות? אמר רב: רעות שנעשות רבי יוחנן כי מטי להאי קרא בכי 'והיה כי תמצאן אותו רעות רבות וצרות'... מאי רעות ו"
 ה.( חגיגה" )צרות זו לזו, כגון: זיבורא ועקרבא

כגון " .ות זו לזוצר תנעשו ה"רעות"שרבות וצרות" רעות " שכוונת הכתוב "דעת זקנים מבעלי התוספותמבואר ב"
עבודה ) "וחילופא סכנתא ,וקרירי לזיבורא ,חמימי לעקרבא"ו חז"ל רמאשכיון  , עקיצת דבורה ועקרב,"זיבורא ועקרבא

אבל "חילופם" עקיצת דבורה, כנגד עקיצת עקרב, ומים צוננים מועילים כנגד מים חמים מועילים כלומר ( זרה כח:
. לכן זה מסוכן לאדם"סכנתא", הדבר הב, עקיצת עקרכנגד מים צוננים  ואעקיצת דבורה כנגד מים חמים דהיינו לשים 

כך הן צרותיהן של . שמה שמועיל לזה מזיק לזה, כיון אינו יודע מה לעשותאותו גם דבורה וגם עקרב, שעקצו אדם 
, שלא ישנא אותם יותר, אבל כיון שהם לא צועקים עליו הוא לצעוק עליו יםיראהם, הם מיצר ל גויכשה ,בגלותישראל 

 מתרגל להצר להם. 
 

 " )דברים לא' יח(הסתר אסתיר ואנכי"
וזוהי הנהגה של הקב"ה עבירה אחת, איזה כנגד " הקדוש שאין צרה או רעה בעולם שהיא אינה אור החייםאומר ה"

אדם שעבר על כל ך, כיון שכשיעשה האדם.  טובשקבע שכר כנגד כל מעשה מו חטאים, כהכנגד  םסוריייאת היסד שי
כן , ולשבעולם םעונשיהעליו כל  ואובשיהוא  ושקולה ככל התורה, עונשעבירה זו עבודה זרה שעבד התורה כולה, או 

 . פניומהם הקב"ה את סתיר מ
 
 

 :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

 

 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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