
 
 

 

 'י שנה             

 
 

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

 

 
  (כו' דברים יא) "אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה ראה"

 בני  כל נעשו שם כי ,עיבל והר גריזים הרהברכה והקללה ביחד עם  יןיענהכתוב מזכיר את " כלי יקר"לפי ה
 ף א "היום" לשוןהכתוב ב ונקט. היחיד ןובעו נתפסים רביםשמשמעות הערבות היא ש ,זהל זה ערבים ישראל

  לומר "הארץ אל 'ה יביאך כי: "הוא רק לאחר הכניסה לארץ שנאמר השבועה לקבלתעל פי שבעצם הזמן 
  שנותנים שבועה כל כדרך "היינו אנוסים" יאמרו שלא כדי מלךילה שהות לכם יש זמןה אותו עד שמהיום

  להם התהי ואילו םאות וערבבאותם  המםה "שהקב יאמרו שלא זמןה "הקב להם נתן כך ,האיש ינחם פן זמן
 . מסכימים היה לאהם  מלךילה שהות

 

 ( ה 'יב דברים) "שמה ובאת תדרשו לשכנו"

. "משה"הן כשל המילה  אותיותשבפסוק שלפנינו ה" שמה"שבמילה  "קדושה לוי"בב 'מברדיצרבי לוי יצחק אומר 
, ה"מש תיבות ראשישהם  (יד 'לג תהלים)" שגיח'ה בתו'ש מכון'מ" פסוקה עלהזוהר  בתיקוני שכתוב מה פי על בארמו

: מה שכתוב וזה .משה בחינתיש  מישראל אחד כללו, ישראל כל כנגד שקול שמשהבמדרש  ל"חז מאמר פי ועל
. ישראל הםש הארץ יושבי כל על ה"בהק משגיח משה ידי עלדהיינו ש, "הארץ יושבי כלעל  השגיח שבתו ממכון"

, עליך שכינה שתשרה, שכינהה השראת למדרגת תבוא משה בחינת ידי על, "שמה" ובאת: מה שאומר הכתוב וזה
 ".שמה ובאת תדרשו לשכנו: "ככתוב

 

  (אכ' דברים יב) "כי ירחק ממך המקום"

לו מותר נמצא בריחוק מקום שיהיה אין הכוונה שרק מי " כי ירחק ממך המקום": שמה שנאמר ן"הרמבמבאר 
מר וכל ישראל וא א הכתוב מדבר אלאל. ושבי ירושלים יהיו אסורים בבשר תאוהאזי תשאם כן , לאכול בשר תאווה

יהיה , במדבר היוםיושבים אתם פי שכ ,את גבולכם ולא תהיו כולכם יושבים סביב למשכן 'כאשר ירחיב הש, להם
תזבחו ו' רחוק אל המקום אשר יבחר ההם מכתלכו כולכם ממקוין זה אפשרי שכי א, בשר חוליןלאכול לכם מותר 

 . תרצו לאכול בשרשפעם כל  שלמיםזבחים 
 

 (גכ 'ידדברים )" 'ואכלת לפני ה"

בקדושה שתאכל דהיינו , 'לפני הכאילו אתה שתתנהג באכילתך לך צה לומר ורשהכתוב " נעם אלימלך"מפרש ה
או בכורות אוכל מעשר הוא שצריך האדם לדמות לעצמו כאלו דהיינו , "תירושך ויצהרךמעשר דגנך "ומפרש הכתוב 

האכילה הזו שיהא דומה בעיניך  ,תעשה ךכ ,ובקדושה גדולהמרובה בפרישות  םקדשים כמו שהיו הלוי והכהן אוכלי
על ידי זה תרגיל את שצה לומר ור, "לוקיך כל הימים-א' האת למען תלמד ליראה " ,א תרומה או מעשריכאלו ה

תאמר אתה רחוק מאוד בעבודת הבורא וגם אם ו שאפיל, "וכי ירבה ממך הדרך", עצמך ליראה שלימה מהבורא
כי ירחק ממך "שהדבר הוא משום תדע , 'ה ך עבודתישקשה לך מאד והרבה בעינדהיינו  "לא תוכל שאתו"בך שבלב

קרוב בורא אזי ה ,על ידי מעשיו, עצמו לבוראאת אבל מי שמקרב , ה רחוק ממך"לומר זה מחמת שהקבכ, "המקום
 . יהיה מעט בעינך' ה עבודתשם וכל אשר תעשה ל "בפיך ובלבבך לעשותווקרוב אליך הדבר "אליו 
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 (יח 'יג דברים) "ורחמך רחמים לך ונתן"
הוא ש כדי ,רחמנותניסיון ב לו שולחה "קבה ,לרחמים זקוק כשאדם, "רחמים לך ונתן", מברסלב נחמן רבי מפרש 

 מן עליו מרחמים הבריות על המרחם כל"ל "אמרו חז כי השמיםן מ עליו מרחמים זה ידי ועל אחרה על ירחם
 .רחמנותמידת הב ישתמשה "קבשההיא  האיברה כל ,הבריאה שורשהיא  הרחמנותכי  (קנא שבת) "השמים

 

 (טו' ידדברים )" ואת בת היענה"

הרי הדין הוא ? היענה עצמהאסר הכתוב את ולא " בת היענה"אכילה של היענים בלשון היסור אתורה מדוע כתוב ב
ומה , שאכן אסור לאכול גם את היענה ולא רק את בת היענה זקוניחהמתרץ . שגם היענה אסורה ולא רק בת היענה

ירה שאז ניתן לאכילה רק כאשר היא צעהיענה בשר את בת היענה הוא כי מבחינה מעשית  לושכתוב בתורה לא לאכ
 . אך כאשר היענה מתבגרת הבשר שלה מתקשה והוא לא ניתן לאכילה, בשרה רך

 

 (ח 'טו דברים) "תפתח פתוח כי"

 "עוד ונוסף מפזר יש: "היא על דרך הכתוב" פתוח תפתח"הקדוש שכוונת הכפילות בפסוק " אור החיים"מסביר ה
וזה גם . "שפעה שערי"הוא יזכה שיפתחו לו את  ,ידו הואאת  פותחלומר שבעקבות זה שהאדם כ (כד 'משלי יא)

 אתה אםהוא ש" פתוח תפתח"ם וג "את לבבך תאמץ לא" לך אומר שאני טעםשה ,בפסוק" כי"משמעות המילה 
ה מה "הקב לך ישלםומיד  ,ואהוהל אלאת היד שלך אליו אינה חיפתכלומר  ,"תעביטנו העבט"אזי  ,ידך את תפתח
 . את לבו מוטיבציה לאדם שלא יאמץ יש ובזה ,מרובה בתוספתשנתת 

 

 (י 'דברים טו) "נתון תתן לו"

נתן לו עיר אלכסנדר בתמורה ו, עני אחד שיעשה עמו צדקהפעם אחת בקש ממנו כסנדר מוקדון שלאעל  סופרמ
מתנה היה נחשב כואצלו  םעשרה דינריעני הזה תת לשל אלכסנדר שמספיק היה ללו עבדיו העירו  ,גדולה במתנה

מהסיפור הזה . ובשבילי העיר הגדולה שנתתי לו היא דבר מועט, אלכסנדר שהעני בקש ממנים לה השיב ,מרובה
ה "הקבולגבי , ות ה׳ומצאת עושים הצדיקים כי הנה , צדיקיםהשל  םמתן שכר לע "פני דוד"א ב"רבינו החידלומד 

כי המועט כלפי שמיא הוא  ,שכרהואם כן אין קץ למתן , רב מאד הואלגבינו דבר מועט מאד מה שהשכר שלהם הוא 
קצרה ידך שהרי , לא חשוב אם הנתינה רבה או הנתינה מועטת "ן תתןונת"הכתוב שאמר מה וזה  .נועולם לדידהמלא 

בכל מעשיך  יךקל-יברכך ה׳ א בגלל הדבר הזה כי", דבר מועטאפילו  "ולא ירע לבבך בתתך לו ",מרובה לתת מתנה
כוונה וזאת ה, המוןלך  ישלםהוא מעט תתן אם גם ו, לאדון הכל ,אתה עמללמי  ר נאוכלומר זכ, "ובכל משלח ידך

 . "מעשיך ובכל משלח ידךבכל " ברכהב
 

 (י 'דברים טו) "כי בגלל הדבר הזה יברכך... נתון תתן לו"
 (:ט)בבא בתרא )והמפייסו בדברים מתברך באחת עשרה ברכות״ , ״כל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות

ו אות וגם מפייס צדקהלעני נותן שגם שאדם לומד מהמדרש שלפנינו  הגאון מוילנאש "פרפראות לתורה"במובא 
פרוטה לעני  ״כל הנותןש, הנתינה הוא מתברך על עצםשש ברכות . ברכות עשרה מתברך בשבעזוכה בדברים 

בדברים מתברך  המפייסו"ש, העני בדברים ברכות על פיוס עשרה אחתהוא מתברך בעוד ו ,"מתברך בשש ברכות
: בפסוק שלפנינווהגמול הזה רמוז . כמניין ״טוב״סך הכל הוא מתברך בשבע עשרה ברכות , עשרה ברכות״ באחת

, ברכותשבע עשרה ב' פיוס בדברים יברכך ההלעני וה נדבעצם ה לוקיך״ בזכות-יברכך ה׳ א 'הזה'בגלל הדבר  ״כי
  .״הזה״טריה של המילה מגיכ

 

 (ח' דברים טז)" השביעי עצרת וביום"
היא רק בשל העובדה " מקרא קודש", הסיבה לכך שהיום השביעי של פסח הוא קדוש ויום שבתון "ספורנו"לפי ה

לו  רישלו' ת הא לעבודעל שפת הים כדי שראל יחד התכנסו כל בני י ,שביעי של חג המצותהיום ה, שביום הזה
קדוש של חג המצות השביעי היום  הלא הי, אחרת, "תעשה מלאכה לא"נאמר בו וקדש אותו היום התלפיכך  ,שירה

 ". מקרא קודש"אינו כות וחג הסיום השביעי של מו שהכ
 

 (ט 'טזדברים ) "שבועות תספר לך שבעה"

ם מתקבצי ישראלבהם היו כל ש סכותו שבועות ,פסח: סדרןלפי  רגליםה שלשמוזכרים  פרשהשב רבינו בחיימעיר 
ית בבם כל ישראל מתקבציבהם לא ש הכיפורים יוםאת  ולא השנה ראשאת  זכירמ לאהכתוב ו ,בבית המקדש

 "ולראות לעלות יכולים אנו ואין"של ראש השנה ויום הכיפורים  מוסף בתפלת אומריםלא  אנוזו הסיבה שו ,המקדש
  ."חובותינו לעשות יכולים אנו ואין"אנו אומרים  אלא רגליםה שלששל  בתפלות אומרים שאנו כמו
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