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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 ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 פרשת השבועלהגיגים 
 (ה' דברים יג)" תשמעו ובקולו"
 ( מדרש" )בקול נביאיו, ובקולו תשמעו"

הנביא גם אם הם דברים שאינם כל מה שיצוה אותנו את לעשות ל למדו מהפסוק שחובה עלינו "שחז ן"הרמבמבאר 
על שלא המתין לו  (יג 'א יגמואל ש)" 'לא שמרת את מצות ה נסכלת"לשאול כמו שאמר שמואל , תורהכתובים ב

 'יח דברים)" אליו תשמעוןלהיך -א' נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך ה: "שאומר הכתובמה  הזו, להקרבת העולה

שמי שלומר , (יט 'יח דברים)" אנכי אדרש מעמו לא ישמעאשר  האישוהיה "אמר בכדי לתקף זאת הוסיף הכתוב וו, (טו
 נא הכיני 'ה בדבר רעהו אל אמר הנביאים מבני אחד ואיש"כתוב וכמו ש, מיתה בידי שמיםחייב שלא ישמע לנביא 

 וימצאהו מאצלו וילך האריה והכך מאתי הולך הנך 'ה בקול שמעת לא אשר יען לו ויאמר. להכתו האיש וימאן
  .'דבר המוגדרת כמצות הנביא מכאן אנו לומדים ש (ול-לה 'א כ"מ) "ויכהו האריה

 

 (י' דברים יג)" הרג תהרגנו כי"

גם ו ,"הרחמים מבעל רחמים םלוכ"הם  התורה דבריש רבינו בחייאומר , על פניו נראה העונש למדיח כאכזריות
חשוב שאנו נלא ש ,נקמהשל  דרךזאת ב שנעשה כוונהמיתה אין ה יביהחאת  להרוגאותנו  והוצהתורה מ כאשר

לא א ,האכזריות דתיבמהאדם  טבעאת  להרגילכוונה זו עלולה  כי ,מיתה בה תחייבהשנוקמים בו בעוון העבירה 
לכן אמר  ,האנשים השומעים ורואים שאר על לרחםמתוך כוונה  רחמנותשל  דרךתנו במיתה זו צריכה להיות בכוונ

חוששים מלעשות את  יםמעושה ישראל כלכתוצאה מכך יגיעו למצב שו (ט' דברים יג)" עליו עינך תחוס ולא: "הכתוב
 (יב' דברים יג)" וייראו ישמעו ישראל וכל מקרבך הרע ובערת" :העבירה הזו כמו שכתוב

 

 (ז' דברים טו)" בארצך שעריך באחד מאחד אחיך יהיה בך אביון כי"
 הקדוש " אור החיים"מבאר ה? "כי יהיה בך אביון"וכי לא די לכתוב " אחיך מאחד: "מדוע מציין הכתוב

  הוכחהנו איהעוני ו ,שבאחיך מהמיוחדים שהואלך  דעאלא  ,ממך פחות הואאזי  אביוןשאם הוא  תחשוב לאש
  ,"ארצךב", "באחד שעריך", "אחיך מאחד"הכתוב גם מזכיר את האביון באופן מדורג . יםנשא שפל היותו על

 ?אחרת עיר ועניי עירך עניי, ענייך קודמים? עירך ועניי ענייך"ל למדו מכך את סדר הקדימות בנתינה לעני "אמנם חז
 כי  ,אביוניםעל ה 'ה יגזור אשר הגזירותשל  הדרגותניתן ללמוד מכך גם את אך  (.מ עא"ב)" םקודמי עירך עניי

  הענישל  חלקמפקיד את ה' הש (כד 'שמות כב)" את עמי תלוה כסף אם" פסוקהקדוש לומד מה" אור החיים"ה
 את  'ה יפקיד לפעמים הנה. בידו שמופקדיםשל העשיר מורכב מהמעות של העניים  שרוהעכך ש ,העשיר ביד

 היותוצד מ פרנסתונותן לו את  אישאליו כך שהעני לא מצטער כל כך כאשר ה קרובה אדם לאצ עניה של המנה
ה את מנת העני ונותן לו את "הקב רחיקאך לפעמים מ ,וגם קרוב אליו פיזית ואין הוא צריך לסבוב בדרכים קרובו

 מקוםאת ה למצואכדי  לעיר מעיר סובבמצטער ומ והאביון ,מקום בריחוקנמצא  גםלו ו זרשהוא  אישאצל  פרנסתו
 באחד"לפחות הוא  אחיך שאינו הגם או ,"אחיך מאחד: "הכתוב אומרש מה הזו ,נפשו טרףאת  שם לו 'ה הכין אשר

 ". בארצך"אז תמצא אותו לא נמצא בעירך הוא אם ו ,"שעריך
 

 

 477מס  עלון ד"בס

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

 

  חיפה א"ת ם"י שבתזמני ה

  81:33 81:18 81:52 כניסה 

  81:14 81:14 81:14 יציאה

  54:81 54:81 54:55 ת"ר

 

 ח אלול"ר "ראה"פרשת 
 "עניה סוערה" :הפטרה
 ו"עתש אב 'ל

 Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת?שלך ל"ת העלון ישירות לתיבת הדואא לקבלמעוניין 

 מדרשתי "ע אורלצא יו

 "ויזרע יצחק"
 ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

 ladaat.net/gilionot.php alonolam.com  :הבאים ניתן להורדה באתריםהעלון 
 

 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"תשע אייר' ע כג"נלבבן סוליקה  ל"ג אליהו דרעי זצ"הרה

  אלול' ע א"אסתר בן חמו בת שמחה נלבו    "סיון תשע 'בע י"ל נלב"אושיק לוי בן שולה ז
 ה"תנצבחשון  ' ע יד"ל נלב"חשון          מרסדס בן חמו בת שמחה ז' ע י"ל נלב"בת לונה ז רחל בן חמו

 

mailto:Yossef.Benhamo@gmail.com
file:///D:/BHDATA/BH%20Jud/0%20פש/4%20במדבר/1%20במדבר/ladaat.net/gilionot.php


 

 (כו 'יאדברים ) "היום ברכה וקללה ראה אנכי נותן לפניכם"
נעם "עונה ה הוא לשון רביםש "לפניכם"סיים בו "ראה"בלשון יחיד הכתוב  פתח על השאלה המפורסמת מדוע

אומרים רק ממנו הוא ירא אלא הדבר את רואה אין הוא אם פילו א ה מדבר מסויםראישיכול שתהיה לאדם " אלימלך
רא ואינו הולך ימתידם אה "אל תלך אל המקום הזה ששם הוא דבר הממית והמזיק"אם אומרים לאדם למשל  ,לו

הוא הדבר הנאהב וכל זמן שאין ה את אורוא האם לאהוב  אלא לאדם בלתי אפשרי זה  ,אהבהבנוגע לאבל . לשם
 "אהבה"אחדות ולכן א יאהבה המשמעות הו, אותו רק השתוקקות לראותאהבה אליו אלא בעיניו אין לו אותו ואה ר

הוא ולהחזיק עצמו שעדיין תמיד  רושמלצריך הוא חדות של אזו הגה והנה בהיות האדם במדר ,"אחד"זה בגימטריה 
כך ו. שאין אהבה נגמרת אלא בראיה כפי שאמר "ראיה"נקרא בשם  "אהבה"שורש הדבר שצא וי ,זוהאינו במדרגה 

לומר עדיין כ, "אנכי נותן לפניכם", בשם ראיה תת אהבה הנקראבמדרגפירוש כלומר , "ראה: "ניתן לפרש את הפסוק
כשאר בני עדיין כלומר אתה שהוא לשון רבים , "לפניכם" רקאלא  הצריך להחזיק עצמך שאינך במדרגת אחדות גמור

, גת אהבה ויראהעצמך במדראת עצמך כאלו התחלת היום להרגיל בלומר תחזיק כ, "היום ברכה וקללה"כי אם . אדם
 . לקאההלכלומר רצועה , רמז ליראה "קללה"ו, רמז לאהבה "ברכה"

 

 (ל' יאדברים ) "מרה אלוני אצל הגלגל מול בערבה הישב הכנעני בארץ אחרי דרך מבוא השמש"
 דרךב שילכו ישראלב כיתות 'ג ראש על יחולו ברכותשמהפסוק לומדים אלו  הרמזדרך  על" כלי יקר"מבאר ה

 להם ,בישראל ההוראה מוריהכוונה ל (א' תהלים קיט) "'ה בתורת ההולכים דרך תמימי"כת של : ראשונההכת ה. ישרהה
כדי  וכרמים בשדות חלק להם היה שלא, מו הכוהניםכ ,וכרמים בשדות ולא בדרךכלומר לכו , "דרך"הכתוב  אמר
כבר למדנו ו (ז 'מלאכי ב) "מפיהו יבקשו ותורה דעת ישמרו כהן שפתי" אלא האדמה בעבודת טרודים יהיו שלא

 בעליכת  :הישניהכת ה. וכרמים בשדות יתעסקו לא 'ה תורתב םהולכיה כל כך (:קידושין ב)" דרך"נקראת  התורהש
 לכו בישובכלומר , "היושב"הכתוב  אמר להם ,תורהה לומדי ידיאת  ומחזיקים העולם בישוב העוסקים בתיםה
. תוהו מקוםשהוא  מדברמו הכ תוהו דברי ,בטלים בדברים ולא העולםשל  וישוב שהם בדברים עסוקים תמידתהיו ש
כדי , "בערבה"הכתוב  אמר להם ,ומנהיגיהם ודור דור כל ונשיאי ישראל מלכי ,שררהה בעליכת  :שלישיתהכת ה

 בדרךילכו  אלא ובנפלאות בגדולותשלא ילכו , וגבעות בהרים ולא במישור ,בערבהשילכו  אלא לבבם ירום שלא
  .לשפלה הר בין תממוצע שהערבה כדרך ,תממוצע

 

 (כב 'דברים יד) "זרעך תבואת כל את תעשר עשר"
 לפני למעלה עולה הצדקהאותה  אזי, צדקה עושה אדםשכאשר  "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצאומר 

 מעשרעל ה םמסתכלי למעלה עולה כשהצדקה, מעשר תבואת אחת מדה או אחד זהב הנותן האדם, למשל. ה"הקב
אלו  זהובים עשרהש וצאי ,תבואה מדות עשרה או זהובים עשרה אדםל שהיה מחמת בא הואאם , בא הוא מאיןהזה 

 או אחדזהב  נותןהוא  דותימ עשר וא זהובים עשרה לו שיש מחמת כי, זוה במצוה םנכנסי כולם דותיהמ עשראו 
 ומאה זהובים מאה לו שיהיה דהיינו, מעשר מדות' וי זהובים' י יתןהוא  הבאה שנהשב זוכההוא  ובזה, אחת מדה

, מעשר אחת מדה נתן השממנ ,דותימה עשר דהיינו, נההראשו בפעם לו התשהי התבואה שכל ונמצא, תבואה מדות
: י כוונת הכתובהווז. ל"כנ במצוה םנכנסי שכולם כיון, מאהעשר ממ יתןיש יזכה הבאה שבשנה זוכה זה ידי על

 הרועבש בשנה לך התשהי התבואה ,הבאה שנהתזכה שב, "זרעך תבואת כל את תעשר'", מעשר תןיכשת "עשר"
 (.ט תענית) "שתתעשר בשביל עשר"ל במדרש "שאמרו חז הרמז וזהו. ל"כנ מעשר התבואה כל עתה יהיה

 

  (י 'טו דברים)" לו בתתך לבבך ולא ירע נתון תתן לו"

ללא לעני צדקה צה לתת רוש, בינוניועצה כיצד יכול לנהוג אדם רמז שיש בפסוק  "פני דוד"מבאר ב א"החידרבינו 
 נתן לי מעות כדי לחלקגביר אחד "יאמר האדם העצה היא ש. חשש שמה העני יתבייש ממנו או יחזיק לו טובה על כך

עשה עצמך כאלו  ,"נתון"הכתוב וזהו שאמר . "בחלוקה זו ממעות הנדיב שתזכהמהם כדי ם ואני נותן לך חלק אות
הוא שמא לא תחשוש  "בתתך לו ולא ירע לבבך"ובזה . "תתן לו"ואחר כך , אלמוני ה נתינה בעולם מפלוניתהי
 . "יךקל-ה׳ א יברכך"מלבד שכר הצדקה עצמה  ,ההמצאה הזועקב  ,"בגלל הדבר הזה"כי , תביישה

 

 (א' דברים טז)" פסח ועשית את חדש האביב שמור"

אביב יהיה תמיד בניסן חודש ש חישגולהשמור הוראה ל, "את חדש האביב שמור", שיש בפסוק" ספורנו"אומר ה
 ועשית"וההסבר לכך הוא . החמה תשנ עםהלבנה המתאימים בכך לכוון את שנת  י עבור החדשים והשניםל ידעוזאת 
תהיה בעת שיציאת מצרים ורצה את הזמן כיון ה "כי גם הקב, "בחדש האביב הוציאך כי", בערב חג המצות, "פסח

. הירח בנגודועם בגבורתו ו השמשעם  ,אלהי מצריםשהוא טלה הבהיות  ,גודיאביב והוא הנהשנשלם החדש של 
 . גודיובהיות שאין קרבן בלילה הוצרך להקדים הקרבתו ביום הקודם לאותו הנ ,גוד היה בלילהיאותו הנ, "לילה"
 .  

 

 

 "ברית יצחק"ו" חנוכת בית"ספרים ל": בית יצחק"ח "גמ( איטר, אשכנזי, ספרדי)י "מבחר תפילין רש": יד יצחק"ח "גמ
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