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  ''עד הנהר הגדול נהר פרת''
וברש''י: מפני שנזכר עם ארץ ישראל קוראו גדול, 

  מלך. –משל הדיוט הוא: עבד מלך 
נהר פרת, כך מבאר הרא''ם דברי רש''י, היה קטן 
מכל הנהרות, ואעפ''כ בשל שייכות לארץ ישראל 

  קוראו הכתוב ''הנהר הגדול''.
הרי לנו קל וחומר בן בנו של קל וחומר שהדר בארץ 

ורה, זוכה להתגדל ישראל והולך בדרכי הת
ולהתרומם מעלה מעלה, ואם תתמה מפני מה אין 
אנו חשים בכך, אין זאת אלא מפני שאין אנו מעריכים 

  כראוי את קדושת הארץ.
כעין זה אמרו רבותינו במדרש, יוסף זכה להיקבר 
בארץ מפני שהודה בארצו שאמר ''איש עברי'', ומשה 

, לא שלא הודה בארצו כשנאמר עליו ''איש מצרי''
נקבר בארץ ישראל. הרי שלזכות סגולת ארץ ישראל, 

  תלוי עד כמה אנו בבחינת ''מודה בארצו''.
לכן ככל שיחוש האדם וינהג על פי ההרגשה כי ארץ 
ישראל היא ''ארץ אשר עיני ה' אלקיך בה'', כפי זה 

  יזכה לסיוע ולשפע מקדושת הארץ.
בענין מה שכתב האור החיים על הפסוק יש להוסיף 

בתחילת הפרשה ''ראה נתתי לפניכם את הארץ'', 
'', וסיים בלשון רבים פתח הכתוב בלשון יחיד ''ראה

  ''לפניכם'', מדוע?
אלא, כי בראייה שטחית שווים כולם כאיש א', ואין כל 
שינוי וחילוק ביניהם, אבל בהבנתם ובתחושתם 
במעלות קדושת א''י, חלוקים הם איש איש לפי 

  דרגתו, לכן אמר ''לפניכם'' בלשון רבים.
  ע''פ רבי חיים שמואלביץ

  
''ה' אלקינו דיבר אלינו בחורב לאמר רב לכם שבת 
בהר הזה פנו וסעו לכם ובאר הר האמורי ואל כל 
שכניו בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים... 
עד הנהר הגדול נהר פרת... ואמר אליכם בעת 

  ההיא לאמר לא אוכל לבדי שאת אתכם''
הכלי יקר: בחיבורי ''עיר הגבורים'' פירשנו על כתב 

על  –דרך הרמז את הפסוק ''אחד עשר יום מחורב'' 
י''א יום שמתאבלים על חורבן בית המקדש בשנה, 

  והיינו ט' ימים של חודש אב וי''ז בתמוז וי' בטבת.
על יסוד רמז זה, ביאר החתם סופר את הפסוקים 

בעת  – נו בחורב''''ה' אלוקינו דיבר אלישלפנינו כך: 

החורבן, כאשר החריב הקב''ה את ביהמ''ק, פנה 
 ''רב לכם שבת בהר הזה''לעם ישראל ואמר להם: 

אתם ראויים עוד לעבוד את ה' בהר הבית, אין  –
ארץ ישראל לגלות, וכל כך מצאו  – ''פנו וסעו לכם''

בכם לא טעם ולא ן אי – 'בערבה''למה? לפי שאתם '
ריח, כערבה, הנכם מנוערים מתורה, ממצוות 

 ''בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים''ומעשים טובים, 
''. אך יש ערבה''המקומות והמצבים הנכם כבכל  –

''עד הנהר הגדול בידכם דרך א' להיות בעלי מעלה: 
ם תורה, שהיא פרה בכ ידי שיהיהעל  – נהר פרת''

שמימיו  –ורבה [כמו שדרשו חז''ל בברכות: ''פרת'' 
  פרין ורבין].

  החתם סופר
  

  שה לעשו נתתי את הר שעיר''''כי יר
אותו וביהושע נאמר ''ואתן לעשו את הר שעיר לרשת 

ויעקב ובניו ירדו מצרים'', יש להבין מה פשר 
ההשוואה הזו בין עשו שנחל ירושתו, לעומת יעקב 

  בחיר האבות שירד מצרימה לסבול עבודת פרך?
  

ברם, צא וראה בטבעם של בעלי חיים. עגל כי יוולד, 
אחר כך הוא כבר עומד על רגליו ואוכל  ימים אחדים

מזונו בכוחות עצמו. לעומתו, האדם זקוק מלידתו 
לטיפול והשגחת אמו יומם ולילה, ואח''כ לגדלו ולחנכו 
ולטפחו עד שיקים בית בעצמו. מה פשרו של דבר 
זה, שדווקא האדם, תכלית הבריאה, מתנהל גידולו 

מצינו כי והתפתחותו כל כך בקושי, ואילו בבעלי חיים 
  ''שור בן יומו קרוי שור''?

אלא שכך היא הנהגת הבריאה, שכל דבר שתעודתו 
ומטרתו גדולים ונשגבים יותר, כך הכנתו והכשרתו 
קשה יותר. בעלי חיים, שאין להם תפקיד נעלה 

  ה ומהירה. כך ההכשרה לחייהם קלבחייהם, לפי
לא כן האדם שנברא לתכלית הנשגבה ביותר, ויכול 
להגיע למעלות ומדריגות גבוהות מאד, לכך הכנתו 

  לחיים קשה ומסובכת הרבה יותר. 
''ואתן לעשו את הר שעיר לרשת לפיכך נאמר 

, תיכף ומיד, כי מה יש לו לעשו מטרה בחיים?! אותו''
, כי עליהם הוטל ''''ויעקב ובניו ירדו מצריםאבל 

לעבור את כור ההיתוך בטרם יוכשרו ויגיעו אל ייעודם 
  הנעלה של קבלת התורה.המטרה  –

  רבי אהרן בקשט



  ''והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אלי ושמעתיו''
כל דבר שאדם מסתפק אם מותר וראוי הוא לעשותו 
אם לאו, יוכל לבחון את עצמו על ידי שיסלק את 
הנאתו ממנו, אז יוכל להשקיף על הענין בהשקפה 

  נכונה, ולדעת אם זהו רצונו יתברך.
 – ''והדבר אשר יקשה מכם''וזהו שאומר הכתוב: 

'תקרבון ' –שאינכם יודעים אם לעשותו אם לאו מה 
, שיהיו כל מעשיכים ושיקולכם לשם שמים אלי''

  בלבד.
  כתר שם טוב

  
  ''ולא שמע ה' בקלכם ולא האזין אליכם''

האלשי''ך מעניק טעם להנהגת ה' זו, וכך הוא כותב: 
''ואף על פי שהבכייה מקרבת את האדם להקב''ה, כי 

עלו, עם כל זה ''לא האזין אליכם'', שערי דמעה לא ננ
לומר כי גם שהבכי גורם האזנה מקרוב, בכל זאת לא 

  האזין''.
והדבר מדוקדק באמרו ''ותשובו ותבכו'', שהוא 
להשוות בכייה זו אל הבכייה הראשונה של ''ויבכו 
העם בלילה ההוא'', כי אותה בכייה לא היתה בכייה 

  של תשובה אלא בכי מפחד האמורי.
כייה זו לא היתה מחמת שחטאו לה' כי אם על כך ב

כך ש''ויכתו אתם עד חרמה'' ולא על עוונם. וזו 
הסיבה שה' לא האזין, כי הבכייה היתה ''אליכם'' 

  לצורך עצמכם בלבד.
  האלשי''ך

  

  הפטרת שבת חזון
''ידע שור קנהו וחמור אבוס בעליו ישראל לא ידע 

  עמי לא התבונן''
ויש להבין מדוע אומר הנביא שישראל גרועים 
מהבהמות ד''ידע שור קנהו וחמור אבוס בעליו ישראל 
לא ידע עמי לא התבונן'', הרי בבהמות זה שיודע שור 
קונהו וחמור אבוס בעליו הוא בטבעם ובעצם ברייתם, 
וא''כ מה הטענה על ישראל, שאצלם אין דבר זה 

  מוטבע בטבעם?
  

טבע מסויים בכל בהמה ובהמה, וי''ל דהקב''ה נתן 
כמו שאמרו בחולין: למה נקרא שמה חסידה, שעושה 

זית, דיה היא רגזו  –חסד עם חברותיה. האנפה 
שמנאפת עם חברותיה, ולמה נקרא שמה אנפה? 

  ופרש''י מלשון ''וה' התאנף בי''.
והטעם שנתן הקב''ה טבע מסויים בבעלי חיים, כדי 

, אלמלא למדו מהם, וכדאיתא בעירובין ק'אדם ישבני 
ניתנה תורה היינו למדין גזל מנמלה, עריות מיונה, 

  צניעות מחתול, דרך ארץ מתרנגול.

וא''כ י''ל דעל זה מוכיחם הנביא, דלא מיבעי שלא 
קיימו ולא למדו דבר מהתורה, אלא אף את הדברים 

בעים בבריאה, הבסיסיים והיסודיים ביותר המוט
  לי חיים, גם אותם לא למדו ישראל.עבטבעם של ב

''ישראל ויבואר לפ''ז מה שכפל הנביא תוכתחו ואמר 
''עמי לא  ללמוד דבר זה מהתורה, – לא ידע''
לכל הפחות ללמוד דבר בסיסי זה אפילו  – התבונן''

  מטבע השור והחמור.
  דרך שיחה

  
''לכו נא ונוכחה יאמר ה' אם יהיו חטאיכם כשנים 

  כשלג ילבינו''
: ''אם יהיו חטאיכם איתא בירושלמי [שבת פ''ט, ה''ג]

'ואם יאדימו כתולע ' בראשון, –כשנים כשלג ילבינו'' 
  בשני. –כצמר יהיו'' 

בימי  – ''כשלג ילבינו בראשון''והפני משה שם ביאר, 
בבית  – ''ואם יאדימו כתולע כצמר יהיו''בית ראשון, 
דהיינו, שבמקדש הראשון היה החוט  - מקדש השני

של זהורית מלבין כשלג, ואילו במקדש שני לא היה 
  מלבין, אלא כצמר.

ויש לבאר, דהנה השני הוא חוט לבן הצבוע בצבע 
אדום, כאשר האודם גלוי ונראה לעין כל. וכך היו 
ישראל במקדש ראשון, כדאיתא ביומא ט': ראשונים 
שנתגלה עוונם נתגלה קיצם, אחרונים שלא נתגלה 

  עוונם לא נתגלה קיצם.
דהיינו, שבבית ראשון עוונם היה בגלוי, אבל פנימיות 

אהבת התורה ואהבת ישראל,  לבם היה מלא
כדאיתא בירושלמי דפאה: מפני מה דורו של אחאב 

  מצליחים במלחמה, מפני שלא היה בהם מלשינות.
בבית ראשון היה השני מלבין כשלג  וא''כ י''ל דלהכי

כדאיתא  הימנה[שהיא הלבנה ביותר שאין בלובן למעלה 
לבנה ואין למעלה ממנה היא  –בשבועות ''ואם בהרת לבנה היא'' 

  .]לבנה
אבל במקדש שני עוונתיהם היו כתולע, ובתולע כידוע 
אין הדם גלוי, אלא הוא עצור בתוכו, כך היה בהם 
בפנימיותם שנאת חינם ומלשינות, אשר לכן רק כצמר 

  שר השלג].[שהיא בדרגה של לובן פחותה מא יהיו
  ע''פ המשך חכמה

  

  ! שבת שלום
  

  לרפואה שלימהיוצא לאור 
  הרב יואל בן מזל נ''י

  :לכל ענייני העלון נא לפנות במייל ל
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