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 (85) וזאת הברכה

 בני ישראל גדולתו של משה בברכתו אל
ר ַהְבָרָכה ְוֹזאת ַרְך ֲאשֶׁ ה בֵּ ת ָהֱאֹלוקים ִאיש ֹמשֶׁ  ְבנֵּי אֶׁ

ל  (א. )לג, מֹותוֹ  ִלְפנֵּי ִיְשָראֵּ

 ו'מדוע פתח הכתוב ב הקדוש "אור החייםה" הקשה
החיבור בתחילת הענין? ועוד צריך ביאור מה משמיענו 

אלא  ", מה צורך יש בהודעת הזמן?מֹותוֹ  ִלְפנֵּיהכתוב "
ביאר באופן נפלא, שבח גדול יש כאן על משה רבינו. 
דהנה בסוף פרשה הקודמת סיפרה התורה על ההחלטת 

עלה אל הר העברים משה ואמר לו, " תהשי"ת להמית א
הזה... ומות בהר... על אשר מעלתם בי בתוך בני ישראל 

: רבים שואלים משה שניתנה רבינו בחייתב כ ."וכו'
תורה על ידו איך הזכיר בו הכתוב מיתה, הלא מצינו מי 

חנוך שלא הגיע למעלתו, שנשאר חי וקיים לעולם כענין 
שחטא במי מריבה  נענש כאבל הענין לומר, כי  ואליהו?

נוך ואליהו במיתה והיה בכלל גזירת אדם, משא"כ ח
ם לנצח. יזירת אדם והם חיגשלא חטאו לא היו בכלל 

נמצא שסיבת מותו היו בני ישראל, והם המה שמנעוהו 
מעבור לארץ ישראל אשר נכספה וגם כלתה נפשו לה, 
ואף כי רץ אחריהם ארבעים שנה כסוס. והרי טבע אנוש 

, והגם שצדיק הוא סבלן, שמתרחק ממי שסובב לו רע
בת הלב ותו תועיל לא לשנוא אותו, אבל קיראמנם סבלנ

ובלתי אפשרית. העידה כאן התורה כי אליו היא נמנעת 
לא הרחיקם מליבו , אלא עד שנא אותם ו לא בלבד שלא

ברכם. לכך אמר ו"זאת הברכה" עם ו' החיבור כי הוא 
המשך לסוף הפרשה הקודמת. וסיימו לפני מותו, להעיר 

קותו, דהגם שעמד דקות ספורות לפני דעל הפלגת צ
וא אותם, המות שהם גרמו לו זאת, שהדבר יחייב לשנ

 אוצרות התורה                                           אעפ"כ ברכם. 
 

ה ָלנו ִצָוה ּתֹוָרה  . )לג,ד(ַיֲעֹקב ְקִהַלת מֹוָרָשה ֹמשֶׁ
, רבי הושעיה: אמר )ב"ב פרק יש נוחלין( איתא בירושלמי 

הוא, פירוש פגם  הכל מקום שנאמר מורשה לשון דיה
", ומשני ַיֲעֹקב ְקִהַלת מֹוָרָשה וחסרון, ופריך והכתיב "

שגם שם יש חסרון אחד שנלאים ויגעים בתורה 
משכחין אותה.  ועל פי זה יש לשלב יפה מה שכתוב ו
ה ָלנו ִצָוה ּתֹוָרה" ", כי אמרו חז"ל אלמלי שמעו ֹמשֶׁ

משכחין ישראל את התורה מפי הקב"ה בעצמו לא היו 
שכשם שהוא קיים לעולם כך היה הלימוד מפיו מתקיים 
לעולם, ומחמת ששמעו מפי משה משכחין. וזה שאמר 

ה ָלנו ִצָוה ּתֹוָרההכתוב " ", ולא שמענו מפי הקב"ה ֹמשֶׁ
 ", יש בה חסרון של שכחה.מֹוָרָשהבעצמו, משום הכי "

 להתעדן באהבתך בשם ספר "חנוכת הבית"

ִוי יָך ָאַמר וְללֵּ מֶׁ יָך ּתֻּ ָך ְלִאיש ְואורֶׁ  )לג, ח( ֲחִסידֶׁ

יָך" מֶׁ יָך ּתֻּ  )רש"י(" כלפי שכינה הוא מדבר ְואורֶׁ

יָךמדוע נקט הכתוב " מֶׁ יָך ּתֻּ ", הקדים ְואורֶׁ
", הרי בכל מקום מצינו להיפך, קודם אורים",ל"תומים"

ם הביאור הוא על פי ". ברתומים" אחר כך "אורים"
אורים וע נקרא שמם  "דברי חז"ל המבארים מד

", שמאירים דבריהם, והיינו האותיות שבו היו ותומים
", שמשלימים ומתאימים דבריהם, תומיםמאירות. "

היינו על ידי רוח הקודש שהיתה שורה על הכהן גדול, 
נודע לו כיצד לצרף ולהשלים את האותיות אחת אחת 
 ולחברן כדי לדעת את התשובה לשאלה. אך כל זה שייך

", האותיות אוריםהן גדול, אשר בתחילה היה ה"אצל כ
" היה משלים ע"י רוח תומיםהיו מאירות ולאחר מכן ה"

הקודש את דבריהם. אבל אצל הקב"ה, הרי היה הענין 
נשלם תחילה ולאחר מכן היה מראה לכהן גדול את 

" תומיםדעתו על ידי הארת האותיות. נמצא שקדמו ה"
כלפי ואורך", "", זה ביאור רש"י "תומיך אוריםל"

 ".שכינה הוא מדבר
 רב רובין ז"ל בספרו "טללי אורות" בשם רבי חיים מוולוז'ין

 
 ויללמוד מכל אחד את מעלת

ם ְוַקְרנֵּי לוֹ  ָהָדר שֹורוֹ  ְבכֹור ם ַקְרָניו ְראֵּ )לג,  ְיַנַגח ַעִמים ָבהֶׁ
 יז(

שור כוחו קשה ואין קרניו נאות, אבל ראם קרניו נאות 
פי קרני וקשה, נתן ליהושע כוחו של שור ויואין כוחיו 

ל חשוב: כמוסר השניתן להסיק מכאן )רש"י( ראם. 
למוד רק את מאדם מסוים, יש ל למודכאשר רוצים ל

יות בדור שלנו מעלות, ולא את החסרונות. אחת הבעה
ְמַחִּקיםהיא,  אדם מכל הבחינות, לאורך כל הדרך, ולא  שֶׁ

המעלות אלא גם מבחינים שלומדים ממנו לא רק את 
 הוי עז כנמר וקל כנשר וגיבורחסרונותיו. חז"ל אומרים "

. אם אדם יהיה גיבור כמו צבי, וקל )אבות ה, כ( "כארי
זה מוצלח במיוחד. חז"ל אומרים  כמו אריה, לא יהא

למוד מכל אחד את המעלה הטובה המיוחדת שלו. הוי ל
ז כנמר, שלא יירא האדם מפני המלעיגים עליו ע

המצוות. רץ כצבי לעשות מצוות, גיבור כארי  בשמירת
חיי ר הרע, קל כנשר, הכונה לפי ה"צלהתגבר על הי

תקל, פתאום, במראות אסורים, מיד ", שאם אדם נאדם
קא נשר בהקשר לכך? ויסיר את מבטו. ומדוע מוזכר ד

משום שלנשר תכונה מיוחדת ויוצאת דופן ביכולת 
ב הראיה הראיה: כאשר מבחין הוא בטרף שנע במרח

שלו, הוא יכול לשנות את אופן הראיה במהירות עצומה, 
                                                 ", מיד, מראיה כללית לראיה ממוקדת.פוקוס" מעין

  ומתוק האור
 

ל ִיְשֹכןוַ  ַטח ִיְשָראֵּ ין ָבָדד בֶׁ ל ַיֲעֹקב עֵּ ץ אֶׁ רֶׁ  ַאף ְוִתירֹוש ָדָגן אֶׁ
 )לג, כח(  ָטל ַיַעְרפו ָשָמיו

 יל ג' דמעות של עשובפירשו המפרשים שידוע, שבש
אשר הוריד, אנחנו בגלות עד שיתבטלו אינון דמעות, 

זוהר הקדוש. וקשה הרי כמה אלפים ריבוא בוכן הוא 



פעמים כבר הורידו כנחל דמעה בני ישראל, וכי עדיין 
י לא נתבטלו אותם ג' דמעות? והתירוץ הנכון בזה, שרב

: מין במינו לא בטל, ודמעות )מנחות כ"ב:(יהודה סובר 
הוי מין במינו, ואין מן הראוי שיתבטל, אולם בדמעות 

אם לא היו שווים בטעמם הדמעות שלנו עם דמעות של 
עשו, שפיר הוי בטלים כמו מין באינו מינו. והנה עשו 

על שנטל ממנו יעקב הברכות של העולם הזה, ואם ה בכ
ל גלות השכינה והיו דמעותינו לצורך היינו בוכים ע

גבוה, אזי היו שפיר מתבטלים דמעות של עשו שהיו 
לצורך העולם הזה בדמעות שלנו שהיו לצורך העולם 
הבא, לא כן אם כוונותינו לצורך העולם הזה. וזהו 

ל ִיְשֹכןוַ שאמר " ַטח ִיְשָראֵּ ראוי להיות, כי  ה", כן היבֶׁ
מידתו של השי"ת להיטיב לבריותיו, לא כמידת בשר 

זמן מה שאנחנו בדד, יושבים  כבר דם, ועם כל זה, זהו
עלובים נדכאים נאנחים ונעצבים, ומדוע זאת לנו, ובא 

יןהכתוב כמתרץ הטעם והסיבה לזה משום ש" ", ַיֲעֹקב עֵּ
למה שאנחנו בוכים " ץ אֶׁ רֶׁ בשביל , "ְוִתירֹוש ָדָגן אֶׁ

העולם הזה, והוה ליה מין במינו עם הדמעות של עשו, 
 ומשום הכי אינם בטלים.

 להתעדן באהבתך בשם ספר "אמרי דעת"
 

ל עֹוד ָנִביא ָקם ְוֹלא ה ְבִיְשָראֵּ  ()לד, יְכֹמשֶׁ
ם עבישראל לא קם אבל באומות העולם קם, ומנו בל

  ()ספרי
רבינו כיצד יתכן לדמות את משה תמהו המפרשים ה

כך יש לפרש: יש שני בעלי  חיים  הרשע. עםללב
הוידעים לכוון את השעה ויודעים מתי חצות הלילה 
והיום: הנשר והעטלף. אך הבדל גדול ביניהם, הנשר 

כל שהחמה מאירה יותר, כך ככוח ראייתו חזק מאוד ו
מתגברת ראייתו והוא עף כנגד השמש, כאשר מתמעט 

עד שבלילה כהו עיניו  אור השמש, נעשית ראייתו כהה,
מראות. לעומתו העטלף אינו יכול לסבול את אור 

שחשוך יותר, כך רואה  השמש והוא שוכן בחשיכה, ככל
הוא טוב יותר וכאשר השמש מאירה , מתיירא הוא 
מאורה. א"כ שניהם מבחינים בזריחת השמש, אלא 
שהנשר מבחין בה כדי לראות אור וחיים והעטלף מבחין 

טמין. כך גם בשקיעתה מבחינים שניהם, בה להחבא ולה
הנשר מבחין במיעוט האור והעטלף בהתגברות החושך. 

ם הרשע. עלת משה לבבכך טמון ההבדל בין נבואו
שניהם ידעו לכוון את השעה וידעו מתי עת רצון ומתי 
עת זעם כביכול. אלא שמשה רבינו ידע זאת בהבחנתו 

מעטה תנה, וכשהרגיש שואתוספת האור, בתוספת הנב
ממנו התגלות האור, הבין כי הוא עת זעם. לעומתו 

ף הוא ידע עת העיתים, כשהיה עת רצון, היה א, בלעם
נופל לארץ, נדחה מפני השכינה ומכאן השיג שהוא עת 
רצון. כשהיה עת זעם, חש בהתגברות כוחו וקם על 
רגליו, ומכאן ידע שיש לו שליטה לקלל. א"כ שניהם 

דיל אלפי הבדלות: משה ידעו את העיתים אלא להב
רבינו ראה זאת בדרך האורה, בקדושה ובטהרה. בעת 
ששרתה עת רצון להשפיע אורה וברכה לעולם, אז 

לות פני חון את השעה לוהתעוררה נבואות משה וכי
היא, אלא שאז העליון. לעומתו בלעם, אף הוא ידע העת 

כבש נבואתו והמתין לזמן  בו נסתמו צנורות האור 
ם נטלו רוח זעם וקצף על הטובה ואת מקומוהשפעת 

יכול היה.  אשרכאז התעורר עם נבואתו לפעול ישראל, 
על זה נאמר: לא קם....כמשה, על דרך הקדושה, אבל 

              על דרך החושך קם, וכמו בלעם. 
 'יןטללי אורות בשם רב חיים מוולוז

 
שמיני עצרת, טעה בתפלה או בקידוש ואמר יום חג  הלכה:

כתב מ"ב )סימן תרסח סק"ב(: ואם שכח ואמר את הסוכת הזה. 
יום חג הסוכות הזה ועקר רגליו אם צריך לחזור יש דיעות בין 

ותתן "האחרונים וכו', ולכו"ע אם לא סיים הברכה  צריך לחזור ל
ואכן אם גמר )אות ג( כתב: ובפסקי תשובות ולומר כהוגן.  "לנו

ועקר רגליו מצינו ד' שיטות כיצד עליו לנהוג. י"א שאינו חוזר 
בכל ענין, י"א שבכל ענין חוזר, י"א שבחוץ לארץ בשמיני עצרת 

, אינו חוזר משום שהוא עדיין ספק שביעי, ובשמחת תורה חוזר
ע ששמיני עצרת היום אלא שנתקל דוי"א שהכריעו שאם בדעתו י

הזה אינו חוזר,  סוכות ואמר חג הסוכות בלשונו מחמת הרגל ימי
ואם טעה במחשבתו וסבר שחג הסוכות היום חוזר. ודע, כי דין 

 קידוש כדין תפילה.
 פסקי תשובות חלק ו'

 
העצלן חושב מה לעשות, הזריז חושב מה  פתגם:

 שעושה.                                               
 ספר "שמחלה"   

 
עשייתה היא מצוה, או רק  גם: סוכה: חקירה

. )שו"ת הרמב"ם נא: רק בישיבה, רש"י מכות הישיבה בה
 (ח. ד"ה השתא: משמע ממנו שגם העשייה היא מצוה

 ספר "קובץ יסודות וחקירות"                                    
 

מגיד נודד נשא דרשה בבית המדרש, והיה : יישר כוח. סיפור
ם מן המקרא, כשהוא מעקמם ומעוותם. מתבל דבריו בפסוקי

בתום הדרשה ניגש אליו אחד השומעים וקרא חגיגית: יישר כוח. 
קרנו פניו המגיד, עד כדי כך נהנית מהדרשה שלי? לא מינה ולא 
מקצתיה השיב הלה, אולם מגיע לך יישר כוח, כמו שאמר הקב"ה 

   למשה רבינו: יישר כוח ששברת את המקראות. 
 ספר חד" וחלק" חלק ד'                                                            

 
 שבת שלום!

יוצא לאור לרפואה שלימה של דינה בת מרים, רפאל יהודה בן 
מלכה, אליהו בן מרים, שלמה בן מרים, ג'ילברט יפה בת מרים. 
 .לעילוי נשמת של ג'ינט מסעודה בת ג'ולי יעל, לעילוי נשמת

 שלמה בן מחה, דנאיל בן רחל, עמנואל בן  ארנסט אברהם.

 


