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

 

 
  (יד 'דברים לא)" קרבו ימיך למות הן"

 , ויש לכל אחד ימים קצוביםמראש חיי האדם נגזרים פסוק שלפנינו שאורך המ מדול רבינו בחיי
 מה ו. ('שמות כג)" את מספר ימיך אמלא" :שנאמרן יכעני, גיע אל העת הקצוב והנגזרדואג שהאדם יה "והקב

 , ('בראשית מז) "ימי ישראל למות ויקרבו: "צדיקיםגם אצל הנזכר , "הן קרבו", לשון קריבהשמובא בפסוק 
אותם  ומקרב םממלא אותה "שהקבומראש שחייו של אדם נגזרים גם זה מלמד ו, ('מלכים א ב) "ויקרבו ימי דוד למות"

 או  ל האדםו שלפי זכות ,נגזרם יותר ממה שמאריך אותאבל יש גם פעמים שהוא , אל הזמן הקצוב והנגזר
 עליו  על הנגזרחיי האדם מ מאריך אתה "זה שהקב. על מעשיו של האדם עונשכמהנגזר ם פחות מקצר אותש

 על דבר  אלאואין התוספת , ('ישעיה לח) "הנני יוסיף על ימיך חמש עשרה שנה" :שנאמר, מחזקיהולמדנו 
 זה ו. מראשנגזר יותר ממה שחמש עשרה שנה  חזקיהוהוסיף לה "הקבמר כלו, להיהקצוב והנגזר בתח

 מלך ישראל שחלה והלך  אחאבמאחזיהו בנו של למדנו  נגזרימי האדם לפחות ממה ש מקצר אתה "שהקב
 אלהי עקרון המבלי  זבוביען אשר שלחת מלאכים לדרוש בבעל : "שנאמר, לדרוש בעבודה זרה וקצר את ימיו

 , ('מלכים ב א) "לא תרד ממנה כי מות תמות ים בישראל לדרוש בדברו לכן המטה אשר עלית שםקל-אין א
 לה ימיתה מתחהאם נגזרה עליו כי   ,בודה זרהדרישתו בעשל אחזיהו היתה בת מיתתו ישס מעידופסוק זה 

 וכן מאריך , של אדם ומקרבן אל העת הנגזר ימיוה ממלא "נמצאת למד שהקב ?מה בא הנביא להודיעו
 , המערכה ומנצח אותה שמשדדדי על שם -כי לכך נקרא ש, הכל כרצונו, אותן על הנגזר ומקצר אותן מן הנגזר

 . והכל לפי השכר והעונש
 

  (יח 'לאדברים ) "ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא"  
 פעם אחת , ה יסתיר פניו מישראל פעמיים"היא לומר הקב" הסתר אסתיר"הכפילות טעם ש ן"הרמבמבאר 

 ופעם שנייה אחרי אשר , יבואו עליהם כל הצרות המתוארות בכתובכאשר הם יחטאו בעבודה זרה ואז 
 היה כי , יהם בקרבם מצאום הרעות האלהקל-אין איון שים וכקל-לא חטאובלבם כי תשובה הרהרו ישראל י

 , בודה הזרהבעכבר כפרו הרי ם שאות ם ויציללה רויעזה "שכעת לאחר שחזרו בני ישראל בתשובה שהקבראוי 
 הכתוב פעם נוספת  אמר ןולכ. (ירמיה ב לה) "הנני נשפט אותך על אמרך לא חטאתי"נביא הן שאמר יכעני

 , יסתיר עוד פנים מהםה "נגרם מכך שהקב בודה זרהבערעה הגדולה לבטוח ון שעשו ישראל את הכי, "אסתיר"
 רק זהו , מצאום רעות רבות וצרותלכן פני רחמיו וה את "הקבהסתיר בו סתר פנים הראשון שהלא כאמנם 
 הם ואף גם זאת בהיותם בארץ אויבי" :כמו שכתובפני רחמיו אבל יגלה להם את , הגאולהפני של הסתר 

 (מד 'ויקרא כו) "לא מאסתים ולא געלתים
 

 (כא' דברים לא) "ידעתי את יצרו אשר הוא עושה היום כי"

שם  דולעבעל מנת כנס לארץ ילהה שאין בני ישראל מצפים "כוונת הכתוב לומר שידוע לפני הקבש "ספורנו"מבאר 
תהלים )" ותורותיו ינצורו חוקיו ישמרובעבור : "אמרשנ' שזו היתה כוונת ה, ולקיים את המצוות התלויות בארץ' את ה

בא יכל הרע שך ימשמהדבר זה ו ,תוותאהנפשם מא כל ציפייתם להיכנס לארץ היא על מנת להשביע את אל (מה' קה
  (טו' דברים לב)" וישמן ישורון ויבעט: "אמרלהם שנ
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 ו"תשע סיון '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"רחל בן חמו בת לונה ז
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 (ג' לאדברים ) "'יהושע הוא עבר לפניך כאשר דבר ה"
דוקא יתקיים  עובר לפניך וישמיד הגויים האלה מלפניך' הש שמה שנאמר בתחילת הפסוק "משך חכמה"מפרש ה
 (כח 'ג דברים)" והוא ינחיל אותם" :ל על הפסוק"גם מה שדרשו חז וזה". 'יהושע עובר לפניך כאשר דבר ה"באופן ש

וכן אתה . םאין נוחלי -ואם לאו , יםנוחל -אם מנחילם  .אין עוברים -ואם לאו , עוברים -אם הוא עובר לפניהם ש
 , "ויקרע יהושע שמלותיו" נאמר מוצא כשהלכו לעשות מלחמה בעי נפלו מהם כשלושים וששה איש צדיקים

 -אם עובר לפניהם , לא כך אמרתי למשה רבך מתחילה, "אל יהושע קום לך למה אתה נופל על פניך' ויאמר ה"
 . אתה שלחתם ולא עברת לפניהםאילו ו .עוברים

 

 (בי' לאדברים )" ודמען ילמלמען ישמעו ולשעריך ברך אשר גאת העם האנשים והנשים והטף ו להקה"

מוד לל להוא מפני שמהם נוכ, למצוות הקהברים הגהטף ו ,את הנשיםפים שתלכך שמהטעם ש "ן איש חיב"האר במ
מדו ויראו למען ילו": "הקהל"ת ההעיקרית של מצוו המטרהאת  גנשי ךוכ. שלמותב' וד את הבמוסר השכל איך לע

, חילופיןלו, ודובכ לשישמרו ע לודעת עד כמה חשוב לייווכח , יםדיש לו אשה וילשכל איש כי ". םוקיכל-א' את ה
, ותורתו 'רצון ה לעתי לעבור לעל אחת כמה וכמה שעלינו לדקדק לב, אם כן. רו על רצונובאם עבכמה הוא מקפיד 

, "רך אשר בשעריךג"פרט מבו, ו אותנו כפי ערכנודיכבשדורשים יתנו אנו בני בם מגהלא . אפילו כחוט השערה
: יםגושה סולני הבית המחולקים לשבאותם  גדכנ. ממש' יראה'אשר היחס שלהם איתנו הוא של , משרתי הבית

 . "ויראו", "ילמדו", "ישמעו": שלושה האופניםבורה שמהם נדע דרכי מוסר התאמרה , גרך, טף, נשים
 

 (יט 'לא דברים) "את השירה הזאת םועתה כתבו לכ"

כתיבת ספר על רמז ומה שנ ,מצות כתיבת ספר תורהעל ל "זח למדומכאן ש "כסא רחמים"בא "החידרבינו מביא 
אל רמז לצרף ויש בזה , "האזינו" תשיראת תורה שיש בה בכוונה היא ל "כתבו לכם את השירה"של  תורה באופן

 . תורה לשמהבבחינת רצויה תהיה והתורה , כי בזה יתעלה הלימוד, תוכחות מוסר לימוד התורה
 

  "שובה"לשבת  טרהפהה - (ב 'יד הושע) " לקיך-א' שובה ישראל עד ה"
שובה  -" לוקיך-א' שובה ישראל עד ה": ךכההפטרה מ פסוקהאת , "לב אליהו"מובא ב, לופיאן רבי אליהומבאר 

ך אות שתדע ותרגיש שהוא מנהיג, כלומר. לוקיך-הוא יהיה א, כירו תמידשאתה אומר בפיך ומז, 'ישראל עד שה
לוקיך נובע -הוא א 'שלון שיהיה לך במה שאינך מרגיש ומכיר שהיעליך לדעת כי הכ. ומשגיח עליך בכל פרט ופרט

קחו עמכם ": כן מה שעליך לעשות זהל, "כי כשלת בעונך"חלקו השני של הפסוק כמובא בשעברת עבירות כך מ
ה גידך "ח אבריך ושס"הרגש אותם ברמ, ליבך וקח אותם עימך לאאת הדברים שאתה מדבר בפיך אמץ  ,"דברים

  ". 'ושובו אל ה"את סופו של הפסוק ובכך תקיים 
 

 (ב 'יד הושע) " לקיך-א' שובה ישראל עד ה"

 םעל פי דברי ה״שהוא , "שבת תשובה"חדשה הלשבת הראשונה של השנה  םיאשקורטעם ש "בן לאשרי"מבואר ב
 שמיםההיו  האיברהכל ששת ימי במדרש שלפי ה, (בראשית ב׳ ב) לקים ביום השביעי״-״ויכל א :על הפסוק "משמואל

 זמן עליית ,שבתה הוכשהגיע, שהיו מתרחקים מהשורש ומתגשמיםהיא נה והכוש, םוהולכי םארץ נמתחיהו
השנה  וידוע שבראש. "כלתה נפשי"מלשון  "שכתוב ״ויכלמה  וזה, םתשוקה לחזור לשרש םבההתעוררה , העולמות

 לקראשפיר אם כך , שבה הבריאה לשורשההיא השבת השנה שבת הראשונה לאחר ראש הצא שיו, נברא העולם
הוא חוזר ומתגלה , בזמן מסוים מתנוצץ פעם אחתשבספרים הקדושים שכל אור מובא כ כי, "שבת תשובה"לשבת זו 

 . זהזמן הפעם שמגיעים לבכל 
 

 (ו 'מזתהלים )" 'לפני המלך ה בחצוצרות וקול שופר הריעו" 
 ותחכל אלו, ידי תקיעת השופר חזור בתשובה עלללמדנו שיש ל, ה"ראשי תיבות שוב ריעו'ופר ה'קול ש'חצוצרות ו'ב

 .אלול לפני שהמלך מגיע לכאן בעשרת ימי תשובה בחודש, "'לפני המלך ה"יש לחזור אלא . הכפורים ליום
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ו ו   יר    ק ו   ו ח  רוקו   וצ י     ו   י קיי ו    י          ח  קוו  

 . יו      ח ו  ר  ו ו      יי   "  יר   חר"ע  י י ח ר    ק ו  

 052-3268315,  יו   052-9433453  ר י  ו ז  ו :   י ור 

 

   ו ו   יר    ק ו   ו ח  רוקו   וצ י     ו   י קיי ו    י          ח  קוו  

 . יו      ח ו  ר  ו ו      יי   "  יר   חר"ע  י י ח ר    ק ו  

 052-3268315 יו   , 052-9433453  י ור   ר י  ו ז  ו : 

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

 ה יוסף בן חמו"לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע :"השחרמאיר "חברת הבקשות 
 02:02-03:02ת "נוה גן פ" שבת אחים"בית כנסת  ה יוסף בן חמו"בהדרכת ע" דף יומי"שיעור  :"ויזרע יצחק"מדרשת 
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