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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

 

 
 (ד' לבדברים )" ל אמונה ואין עול-א, דרכיו משפט כי כל תמים פעלו הצור"

על ו ושל חטאהעל  , אדם הראשוןהעל יצירתו של " הצור תמים פעלו: "תובבככאן שמשה מרמז  רבינו בחיימפרש 
אותו הוצרך משה להזכיר  ןולכהאנושות שנגזרה מיתה על  בהיסההוא האדם הראשון שהוא לכך ם עטוה .עונשו
, כלןכל הצורות את על שם שהוא צר זהו  "הצור"ה בכינוי "משה לקב ומה שקרא, של משה יום מותוי זהו ככעת 

 ה "מכנה הנביא את הקבוכן , ינוקל-אין צייר כא, ('שמואל א ב)" ינוקל-אין צור כא: "על הפסוקל "זחוכמו שדרשו 
 " ים את האדםקל-א' וייצר ה: "כתובהראשון  באדםגם ו, ותעולמהשני את צר ה "שהקב, ('ישעיה כו)" צור עולמים"
שיהיה כוונתו  היתה ,ומעשה ידיו "פעלו"כשיצר אדם הראשון שהיה  ,"הצור"לומר שהכתוב וכוונת  ('בראשית ב)

 כי כל "זהו , במיתהעל פי הדין ה "הקבחטא הענישו האדם ולפי ש, ארץ כמלאך בשמיםב' את הד ובעויתמים 
 ."צדיק וישר הוא"במשפטו כי  "ואין עול"כלומר הדורות חולפים והוא קיים , "ל אמונה-א"כי הוא , "משפטדרכיו 

 

 (י' לב דברים) "יסבבנהו יבוננהו"

' ה" שנאמר, השמים בלבד ה מלך אלא על"לא היה הקב, כביכול ,עולםלעד שלא בא אברהם אבינו מבואר במדרש ש
גם על השמים וה גם "ך את הקבהמליהוא  אבל משבא אברהם אבינו לעולם (ז 'בראשית כד) "י השמים אשר לקחניקל-א

" משך חכמה"מסביר ה. (ד 'בראשית כד) "י הארץקל-י השמים ואקל-א' ואשביעך בה"כענין שנאמר , על הארץ
שמבין " נבון"וזה כמו . מורה ומלמדללא מעצמם הבורא את גדולת משיגים , "בני השמים" ,האישים העליוניםש

רק . להם מורה ומיישר דרךאין הדבר כן והם לא ישיגו את גדולת הבורא ללא שיהיה , "בני הארץ"ל אצל אב. מעצמו
תבונן על העולם שיש מנהיג שה, מעצמואת גדולת הבורא השיג הצליח להוא , (כב 'יחזקאל לג)" אחד היה אברהם"

השגחת הבורא לעולם ה של השגהוה ידיעאת הוהוריד , אישים העליוניםמו הוהוא היה הנבון האמתי כ, לבירה
 .כדרך שמלך מקודם על השמים בלבד, שהמליכו על הארץ -" יבוננהו"וזה . השפל

 

 (יב' דברים לב)" ל נכר-ואין עמו א בדד ינחנו' ה"

וונה כה, "עמו ואין", ישראל בטח בדדעם ישכון בה "יא שהקבה "בדד ינחנו' ה: "שכוונת הכתוב ן"הרמבמסביר 
 יםקל-אהמושל מכל בני  ואאין לישראל שר מנחה את עם ישראל ו' הכלומר , "ל נכר-א" ,ישראלעם או ל' לה שאין
 . ה"של הקבחלקו ונחלתו עם ישראל הוא , כידועכי , תוייבהנח' להו או יעזור ה אותשינח

 

 (יד 'דברים לב)" רענב תשתה חמ ודם"

לכן , מלאכה הרבהוא קצר ואין בו הה זהמיץ תהליך הפקת הא שמיץ הענבים הישהברכה בשתיית  "ספורנו"המבאר 
  . כדי שיהיה להם פנאי לעסוק בתורה ובמצות ל-האוכל זה עשה להם  .היו מתפרנסים שלא בצערמפיקיו 

 

   (לה 'דברים לב)" ושלם נקםלי "

חמה מנרתיקה הרשעים ' לעתיד לבא יוציא ה"ל "זמה שאמרו חעל מרמז ק קדוש שהפסו" אור החיים"הבאר מ
ה משתמש הן להעניש את "הקב" חמה"ה הכלומר באות, (:ז ג"ע)" בה םנידונים בה ולהטה אותם והצדיקים מתרפאי

 ואפשר להפריד זאת לשני חלקים  "לי נקם ושלם" מרכך בפסוק שלפנינו נא, הרשעים והן לשלם שכר לצדיקים
 . טוב לצדיקיםהשכר אני משלם את ה  "שלםו"מתנקם מהרשעים " לי נקם"
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 :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

 ו"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
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 (א 'לבדברים ) "ואדברההאזינו השמים "
, נוא משיח צדקולעתיד כשיבש (ח קנא א"ז מזו"תיקו)בזוהר הקדוש מסביר את דברי משה על פי המובא " נעם אלימלך"ה

ללומדי התורה משה מר וא. ופירושההתורה  רזיאת עם ישראל ויגלה להם לתורה את הד למיויבא משה רבינו 
כאשר יחדשו בה איזה והתורה את ילמדו שאותם ה וצומו "שמים"אים תורה נקרהלומדי משום ש, "האזינו השמים"

מפי התורה  רזיאת הגאולה ותזכו לשמוע את ועל ידי לימוד התורה תגרמו לקרב , "האזנה"יהיו בבחינת הם חידוש 
 . עתידבשתגרמו שאדבר עמכם , "ואדברה"זהו ומאז כם ודקכ

 

 ( א 'לבדברים )" האזינו השמים"

שלא נעשו  יפל עף הסתכלו בשמים ובארץ שא, אמר להם ?למה העיד משה בישראל את השמים ואת הארץתניא " 
אתם שאם זכיתם אתם מקבלים שכר ואם חטאתם אתם מקבלים . לא לשכר ולא להפסד אין משנים את מדתן

 ( מדרש) "?פורענויות אינו דין שלא תשנו את מדתכם
 זהעושים מה שהם ובחירה אפשרות הרי לשמים וארץ אין ? כזהלעשות קל וחומר כיצד ניתן " שפת אמת"שואל ה

שנלחם עמו היצר הרע  ישנה אפשרות בחירה ויש לו גםאבל לאדם , ולכן אינם משנים ה"שקבע להם הקב בטבע
את ממנו יקח ' כלומר שה, הבוראשל  ולהיות ברשותומבאר שבמסגרת האפשרות לבחירה ניתן לבחור ? להטעותו
 סיוןיהנאת שיקח ממנו ' מהבקש כלומר האדם יכול ל, ללא שינוי' את ה דולעבהטבע את בחירה ויתן לו הזכות ל

את הכח אין לשום אדם כי למען האמת  . כמו השמים והארץ 'את ה דולעב ,בטבעו ,אותוח יכרוי' ן הלעבור רצו
שיצרו של אדם מתגבר עליו בכל "ל "כפי שאמרו חז 'הללא עזרת לבד בהיכולת לתקן את עצמו בכוחותיו ובחכמתו ו

  (:נב סוכה) "ה עוזרו אינו יכול לו"יום ואלמלא הקב
 

 (טו 'לבדברים ) ״וישמן ישורון ויבעט"

 ככל שגדל אך . החל לעסוק במסחר והתעשר עושר רב ואביון היה דלש וב'צרבי יחיאל מיכל מזלוי סידחמאחד 
 , חשוב יןיובקש ממנו צדקה בענ, חסידפעם אחת נכנס המגיד לביתו של ה .המצוותהתרחק החסיד מ הונו כן

  .התקרב העשיר והביט. קרא המגיד לתלמידו כי יבוא ויביט בעד החלון .אולם העשיר התחמק בטענות שונות
 ועכשיו " יהרבי את העשיר והציבו לפני הרא חלק .ענה העשיר "עוברים ושבים". שאל הרבי? "מה אתה רואה"

 בין החלון ההבדל ", ענה הרבי ."אני רואה את עצמי", השיב העשיר, "עכשיו". שאל הרבי? "רואה מה אתה
  משום כך, 'כסף'ואילו הראי מצופה ב, ל העוברים ושביםרואים בו את כ משום כך, החלון שקוףהוא ש לראי

 ."אדם רואה בו רק את עצמו
 

 (כח 'לבדברים ) "כי גוי אובד עצות המה ואין בהם תבונה"
  בפסוק צריך לחזור ולומרמדוע , אם כך, הרי זה מחמת חוסר תבונה "אובד עצות"לכאורה מי שהוא 

 אחשורוש שאל ש (:מגילה יב)על פי המובא בגמרא  "נחל קדומים"א ב"רבינו החידמתרץ  ."ואין בהם תבונה"
 אם נאמר לו ", כיצד להשיב חכמיםהתלבטו הו ?"ושתיעם הלכה מה לעשות " בתחילה את חכמי ישראל

 ואם נפסוק את דינה , נואתמשל ושתי יתבע את דמה מיינו הוא שיתפקח לאחר מחר שהרי  ,האות גושיהר
, מיום שחרב בית המקדש וגלינו מארצנו"לאחשורוש החכמים לפיכך אמרו , "לפטור הלוא יש בכך זלזול במלוכה

רואים  ."וחה והם יפסקו את הדיןלך אל עמון ומואב היושבים במנ, נטלה עצה מעמנו ואין בידינו לדון דיני נפשות
מתוך אלא אדרבה מבינה יתירה , לא מחמת חוסר תבונהשזה  "אובדי עצות"למצב של אפשר להגיע פעמים מכאן של

 "אובד עצות"שהלפיכך הוצרך הכתוב להוסיף  .ההפסד שיכול לבוא מעדיף המשיא עצה לומר שאין בידו עצההבנת 
 . "ואין בהם תבונה"מחמת הוא 

 

  (טכ' לבדברים ) " לאחריתם לו חכמו ישכילו זאת יבינו" 
-לו חכמו. "פסוק זה את החובה לקרב אל החושים את זכרון יום המיתהמ "רחכמה ומוס"בהסבא מקלם לומד 

את ההבנה יעמיקו " יבינו לאחריתם" ,בני אדם היו מנתבים את דרכם בחכמה ומבקשים השכלהם היינו אד ,"ישכילו
 .  לדאוג לאחרית זו ובנושא אחריתו של האדם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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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