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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

 

 
 (יח' דברים כט)" והתברך בלבבו בשמעו את דברי האלה הזאת והיה"

 מחשבה ברגילות הכי , .(יומא כט)" מעבירה םהרהורי עבירה קשי "ל "חזמכאן למדו ש רבינו בחייאומר 
 האדם יותר נפש ם הם לעבירה קשיההרהורי סף הוא שונ שופיר. עבירהההאדם לידי ת א המביאעל עבירה 

 במחשבה  נפשה תמטמא אאדם כן כשהלו, בלבהוא הנפש משכן תלוי בלב ו שהרהורלפי , עצמההעבירה המ
 ומביא . כך טרודה כלטרודה אין מחשבתו  עבירהעושה כשאדם כי  ,העבירה עצמהקשה יותר מזה רעה 

 מעלה היא שהמחשבה משום , עבירההמ םהרהורי עבירה קשישמסביר ש ם"הרמבשל  וגם את פירוש
 הוא חוטא יוצא ש החוטא ב וכשהוא, דות הנפש השכליתיח השכל וממומכוהיא נובעת  אדםשיש לגדולה 

 כדי למרוד המלך או אתה משתמש בעבד סכל ה שונה אם אתה אשמהאין ברור הוא שו, דותיוימשבבמבחר 
 . בבן חורין חכםמשתמש 

 

 (יא' לדברים ) "המצוה הזאת כי"
 (א' דברים ל) "והשבות אל לבבך", ה בכתובנזכרשהתשובה היא למצוות " המצוה הזאת"כוונת הכתוב  ן"הרמבלפי 

 נאמרה בלשון מצווה זו ו. הכתוב במצוות התשובהה אותנו ומצושבהם  (ב 'דברים ל) "יךקל-א' ושבת עד ה"
 אם "הוא משום ש "לאמר"ומה שאמר הכתוב . שהכתוב מבטיח שבעתיד יחזרו כולם בתשובהבינוני לרמוז 

  איןכי , ולעשות ככל אשר אנכי מצוך היום' ל לשוב אל הביד העמים תוכנתון ואתה  "יהיה נדחך בקצה השמים
  בפיך"הכתוב וזה טעם . אבל קרוב אליך מאד לעשותו בכל עת ובכל מקום, הדבר נפלא ורחוק ממך

 את ויקבלו עליהם היום ', וישובו בלבם אל ה, ן אבותםועו על ו נםועובפיהם על  דוושיתו, "ובלבבך לעשותו
 "ובניך בכל לבבך אתה: "כתובדורות כאורך כל ההתורה לעשותה ל

 

 (ו' לאברים ד)" יך הוא ההולך עמךקל-א 'ה כי"

 : נאמראצל ישראל . משמעויות שונות בשלוש "הליכה"לשון משתמשת בתורה שה" כלי יקר"מבאר ה
 ל צא .דרך תלךאותה באיזה ך מדריומחזיק בידך ותו היא שהוא משמעש "עמך ההולךיך הוא קל-א 'ה כי"

 בלא  (א' לאברים ד) "וילך משה" סתםנאמר משה אצל ו (ח' לאברים ד) "הוא ההולך לפניך 'וה: "בויהושע כת
  (ט 'בראשית ו) "נחים התהלך קל-את הא" ,שהיה מקטני אמנה ,נחאצל נאמר הדבר מזכיר את ה .סעד כלל

 יך הוא ההולך קל-א 'כי ה"ב וכתמה ישראל אצל גם כך  .ווך בלתמכדי היה צריך סעד נח של "והסבירו חז
  "הוא ההולך לפניך 'וה: "יהושע נאמראצל אבל  'יראת הה בכיתמוסעד  םיצריכהיו זה משום שהם  "עמך

 הוא , מצד שני כך סעד לתומכו כמו ישראל אבל כללא היה צריך  ,מצד אחד, עשויהאחריו כי יהושע הולך ו
  (מח 'טוית בראש) "אבותי לפניו התהלכוים אשר קל-הא" :נאמרעליהם גת האבות שא הגיע למדרעדיין ל

 לבדו  לךהשמשמע  "וילך משה"נאמר עליו גה זו הגיע משה שלמדר ,שהשכינה היתה אחריהם ותומשמעש
  :ל"חז אמרוכך ם שוומ .'יש לו קצת סעד אבל לא כמי שהולך עם ה 'כי ההולך אחרי ה .בלא סעד כלל

  ,ה מקבלת אור מגלגל אחר כך משה האיר בצדקו מאליונאינהחמה שכמו  (ב עה"ב) "פני משה כפני חמה"
 אורם זעיר שישראל נמשלו לכוכבים אילו ו ,אור החמהצריכה סעד מעל מנת להאיר היא ש "כלבנה ויהושע"
 .סעד גדול ביותר םשצריכיד ע

 
 

 538מס  עלון ד"בס

 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון מ
 ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג          ל"ז צחק בנימין בר שוריןי  ל "ז בן חמו בר אסתריצחק 
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 (ט' דברים כט)" היום כולכם נצבים אתם"
 ... נשכםטפכם ... שבטיכםראשיכם "הקדוש מה הצורך של הכתוב לפרט מי הנוכחים " אור החיים"שואל ה

 שאלה נוספת היא מדוע מציין הכתוב פעם  ?"כולכם"אופן כללי לומר בהכתוב פק תולא הס" כל איש ישראל
גם בברית זו לכלול הכתוב ואם רצה  (סט 'כח דברים)" אמר אלה דברי הברית: "כבר נאמרהלא , הבריתנוספת את עניין 

". אלה דברי הברית"מר על הכל אחר כך לוו, הדבריםולכתוב את להקדים הכתוב  לעזו היה ההאמור בפרשה את 
 בכתוב שלפנינו מתכוון משה להכניס את בני ישראל בברית של ערבות . ומתרץ שמדובר בשתי בריתות שונות

 , זה בעד זה נתפסיםשידעו שהם ו', פי האת יעבור א לשבעד חבירו מישראל כדי שישתדל כל אחד הדדית 
 ו זואין , הערבותבר על שמד, "לבנינוינו והנגלות לנו ולק-א' אומר הנסתרות לה"ראיה היא מה שנאמר וה

שיתחייב כל אחד על שם הברית היא כל אחד לעצמו וכאן הברית היא תבא כי כי בסוף פרשת  האמרנהברית שאותה 
 .אחדביד כל יש אחיו העברי כפי היכולת ש

 

  (כג 'כטדברים )" וישליכם... 'ו את ברית העזב רואמרו על אש, י האף הגדול הזהרמה ח"
 , "אף"כתובה  'והא. במילואן' ב' אותיות האשלפני בריאת העולם " ארץ חיים"ב בוכתה יפל א ע"מפרש החיד 

את  כשמבטליםאבל , "אלף"ונעשה  'לוסיף את האות וה, "אף"ה שאין העולם מתקיים ב"וראה הקב', להאות  בלי
  ?"מה חרי האף הגדול הזה" האלשאת הא "מבאר החיד ,לפי זה  ."אף"ונשאר  'לאות תורה מסתלקת הה

ולכן  ,תורהאת הביטלו כלומר  ,"'על אשר עזבו את ברית ה", והתשובה היא? 'לאת האות ה "הלא כבר הוסיף הקב
 ת שכתב א, זההין יענאת הועוד הוסיף הפסוק לרמוז  , "חרי האף הגדול"וזהו , "אף"ונשאר ' לת אוסתלקה הה

 . "וישליכם"נהיה , שסילקו' כדי ללמדנו שבגלל הל. גדולה' להאות עם " וישליכם"המילה 
 

  (כח' כטדברים ) "לםוע דע ולבנינו נות לולנגהו וינלק-א' ת להוהנסתר"

, (לז 'כו ויקרא) "איש באחיו ווכשל"בחוקותי  תבתוכחה שבפרשאת הפסוק על פי מה שנאמר " תוספת ברכה"מבאר ה 
 אם אינם מוכיחים כמובן , מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה, (:זסנהדרין כ)" איש בעון אחיו" :ל"חז ודרשו

 ' הנסתרות לה: "שהפסוק, אפשר לומר ,לכן, ערבותמצויינת ה אלזו שלנו פרשה וב, להםומוחים במקום שאפשר 
 העבירות הנעשות בסתר והן נסתרות אלו , "הנסתרות". זההפרט משלים את ה" ינו והנגלות לנו ולבנינולק-א

 אותן , "והנגלות", נסתרות והוא יתחשב עם עושיהןאת הע כי הוא יוד, "ינולק-א' לה" ,משפטן, מאתנו
 . יסר את עושיהןילנו ולבנינו להרחיקן ול ,היא החובה, שגלויות וידועותעבירות 

 

  (א 'לאדברים ) "האלה הדברים כל את וידבר משה וילך"
  לפני היורד"על שליח הציבור שהוא  ל"זשלפעמים אומרים ח "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצאומר 
  מתפללדיק הצש בשעהומסביר ש, (.לד ברכות) "התיבה לפני העובר"אומרים שהוא  פעמיםלו, (:כד שבת) "התיבה

  צדיקים ויש. אותו ותהמנהיג ןה ןה הקדושות והתיבות, להיהתפ תיבותב עצמואת  לדבק צריךהוא ' ה לפני
  משה תגמדרו היתה וז. התיבה את מנהיגיםאלו ש הםמעלתם לפי גודל ו, זו גהממדר למעלה הם אשר גדולים

 נמצא  והוא אותו המנהיג שהתיבההכוונה לצדיק , "התיבה לפני היורד: "ל כשאמרו"י כוונת חזהווז. רבינו
 . המנמ למעלה והוא התיבהאת  מנהיג שהוא, "התיבה לפני העובר" צדיק ויש, התיבהמבמדרגה נמוכה יותר 

  שהתיבה ,הראשונהמדרגה ב והיה, במדרש כמבואר ,החכמה מעיין ממנו ונסתם, ימיו סוףב כאןומשה שהיה 
 וזה מסביר מדוע . ממנו למעלה היה שהתיבה, הדיבור אל הלך, "וידבר משה וילך" ווזה. אותו המנהיג התהי

 רבינו משה שנבואת, הוא יןיהענ כי. התורה בכל ךכ נואמצ שלא מאוד סתומה רבינו משה ה שלאונבה האזינו בשירת
 משה של נבואתוש כךמו, (:מט יבמות) "מאירה שאינה באספקלריא"התנבאו  הנביאים וכל, המאירה באספקלריא התהי

 התלבשות שום אלל, ה"קבמה םשקבל כמו הדבריםאת  מרלו גדול חוכ לו היה המאירה באספקלריא התהי רבינו
 להלביש צריכים היוו, רבינו משה של חוכאת ה להם היה שלא הנביאים שאר כן שאין מה, וחידה משלשל  בדרך

אבל . מאירה שאינה אספקלריא נקרא וזו, מאד שסתומים נביאים ושאר זכריה נבואת כמו, וחידה משל דרך נבואתם
 סתומה היא האזינו שירת ולכך, ליהושע וניתנה ממנו החכמה מסורת ניטלה, רבינו משה של הסתלקותו קודם, כעת

 . שאר הנביאיםכל כמו , התלבשות בדרך
 

 (כו' לאדברים ) "שם בך לעד והיה"
 לשים משה  ךרטצהומשום כך ' עזבו את תורת הבני ישראל יש ידעמשה הכתוב שעיד מ "ספורנו"לפי ה

 יעיד הספר הזה ו ,אחת בשנהמלבד הכהן הגדול ופעם  אדםשום שם לכנס נספר תורה אחד במקום שלא 
 חסרון ובזה  ואתוספת ללא שום סיני הר ו למשה משנאמרהדברים  םהשכל מה שימצא כתוב בספר התורה 

 . יסיר כל ספק מכם
 
 

 

 "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 :"מאיר השחר"חברת הבקשות 
 02:02-03:02ת "גן פ נוה" שבת אחים"בית כנסת  ה יוסף בן חמו"בהדרכת ע" דף יומי"שיעור  :"ויזרע יצחק"מדרשת 
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