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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

 

 
  (יט 'כאשמות ) "וא ירפאורפ"

(קפה"ב)"מכאןשניתנהרשותלרופאלרפאות"
ואילו,מופיעהפעמייםבכתוברפואהכלומרה"ורפואירפא"ניתנהרשותלרופאלרפאותנלמדתמהכתובהראיהש

ראיתי,(כו'שמותטו)"רופאך'כיאניה":נאמרפעםאחתרפואהשבכתוברקהמופיעה"הקבאתברפואההמגיעהמ
,שניביקוריםלפחותלאצלהרופאפיעוצריכיםלההרופאיםעלמנתלהירפאעלידישלמדנודברזהבאלמסביריםש

רביקוב הראשון את מתאר הוכאביוהחולה בביקור הרופא המחלהארפאמשני הקב,ת אצל הרפואה"ואילו ה
רפואהשה"עץהדעתטוב"זצ״לבספרומהרח״והרבאתדבריא"רבינוהחידמביא.ראשונההבפעםנשלחתכבר

אמגיעהה ה׳ צערינלאדםעלידי איןהפ״אדגושהאלאהיארפה,נהעלידי ולכן ה׳"שאמרהכתובכמו, רפאני
"וארפא . רפואה אבל לאדם כעלהמגיעה צער ברפואתה יש ודם בשר עודיידי לכן, ירפא"בכתוב שני"ורפא

.ןדגושותהה"האותיותפ


 (כח' שמות כא) "ובעל השור נקי... וכי יגח שור את איש או את אשה ומת סקול יסקל השור"

,"יימיתשוראתאישכ"הכתובולאאמר,"ומת...כייגחשוראתאיש:"הקדוששהכתובאומר"אלשיך"מדגישה
הכלהאמצעילהענשתהאדםוהוארקבסךהשורהואו,ממיתלאהעווןהואשממיתאששורזהשאיןשלומרלך

עלהדברתגלגלרקשה,נוועובעקמעצמומתאילוהואכלומרש"ומת"מהשכתובאך,"כייגח",נגיחהביצעאתה
עם,עלידוהרעההתגלגלהעלש,"השורסקוליסקל"למרותשולכן.למקוםישכיהרבהשלוחים,ידיהשורההוא

בעלהשורודיל,המתבחטאומתהכלאחריכי,אתשורושלאשמרכךאשםעלמוולא"בעלהשורנקי"אתכלז
.כעונשעלחטאושורואתאבדיש



 (ב 'כבשמות ) "בגנבתו ונמכראם אין לו "
היורובדלתהידיעההזושגנבשאיןלואפשרותלהחזיראתהגניבהעתידלהימכרלעבדולאשל"ספורנו"מסבירה

ביהשיהיהבידםמהלאלהאותבהאויאכלויהגנאתשאםיפסידוכיהםיודעים,העםגנבים , הארץתמלא"ואז
שידעהגנבשאםאיןלויכולתלהשיבאתהגניבההריהוא"בגנבתוונמכראםאיןלו"לכןבאהכתובואומר,"חמס

.וזהאוליירתיעאותומלגנוב,עשוילהימכרלעבד


 (י' שמות כג) "שנים תזרע את ארצך ושש"

 בלשון הכתוב מדבר "נוכח"מדוע "ארצך": "כרמך", "זיתך, ? ראוי לכתוב היה הארץ"לומר תעשה","את כן
זהו,"בןאמתך""שורךוחמורך""תעשהמעשיך"לנוכחלשוןשדיברבנואמצגםבענייןשבתו,"לכרמיםולזיתים

לשוןשבהלאדיברהכתובביובלראינושכתובבמצוותהטהמהשלאיהשממצוותהשבתונוסחהמשותףלמצוות
"נוכח" בלשון "נסתר"אלא תזרעו"שכתוב ספיחיה""לא את תקצרו ""ולא את תבצרו נזיריהולא כה)" ,('ויקרא

בחיימסביר שתעבורהשבתעתידהואלחזורלמלאכתויהשבתוהשמטהאחרהואשבמצוותהדברטעםשרבינו
חזורלעבודהבמוצאילעתידהוא,שהואאסורבעבודתקרקע,השביעיתוכןבשמטהאחרעבורהשנה,במוצאישבת
והאדמהחוזרתדשושהואקיובלמצותהבאבל,עיןשלךכשהם"כרמךוזיתך"ו"שדך"הכתובאמרןשביעיתולכ

.לשוןנסתרואחרהיובלאיןהואעתידלחזורלעבודתאתהאדמהדברהכתובב,למישהיאאחוזתהארץ
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 (א 'כאשמות )" ואלה המשפטים אשר תשים"
ה "אלימלךנעם"אומר מוסי"ושהאות ו פה העל הענין יתרושראשון בפרשת הדברות",נאמר שנצטוו"עשרת
.שיהיוהדיניםנמתקיםממילא,כלהדבריםאזיכלהמשפטיםתשיםלפניהםאתוכאשרתשמור.ישראל



 (כב' שמות כב)" ענה תענה אותו אם"
"צעוקיצעקאלי"הרישאם,שאםתענהאתהיתום,"אםענהתענהאותו:"שכוונתהכתובבאומרון"הרמבמבאר

.וממךנקמתואנקוםאתואותאושיעניאלאא,צריךלדבראחרכללכלומראיןהיתום,"אשמעצעקתו"בלבדמיד
יןלומושיעמידךשאכיאתהחושבאתהלוחץאותולכךהואמשוםשוהטעם יותרמאשרו, כלבפועלהואמוגן

יתכן,נקמתםאתלנקוםלהםרועזיחפשומישיםותואשיושיעייטרחואחרימגםאםהאנשיםכישאר,אחראדם
וראינוכברשרעיון,ינקםממך'הונושעהואבלבד'אלהבצעקתו,וזה,לאיצילויםליצמלאיועילווהשהמושיעים

,(כג-משליכבכב)"ריבםיריב'כיה,ואלתדכאעניבשער,אאלתגזלדלכידלהו:"אמרנכגוןמהשזהמובאבכתובים
כלו דל"מר תגזול "אל עוזריםמשום לו ואין דל העני"שהוא תדכא "ואל בשעריך ה"אשר כי ריבם"יריב' את

שישלהםדע,(יא-י'כגמשלי)"אותשמו-צב'ה,יםאלתבואכיגואלםחזקובשדהיתומ:"הכתובוכןאמר,בעבורם
.גואלחזקוקרוביותרמכלאדם



  (א 'כדשמות ) "והשתחויתם מרחוק"

 מברדיצאומר יצחק לוי 'רבי לוי"בב ש"קדושת לומדים יששמהפסוק הקבכביכול "אצל בחינותתשה י בחינת,
ואין,דמוןלכלקדומיםהואקה"ומאמיניםשהאוראיןסוףבחנאשאניה"בחינתרחוק"."קרוב"בחינתו"רחוק"

ה"הקבתביחסלאמחודשיהמחשבההשכיאיאפשרלמחשבהלהשיגומחמת,להשיגוהיכולששוםבריהבעולם
שהוארחוק,"רחוק"תבחיניהווז,השגההכיהואלמעלהמ,ואיןשוםאופןושרףאשרישיגאותו,קדמוןלכלשהוא

מ השגהומובדל קרוב"ו. "בחינת מאמיניםשהחנאשאניה, "קבו עלמין"ה כל ח"זוה)"ממלא רכה"ק (אג כל"ו, בגו
בחינת"יהוזו,(ג'ישעיהו)"מלאכלהארץכבודו"ו,(זתיקוןנז"תיקו)"ליתאתרפנוימיניה","מקיףכלעלמין"ו,"עלמין
"קרוב חנואנ. בשו בחינותתצריכיםלהאמין אלוי יהתהאח, "א והשני"רחוקבחינת היא "יה "קרובבחינת וזהו.

"פירושהכתוב ה: אמר ולקרוב לרחוק נז)"'שלום (יט'ישעיה , שלאמירה שיאמין "קבלצדיק קרוב"ישה "בחינת
ראיםמפניישאנונובעתמכך"יראהעבודהמ"."יראהעבודהמ"ו"אהבהעבודהמ"יש'בעבודתה."בחינתרחוק"ו

איתנודברשהואלמעלהמ הווז, היראהתששםנופל"רחוקתבחינ"י לעומתה, מגיעהמבחינת"עבודהמאהבה",
הבחינההמאותכלומר,"מרחוק"מרכןנאל,הותיראהשמשתחואבחיניהש"והשתחויתם"שכתובמהוזה."קרוב
.תהיראהבחינאתהשיגו"רחוק"של



 (יא' שמות כד) "ם ויאכלו וישתולקי-אאת ה ויחזו"
(י"רש")שהיומסתכליםבובלבגסמתוךאכילהושתיה"

ה יקר"אומר כלי " "רשדברישלפי לומר צריך הכתוב היה י "תחילה ואח"וישתוויאכלו לכתוב כך את"ר ויחזו
לאארבעיםיוםלמשהשעמדבהרהזהכמואצלשוםאכילהושתיהאלאהיבמקוםפרששלאהיהומ"םלקי-אה

כאילוהיהםדומהלקי-אמתוךשחזואתהשישראלאציליבניהיהעםזוןמזיוהשכינהכךיאכילהושתיהוהיהנ
אציליבניישראללאשלחואל"עודצריךלהביןמדוענאמר.אכילהשלהםהאכלוושתוכיראייתפניהשכינההיתה

שלזקניההבדלשביןנבואותמשהלנבואתםאתלהורותומתרץשהכתובבא?אציליםהכתובםלהמהקראול"ידו
"'היתהעליידה:"ושאמרהנביאכמ'אהנקראתידהכיהנבו,לאאמצעילידנבואתו'אלמשהשלחהישראלש

הגוףכללכלזמןשהיהעומדבצרכיולפישמשההיהקרובאלהשכינהעלכןלאהותרלולהשתמש(א'יחזקאללז)
אכילהאתהשכסויזההיהכדילמרק(יומאד)ל"אמרוחזו"ימיםששתויכסהוהענן"מהשאומרהכתובוזה'לפניה

יוםארבעיםלאאכלמשהזההטעםהומ.ניגשמיותינקיומשוללמכלעני'שבתוךמעיוכדישיעמודלפניהשתיההו
הואצלעליהםכלומרהיומהאצילים,זקניםשבעיםהוואביהואנדב,הזקניםלצאבלא.הגוףנייעניכדילהרחיקומכל

םםאלאהלקי-אאכלושתהכשחזהפנילאשלפיכךלאהיוכמשהבנבואתו,מרוחהקודששעלמשהוניתןעליהם
כימצדהשכלחזואת,החומרובחלקבחלקהשכל,החלקיםהםהשתמשובשני"ויאכלווישתו"םלקי-אחזואתה

באספקלריאהמאירהראולאלכןדימתוךאכילהושתיה-ולפישחזומחזהש,םומצדהחומראכלוושתולקי-אה
חומרשלונעשההגםשחלקיו'מאירהמכלצדכךמשההאירמבוכמושהחמה,כיפנימשהכפניחמה,כמומשה

זך כחמה ונקי מלראותבעלאעכבכךשהגוף יהושעאתדו פני באספקלריאהמאירהאבל שהיהמן,מחזהשדי
"לאימיש"כלמקוםמצדאחדומאירהמצדהשניכךהיהנקיוזךמצדהשכלומהחשוכהכלבנההוא,המואצלים

והיהכמואציליםאלושנאמרבהם,החומרהמשתמשבצרכיהגוףמצדלהיותכאחדהעםמןהמחנה,ךהמחנהמתו
.םויאכלווישתולקי-אויחזואתה
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02:02-03:02ת"נוהגןפ"שבתאחים"ביתכנסתהיוסףבןחמו"בהדרכתע"דףיומי"שיעור:"ויזרעיצחק"מדרשת

250-0038035:טלפון-להשאלהלבירורפרטיםו
 

 Yossef.Benhamo@gmail.com:ל"או בדוא 552-6268625: טלפוןניתן להפנות לוהערות ות האר

 אברהם נחמיאס בר שמחה, אסתר רבבן חמו אליהו  :עמו ישראל ובכללם לרפואת כל חולי

 

mailto:Yossef.Benhamo@gmail.com

