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

 

 
 י( 'כאדברים ) ״כי תצא למלחמה על אויביך"

אל יציאתו על המלחמה המזומנת לאדם מרגע  רמזשהכתוב, "כי תצא למלחמה" מ " הקדושאור החייםה״אומר 
על צריך תגבורת  נואיהוא לא יחשוב שש, הזו ן למלחמהונכ, דהיינו המלחמה נגד היצר הרע, ועליו להתעולם הזהה

, א( ')אבות ד "בור הכובש את יצרויאיזהו ג", אלא אדרבא לזו יקרא מלחמה, על דרך אומרם במלחמה זו נצחמנת ל
  כלומר המלחמה הידועה. למ"דאות פת"ח תחת הניקוד ב "מלחמהל  הכתוב "אמר כן , ולמזושאין גבורה גדולה 

 

 )דברים כא' יב(" מעליה שביהאת שמלת  והסירה"
ת אביה א תובכל, ממנולא תצא ש ,בביתך כאלמנה תשבלאבל,  בגדילבש הכתוב אומר שעל האישה "יפת התואר" ל

לכער את המעשים הללו נועדו  כל. לפי המדרש האבליםך שכך הוא דר ימיםזאת במשך חודש תעשה שואת אמה ו
 בנותיהםאת ם יו מקשטיארורים ההם יהגוימשום שמעליה  יםהבגדים הנאאת סיר לכן עליה לה, של האישה פיהוי

כי  הרניוצפאת וץ צקל, ולה וול גדוליגלח את ראשה שהוא נעליה ל, ואיתן זנותמשוך את האויב למלחמה כדי לבעת 
 םאין שואליכי רחה, ומתגיירת בעל כאותן. וההסבר הוא שמשום שהאישה הזו  עוולצב ןאותלגדל הוא מנהג הנשים 

א הבעל דורש ממנה לקיים את אלגרים, פי ששואלים את שאר היהד כידתה ולהתאת לעזוב היא מעוניינת אותה אם 
כפי היה, וואת אל עמהאת ת כעת זבועהיא , כי "ובכתה את אביה ואת אמהשל "רחה. וזה טעם ותורת ישראל בעל כ

 ')ירמיה ב" ת ילדתניולאבן א אתהאומרים לעץ אבי "שנאמר פי , כ"אין אביה אלא עבודת כוכבים"רבי עקיבא, שדרש 

סובר שהטעם אינו משום חמלה על האישה שעוזבת את עמה ואת דתה אלא הכוונה בהנהגה זו היא  הרמב"ן .כז(
הגון לשכב עם זה  שאיןמאמה ומעמה.  ,רוד מאביהאת גחלת הפמפיה ומלבה, ולכבות העבודה הזרה שם את ר ועקל
ה אל עמה ואל אות ה ולהשיבאות היה להצילובלבה לאל צועקתשהיא אנוסה ומתאבלת, וכל שכן זאת שהיא שה יא

תתנחמי על קודם לה ים מרו, אהדיתילהולעזוב את עמה ומולדתה היא מבינה שמכריחים אותה היה. והנה כאשר ואל
לכן משה ויהודית.  כדתשה לאדוניך יאומעכשיו את אביך ועל אמך ועל ארץ מולדתך כי לא תוסיפי לראותם עוד, 

 . צערה ותשוקתהאת זמן שתבכה ותתאבל כמשפט המתאבלים, להשקיט ממנה ה ניתן לה
 

 (ב 'כה)דברים  "ארבעים יכנו"

 )מכות כג(  "אותו שתי ידות מלאחריו ואחת מלפניו םמלקי"
מהמלקות הם  יםלפי הגמרא מלקים את החוטא שלושים ותשע מלקות, שליש מהמלקות הוא לפנים ושני שליש

העולה למספר י"ג  "אחדל "-אשכפר ב, הוא משום שהחוטא ל"טהמלקות, למספר  טעםה "כלי יקרמאחור. לפי ה"
אמרו חז"ל שאין האדם חוטא אלא ו .י"ג שנה אחרלאדם טוב הבא הבתורה שנדרשת בי"ג מדות ומרד ביצר כפר ו

 אםכלומר,  "והיה אם בן"נאמר ן שנה לכ 'מלאדם בגיל הבינה הבאה אם נכנסת בו רוח שטות, כלומר הוא חסר את 
 במספרראוי להלקותו שדע נבזאת  'מהא כאילו לא הגיע לשנת טוחהנראה שו ',נחקור את הבינה הבאה בשנת מ
ו, ל"ט. והטעם לחלוקת המלקות כך ששליש מהמלקות הוא לפנים משום שהיה על שאינו ארבעים ממש אלא סמוך ל

 הואשלזכור  טאוחלמאחוריו משום שהיה מהמלקות הן  יםני שלישוש ",מטיפה סרוחה"בא החוטא לזכור שהוא 
  .הם אחוריוש "לפני מי הוא עתיד ליתן דין וחשבון"ולזכור ותולעה" רמה עפר למקום "הולך 
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  טו( 'כאדברים ) "אהיוהיה הבן הבכור לשנהאחת אהובה והאחת שנואה  כי תהיין לאיש שתי נשים"
 והיה על הכתוב לומר לשון וודאי ואינו מוכרח שהרי "והיה" הוא ב קיאינו מדו "והיהה "מלהשימוש בלכאורה 

  ההמחשבה מולידמשום ש "אשה"המחשבה נקראת " שנעם אלימלךה" רשלשניאה", מפואם יהיה הבן הבכור "
 מחשבה ", והסוג השני הוא "קדושהשל מחשבה סוג אחד הוא "מחשבות סוגים של י נוהנה יש ש .את המעשה

 שתהיה לו רע במעורב בטוב והאיש שיהיה דהיינו , "כי יהיה לאיש שתי נשים"אמר הכתוב על זה  ".זרה
 והיה הבן הבכור "הכתוב על כך מר וא "אחת שנואההאחת אהובה ו"המחשבה קדושה ומחשבה זרה וזהו 

  "בן"מהשנואה, דהיינו המעשה הבא מהמחשבה זרה שנקרא הוא ודאי שהבן הנולד  והשז ,לומרכ, "אהילשנ
  ,יום שינחיל את בניוהכשיגיע כלומר , "והיה ביום הנחילו את בניו" ,הוא יהיה הבכור שידו על העליונה

  "לבכר" ",לא יוכל לבכר את בן אהובה על פני בן השנואה הבכור"', ה לאטובים להעלותם ההם המעשים ש
 שבן שום , מ"על פני בן השנואה הבכור"הוא מלשון ביכורים, דהיינו שלא יוכל לעשות שום מצוה בשלמות 

 ך כדי שתוכל לעשות יתועצמך לזכך את מחשבאת השנואה הוא הבכור, לכן שמור עצמך מאד וקדש וטהר 
 . ה בשלמותומצואת ה

 

  יח( 'כאדברים )" ובקול אמו ו שומע בקול אביוננכי יהיה לאיש בן סורר ומורה אי"

 )סנהדרין עא.( שכר"  וקבל דרוש נכתב? ולמה להיות, עתיד ולא היה לא ומורה סורר "בן
 מה טעם ? נוהג לעולםעתיד להיות לכתוב דבר שלא היה ושלא ך הכתוב לשם מה הוצרנשאלת השאלה: 

 אהבת של חיוב הגודל את ם אדללמד את הובא מחכמת התורה הוא חלק זה שדבר  רבינו בחיימתרץ הדבר? 
 הבן עובר על מצות הם רואים שבן, וכיון שאת האהבת האב והאם יותר מ בעולם, שהרי אין לך אהבה חזקה 'ה
 ם, הם בעצמ ,להביא אותו יםכיצרשכדי כך על אהבת הבן עד ' שלהם השתגבר אהבת ה עליהם בו, ח'ה
 פרשת ב בתורהמפורש ה' אהבה להחיוב הין גודל יענ ראינו אתסקילה. וכבר ית הדין על מנת לדונו בלב

 ף יאוש, איל יצחק עזה וחזקה כבן שבא אליו אחר הזקנה והאהיות אהבתו אבינו שעם אברהם אצל דה, יהעק
 בכך הוא , וימידבאופן דבר הוא מזדרז לקיים את העולה ל ואת בנ להקריבאותו הקב"ה  הוצור משאכ על פי כן
  "אוהביאברהם הכתוב " קראו ויצחק, ועל שלמות המעלה הזלבנו על אהבתו  'ה אהבתאת הגביר מראה ש

 זה על אהבה, והכל מיני שתגבר על  שראוי' הת אהבשל חיוב הכל העולם גודל בתפרסם האז כי , (')ישעיה מא
 . "שכרדרוש וקבל חז"ל "אמרו 

 

  )דברים כב' ח(ועשית מעקה לגגך"  נה בית חדשבכי ת"
לשוב " את הפסוק על דרך המוסר ואומר שהכתוב מדבר על האדם המעוניין רוח חייםמפרש ב" רבינו החיד"א

נאמר עליו עלה על לבו לשוב, כעת ונפגמו אבריו, ו הקדושהממנו סתלקה ה חטאיוום שחר שהבין שמאבתשובה ל
חטא ולעשות גדר לבל יחטא עוד, שלהכיר ראשית עליו ונאצות, פרצות  פרצונין הקודם יבנב, ש"תבנה בית חדש כי"

לא חטאו ואת גדר, שאם לא ידע  לגדור ועלישיכיר בחטא לאחר , "ועשית מעקה, על זה נאמר "לא עשה כלוםאחרת, 
", בביתך"טרא אחרא, את הס ", דהיינודמים ולא תשים"אמר לכן לחטוא עוד,  יבואגם אחרי שובו כיר במעלו, י
 שההרגל נעשה טבע.משום  "יפול הנופל ממנו כי"בית חדש, ב
 

  (ה-ד דברים כג') ובמים" בלחם אתכם קדמו לא אשר דבר על' ה בקהל ומואבי עמוני יבא "לא
 שפעה שכלכדי להודיע , (כב ד' שמות) "בכורי בניים "נקרא ישראלעם ש רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"מבאר 

 האומות כלש וצאי, ישראלבזכות עם  האומות כל יונקיםהשפע הזה  ומתמצית, ישראלבעולם הוא בזכות  נשפעה
ישראל ו ישראלבעולם הוא בזכות  השפע שעיקרבכך  חשויכ ומואב עמון והנה. זה על לישראל טובה להחזיק םצריכי

 ". ובמים בלחם אתכם קדמו לא אשרלכן נענשו על ", העולם לכל המשפיעים הם
 

 )דברים כג' כ(" תשיך לאחיך לא"

 בא השכינה מישראל לסילוק דברים הגורמים השמר מילההכתוב את האדם  אחר שהזהיר" שספורנואומר ה"
 ין יבית והנדרים ועניין הריוהם ענ, בישראל השכינה תאלהשרזהיר על מיני חסד הגורמים הכתוב כעת ומ

 של מכשול להסיר כל בלבד וכדי  "ערות דבר"באם מדובר אשר אין ראוי שינתן אלא  ,והגט, פועלה אכילת
 שה יוהחסד לא )מלאכי ב' יד( "אשת נעוריך אשר אתה בגדת בה בינך ובין העיד' הכי " אמרפי שנממזרות כ

 ממזיקי הרבים והם גונבי הנפשות  והשמירה "ים ורכבילא יחבול רחשל "והחסד  "ושמח את אשתו"חדשה 
  קידבולא ת צרעתה תזיקלהושיב המצורעים בדד שלא  ,ין הצרעתיוהשמירה בענ, המצויים לגנוב קטנים

 ה ולשכיר ולעני במיני האסיף והחמלה על הלוקה ווהחסד ללו ,בהימהרכילות והוצאת ד הריוהשמ, םאחרי
 .בדישה ועל המת בלי זרע שלא ימחה שמו הבהמהועל 

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

 לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו :חברת הבקשות "מאיר השחר"
 20:30-21:30בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת  בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו"דף יומי" שיעור  :מדרשת "ויזרע יצחק"

 052-3268315פון: טל - להשאלה לבירור פרטים ו
 

 Yossef.Benhamo@gmail.comאו בדוא"ל: 052-3268315טלפון: ניתן להפנות לוהערות ות האר

 אסתר רבבן חמו אליהו   לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:

 

mailto:Yossef.Benhamo@gmail.com

