
 
 

 

 'גי שנה                     

 
 

 
ְ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

 

 
 (י' דברים כא" )להיך בידך-א' ה כי תצא למלחמה ונתנו"

 המביא "האהבה"כי , סדר האהבהודינה לומדים את מפרשת שכם ש (ג שער האהבה) "ראשית חכמה"בספר מובא 
שכם בני חשקה "ב וכת ךכר ואח, (ג 'בראשית לד" )ויאהב את הנערה"ב וכתוהוא לומד זאת ממה ש "חשק"לידי 
את שמסר , "ולא איחר הנער לעשות הדבר כי חפץ בבת יעקב"כדכתיב  "החפץ"דת יא למיבמ "חשק"וה, "נפשו

לפי זה מסביר . (ז 'ש ב"שה)" ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץאם תעירו "מאמר הכתוב כ, נפשו מחמת אהבתה
כל זמן ש, פסוקבהכתובים כל המעשים את תעשה  ,"וחשקת בה", "חשק"הע למידת יגר תשאשכ" פנים יפות"ה

י הדברים האלו תנצל שלא ל ידשע, "והיה אם לא חפצת בה ושלחתה לנפשה"ב וכת, "חפץ"שלא הגיע למידת ה
 ל"לפי מה שאמרו חז, נקרא היצר הרע, והדבר מזכיר את שלושת השמות שבהם. תוכל לשלחה לנפשהאז תחפוץ ו

כשיגיע  (סוכה נב ב) "ל הביתבע"נקרא הוא  ךכר ואח "אורח"נקרא הוא  ךכר ואח "הולך"נקרא הוא תחלה השב
אורח הבא לעיר עד שלשים " (ה"ס 'ד רנו"ביו)ע "שמובא בשומכיון  "אורח"נקרא הוא  "חשק"מידת היצר הרע ל

אולי תתגנה עליו , שהוא שלשים יום ,לכך אמרה התורה כל זמן שהוא אורח, "נקרא בן עיר ךכר יום נקרא אורח ואח
הנושא אשה "ל "חזאמרו שה ן מיעניכ "ומכר לא תמכרנה"הכתוב אמר שה מה וז .ןיועני ולא יגיע למדרגת חפץ

דבר המותר בה כגון מצריך להתרחק ממנה אף  ,שכיון שנכשל בעבירה זו, (:גיטין לה) "בעבירה ידור הנאה ממנה
 . למד לכל בעלי תשובהאפשר לאכילה ושימוש מזה 

 

  (א' דברים כב) ״לאחיך שיבםת שבוהתעלמת מהם ה שיו נדחיםאו את ה את שור אחיך ״לא תרא

אלא , שאם תראה את שור אחיך נידח עליך להשיבו לבעליו, סוק מדבר על מצות השבת אבידהפה, אמנם בפשטות
לעשות לעם צריכים  ,עולםהצדיקי  ל חי-שבני א, ההתוכחהקדוש הכתוב בא ללמדנו על חיוב " אור החיים"שלפי ה

מדרגה המעולה ההוא  ,צדיקים, זההכינוי הש" אור החיים"ומעיר ה, למעלתם אחיםביחס צדיקים ם נקראים ה. 'ה
 יאה ההכוונ, "כי תראה את שור"כתוב ה הוצומ ואותם, עםהיחידי את בהם ן לכנות יתכ אשרכינויים הכל ביותר מ

על , "נדחים", ה"בקהיא לכוונה שה ,"אחיך", שור ושההכתוב קראם , בהמות והם צאן קדשיםלאדם שנמשלו הבני 
הכתוב מצווה , "והתעלמת", "נדח" קראנ' פי האת העובר , כלומר( יט 'ד דברים)" ונדחת והשתחוית להם" פי הכתוב

ומר ואפל וכהכתוב , להי עולם-הוא אש ,לאחיו שיבםעליו לה, "השב תשיבם", אלאמהם לבל יתעלם את הצדיק 
, שבשמיםובזה יתקרבו אל אביהם , שיבם לדרך הטובעליו להתחילה ב, שיש כאן שתי שיבותוון יכ, "השב תשיבם"

 ".תשיבם אל אחיך"אומרו השיבה השנייה כא יוה
 

  (ג' דברים כה" )רבה מכה"
נוסף ויש רמז . "מכה רבה"שגם אם המלקה יוסיף להכותו רק מכה אחת נוספת המכה הזו מוגדרת כ רבינו בחייאומר 

לא "מצוות  563וידוע שיש בסך הכל , "לא תעשה"חיוב המלקות הוא על מי שעובר על מצוות שהרי  ".רבה" הבמל
ל על "חזאמרו גון מה שכ, ם חיוב מלקותבהשאין " לא תעשה"מצוות  כמהמספר זה ויש ב, ה"שסכמנין , "תעשה

ן יכמני( 702)ז "רוא בהן חיוב מלקות היש ש" לא תעשה"כך שסך כל מצוות , "לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו"
 ". מכה רבה"מה שנאמר  וזה, "רבה"

 

 

 711 מס  עלון ד"בס

 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון מ
 ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג          ל"ז צחק בנימין בר שוריןי  ל "ז יצחק בן חמו בר אסתר

 ז"ניסן תשס' ע יא"נלב       ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב  ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב

 ה"תנצב
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  "כי תצא"פרשת 

 "רני עקרה" :הפטרה
 ף"תש לולא' ט
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"אייר תשע' ע כג"ל בן סוליקה נלב"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 ף"תמוז תש' ע יז"נלבל "זיה 'אריק שלום בר גורג  ,ף"מרחשון תש' ע כב"ל נלב"פרלה לוטאט בת סימונה ז

 ה"תנצב
 

 

 הגיגים לפרשת השבוע
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  (ז' דברים כב" )למען ייטב לך"
 ?"איטב לך"היה על הכתוב לומר ? "ייטב לך"מדוע נמאר זוהר את שאלת ה "ר המורוצר"רבי אברהם סבע מביא ב

 כצפור נודדת "זה רמוז בפסוק רעיון . "ייטב לך"אלא כוונת הכתוב היא שעצם השילוח של האם שעשית הוא 
  ,םהא. לשלח האם מעל הבנים ,כי כשהאדם מקיים מצוה זו. (ח' משלי כז" )קנה כן איש נודד ממקומון מ
 מלאך הממונה על העד ש. ממרת אמריה על בניהוצועקת ברוב כחה  ,נודדת מקינה בהרים ובגבעותוהולכת ה

 ל מלא -אאחר שהוא מ לעשות כך בתורתו' הצוה מדוע ומתלונן לפניו ' לפני ה "הלך ילך ובכה"העופות 
 בניו בזכר יבניו ואומר שבכל צבא השמים אין מי שיאת זוכר  'ואז ה. רחמים ודרכו לרחם על כל בריותיו

 ומגורשים גויים נעים ונדים ומפוזרים בארצות  ,הולכיםעל שהם או יתבע רחמים עליהם , וירחם עליהם
 אני , אחר שאין מליץ על בני: אומר 'ואז ה. זה יש פרקליטים גדוליםהעוף ה עלאילו ו, הםימבתיהם ומקנ

 פור נודדת יהצאת לכן השוה הכתוב . "מדבר בצדקה רב להושיע ולרחם עליהם ולהחזירם לקיניהם ולבתיהם
 לכן . בניו ומרחם עליהםאת זוכר  'ה. הנודדת מקינההזאת פור יבת הציבאופן שבס. קינה לאיש נודד ממקומון מ

 ". איטב לך"ולא אמר , הזה השלוח ,"למען ייטב לך"אמר 
 

 (יא 'כגדברים ) "מקרה לילה כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור"
  'צדיק ההולך בדרכי ההשהתורה מרמזת על ואומר על דרך הרמז  "נועם אלימלך"רבי אלימלך מליזנסק במבאר 

 לו מקראות של שפלות  ושאירע, "מקרה לילה... בךכי יהיה "אבל עדיין אינו טהור בכל מחשבותיו וזהו 
 עיניו מלהסתכל הסתכלות למנוע ו ,שאין גופו טהור לגמרי שיהיה נשמר מטומאת קרי, "לילה"וחטאים הנקראים 

 ויצא אל מחוץ ". 'ה ופיו מלדבר דבר שאינו צורך גבוה לעבודת ,זניו משמועווא ,ומלראות ברע הלא טוב
 שלא יאחוז בדרכי ה תחתונ העצמו במדרגאת קדושים צריך לתקן ה החוץ למחנמשיצא מאחר , "למחנה

 תים העוסקים בסודות עליונים ביראתם ובאהבתם שלימה בלי שום סיג ונדנוד חטא יהצדיקים הקדושים האמ
 ך ואי ,ואבריו אינם מתוקנים ,שמחשבתו פגומה ואינה צלולה בקדושה ,כן הואמה שאין  ,יוהרהור עון כלל

  ,ואדרבה ?יכנוס בהיכלא דמלכא לחפש ולפשפש באוצרות המלך הם הסודות התורה הקדושים העליונים
 ולכן צריך לתקן את נפשו . בו להחטיאו ולהכשילו יותר ותאחזנו ותהם הקליפות החיצוני ,קנאים פוגעים בו

 ויתחרט וישוב  ,באיזה סיגוףעצמו את דהיינו שיסגף  ,ינים שהם מחוץ למחנה הקדושה העליונהיואבריו בענ
 ויראה להתאמץ ולהתחזק להצליל , חטאים הנזכריםהעצמו מהדברים המביאים אותו לידי את ר וויזהר וישמ

 את מחשבותיו ולדקדק במעשיו ולהסתכל בהם אם הם עשויים באמת בלב שלם בלי שום תערובות חמץ 
 ולעסוק  ,ולדבק עצמו בתורה הקדושה ,ב ורעושיהיה מעשיו בדרך באמת בלי שום ערבוב טו ,וסיג ופסולת
 ואז יתלהב לבו בקרבו לדבקות והתלהבות בהירות קדושה  ,לטבול עצמו בעת שצריך טבילה ,בה בטהרה

 , לומר כאשר יפנה את התערובות הרע שהיה בו ורחץ במיםכ, "והיה לפנות ערב"ונת הפסוק וכ יהווז ,עליונה
  ,ואז. טובלו במיםלאחר שיעסוק בתורה בטהרה  ,גם מים כפשוטוו, "מים"ת רמז לתורה הקדושה הנקרא

 אז יבא אל פנימיות המחנה הם , "יבא אל תוך המחנה" ,בא לו הבהירות והתלהבותתכש, "כבוא השמש"
 .הסודות העליונים

 

 (ג' דברים כה" )פן יוסיף יוסיף לא יכנו ארבעים"
, למספר הזה של מלקות טעםשה, לפי המדרש, ן"הרמבמבאר , "מלקות ארבעים"הוא , לפי התורה, אחד העונשים

שנוצר לאדם רם מיתה וגהוא גם ו ,תנה בארבעים יוםישנ, הוא משום שהאדם עבר על אחת ממצות התורה, ארבעים
 . ילקה ארבעים ויצא ידי עונשיןלכן , יום לארבעים

 

 (יט' דברים כה" )מתחת השמים לא תשכחתמחה את זכר עמלק "
 (ספרי) "וכן הוא אומר שמעו עמים ירגזון, ואל תשכח בלב, זכור בפה, זכור אשר עשה לך עמלק"

לא "לחייב מצוי ובר טבעי כיצד ניתן בד, דברי המדרש תמוהים, "דברים אחדים"א ב"רבינו החידאומר , לכאורה
, "השם שלם ואין הכסא שלם אין"ל ש"עד שאמרו חז, עמלק עשה רושם גדול של רעשמעשהו הכיון לא שא. "תשכח

ברור מדוע אומר הכתוב כן ל, המקטרגהוא  ,״מס ,השר שלהםכיון שמעמלק  תישראל נולדמגיעה לש כל רעהגם בו
א יזכירת עמלק הומציין שמצות  .נשכח לאמובטח לנו ש, תדירממעשה עמלק נמצאת הרעה שהיות ש, "לא תשכח"

זה לא  ועל ידי, היצר הרע הוא תדירכיון ש, ואם כן . התורה ינצל ממנו על ידיהול ,שהוא עמלק ,ביצר הרע להסתכל
אשר  בהלה עדבגז ווהיו ברמראה שהעמים , "עד יעבור עמך ה׳... ירגזוןשמעו עמים "מה שמזכיר המדרש ו. ישכח

  ?ישכחו אים עליהם ואיךהולכים ובהיו שישראל  םמשו ם הואוהטע, ישראל נחלו את הארץ
 

 

 "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 
 70:50-73:50ת "נוה גן פ" שבת אחים"בית כנסת  ה יוסף בן חמו"עבהדרכת " דף יומי"שיעור  :"ויזרע יצחק"מדרשת 

 037-5768533: טלפון - להשאלה לבירור פרטים ו
 

 Yossef.Benhamo@gmail.com:ל"או בדוא 502-6238610: טלפוןניתן להפנות לוהערות ות האר

  :לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 .יוסף בנימין בר חביבה, אסתר רבבן חמו אליהו 
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