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

 

 
 ב(שמות כא' )" ת יצא לחפשי חנםיעיכי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשב"

" מדבר על החופש יצא לחפשי חנםואומר שמה שכתוב "רמז " הקדוש מבאר את הפסוקים על דרך האלשיךה"
כיון של על , מאת הקב"ה מתנת חנםמצד המצות הוא על מתן שכר המושג של שכל , כיון הוא חנםשת ואחר המולש

איש עושה מצוה האין הלוא  ב"ה?קדים את הקמכי מי דרך האמת לא מגיע לאדם שכר על קיום המצוות של הקב"ה, 
מי קילס לפני עד  (איוב מא' ג). כמו שאומר המדרש על הכתוב "מי הקדימני ואשלם" קדים לו טובהלפני שהקב"ה מ

מי מל בנו לשמי עד שלא נתתי לו בן. מי עשה לפני מעקה עד שלא נתתי לו גג. מי עשה לי  .נתתי לו נשמה שלא
מי  .לי ציצית עד שלא נתתי לו טלית עשה. מי עשה לי סוכה עד שלא נתתי לו דמים. מי יתלו ב מזוזה עד שלא נתתי

מי הפריש לי קרבן עד  .עיסההפריש לי תרומה ומעשר עד שלא נתתי לו גורן. מי הפריש לי חלה עד שלא נתתי לו 
כח הנפש ללא  "בגפו יצא"בהנאות גופו, גם רק פל האדם בעולם הזה יטאם  "אם בגפו יבא"שלא נתתי לו בהמה. 

גם הגוף הרי שצדיק, הוא ו ",הוא", "אם בעל נפשכלומר " "בעל אשה"אם העדר אושר. אך בעבירות ומשום ה
הוא הנפש ו עםגוף של הת תהיה התקשרות ואחר המוגם לעם הגוף, כי  "עמו" ,שהיא הנפש ",אשתו "ויצאהויח ויר

הגוף לקום לח וככל כך חזק שהיה ו אל גופו היה של נפשבין הקשר הרבינו הקדוש שמביא ראיה מיושפע על ידה. ו
 (.)כתובות קגגם לאחר מותו ולבא אל ביתו בלילי שבתות לקדש 

 

  " )שמות כא' ה(אזנו במרצע ורצע אדניו את"
לא 'בהר סיני  האוזן ששמעהוא משום "אוזן ה היא דווקא ברציעלזה שהטעם לפי רבי יוחנן בן זכאי במדרש, ה

, והלך ומכר עצמו ולא עבדים לעבדים 'כי לי בני ישראל עבדים", או "אוזן ששמעה 'תרצעהיא  ,והלך וגנב 'תגנוב
רצע מיד נלא לעבד, היא תרצע". אך נשאלת השאלה, מדוע ממתינים עד עתה כדי לרצוע את העבד? מדוע הוא 

" שלא רוצעים את העבד מיד כשנמכר כלי יקרלעבד? מתרץ ה"עצמו את מוכר ית הדין או שהוא כשמוכרים אותו ב
מענישים פעמיים על אותה העבירה. לכן, אם מדובר באדם  ם, דהיינו איןבשני דיני האדםאת  םדני ןאימשום הכלל ש

שגנב, הרי אם יש לו לשלם את הגניבה ואת הכפל הרי שהוא קיבל את דינו ונפתר ואם אין לו לשלם ובית הדין מכרו 
אותו בגנבתו הרי שהעבדות היא העונש. ואם מדובר באדם שמכר את עצמו לעבד משום מצוקה כלכלית, הרי 

י אנס אותו ויש לו דין של אנוס. בכל מקרה אחרי שש שנים התורה נותנת לעבד אפשרות להשתחרר שהדוחק הכלכל
הוא בוחר להיות שוהרי  ",חפשי אצאואם אמר יאמר העבד אהבתי את אשתי ואת בני לא מהאונס ולצאת לחרות, "

ואמר "לא אצא ר בגניבתו נמכעבד שוה .דין הוא שילקה באזנולכן ב 'אזנו משמוע בקול האת עבד לעבדים ומסיר 
עונש שהרי לאצלו לא נחשבת מפרע שהעבדות ון שהוא מגלה דעתו לכי ,העבדותבמקום צריך עונש אחר חפשי" 

  מרצונו הטוב. זו הסיבה שהעבד נרצע רק כעת בסוף תקופת העבדות ולא מיד בהתחלה. הוא בוחר בעבדות 
 

 " )שמות כב' כג(ובניכם יתמים וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות"
קצוף על ירחם על הצועק ו" שהקב"ה מבטיח שמי שיענה אלמנה ויתום עד שיצעקו, הרי שהוא יספורנואומר ה"

בכך  יתוםהואלמנה העינה את הוא , "דהידה כנגד מימיהיה "מצרים, והעונש וין ישראל יענפי שעשה בהמענה, כ
 . בניואת אשתו ואת  ענו", וילמנות ובניכם יתמיםא והיו נשיכםלכך "על כרחו הוא יגרום ב
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  ( טי 'כאשמות ) "תן וירפא ירפארק שבתו י"

 שואל "רופא רחמן ונאמן אתה" ברכת "רפאנו" שבתפילת שמונה עשרה בלומר תקנו אנשי כנסת הגדולה 
 ? ןרחמיכול להיות בשר ודם  רופאגם רי ה? "רחמן" ,שאנו אומרים לקב"ההתואר  עניין מה" תוספת ברכה"ה

 רופא בשר ודם אי אפשר  אצלכי אפשרי רק אצל הקב"ה. רחמן ונאמן" "רופא ומתרץ ששילוב התארים של 
  חולהב עבצא צריך לפורכי אם ה .או "רחמן" או נאמן"אפשר שיהיה אלא יחד, ו הללשתהיינה שתי המידות 

 הרי  ,החולה כך שלא יבצע את הניתוח ירחם עלהרופא יהיה "רחמן" ואם דבר שיגרום סבל לחולה.  ,ניתוח
 רופא יבצע את הניתוח והחולה יסבול ייסורים מכך, . ואם נאמן""והוא אינו  באמונהעושה מלאכתו הרופא לא ש

 שאינו "רחמן". אבל אצל הקב"ה ניתן  הריאינו מרחם על החולה,  ,כביכול ,הוא "נאמן" אך הואהרי שהרופא 
 שהקב"ה הוא גם "רחמן" וגם "נאמן" ויפה תקנו חז"ל לומר על הקב"ה  ךכ ,לרפא את החולה גם ללא ייסורים

 "רופא רחמן ונאמן". 
 

 (כו 'כא" )שמות ישלחנו לחפשי ...עבדו עין את איש יכה וכי"
 עיןאת  מכהאשר אדם המ יותר עבדו עיןאת  מכהעם אדם ה חמירשהכתוב מ וולוז'ין ב"העמק דבר"הנצ"יב ממעיר 

 העבד כלאת  מפסידמכה ה ,כאןאילו ו ,עבד של עין דמי אלא משלם אינומכה ה ,שם שהרי. מישראלאחר  אדם
 ,"אנשים ינצו וכימובא אחר שנאמר "מכה אדם מישראל דין הוא ש הדבר וטעם. מנה מאה הושואם העבד  אפילו

לכן לא  ,וסביר שיכה בחזרה אותו שמכים בשעה חם להיות האדם דרךשבמצב זה  ,כלומר מדובר בזמן מריבה
מדובר במצב  אלא, זה עם זהרבו הם ש אופן, לא מדובר בעבדהו אדוןאצל ה כן שאין מה. החמירה התורה בעונשו

 יותר.  גדול עונשו כך משום, כעסרוב ב עינו את הכהולכן הוא  האדון רצוןאת  עשה לאשבו העבד 
 

 כב' ל(שמות " )קדש תהיון לי ואנשי"
להתחיל הכתוב כשבא  ,עתהאבל משפטים והזהיר בדברים המכוערים. כתוב הזכיר העתה עד מבאר ש הרמב"ן

היה צריך להיות מותר לאדם ראוי לפי השכיון , "קדש תהיון לי ואנשי"ואמר האסורים, הקדים  יםהמאכלביאור ב
אכל דברים נקיים שלא האדם ישכדי , נפשהטהרה מרק נובעים במאכלים  םסורייהאכל שיחיה בו, ודבר כל לאכול 
שתהיו ו ,קדש, כלומר אני חפץ שתהיו אנשי "ואנשי קודש תהיון ליהכתוב "עובי וגסות בנפש, על כן אמר בו יולידו 

הכתוב אמר מו שכ. נפשותיכם באכילת הדברים המתועביםאת ל תגאלו אשאני קדוש, לפיכך  ,ידבק ביהראויים ל
כם והתקדשתם לקי-אהשורץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם, כי אני ה' אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ בפירוש "

פה אין יטראמנם בהנפש, את  םהשרצים משקצילומדים מכאן ש. מד(-מג ')ויקרא יא" קדושים כי קדוש אני והייתם
 . קדושהיש שקוץ, אבל בשמירה ממנה 

 

  ל( 'כבשמות ) "ובשר בשדה טרפה לא תאכלו"
היה אכילתכם בקדושה כדי שלא תתנו כח תשהכתוב הוא פירוש ש עם אלימלך"ורבי אלימלך מליזנסק ב"נאומר 

 ."אותו ןלכלב תשליכו, "ז לגשמיותרמ אוה ,"בשר". "שדה אחר"הוא ש "הקליפה", דהיינו אל "שדה טריפה"ל
תמיד ו ,תמיד של שחר היה מכפר על עבירות של לילה ,מעולם לא לן אדם בירושלים ועבירה בידומובא במדרש "

לא להלא אין קרבן מכפר איך היה התמיד מכפר? ונשאלת השאלה, ", על עבירות היוםמכפר של בין הערבים 
ן הערבים היה מכפר על גם ביום לא היה לו עבירה שתמיד של בימחייב שהרי  אל "לן"לשון ביטוי הוגם  ? תשובה

מתאמצים הם  ,ומכיון שכךחיות מעשן המערכה, אין חיצונים לשזוהר מובא בומתרץ על פי העבירות של יום. 
לומר שלא כ, "לא לן ועבירה בידוהכוונה "ו וז. מקום חיותם ושזה, ולטמאו בלילה בטומאת קריהאדם את  להחטיא

 .ד של שחרהתמי בזכות, בא לידי טומאת קרי בלילה
 

 .(שמות כג' כה)" מחלה מקרבך לחמך ואת מימך והסירותי להיכם וברך את-ועבדתם את ה׳ א"

  (נדרים סד:" )ומצורע וסומא ומי שאין לו בנים עני כמת חשוביןותניא ארבעה "
א יהיה בהם אחד ול "יחיו חיוש"מבטיח לעובדי ה׳ בשם אביו שהכתוב שלפנינו " פני דודמביא ב"רבינו החיד"א 

, ועל כן "להיכם-את ה׳ א ועבדתםהכתוב "שאמר מה מהם הוא חשוב כמת. וזה  דאח מי שיש לוש ,אלוארבעה מ
שלא רק  לאכך שפע רב בש ,"ובירך את לחמך ואת מימך"א.  :מכל הדברים אשר הם כמיתה תהיו בטוחים שתנצלו

סומא הש את המחלות  בכלל ,"והסירותי מחלה מקרבךב. ". "ברכת ה׳ היא תעשיר"החשוב כמת, אלא  ,תהיה עני
יה בגדר שאין לו בנים, התולא  שיהיו לך בנים ,"משכלה ועקרה בארצך לא תהיה"החשובים כמת.  ,מצורעה את ו

 .חייםעודך בב "מתתקרא "א ול "חי" שתקרא "את מספר ימיך אמלא"זה כל ועל ידי  .החשוב כמת
 
 

 

 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"

 052-3268315טלפון:  - להשאלה לבירור פרטים ו
 

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

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