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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 ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 
 )ויקרא כו' ג( בחוקותי תלכו״ ״אם

 'זויקרא )" זאת התורה לעולה למנחהאת הכתוב על פי מה שאמרו חז"ל על הפסוק: "הקדוש  "אור החיים"מסביר ה
)הושע  " ונשלמה פרים שפתינו" כמו שאמר הנביא "עליו כאלו הקריב עולה מעלהאדם עוסק בפרשת עולה ש" לז(
לו יכאנחשב לו מצותה בתורה את אדם לומד ר השאשג יד, כיהומצוה שאינה ב מצוהבלבד אלא כל את , ולא זג( 'יד

שאין מציאות לעשותם,  תן מצוו, אות"ואת מצותי", חוקיםה ת", שתקיימו אאם בחקתי תלכוזו כוונת הכתוב "ו. עשאה
מעלה אני עליכם כאלו עשיתם "ועשיתם אותם", לעשותם, ותוכלו מתי יבואו לידכם  אותלר מחכיםתהיו ש, "תשמרו"

אמנם אמרו חז"ל  .אותם ממש שכר כאילו עשיתםאני נותן אלא  לבדבמחשבה רק על הלא שכר  אני נותןלומר כ, אותם
כן הקרבנות וכדומה, ולעבודת תורה בשבילן כגון  תלמוד םות שמבטליומצבכל זאת יש , "תלמוד תורה כנגד כולםש"

 . עשותםלזכות ל הווויק ותמצואת הד צריך שילמ
 

 (ג 'כוויקרא ) "אם בחוקותי תלכו"

אמרו חז"ל  ו(  ')שמות לדויקרא" ויעבור ה' על פניו "ב בתורה וכתשעל ה רבי אלימלך מליזנסק ב"נעם אלימלך"מבאר 
ויקרא " ,של זעםבקש שהקב"ה ידלג על הפנים  ",' על פניוהויעבור הוא אמר "על ישראל התפלל משה רבינו שכאשר 

אז "אם בחקתי תלכו",  ,העולמות כרצון הבוראאת אנחנו מייחדים ומקשרים ר שארחמים. אבל כשם של שהוא  "ה'
 העברת פנים. צריכים  אלושליטה כלל  לפנים של זעםממילא הרחמים גוברים ואין 

 

 ו(-ויקרא כו' ה) ונתתי שלום בארץ״. ״וישבתם לבטח בארצכם

את הקב"ה  ךצריה המ. ונתתי שלום בארץ״יתקיים בנו "מילא אז ב "״וישבתם לבטח בארצכםבנו ה אם יתקיים לכאור
מתרץ שיש כאן שת ברכות, לשני סוגי שלום. ראשית הקב"ה מבטיח  "ןהרמב? "רץאשלום בבנוסף גם "להבטיח 

ולא  ,לום בינינוש שיהיהדהיינו י, פנימ םלשלוהיא שנייה , והברכה הץבארנשב לבטח אז נו ובגבול שיהיה שלום
 .אחיונגד חם איש לילהך נצטר

 

 כו' טו(ויקרא ) "בחקותי תמאסו ואם"
את  ואם"ת הכתוב וכוונה. תמאסו באת המצוות אלא גם  תבטלורק ששלא " שכוונת הכתוב היא ספורנומסביר ה"

של המצוות  טעמםשהיות אוס ימסיבה של מבלי ונה ובכשמקיא אדם כמו שתגעלו מהמצוות  ,"תגעל נפשכםמשפטי 
עול כל את כדי לפרוק מעליכם היא משפטים כלומר מטרת המיאוס של ה ,"עשות את כל מצותי בלתיל. "נודע והגון

אלא  בודה זרהממש ולא עבדו עהיה בה  שלאיודעים היו ישראל בעבודה זרה "( סג:ז"ל )סנהדרין ח אמרמהמצות כ
להיהם כי רוח זנונים -אל א לשובלא יתנו מעלליהם "וכן העיד הנביא באמרו  "בפרהסיא עריותכדי להתיר להם 

הזה בלי שום עול  בעולםהמולכות  ,להיות כשאר האומותמטרתכם היא  ,"את בריתי להפרכם, "(הושע ה' ד" )בקרבם
הארצות לשרת עץ  כמשפחותהיו לא תהיה, אשר אתם אומרים נהיה כגוים  רוחכםוהעולה על "כאמרו  ,תורה ומצות

 (לב 'כ יחזקאל) "ואבן
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 ובכללם:"נר ה' נשמת אדם" העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל 
 הרה"ג אליהו דרעי זצ"ל בן סוליקה נלב"ע כג' אייר תשע"ו

 יוסף בנימין בר חביבה ז"ל נלב"ע יט' מרחשון תשפ"ב   אליהו בן חמו בר אסתר ז"ל נלב"ע טו' סיון תשפ"א
 יזה בן חמו בת סימונה ז"ל נלב"ע יט' אדר א' תשפ"באלו

 תנצב"ה
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  (ויקרא כו' ד" )ואם בחוקותי תלכ"

ענין נסתר ועמוק ובלי טעם. כי הקודמת דברה בעניין השמיטה שהיא פרשה שה רבי אברהם סבע ב"צרור המור"מבאר 
דברים אלו ו ? יש לארץשכבוד עניין ה. או מה ?האות ה או שלא יזרעואות יזרעואם טעם יש בשמיטת הארץ המה 

עניינים שהף על פי . כלומר א"אם בחוקותי תלכואת הכתוב "כמו גזירת מלך בלי טעם. לזה סמך מיד  םשהים אנר
טעם מצוה יהיה לאז גם אם  המצוההוא אני כיון ש. "ואת מצותי תשמרו"בדרכם.  כתלכם לילע ולא מובנים,רחוקים 

מצוה שיש לה טעם. בלב שלם מו כ ,שאין לו טעם ,קוהחאת . שתעשו "ועשיתם אותם"וזהו לה טעם.  או לא יהיה
נמשך מצד שמירת השמיטה. כי כמו שהשמיטה היא עיקר כל דבר ש" בעתםונתתי גשמיכם "ואז ובנפש חפיצה. 

וישבתם קודם "אמר נקר כל הרעות. ולכן ישלא בעתם הם עגשמים קר כל הטובות. ויהגשמים בעתם הם ע ךת. כוהמצו
 . שמכת בצורת שקולה כנגד כל המכותחז"ל אמרו פי זה מובן מה ש. ול"על הארץ לבטח ונתנה הארץ פריה

  

 (ויקרא כו' ד" )ונתתי גשמיכם בעתם"
מניין יש לישראל גשמים , "בעתם גשמיםנתתי ו" במקום לומר "בעתם כםיגשמנתתי ומדוע אמר הכתוב "להבין צריך 

 תמידעל הפסוק " (ד:יראש השנה )על פי מה שאמרו חז"ל  ו החיד"א ב"ראש דוד"רבינמבאר  ?, "גשמיכם"משלהם
רים וגמ ישראל רשעים ובה כיצד, הרי שהיולרעה, לט עתיםובה ועתים לט" ( דבברים יא' יב" )בהך יהל-א 'עיני ה

אפשר שכבר נגזרה גזרה, אלא הקב״ה  יף עליהם איוסבהם, לה ומועטים, לסוף חזר עליהם גשמים וקספובראש השנה 
אש השנה גמורים בר עתים לרעה כיצד, הרי שהיו ישראל צדיקים רץ שצריכה להם הכל כפי הארץ.בזמנן על הא מורידן

 מורידן שלא בזמנן על הארץ שאינה צריכה לסוף סרחו, לפחות מהן אי אפשר, אלא הקב״ה ופסקו להם גשמים מרובים,
 ",בעתם" ,לכם מראשית השנה יםהקצובשהכוונה היא לגשמים  "כםיונתתי גשמלפי זה מובן מה שנאמר " ."להם

, אבל םוחוץ למקומ םחוץ לזמנ ,שלא בעתם יבואו ,שנגזרו םגשמים עצמהאותם שאם לא כן,  .המצותאת כשתקיימו 
 ",כםיגשמ, "בין שלא הייתם, אותם הגשמים שקצבתי לכם ה הייתם צדיקיםאש השנ, בין שבר"בחוקותי תלכו אם"

 ". הארץ יבולה ונתנהואז יתקיים גם "פי הצורך, ליבואו בעתם 
 

 (ה 'כו את בציר" )ויקראוהשיג לכם דיש "
עמוסים תמיד בעבודה. שיהיו בזה ברכה לאדם יש כאן שלמדנו שהכתוב מ הנצי"ב מואלוז'ין ב"העמק דבר"מבאר 

ומאכלו בריא ממי  בעליהאת . שגדולה מלאכה שמחממת "ואכלתם לחמכם לשובעהיא "התועלת שמסיים הכתוב ו
 ,בעל כורחו ,משתדלהוא  ,שההולך בטלכיון . "וישבתם לבטח בארצכםהתועלת השנייה היא "ושיושב והולך בטל. 

יושב לבטח בארצו.  ,יתוכדי לבלות זמנו בהם. מה שאין כן מי שיש לו עבודה בב ,לעשות עסקים מבחוץ לביתו וארצו
שהוא א רק דיש להבציר והבוי ירשנמצא  .ויעבדו את ה' רץ ישראל,וזה רצון הקב"ה שיהיו ישראל יושבים תמיד בא

 ברכה לאדם. גם הוא אלא ברכה בתבואה 
 

  יקרא כו' יב(ולהים" )-לכם לאוהתהלכתי בתוככם והייתי "
אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו, " ("ח א'וש"ע א" את הפסוק על פי ההגה )פנים יפותמבאר ה"

כישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול, ולא דבורו והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו, כדבורו 
עליו ורואה ה, אשר מלא כל הארץ כבודו, עומד "כשישים האדם אל לבו שהמלך הגדול הקב כן,של במושב המלך. כ

 שר ודם,מלך בל וחומר, כי אין זה ק ,לכאורהו ".ובושתו ממנו תמיד' במעשיו, מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד ה
זה באין ומחמת טבע הרגילות בו מתמעט פחדו ומוראו ממנו בכל עת, כי  ל כךמתיירא כהוא כשהוא רגיל עמו אין 

ונתתי " (ז 'זכריה ג)כדכתיב  "מהלך"אדם הנקרא  ןלכאור הגנוז, ב דביקותת השבכל עת מתחדש 'הבדמיון לדביקות 
היה סעד לתומכו ' ה "להים התהלך נח-את הא" (ט 'בראשית ו)מה שנאמר בנח , ו"לך מהלכים בין העומדים האלה

ה וז(. א 'בראשית יז) "התהלך לפני"אברהם שלא היה צריך סעד שנאמר בו שז"ל חמרו אולהתהלך ממעלה למעלה, 
, ובכל מעלה שיעלה גהגה למדרלהתהלך ממדר 'ם סעד מהכשיהיה ל "והתהלכתי בתוככםהכתוב "כאן מה שאמר 

  .גה שיעלו בהיתחדש אור נשמתם להכניע ולירא מפניו יראה רוממות כפי המדר
 

 ו( כז' ויקרא ) "והיה ערכך הזכר חמשה שקלים כסף ולנקבה ערכך שלשת שקלים כסף"
לבין שיעור הפדיון מבן חודש עד חמש שנים מבאר את טעם ההבדל בין שיעור הפדיון של הזכר הקדוש  "אלשיךה"

עצם העובדה  .א: חמשה דברים טוביםנמצאים בו  "נפל"צא מכלל , שאז הוא יוזכר מבן חדש. ואומר שאצל של הנקבה
מל האב  ,"רית מילה"במצות ארבעה דברים: א. לבזכותו אביו זוכה ו. גדל לעבוד את ה'והוא בן קיימא עצמו שהילד 

מקיים אביו ג. אביו פודה אותו.  כשהוא מבן חדשאם הוא בכור,  הבן" פדיון"ב. מצות . עודו בן שמונת ימיםבו בנ תא
על הפסוק ( .ז"ל )כתובות נח תמידית, כמאמר "צדקה"מצות אביו מקיים בזכותו ד. ". פריה ורביה"מצות  על ידו

כנגד חמישה דברים אלו קבע הכתוב הזן בניו ובנותיו הקטנים. שמדובר על אדם ג(  ')תהלים קו "עושה צדקה בכל עת"
שלשה רק נשארו יוצא שפדיון, מצות הברית ועת מצות ההנקבה אין בל אצל חמשה שקלים. אשערכו של הזכר הוא 

 .שקליםה שלשהוא נקבה של ה הקבע הכתוב שערכיכך פלדברים 

 :בית כנסת "שבת אחים" נווה גן פ"תמרכז לתורה ושירה,  מדרשת "ויזרע יצחק"
 19:00-20:00יום ה' לימוד פיוטים ,     19:00-20:00לימוד טעמי המקרא יום ב' ,     20:00-21:00ה'  -"דף יומי" ימים א'שיעור 

 ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"גמ"ח "בית יצחק":                  מבחר תפילין רש"י )ספרדי, אשכנזי, איטר( גמ"ח "יד יצחק": 
 050-6292492, 052-3268315בן חמו יוסף להשאלה: לבירור פרטים ו

 

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