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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

 

 

 

 (ו 'נהישעיה )" בהמצאו 'הדרשו "

, הרב דסלר ב"מכתב מאליהו"שואל . רת ימי תשובהבעשרק ' להגיע אל היכול יחיד שהל "אמרו חזשלפנינו על הפסוק  
ם את אור יו ךהמשיומתרץ שעל האדם ל איך הוא יכול להגיע את ה'? ?יפוריםכהם מה יעשה היחיד לאחר יום כך, א
שמקבל , הקבלותגם . איר לו במשך כל השנהם הכיפורים תעליו ביו ההתעוררות שפעלהשכך , בולאל יפורים כה

ככה , בקרבום הכיפורים ממשיך לחיות מה שיו כי לפי, ליבו תמידכות להיות על צרי, ם הכיפוריםועצמו ביהאדם על 
  יצליח הוא להמשיך ולעלות בדרך ה'. 

 

  (תהלים כד'" )נפשי לשוא נשא לא אשר ...'ה בהר יעלה מי"
 ממנו וביקש לחבירו שבא לאדם משלפי  על "חיים חפץ"המבאר זאת ? "א נפשימה הכוונה של הכתוב "לא נשא לשו

ואכן החבר הלווה לו את הכסף למשך שנה. בתום . שנהתקופה של לסכום לא פעוט, , שקלים פיםאלעשרת שילווה לו 
עשרת  אותם אתה מתוכ וציאמו, המגירה את תחופ הלווה ,ולהפתעתו. חוברעון היפ את לתבועהשנה, בא המלווה 

בהם במשך כל וה שאין טעם למנות אותם כיון שהוא לא נגע אלפים שקלים, כפי שקיבל אותם. הוא גם אומר למלו
כל הזמן כדי שיהיה מונח  ?ם לשם כך הלוותי לך את כל הסכום הגבוהה הזהאהושאל,  ופתעמה המלווהכעס השנה. 

, יושרונותיכאת ה' את מ מקבלש אדםהוא ה הנמשלאה. והיתה לעזור לך בעצם מתן ההלובמגירה? הרי כוונתי הזה 
", במגירה"את הנתונים הללו  ניחמהאדם  אם אבל. נשמתו את בהם לזכךחותיו כאשר המטרה היא ואת כו יומידותאת 

 נשאזה נקרא שהוא " עדיין הוא לא משרת את המטרה שלשם כך הוא קיבל אותם. ,לרעהפועל בהם  לאהוא ש אפילו
 '. ה בהר לעלות ראויולכן אין הוא , ר אותה, בלי לזכך ולטההנפש את "לשוא

 

 (ה 'אפ תהילים) יעקב״ יהל-לא משפט הוא אלרליש קוח ״כי

 נאמר עקב״י״ אצלאילו ו ק״חו״ נאמר ״ישראל״ אצל מדוע ?ל״יעקב״ אל״ר״יש בין ההבדל מה", משך חכמהשואל ה"
היא  ״ישראל״ומתרץ שהכוונה ב ולא נאמר כן אצל "ישראל"? י״הל-״לא נאמר ״יעקב״ אצל מדועגם ו? ״משפט״

 ק״ו״חהוא ש ל״משפט״ ק״ו״ח בין הבדלגם ה .העם פשוטילהכוונה היא  עקב״י״, ואילו בהצדיקים ,החכמים תלמידיל
היה י מה ״חוטא :לחכמה שאלוש בחז״ל מובאמציין את הו .הדבר של תחילתו רק הוא ״משפט״, וגמורדבר  זה

 את שאלו .יסורים״י": הנביאים אמרו? עונשו״ מה ״חוטא: הנביאים את שאלו .״ימות״: החכמה אמרה ?עונשו״
 אמר? עונשו״ מה ״חוטא קב"ה:ה את שאלו. ויתכפר״ קרבן ״יביא: התורה אמרה? עונשו״ מה ״חוטא: התורה
 בראש לטובה נחתם כברש הצדיקים של דינםהכוונה ל לישראל״ קו״ח:ש ,זה לפי ,מפרשו .תשובה״ ״יעשה: הקב"ה

 להם ויש נחתםעדיין לא  דינם כי דהיינו לפשוטי העם, ״משפט״הוא  "יעקב"ל אבל. ק״ו״ח: נאמר אצלם ולכן ,השנה
 .עקב״י יהל-לא ״משפט: נאמר לכן הו הקב"ה,ז תשובה לעשות עדיין  שאפשר אמרש מיו. תשובה של ימים עשרה עוד
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 "נר ה' נשמת אדם" העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם:
 דרעי זצ"ל בן סוליקה נלב"ע כג' אייר תשע"והרה"ג אליהו 

   יוסף בנימין בר חביבה ז"ל נלב"ע יט' מרחשון תשפ"ב
 לואיזה בן חמו בת סימונה ז"ל נלב"ע יט' אדר א' תשפ"ב 

 תנצב"ה

 
 

 "תכלה שנה וקללותיה, 
 תחל שנה וברכותיה"
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 (.במדבר כז ג) מת״ חטאובי כקרח  ׳ בערתה לה בתוך העדה הנועדים עהי והוא לא״
 ?שבשל חטאיו נפטר מן העולם ,ןהאם בנות צריכות להעיד על אביה ?״כי בחטאו מת״: בנות צלפחד  למה הוסיפו
ולא בעדת קרח שהצו  נזקקו לומר לא בחטא מתלוננים, מת ומר בחטאול לפי שהיו באות״והוא לא היה״״ : אומר רש״י
 תלא גרר אאביהן ההדגשה של בנותיו ש (.שבת צ״ו) עמו בחטאו לבדו מת ולא החטיא את אחרים אאל, על הקב״ה

 שהאדם יתן את הדין גם על, ין'מוולוז וזה משתלב עם דברי רבי חיים "מת בחטאו לבדו"אלא , האחרים עמו בחטא
 .מידת השפעתו על האחרים

 

 ( .טז השנה ראש) השטן״ לערבב בדי, השנה בראש ןקעיות ״למה

 (רש״י) דבריו״ תתמיןסמ המצוות את בביןחמ ישראל וכשישמע, ישטין ״שלא
 יתבלבל שהשטן כדי, השטן״ את לערבב ״כדי הוא שופרה תותקיע של הטעםשלפי חז"ל כל  אסחמפשי םבוני יבראומר 

 תקיעותכמה  ללגבש . כאומרים לו, ראה בעצמך,עצמו ממנולהמחיש לשטן דוגמה  היאבזה  והכוונה, מהתקיעות
 . מעשיך את לכלכל יודע אתה ואין ממך ניטלת לשונךו, ברעיונותיך מתבלבל אתהבשופר, 

 לבואכך לא יוכל הוא עוד ו? הספרנשל  דאגותב מלאיםו, לותבלבמ שבותחבמכל הזמן  מהלכיםש, ואנחנ אמרנ מה
 . כראוי נוהגים אינםהם ש, בטענה אליהם

 

  (תפילות הימים הנוראים" )בחיים חפץ מלך לחיים זכרנו"
 כי. קב"הה אצל והכתיבה הזכירהשל  ןיהעני מהותאת  להביןצריך ש רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"אומר 

 השגת כפי, כלומר. כוחו כפיהוא מתקבל  אחד כלאצל  בעולם תקבלמ השפער שאכ אך. הרעה תצא לאה'  מאת ידוע
 ומחשבתו, ובתורתו להים-א במצות עוסק הוא עליו לשרות באה שהשפע בעת אם. עליו השפע חולי ךכ המקבל יד
, שירצה מה לכל ההוא השפעאת  להמשיך יכולהאיש ו, ההוא השפעעליו  לעופו תלבשמ אזי, ובצדק בטוב כתהלתמ

והוא , החיים ממקור חיוני אוה ובמהות השפע כי, שירצה דבר כלל, ומזוני חיי בנילו ולשלום לטובההן  לחיים הן
 ,כבוד ,עושר ,לחיים, םווניכי לכמה תתפשטמו תתלבשמ ההיא והחיונית, להםעל מנת להיטיב  העולם לברואי לחנש

 ותו עם הקב"ה. דבקאותו בעת  פגש השפעכל זה כאמור, כיון ש. ולתפארת לחן
 חיתוך צאוי שאז ,תשובה ימי בעשרת כןלו. השפלים גתובמדר יםיבחיצוניימשך  ההוא השפע אז, להיפךאך אם יהיה 

אלא , הגשמיים בדברים מחשבתו היהת שלא ליזהר האדם צריך אזי, אדם לכל החיים מקורמ תוהחיוני תונגזר, השפע
 יתלבש לאכדי ש, טובים לדברים אותה להמשיך תוהחיוני עליו שרהתש כדי, החיים מקורב הדבוק מחשבתו היהשת

 . בחיצונים ההוא השפע
 

 ( ג 'שמות יט) היובל המה יעלו בהר״ ״במשוך

  .לעלות םוכיון שאסתלק הם רשאי .הוא סימן סלוק שכינה והפסקת הקול ,כשימשוך היובל קול ארוך היבל, במשוך"
 (רש״י" )ושופר של אילו של יצחק היה ,שכן בערביא קורין לדכרא יובלא ,הוא שופר של איל ,בלוהי

מהקרן היה ו ,השופר שהיה בשעת מתן תורהאותו מדוע מזכיר רש״י שששאל  רבי ישראל מסלנטם בשם יראיתי מביא
הזכיר להיה לכאורה, עדיף  ?הרללעלות הם מותרים שאז , כינהבעת סילוק הש, וקא בסוףודהיה , של יצחק אילהשל 
ם היה רש"י צריך לומר קול השופר חזק ויחרד כל העם אשר במחנה״ ש נאמר ״ויהיכאשר , להתחהבזה כבר  את
  ?של יצחק אילה שופר שלבמדובר ש

עם חיזוק והתעוררות  עזבו את המקוםבני ישראל ת שהסתיים מעמד מתן התורה, בעשומתרץ שניתן ללמוד מכך 
שבא רש״י לרמז מה וזה . ד העקידהחהם אבינו לארשהיה אצל אב השופרכמו , מעשיהםת אפרו ישהם , חייהם ךלהמש

 .בדבריו
 

 (ברכת השופר) ״לשמוע קול שופר״
על מקרא "כמו שמברכים  ,"לתקוע בשופרמברכים "ולא , מדוע מברכים ״לשמוע קול שופר״ ״צפנת פענח״שואל ה

, שופר בר״ה גזירת הכתובה שתקיעת "אף על פי, כתבש( ד 'תשובה ג כותהל) םהרמב״על פי דברי אר ומב ?"המגיל
, בוראכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו לומר עורו ישנים משנתכםכ, רמז יש בו

, הביטו לנפשותיכם, ולא יציל, אשר לא יועיל, וריק אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל
 ."וישוב כל אחד מכם מדרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה, ומעלליכם והטיבו דרכיכם

כשאין כי אמירת מוסר  ,לא די בתקיעת שופרכי , המוסראת ל בולקאת קול השופר עיקר המצוה היא לשמוע כלומר 
 דע איך להבעיר אש מניצוץולא יהוא מלאכת הנפחים אבל את שלמד  םדמשל לא .מקבלים את המוסר אין בה מאומה

 .מאומהשווה אינה , וסר ללא שמיעת הלבדבר אמירת מה ךכ, חבל על כל טרחתוש, אש
 
 

 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

 רפואת כל חולי עמו ישראל, ובכללם: ל
 פורטונה בת סימונה, יצחק בן אילנה, רונן בן איווט, שמעון בן אלגרה.
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