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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

 

 
 ב(דברים לב' ) "יערף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי כשעירם עלי דשא וכרביבים עלי עשב"

צריך האדם לזכור שעליו על לימוד התורה. ושכוונת הכתוב היא ( פירשו .)תענית ז" הקדוש מבאר שחז"ל אלשיךה"
בעבודת ה'. אבל מבהיר לנו ללמוד תורה, כיון שהלימוד מביא לידי מעשה, ולאחר הלימוד ידע מה ואיך לעשות 

אחרי אבל ימים או עשור, ממנה, מאוני יוה צואראשר אעמול בתורה עד " הקדוש שאל יאמר האדם, "אני אלשיךה"
לנו מר ו. אאצטרך" יםמעפלשמה פי אשוב רק מזמן לזמן להתורה  לאלביתי ו, אפסיק ללמוד תורה ואתפנה לעשות כן

שר המטיר, עד אללערוף ו", ודרך המטר היא לקחיתורה דומה לגשם, "כמטר שמר פן תעשה כדבר הזה, כי היההכתוב 
תיבש לפני שהארץ לילה תמיד, , בימות החמה, הקב"ה שולח תמיד אחרי כןגם ה את הארץ בימות הגשמים, וורוהוא מ

כרסו ת אע יישבאשר , עד ובהתמדה בוייה ברבעסוק ", על האדם ללקחיך הדבר בלימוד התורה, "מאז חדל המטר. כ
מה שאומר  היסח הדעת. וזה בעקפן תאבד ממנו "כטל", שוב אליה בכל יום תמיד, לצריך הוא אחר כך אבל גם ממנה, 

הוא נקרא אחר כך , ושלפי הרמב"ן הכוונה ב"דשא" היא לתחילת צאת הצמח מהאדמה, "כשעירים עלי דשאהכתוב "
ראשונות, הברביעיות  ",עלי דשא"בזעף, וות גשמים לה את הארץ בגבוריתחהקב"ה מרווה בגדל. הוא כאשר  "עשב"

תורה, כי ך גם בלימוד הו יפה. כם אותו ולבסן אותלעד ",עשב יעל"לח רביבים מעל השמים בקיץ ושהוא ואחר כך 
ללימוד התור כדי לעשב שכבר גדל, צריך לשוב ות, וכעת הוא נמשל פרטבוות כללבידיעת התורה ולימוד עד לאחר 

 . ידיעתו בהאת לבסם ולחזק 
 

  (ד" )דברים לב' ל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא-דרכיו משפט א הצור תמים פעלו כי כל"
 "צור"הוא ש וןכילוהינו", -", "הבו גודל לאגודל" ה'תת ליש לדין " שמצד הדעת זקנים מבעלי התוספותמובא ב"

לעושי רצונו ואינו  ,"וישר הוא צדיק, אלא "פעולתו בתמימות ואינו מראה כעס למכעיסים לפניואת ותקיף ועושה 
 כךואחר  ,לפניו םמכעיסיר הם שאנוקם נקמה מישראל ככיצד הקב"ה לספר כיון שבכוונת הכתוב שכרם, ואת מקפח 
 . דיןבתחילה את הצדיק ות אותם, לכן הכתוב ממהאומות המשעבדנפרע 

  

 ל מחוללך" )דברים לב' יח(-ותשכח א ילדך תשי צור"

של בפנותך אל התענוגים דהיינו אתה מאלה שמעיינים בתורה, בכל זאת,  ",ישורון"אתה " שלמרות שספורנואומ ה"
הטיב עמך ", תשכח את מה שהוא ל מחוללך-א ותשכחת ה', "לוידיעתך בגדאת חכמתך ושכח את תהעולם הזה, 

  ויסד ארץ" שך נוטה שמיםותשכח ה' עו" )ישעיהו נא' יב(, ואחר כך כתוב "אנכי אנכי הוא מנחמכם"כאמרו 
  

 עמורה" )דברים לב' לב( מגפן סדום גפנם ומשדמות כי"

כי "שכתוב וצומד זאת ממה גפנים, הוא  "שדמותשפירוש המילה " וןכפל לשון, כישיש בפסוק  רבינו בחייאומר 
רבינו מסביר (. ויז' )חבקוק ג "ושדמות לא עשה אוכלכתוב " וכן(, ' ח)ישעיה טז" שדמות חשבון אומלל גפן שבמה

היא הגפן אם  ימתקו הענבים, כיכל כך כך שאין סיכוי שרשם רע ומר ושהעולם שעל אומות שכוונת הכתוב היא  בחיי
 " חמת תניניםיהיה "גם היין כך ו "ענבי רוש"הענבים, יהיו אז  "גפן סדום"
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 (דברים לב' א" )ה ותשמע הארץהאזינו השמים ואדבר"
שרפים למלאכים וכלומר ל ,וכל אשר בהם הם ,השמיםמזמין את שמשה  רבי אברהם סבע ב"צרור המור"מבאר 

מזמין גם את תרים גדולים. ונסודות אחר שיש בה סמדברי השירה הזאת. את שכולם יבאו לשמוע  ',העומדים לפני ה
שלא השיג  דברים , לפני מותו,השיג עתהבינו רשה שמזאת כיון דברי השירה הזאת. ו את עומלש ,וכל אשר בה ,הארץ

משרתיו אש "י אש. שהם שירדו לכאן רכב וסוסמשה רצה לכן . (כט 'תהלים קד" )תוסף רוחם יגועון" מראנכל ימיו. כ
. וכן המלאכים "אש ומים"שהם הדבקים בה' מצד מעלתם. וכן המשרתים שהם למטה מהם הנדמים לארץ.  ",לוהט

כולם יבואו לכאן לשמוע דברי השירה הנדמים לטל ומטר. וזהו ש. "עושה מלאכיו רוחות"שהם מצד הרוח כאומרו 
 ()דברים לב' ב "יערוף כמטר לקחישאמר "

 

  " )דברים לב' ד(פעלו תמיםהצור "

אינה דת הקב"ה ימ, כי תמימות ושלמותשל הקב"ה הן  פעולות" שכוונת הכתוב "תמים פעלו" היא שהחזקונימבאר ה"
רא ב/לא בנההוא שהרי  ,ושלמהתמימה אינה פעולתו  ,בנין בונההיא שכאשר הוא דת בשר ודם ימ ,דת בשר ודםימכ
הוא הרי פעלו תמים ושלם ש ,הקב"האצל אבל  .זה על זהם א הוא רק סידר אותלא ,העפראת האבנים ואת  ,עציםת הא

 הדרוש לבניית הבניין.  כלבורא את 
 

  ם לב' כ(" )דבריאמן בם אסתירה פני מהם אראה מה אחריתם כי דור תהפכת המה בנים לא"

על ש מהר״י בי רב ופירומביא את קדים ב"דברים אחדים" לבאר את כוונת הפסוק בפרשה, הוא מ רבינו החיד"אבבוא 
" )ישעיה יו הכבד ועיניו השע, פן יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לונהשמן לב העם הזה ואז"הפסוק 

 ליה עבדא ,טלופחי לי עבידי לה אמר כי .דביתהו ליה מצערא קא הוה רבהמבוסס על הסיפור המובא בגמרא: " ו' י(
 דקא הוא אנא "ליה אמר .אמך לך איעליא :ליה אמר .לה אפיך בריה חייא גדל כי .טלופחי ליה עבדא ,חימצי .חימצי

 דבר לשונם למדו' שנאמר הכי תעביד לא את ',מלפך טעמא מינך דנפיק' אינשי אמרי דקא היינו :ליה אמר .לה אפיכנא
היתה מבשלת י לי עדשים' לשבלה 'היה אומר שר אכ. רב הייתה מצערת אותושל אשתו '" )יבמות סג.( ]תרגום=שקר

היה הופך לה את הוא לו עדשים. כשגדל חייא בנו, מבשלת תה היקטניות' בשלי לי לה 'היה אומר שר אכ. לו קטניות
שאומרים  מה : אני הוא שהופך לה את דבריך. אמר לו: זהבנו לואמך השתפרה. אמר נראה שו: בנלרב דברי אביו. אמר 

 "[. שנאמר "לימדו לשונם דבר שקרזאת יותר משום אל תעשה בכל זאת . ותךמחכים אשלך אנשים, הבן ה
 מרואהוא מה שאומר להם הנביא, מפך יהות את העשנוהגים ל ישראלהקב"ה שבני ות ראבעל פי סיפור זה ביאר ש

את יעלימו שלדברי חכמים, ו אזנםאת יטו  לאשוה',  פעולותאת להשכיל  םלבאת  יתנו שלאאמר להם תישעיה, לנביא 
הוא ך אות להכעיסשכדי אפשר  ,מדברי הנביא פךיתמיד עושים ההעם ישראל היות שה. והדרך הישראת  ראותמעינם 

לשמה,  ואובילשמה  ומתוך שלא ',ה נפלאותאת יתנו לב להבין  כןודבר,  תשמענה כןואזניו  ,יראה בעיניו כןדווקא 
 ". ושב ורפא לו"

 ,"אראה מה אחריתם"פנים של זעם,  ",אסתירה פניאומר הקב"ה " :פסוקאת ה רבינו החיד"אעל פי פירוש זה מבאר 
 ם הםשעתידי אינו מסתכל במההוא  ,ן הרעהילעני ,הקב״ה דתו שליכך היא מכיון ש .לעשות טובה ם הםאם עתידי

, טובה לעשותם עתידי, אם הוא רואה שהם ין הטובהילענ , אבל" )בראשית כא' יז(באשר הוא שם"רק אלא  ,לחטוא
נאמר גם כאן  , אז אולילהים-דברי אמפך עושים ההי המה", דור תהפוכות"עתה כבר עכשיו. אבל  מרחם עליהםהוא 

 ואובילשמה  מתוך שלאבבחינת ", הישר לכו בדרךי כןהם שמדרך הישר, כדי  פךיהעשות היאמר להם לש נביאל
לעשות להם  אם הנביא יאמרש דע ,הם רחוקים כל כך מהאמונה, "אמון בם בנים לאהכתוב "זה אמר  לע "?לשמה

שאין כיון דותיהם יהשוו את מכלומר הם , "בנים לא אמון בם"הם ון שממנו, כי פךיהאת הולא יעשו את הרע הם  ,הרע
 . שהיא התורה בהם אמונה

מקשה רבינו, מהסיפור בגמרא למדנו שרב אמר לבנו לא לעשות זאת יותר כיון שהוא מלמד את לשונו לשקר, אבל, 
את ההיפך מהאמת? ומתרץ על פי מה שאמר מר לנביא שיאמר כלומר שאסור לנהוג כך. אם כך איך מותר לקב"ה לו

 ראהשלפי דברים אלו נר לעשות כן. אסואבל  ותך[מחכים אשלך הבן ", ]פיק מינך טעמא מלפךדנמאן רב לפני כן "
אינו אומר זה , 'חימצי'אמר לה שתבשל  והוא 'טלופחי'ברצונו אם שמשום שלרב מותר היה לנהוג כך אבל לבנו אסור. 

בשל שת אמר לאמו שאביו אמריבנו אם שקר. אבל  , ואין כאן'חימצי'ה שתעשה בקש ממנמאלא הוא רצונו,  שזהו
רצוני את  הייתי יכול להסתירשאני , "פיק מינך טעמא מלפךדנ מאן"אמר נתו של רב כשזו כוו, זהו שקר. ו'חימצי'

עשה זאת. לכן מותר לומר תאל  ה,את, אבל , ולא הייתי אומר שקר'טלופחיב' , אף שרצוני'עבידי חימצי'ולומר לה 
כיון שהמטרה ה׳ אמר לו שיאמר כך, ', או שלא אמר שזהו רצון ההוא שזמן כל לנביא שיאמר את ההיפך מדרך האמת, 

 הדבר מותר. כללות ישראל בתשובה את  להחזירהיא 
 
 

 

 :בית כנסת "שבת אחים" נווה גן פ"תמרכז לתורה ושירה,  מדרשת "ויזרע יצחק"
 19:00-20:00ה' יום 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

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