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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 ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (ד' דברים יז)" היטב ודרשת"

: לנו הכתובמר ווכאלו א', זוהי גם הגימטריה של שם ה 62 יאה" היטב"שהגימטריה של המילה  רבינו בחיימבאר 
 . בשעת הדין 'האת דרוש עליו לו, שכינה שרויה כנגדוההדיין צריך לראות עצמו כאלו כלומר , "'ודרשת את ה"

 

  (ג' דברים כ)" אליהם שמע ישראל ואמר"

 (י"רש" )בלבד מעשריאת אפילו אין בידכם אלא זכות ק"
כי הקורא , שעיקר כוונת הכתוב היא על אמירת קריאת שמע כאשר האדם מעוטר בתפילין בראשו" כלי יקר"מפרש ה

ידי ל וע (ברכות יד) "כמעיד עדות שקר בעצמו"יה יהשלא שהתפילין בראשו כדי כזאת מסתמא קורא , קריאת שמע
נקרא עליך ויראו  'וראו כל עמי הארץ כי שם ה" :כתובשו פול אימתה ופחד על האויבים כמיתפילין שבראשו תה

ן ם בני ישראל בזמזה היו צריכיהדבר את הו. (ברכות ו)" שבראשאלו תפילין " :ל"זעל כך חואמרו  (י 'דברים כח)" ממך
 מכל המצילהיא כשם ש, גם בקריאת שמע של הלילה .וייראו מהםאת התפילין שבראש שיראו השונאים  ,מלחמהה

ל במדרש על "ן אמרו חזלכ ,שרים של מעלה הכחם ממקבלים את מהאומות אשר  הא מצילימזיק ומחבל כך ה
 (ברכות ה)ל "עוד אמרו חז. שמדובר על קריאת שמע (כד 'במדבר כג) "לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה: "הפסוק

 ?לא םא ,מוטב? אם נצחו (ה 'תהלים ד)" תחטאו ואלרגזו " :שנאמר ,עהרר על יצר הטוב יצאת ה אדםהלעולם ירגיז ש
ם א ,"על משכבכם: "שנאמר ,מעשריאת יקרא ק ?לא םא ,מוטב? נצחו םא ,"אמרו בלבבכם" :יעסוק בתורה שנאמר

שארבע עצות אלו מוזכרים " כלי יקר"אומר ה ".ודומו סלה: "יזכור לו יום המיתה שנאמר ?ם לאא ,מוטב ?נצחו
לפי שהשטן מקטרג בשעת "י "רש פירשו "כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע: "שנאמר לפי. בפרשה
סכנה של מקום כשהוא במלחמה זמן המשתדל להחטיא את האדם ב ,הוא יצר הרע ,שהשטןהכוונה היא ו "הסכנה

זה המסוכן הכי במקום  ר הרעמהיציותר חזק  שמרלהיהאדם על מלחמה זמן על כן ב ,אויביו בידו אות כדי להפיל
ואתם יראים שלא יכשיל  "והיה כקרבכם אל המלחמה"כן נאמר  על. במקום אחראשר מ יותרהוא מתגרה באדם 

ונגש הכהן ודבר אל : "שנאמרק בתורה ועסצריכים אתם לאז  ,הוא השטן המקטרג בשעת הסכנהש, הרעאתכם היצר 
שאמר לו כפי שהרי יהושע נענש על ביטול תלמוד תורה במלחמה  ,דברי תורהבהעם  אלן מדבר הכהכלומר  "העם

כי תלמוד תורה  (עירובין סג)ביטול תורה החטא של על ל שהכוונה היא "ולמדו חז (יד 'יהושע ה) "באתיעתה "המלאך 
זה הפנימי האויב כן כיצד ינצל מהאם  ,תורההעם לומד  כי לא כל ,אם יש אדם שאינו בן תורהו, ר הרעהיצפני מגן ב

ובזה  אלקרום יודעישזהו דבר שכולם , ריאת שמעיקרא קשדהיינו  "שמע ישראל"הכתוב לפיכך אמר  ?מלחמהזמן ב
יום את  לואז צריך להזכיר  ,יודעאינו ריאת שמע שאפילו קכזה ואם יש לך עם הארץ  ,"מראש פרעות אויב"ינצלו 

 "פן ימות במלחמה ...מי האיש אשר בנה בית"השוטר משמיע לכן . היצר הרעבזה ירחיק את המיתה ואז ודאי 
אם תטיב שאת ואם : "כמו שנאמר יצרואת ינצח בודאי יום המיתה ובזה את ר גם והמיתה של המלחמה יזכ ובהזכרת

בכל " תשוקתואליך "ף על פי שקברו ואז אשל פתח את היזכור כלומר  (ז 'דבראשית )" לא תטיב לפתח חטאת רובץ
 (ברכות יח) הצדיקים אלוש (ה 'קהלת ט) "כי החיים יודעים שימותו: "על הפסוקל "זחודרשו  "אתה תמשול בו"אופן 

 םיודעי םאינ והמתים"כרון יום המיתה תמיד לנגד עיניהם ודבר זה מצילם מן החטא יז ןכל שיודעים שימותו וע
 .כללת לנגד עיניהם ורון יום המוכיכי אין ז ,מתים םיישבחייהן קרו ,אלו הרשעים "מאומה
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 (יח 'טזדברים )" ושוטרים שופטים"
ל לפעול וכיבלבד הוא על ידי דבורו הקדוש יש צדיק ש .צדיקיםסוגים של יש שני ש "נעם אלימלך"אותנו המלמד 

יכול לעכב הוא עושה רושם ו בלבד בורידהכי , ולהתפללכל כך לזעוק צריך ן הוא ואיולקבל את כל מה שהוא מבקש 
שישמע כדי  'צריך להתפלל ולזעוק לההוא זו והצדיק שאינו במדרגה סוג אחר של יש ו. הדינים שלא יבואו כללאת 

ם ים היהעינ, כידועכי , (טז 'תהלים לד)" ועתםוזניו אל שואל צדיקים וא' העיני : "מה שאומר הכתוב וזה. את תפילתו
על ידי ל נפעהכל משגיח עליו בעין פקיחא אזי ' גה העליונה עד שהמדרלהגיע שוהצדיק . יםיזנואהלמעלה מ

הסוג השני של ו. (ד 'תהלים קט)" ואני תפילה"כוונת הכתוב ו וז. משגיח על דבורו ותנועותיו' השגחה הזאת שהה
שופטים ": לולגות המדרנינו מרמז על שתי ההפסוק שלפ. ועה ותפלהוצריך ש, נמוכה יותרגה מדרבשהוא  ,צדיקה

לומר שתתן שופטים כאלו אשר יכולים לעכב כ, "לשבטיךלוקיך נותן לך -א' בכל שעריך אשר התתן לך ושוטרים 
נמלך עם נשמת הצדיקים ה "קבשהמובא במדרש העולם הוא של הצדיק כש, הדינים שלא יבואו כלל בכל שעריך

 " חפץ למען צדקו' ה: "מה שאומר הכתוב וזה. יןשבט הדאת רמז שיכולים לעכב , "לשבטיך"וזהו . במעשה בראשית
דהיינו , ל למען צדקו שרוצה לעשות צדקותוהוא הכלעשות הן רחמים והן דין ' הכל מה שחפץ , (כא 'ישעיה מב)

. "יגדיל תורה"וזהו . גה גדולההדינים על ידי הצדיק והוא צדקה לעולם ולצדיק כי צריך לעלות במדראת שמעכב 
מעכבים שהצדיקים דהיינו , "ומשענתך. "הדיניםדהיינו , "שבטיך" ופירושש, (ד 'תהלים כג) "ומשענתךשבטיך "וזהו 
 ". המה ינחמוני", משענת לנו שלא יבואוהם ו ,אותם

 

 (כ' דברים טז)" צדק צדק תרדף"
אם "שז״ל חו דרשעוד ו. שהתורה נקראת צדקהל "ו חזדרששמה  פ"את הפסוק ע "חומת אנך"א ב"רבינו החידמפרש 

, חיים בתחיית המתיםקמים לעמי הארץ אינם ש( כתובות)ל "חזואמרו . "עמלי תורה תאזבקשת לעשות צדקה עשה 
עשה עם ״צדק״ . ״צדק״ שהיא צדקה: הכתובמר ושאמה וזה  .תלמידי חכמים מנכסיהם תיהנושלהם היא לוהתקנה 

 "וירשת את הארץ". תזכה לתחיית המתיםכות זה ״למען תחיה״ שבז. כלומר עם עמלי תורה, כינוי לתורהשהוא 
הוא כעת ו, נוטל חלקו וחלק חבירו בגן עדן ?זכהשאם , במתנה "יך נותן לךקל-אשר ה׳ א", ארץ חייםהכוונה היא ל

 . שלו יתרבה חלק הירושהכך יות וזכאת הכל שמרבה כו. עדןהחלק חבירו בגן את לפי זכותו הוא יורש ו ,והונותן בה
 

 (יד' דברים יז)" עלי מלך ככל הגוים אשימה"
מה שאין כן אצל לזרעו עוברת אחריו בירושה המלכות שהשאיפה למלך היא משום שאצל מלך " ספורנו"מבאר ה

בני ישראל צטוו אופן זה של מינוי ה ועל. לזרעו אחריוואין התפקיד עובר מולך הוא בלבד השופט  ירשה, השופטים
  (יז' במדבר כז)" כצאן אשר אין להם רועה' ולא תהיה עדת ה: "שנאמרבביאתם לארץ 

 

 (טז' דברים יז)" ירבה לו סוסים לא"
: הכתובכמו שאמר , מאד' רעים וחטאים לההיו המצרים והכנענים ומסביר ש, הזאת המצואת הטעם ל ן"הרמבמבאר 

בני ישראל רצה שה "יות שהקבוה,  (ויקרא יח ג)" ישבתם בה לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשרכמעשה ארץ מצרים "
 נתן יךלק-א 'ה אשר האלה העמים מערי רק: "שנאמר כנענים כל נשמהמההכרית לכן ציוה ל, לא ילמדו ממעשיהם

הזהיר מצרים יחס לוב, (לג 'שמות כג) "לא ישבו בארצך: "הכתוב אמרעוד ו (טז 'כדברים )" נשמה כל תחיה לא נחלה לך
 . ולא נסחר אתם בסוסים בארצםלשבת ב ושלא נשכאן הכתוב 

 

  (יג 'יחדברים ) "להיך-א' ה עם תהיה תמים"
 שנקראים "קרובו עם ישראל"ל ובפרט, להטיבה היא "שדרכו של הקב "לוי קדושת"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמבאר 

 קודם בנוו של נורצו חסרונואת  ממלא האב ובוודאי, (א 'יד דברים)" לוקיכם-א' בנים אתם לה: "שנאמר למקום בנים
 עם תהיה תמים"בפסוק  הרמז וזהו. חסרונואת  לו ממלאשהוא  בוודאי' בה כזאת אמונה לו יש אשר אדםו, שיצטרך

 ' ה עם'"ות בוודא תדע אז, חסרונך לך ימלאשה "קבב אמונה לך שיש, זו בחינהשלם ב אתהר שאכ כלומר, "'ה
 . וימלא חסרונך עמךיהיה ' ה, "יךקל-א

 

 (ח' יטדברים )" ךאבתילתת לבר דר שהארץ א לך את כל נתןו  ...יבחיר םוא"

ישמרו את כל התורה  אם רק ינחלו את הארץ לעתיד לבוא וזה יושג להם  םהם עצמשהקדוש " אור החיים"פרש המ
דור ההוא שיעמוד ול. עונשהת ולא מירא  'מאהבת הקיום המצוות צריך להיעשות והשמירה ו ,הקיימו את מצוותיוי
כל  אתויעמיד ביד ישראל  ,םהעמית עשרהארץ של כל את לתת הבטחה את ה' ים היבימיו יקמובטח ש, תנאים אלוב

' גאולה העתידה תלויה בעבודת ההש (:סנהדרין צט)ל העירו "זחו, יהיהטוב שהבטיח לעשות לאבות ביום עומדם בתח
 . קאואהבה דותוך מ

 

 

 "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 
 62:02-63:02ת "נוה גן פ" שבת אחים"בית כנסת  ה יוסף בן חמו"בהדרכת ע" דף יומי"שיעור  :"ויזרע יצחק"מדרשת 
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