
 
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ  )'יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

 הגיגים מפרשת השבוע
  ) א'דברים לב(  " השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פיהאזינו"

א "ה ")לא' בראשית א(" ששיהויהי ערב ויהי בקר יו� : "מובא בתלמוד על הפסוק?  למה העיד בה� שמי� ואר�
 יו� ששי בסיו� א� יקבלו ישראל התורה מוטב וא� לא יחזור העול� דעיתירה לומר שכול� תלוי� ועומדי� 

כת חותו ראיה אר� קיימי� ולא הוחזרו לתוהו ובוהו זהשמי� וה היו� שרואי�שאנו ומה  )שבת פח(" לתוהו ובוהו
 )כלי יקר(                    . על כ� העיד בה� שמי� ואר�.התורהאת קבלו בני ישראל ש

 

  ) ד'דברים לב(. "ו תמים פעלהצור"
ת ואפילו המיתה אי� " כל דרכי השי"כי כל דרכיו משפט" :לפי שהיה יו� מותו היה מצדיק עליו את הדי� ואמר

כלומר נאמ� הוא לשל� לו שכר בעול� ,  כלומר שהמיתה משפט אמונה הוא"ל אמונה"א",  ועקשנפתלבה� 
תהלי� (וכתיב , "ישיב לאיש את צדקתו ואת אמונתו' וה" )שמואל א כו( אשר עשה כעני� שכתוב צדקותיוהנשמות על 

 כעני�,  לפי שחטא בו והמרהוהצורואפשר לומר כי הצדיק עליו את הדי� בלשו� .. ."סלהועד בשחק נאמ� " )'פט
 )רבינו בחיי(             "  הנני עומד לפני# ש� על הצור" )'שמות יז(שכתוב 

 

 )ד' דברים לב( "וול צדיק וישר הואל אמונה ואין ע-כי כל דרכיו משפט א"
, עלילות הבורא וא$ על פי שפעמי� רבות אנו תוהי� על, "כל דרכיו משפט כי"לדעת אחד מיסודות האמונה הוא 

לילד משל . שיש צדק ומשפט בכל מעשיו, עלינו להאמי� בלי פקפוק ,ואיננו מביני� את דרכיו והנהגתו בעול�
כלפיו  אותה עת חושב הילד שהרופא וההורי� מתנהגי�ב. מרי� כלענה ואהשהוריו משקי� אותו סמי רפ, חולה

שההורי� מבקשי� להטיב לבנ� , א# האמת היא. אהבה ואינ� מרגישי� את צערו ואינ� רוחשי� לו, בקשיחות לב
 ")חפ� חיי�("       .גופני ונפשי וכדי לרפאתו ה� נאלצי� לכפות עליו דברי� הגורמי� לו סבל ,החולה

 

 )  ה'לבדברים ( " מומםבניות לו לא חש" 
 ,בזמ� שישראל עושי� רצונו של מקו� נקראו בני�:"קושר את הפסוק ע� הנאמר בתלמוד" תוספת ברכה"בעל ה 

 א� ישחיתו "" שחת לו "" וכ# מביני� את הכתוב).קדושי� לח(" ובזמ� שאי� עושי� רצונו של מקו� נקראי� עבדי�
 )תוספת ברכה(  . יחשב לה� פג� ומו�–" מומ�" יצאו מגדר בני� למקו� וזה יהיה ""לא בניו", בני ישראל את דרכ�

 

 ) ו'דברים לב( "עם נבל ולא חכם"
עדיי� אפשר  " חכ� שהוא רשע . חכמהוהיתה ב אילו לפחות. ובנוס$ לכ# ג� לא חכ�, הוא חוטא" ע� נבל"

 .היממנו אי� לצפות לטובה כלש " שהוא שוטה רשעאבל . לעמוד כנגדו
 

  ) מד'דברים לב("  בן נוןוהושע הוא"
$ ללמד# שא, )במדבר יג("  יהושוע להושע ב� נו�הויקרא מש" :שנאמר, הזכירו הכתוב עתה בש� שהיה לו מתחלה

ולכ� יקראנו הכתוב עתה ,  היה משפיל עצמו כבתחלהא במקו� משה לא הגיס דעתו כלל אלשנתמנהי פל ע
 )רבינו בחיי(          : לה כדי להורות על מעלתו בו בתחנקראבאותו ש� עצמו שהיה 

  
  ) מד'דברים לב( " והושע בן נוןהוא"

 היה קיי� היה דור וכל זמ� שאחד מ� אותו " יושיע# מעצת מרגלי�ה"י" על ש� �אי לפי שלא קראו יהושע כ
 )כלי יקר(                         :הושענקרא בש� יהושע וכאשר ת� כל הדור ההוא לא היה מקו� לתפלה זו וחזר וקראו 

 

  .   ישראל עמו חולי שאר בתוך א"שליט טוב מזל בן אליהו צמח מרדכי ג"הרה אתלרפו  

 22  מס עלון ד"בס

    ננננ""""העלו� מוקדש לעהעלו� מוקדש לעהעלו� מוקדש לעהעלו� מוקדש לע
 ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג ל" זימין בר שוריןצחק בני             ל" זיצחק בן חמו בר אסתר

   ז"ניסן תשס' ע יא"ג                                     נלב"תשל' אדר ב' ע יג"                                           נלב  ה"תשס' אדר ב' ע יג" נלב
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 מדרשתי " עאורלצא יו
 "ויזרע יצחק"

    """"האזינוהאזינוהאזינוהאזינו""""    פרשתפרשתפרשתפרשת
    """"וידבר דודוידבר דודוידבר דודוידבר דוד " " " "::::הפטרההפטרההפטרההפטרה
 טטטט"""" תשס תשס תשס תשסתשריתשריתשריתשרי' ' ' ' יביביביב



 

 חג הסוכות
 ושמחת בחגך והיית אך שמח

 

  )ותהלים ע(ן וציב ונתומעו וכושלם סביהי ו
לנו רמז מזה דבר . אר� ישראלב הב ישיתסוכה ומצומצות  הגו$ בכל �מקיימילע� ישראל ישנ� שתי מצוות אות�  

היינו מצות ד" סוכו" היא תו ותשוב" )כל הגו$ב( בשלמות �מקיימי  וותמצמה� ה, "�ויהי בשל": דוד המל# בתהילי�
 )א"הגר(           . אר� ישראלב ה מצות ישיב"" מעונתו בציו�"ו. סוכה

 

ת ארבע על סוכה ב� שעושי�רמזת על המהדרימ' האות ס " סוכהבדפנות הדיני ית� ללמוד את נ" סכה "מהמילה 
המוקפת ' כאות כ בלבדשלוש דפנות בעלת סוכה  �רמזת לעושימ' אות כה. שכולה מוקפת מחיצות' ת כאות סודפנ
 דופ� ברוחב טפח �שתי דפנות שלמות ובדופ� השלישית מניחי סוכה בעלת לעמזת מר' אות ה. � צדדיהשלושמ

  )א"החיד  (              .'כדוגמת אות ה
 

  )מב' ויקרא כג(" ות תשבו שבעת ימיםוכסב"
  .)סוכה ב("  בדירת עראיושב קבע מדירת צא תורה כל שבעת הימי� אמרה"
ללמדנו שמצוות הישיבה בסוכה מטרתה להרבות , 91=בגימטריה " אמ�"וג� ". צא"מני� כ, 91= בגימטריה" סוכה"

 .  צל האמונה–" צילא דמהימנותא"� הזוהר מכנה את הסוכה כלכ, את האמונה בבורא יתבר# והיא מסוגלת לכ#

 

 )טו-יד' דברים טז" (והיית אך שמח ...ךיגחבושמחת "
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (הבטחההבטחההבטחההבטחהלפי פשוטו אי� זה לשו� צווי אלא לשו� לפי פשוטו אי� זה לשו� צווי אלא לשו� לפי פשוטו אי� זה לשו� צווי אלא לשו� לפי פשוטו אי� זה לשו� צווי אלא לשו�     """"     א# שמח א# שמח א# שמח א# שמחוהייתוהייתוהייתוהיית""""

לכ� ? "# שמחוהיית א"מדוע התורה חוזרת על הציווי " ושמחת בחג#"י היא הרי הצטוונו "רש השאלה בה התחבט 
 בשכרישראל שבטיח לה מ"הקב, כלומר.  הבטחה�צווי אלא לשונו חזרה על האי "והיית א# שמח"שי "אומר רש

 ואז "לקי# בכל תבואת# ובכל מעשה ידי#"א' כי יברכ# ה"מעושר קיימה  ל�סופ, מעונישיקיימו  "ושמחת בחגי#"
   )אוצר חיי�(                     .  חסרו� ודאגהזכה ונקיה מכל סיג ופג� של, שמחה טהורה, "והיית א# שמח"

 ה וכסרמזים ב
דיני הסוכה , היות שכ#.  בצל�מסתופפיהל ישראל ע כתתורה סוכבאה לסוכ# על ע� ישראל כ# ההסוכה כש� ש 

הוא מינימלי של הסוכה ה הגובה. � וכתובי�נביאי, סוכה שלוש דפנות כנגד תורהב. מזכירי� ומרמזי� על התורה
 רמז לשבע החכמות הנכללות � המינימלי של הסוכה שבעה טפחיהרוחב.  רמז לעשרת הדברות�רה טפחיעש

 הישיבהחיוב .  לתורה� פני� לשבעיכנגד � טפחי�שבעי, עשר כפול שבע, ) ורוחב#אור(הכשר הדופ� . בתורה
  )בינו בחייר(                ."ילה ול�והגית בו יומ": שאמרתורה חיוב לימוד הכמוהו בי� בלילה ו �בי� ביוהוא סוכה ב
 

 ) מ' כגויקרא(" פרי עץ הדר"
    :):):):)סוכה להסוכה להסוכה להסוכה לה((((    """" הוי אומר זה אתרוג הוי אומר זה אתרוג הוי אומר זה אתרוג הוי אומר זה אתרוג,,,, שוה שוה שוה שוהופריוופריוופריוופריו    עצועצועצועצו ע� שטע�  ע� שטע�  ע� שטע�  ע� שטע� """"פרי ע� הדרפרי ע� הדרפרי ע� הדרפרי ע� הדר""""    ::::נו רבנ�נו רבנ�נו רבנ�נו רבנ�תתתת""""

שיהא טע� הפרי :  וזו הכוונה,ללמד# שכל יהודי ויהודי יל# בדר# אבותיו שוה  שוה  שוה  שוה ופריוופריוופריוופריו    עצועצועצועצושטע� שטע� שטע� שטע� הכוונה באמירה 
  . מנהג� ומסורותיה�,שלא ישנו את טעמ�, האבותשה�  הע� הבני� כטע�דהיינו 

 

 ) מ' כגויקרא("  לכם ביום הראשון פרי עץ הדרולקחתם"
מביא את ארבעת המיני� קוד� ערב ש גוי ה הי,די� עד�ה אב בית ,ל"צהגאו� רבי שלו� יעקב מנח� זי� שבזמ� מספר

,  אחת הגוי לא רצה למכור כפי מה שנקבע שנה. די� מוכר אות� במחיר שנקבע על ידי הביתהוהי, יו� הכיפורי�
 אהגאו� רבי שלו� קינ .די� וסיפרו לוהמיד פנו הציבור לביתו של אב בית . והפריז במחיר שהוא רוצה עבור המצוה

. על ידי מצוה זו יקנו רק מצוה אחת עבור השליח ציבור וכל הציבור יצאו ידי חובת�שוגזר , צבאות' קנאת ה
הגוי ראה שנותר לו יו� אחד לפני החג וכל  . ולא יותרמצוה אחתרק  נשמעו לגזירת הרב וקנו ,וב�כמ, היהודי�

ר שא כל ,#אני תחת רגליעפר ", ו נפל על ברכיו והתחנ� לפני,די�הבבכי לאב בית ניגש , הסחורה עדיי� לא נמכרה
אני מסיר את , על מעללי#א� אתה באמת מתחרט ומכא� ולהבא לא תשוב : "ענה לו הרב. "תאמר אלי אעשה

  .נתקיימה המצוה כהלכתהכ# הלה קיבל על עצמו נישק את ידי הרב והל# ומכר פחות מהמחיר שנקבע ו. "הגזירה
 )נחלת יוס$(

    .  שמח גח בברכת – ישראל עם כל את מברכת "יצחק ויזרע" מערכת  

 "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותנו מבחר תפילין רש

  "ויזרע יצחק"בני ברק ומדרשת " מאיר השחר"חברת הבקשות 
  ב"קרית הרצוג ב" תורת ישראל"בית כנסת  ,14:00 -ששי לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו יום 

  yosbh1@gmail.com    052-3268315בן חמו יוסף ניתן להפנות לוהערות ות האר
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