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

 
 הגיגים מפרשת השבוע

 )ב' בראשית יב( "ואעשך לגוי גדול ואברכם ואגדלה שמך"
    , , , , ))))....ברכות יגברכות יגברכות יגברכות יג((((    """"עשהעשהעשהעשהבבבבכל הקורא לאברה� אבר� עובר כל הקורא לאברה� אבר� עובר כל הקורא לאברה� אבר� עובר כל הקורא לאברה� אבר� עובר """"

א� על פי שציווה הש� יתבר� , מצאנו בתורה שנקרא יעקב ג� לאחר שהשתנה שמו לישראליעקב אצל ואילו 
 ?דברה �מה טע ."עקבלא יקרא עוד שמ� י"

שה� הכריזו בעול� , רמזל" אחד"כמני� , שלש עשרה אותיותמ בי�ירכמ" אברה� יצחק יעקב"שמות האבות את 
ביחד זה . שלש עשרה אותיותמי� בכירמ" שרה רבקה רחל לאה"שמות האמהות את ג� . לקי�!על אחדות הא

 ".הויה"� יכמנ, עולה לעשרי� ושש אותיות
הרי מ� ההכרח היה להגדיל , כמקוד� "אבר�"אילו נשאר , "אברה�"ל" אבר�"תגדל הש� שננכו� רק אחר זה 

 .כדי להשלי� את מני� האותיות הדרוש, "ישראל"שמו של יעקב ל
 אמרו ולישכ� א" לקי יעקב!זה שאומרי� א"ו, "אברה�"ל" אבר�"מ" ואגדלה שמ�"וזהו פשוטו של דבר 

 )נה של תורהימעי(    .כמקוד�" אבר�"ו היה נשאר רחולא היה שמ� יכול להתגדל ועל כ, ישראל
יאמר נא "אזי , )ה"הוי('  לולא הצור� לשמור על הגמטריה של ה!" שהיה לנו' לולא ה: "וזה מרומז בפסוק

 ". לקי יעקב!א"במקו� " לקי ישראל!א" היינו אומרי� –" ישראל
 

זהו זהו זהו זהו !!!! ואגדלה שמ� ואגדלה שמ� ואגדלה שמ� ואגדלה שמ�,,,,י יצחקי יצחקי יצחקי יצחקקקקקלללל!!!!� א� א� א� אזהו שאומריזהו שאומריזהו שאומריזהו שאומרי!!!! ואברכ� ואברכ� ואברכ� ואברכ�,,,,י אברה�י אברה�י אברה�י אברה�קקקקלללל!!!!זהו שאומרי� אזהו שאומרי� אזהו שאומרי� אזהו שאומרי� א!!!! לגוי גדול לגוי גדול לגוי גדול לגוי גדולואעש�ואעש�ואעש�ואעש�""""
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (י יעקבי יעקבי יעקבי יעקבקקקקלללל!!!! א א א אשאומרי�שאומרי�שאומרי�שאומרי�

ב� יל היה כומר ידוע שחבריו היו מרנני� עליו כי הוא יהודי וכדי להוציא את הטענה הזו מל"בתקופתו של המהר
" ידוע לי. "ל והחל ללגלג עליו"פע� אחת בא אל המהר ,נהג להתגרות ביהודי� ולהציק לה� בעיקר על אמונת�

יצחק , אברה�, את שלשת אבותיה�, בתפילת שמונה עשרה, שהיהודי� מזכירי� שלש פעמי� ביו� "!מר  א!
מדוע אינכ� , נו אכ� הביא לכ� את התורה והפ� אתכ� לע� הנבחר ביותר על פני היקו�יוא� משה רב. ויעקב

 ? "מזכירי� אותו בתפילת שמונה עשרה שהיא כל כ� חשובה
: השיב לו כלאחר יד, ל אותו כומר היא לנגח ולפגוע ביסודות האמונה היהודיתנתו שול שהבי� שכל כו"המהר 

אבל מה לעשות שאצל משה נמצא פג� , נו בתפילת שמונה עשרהיאמנ� מ� הראוי היה להזכיר את משה רב"
 ".כומר... שהרי חותנו היה

 

  )ד' בראשית יב( "וילך אתו לוט"
וכשהיו באר& ישראל וראה . באותה מעלה, "אתו" ולכ� כתיב ,ורעקוד� ביאתו לאר& ישראל היה לו לוט חבר 

ויעל " ולכ� כתיב ,רחוק הרבה ממנומבחינה רוחנית נתקדש בקדושה יתירה עד כי היה לוט  � י פעמי'האבר� את 
וג� ללוט ההול� "עוד ולכ� נאמר .  כחבר ורעבר�אע� רק לוט מצד בחינתו הל� ש". ולוט עמו... אבר� ממצרי�

 )מש� חכמה(          . של אבר�גודל השגתו ומעלתואת  כי הוא לא הבי� ,"בר�את א
 

 
 

 26  מס עלון ד"בס

    העלו� מוקדשהעלו� מוקדשהעלו� מוקדשהעלו� מוקדש
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  yosbh1@gmail.com: נא שלח מייל לכתובת זו , לקבלת העלון ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני שלך

 

 מדרשתי " עאורלצא יו
 "קויזרע יצח"

    """"ל� ל�ל� ל�ל� ל�ל� ל�""""    פרשתפרשתפרשתפרשת
    """"למה תאמרלמה תאמרלמה תאמרלמה תאמר " " " "::::הפטרההפטרההפטרההפטרה

 טטטט"""" תשס תשס תשס תשסחשו�חשו�חשו�חשו�' ' ' ' יייי

    """"שיר ידידותשיר ידידותשיר ידידותשיר ידידות""""    !!!!    בנוסח יהודי מרוקובנוסח יהודי מרוקובנוסח יהודי מרוקובנוסח יהודי מרוקו    שירת בקשותשירת בקשותשירת בקשותשירת בקשות

ברק ברק ברק ברק !!!!בניבניבניבני    """"מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""    חברת הבקשותחברת הבקשותחברת הבקשותחברת הבקשות    שנה תקיי�שנה תקיי�שנה תקיי�שנה תקיי�הרינו שמחי� לבשר לציבור כי ג� ההרינו שמחי� לבשר לציבור כי ג� ההרינו שמחי� לבשר לציבור כי ג� ההרינו שמחי� לבשר לציבור כי ג� ה
    שירת בקשות שירת בקשות שירת בקשות שירת בקשות " " " " נחנחנחנח"""" החל משבת פרשת  החל משבת פרשת  החל משבת פרשת  החל משבת פרשת וווו""""חמו היחמו היחמו היחמו הי     יוס� ב� יוס� ב� יוס� ב� יוס� ב�בהדרכתבהדרכתבהדרכתבהדרכת

        ))))00000000::::20202020 ( ( ( ( שבת בשעה שמונה שבת בשעה שמונה שבת בשעה שמונה שבת בשעה שמונהייייבערבבערבבערבבערב
    26262626 רחוב אברמסקי  רחוב אברמסקי  רחוב אברמסקי  רחוב אברמסקי !!!!קרית הרצוג קרית הרצוג קרית הרצוג קרית הרצוג     """"תורת ישראלתורת ישראלתורת ישראלתורת ישראל""""    בבית הכנסתבבית הכנסתבבית הכנסתבבית הכנסת    



 

 ) ה' בראשית טו( "ויאמר לו כה יהיה זרעך... ויאמר הבט נא השמימה וספור הכוכבים"

שהרי ישנ� כוכבי� שגדולי� , אד מאדמוהאמת היא שה� גדולי� , קטני� מאדלנו נראי� הרחוקי� הכוכבי� שמו כ 
, לפעמי� מתקבל רוש� מוטעה על יהודי שהוא יהודי קט� ופשוט. � ג� בני ישראלכ. & פי כמה וכמהמכדור האר

אלא שמרחוק . כל יהודי הוא עול� מלא וערכו האמיתי לא יסולא בפז. אבל האמת היא שאי� כזה דבר יהודי פשוט
 ) אוצר התורה(                       . וא נראה קט�ה

 

  )ו' בראשית טו("  לו צדקהויחשבה' בהוהאמין "
 . ר�תבלהאמי� להבטחה מפורשת מפיו י, וכי עני� גדול הוא לאברה� אבינו, מאי קא משמע ל�

, "וירא יעקב מאד: "בכל זאת נאמר" ושמרתי� בכל אשר תל�"ה "שא� שהבטיחו הקב, בעקצינו גבי ימלפי ש, בר� 
ויחשבה לו "משו� , ומדוע. פחד שמא יגרו� החטאמודיע� הכתוב שאברה� לא , שחשש בלבו שמא יגרו� החטא

' חסד ה"מר נא' ועל חסד ה. ולא משורת הדי� ,ה עושה עמו"שקבצדקה וחסד משו� שחשב הבטחה זו , "צדקה
 )א"הגר(          . לכ� לא חשש כלל שמא יגרו� החטא. אפילו שיחטא, "עול� ועד עול�מ

 

 )ח' בראשית טז("  שפחת שריהגר"
  ?כבר היינו יודעי� כי שפחת שרי היתה שכבר הזכיר למעלה ולה שפחה מצרית ושמה הגר

להורות שאי� דבור המלא� בא אל המצרית הזאת כי ' הא,  יתכ� לפרש כי המלא� הזכיר שפחת שרי לשני עניני�אבל
וכמו שאמר לה , והשני לקיי� השפחות והעבדות שתהיה משועבדת לשרי כל ימיה.  שהיתה שפחת שרילכבודא� 

 )רבינו בחיי(                    .וג� זרעה עתידי� שיהיו משועבדי� לזרעה של שרה באחרית הימי�, "שובי אל גברת�"
 

  )יב' בראשית טז(" והוא יהיה פרא אדם"
אד� "אומרי� , לדוגמא. תאר את אותו ש� עצ� הלהזכיר את ש� העצ� לפני ש� התואר אידר� הבלשו� הקודש ה

 הוא ש� העצ� המתואר בש� התואר "אד�" הריש, "איש נבו�"  או"איש עשיר"  כ�וכמו, "חכ� אד�" ולא "חכ�
  ?"אד� פרא"ולא אמר , "פרא אד�"עאל יהיה מ אמר המלא� להגר כי ישמדוע, א� כ�. "חכ�"
 שבו "אד�"ילו הוא, "פרא" של ישמעאל הוארמז לכ� שעיקרו , רבי יהושע לייב דיסקי�, אומר הגאו� מבריסק, לאא 

 . כי א� עצ� מעצמותו ותוכ� מהותו, פראות ישמעאל אינה סת� תואר המתלווה .  שבו"פרא"יהיה טפל לש� ה
 

  )י' בראשית יז( "מל לכם כל זכרהזאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם  "
ינו אפילו עירובי קיי� אברה� אב: אמר רב ואיתימא רב אשי... ה� אבינו כל התורה כולהרקיי� אב: אמר רב"

 ? ה"בל מהקבמצות מילה המתי� עד לציווי מפורש שקבדוקא , א� כ�, ומדוע. :)יומא כח(" תבשילי�
קוד� שנצטווה היה ו. גוי פסול למול אחרי� ואפילו א� הוא עצמו מהולשהסיבה היא ש תר& מ"תרומת הכרי"על ב

מה שאי� כ� אחרי שנצטוה .  מעשה המילה מאומהלכ� לא יועיל, שאינו מצוה על המילה, דינו של אברה� כב� נח
 . שהוא כישראל ערל שכשר לימול

לא זה בלבד שאי� מצוה לימול אלא שיש , ציווי מפורש אברה� כל עוד אי� עלשיר בסמרה� יהושע מאפטא בי אבר 
 . כא� איסור שהרי אסור לאד� לחבול בעצמו

ובכל מעמד של כריתת ברית צרי� . "ברית"י מצוה זו נקראת שהר, מרווא מחדד ל"יק מבריסק זצ'רבי יצחק סולובייצ
שהרי לא היה ,  את מצות מילה לפני שנצטוה� אברה� כ� לא קיי�ומשו.  את הברית� שכורתי�שיהיו בה שני הצדדי

 את המצוה �ואז קיי, ת" עד שיצטווה על כ� מהשי� חיכה אברהכ�ל.  הקדוש ברו� הוא� כריתת ברית ע�בזה משו
 .ברית בינו ובי� הקדוש ברו� הואשכורתת 

. .)ק לח"ב( "אמר רבי חנינא גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצוה ועושה"לפי המובא בגמרא ר יבסמהגאו� מוילנא 
שא� , מה שאי� כ� מצות מילה. לקיימ� שוב כשיהיה מצווהאפשר כי ' הבשאר המצוות לא המתי� לציווי , לכ�

 . קיימה שוב כשיהיה מצווהיקיימה כשאינו מצווה לא יוכל ל
 

 )יט' בראשית יז("  את שמו יצחקוקראת"
 באברה�כש� שמצינו , ומפני זה לא נשתנה שמו לעול� לקרותו בש� אחר, ה"על ידי הקביצחק הש� הזה הוש� ל

לפי שהוש� הש� בכל חד מה� על , וכ� יעקב מצינו שנשתנה שמו מיעקב לישראל, שנשתנה שמו מאבר� לאברה�
 )רבינו בחיי(                  .  ה הוקבע לו לעול� הש� ההוא ולא נשתנה"אבל יצחק שהוש� על ידי הקב, יה� אבידי

  "ויזרע יצחק"בני ברק ומדרשת " מאיר השחר"חברת הבקשות 
 ב"קרית הרצוג ב" תורת ישראל"בית כנסת   20:00  -שירת בקשות נוסח מרוקו ערב שבת 
  ב"קרית הרצוג ב" תורת ישראל"בית כנסת   20:30 -ש "לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו מוצ

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

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


