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

  
  פרשהההגיגים מ

  )כב' ידשמות ( " והמים להם חומה מימינם ומשמאלם בני ישראל בתוך הים ביבשהויבואו"
   )כט' ידשמות ( " והמים להם חמה מימינם ומשמאלםובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים"

 "יבשהבתו� הי� ב"קדי� הבאחד ,  א� בכל זאת כשמתבונני� רואי� הבדלפסוקי� שלכאורה נראי� זהי�שני 
 כתובה "חומה" כשהמילה "והמי� לה� חומה" :כא� נאמר ,ועוד, "הלכו ביבשה בתו� הי�"פ� יהלאמר שני וב

 ,אכ�ו ?ו"חסר בלא וי יב כתובה בכת"מהחֹ" כשהמילה "מהוהמי� לה� חֹ" :ו ובסמו� נאמר"מלא בוייב בכת
פי ל .לשו� א� וחימה לפי שהיו ישראל נתוני� בדי� א� להנצל או א� להטבע ע� המצרי�מהוא ש במדרש מוסבר

יתת כ .מקצת� צדיקי� מקצת� קטני אמנה, כיתותשתי  בישראל היוואומר כי  "יקר כלי"מסביר ה, מדרש זה
רק  האמינו בה ובאו אל תו� הי� ומקו�היבשה עדיי� מכל את שלא ראו הצדיקי� צעדו מיד לעבר הי� א� על פי 

, אמנההכיתת קטני  אבל . בעד��ולה� היו המי� לחומה להג "בתו� הי�" :עליה� נאמר ,היבשהאת  ראו �כר אח
 "ביבשה בתו� הי�" :עליה� נאמרהיבשה ואת לא נכנסו אל תו� הי� עד שראו תחילה  ,"בני� לא אמו� ב�"
   . נתוני� בדי� א� להנצל או להטבעהיולה� היו המי� חימה עזה כי ו
  

  )כז' ידשמות (" וישוב הים לפנות בקר לאיתנו"
        ))))טטטט""""בעהבעהבעהבעה ( ( ( (""""ה על הי� במעשה בראשית שיבקע לפני ישראלה על הי� במעשה בראשית שיבקע לפני ישראלה על הי� במעשה בראשית שיבקע לפני ישראלה על הי� במעשה בראשית שיבקע לפני ישראל"""" שהתנה הקב שהתנה הקב שהתנה הקב שהתנה הקב,,,,לתנאולתנאולתנאולתנאו    אותיותאותיותאותיותאותיות    """"    לאיתנולאיתנולאיתנולאיתנו""""
 אמר לו  אמר לו  אמר לו  אמר לו ,,,, את הי� לא קבל עליו להקרע את הי� לא קבל עליו להקרע את הי� לא קבל עליו להקרע את הי� לא קבל עליו להקרעלקרועלקרועלקרועלקרוע וכיו� שהל�  וכיו� שהל�  וכיו� שהל�  וכיו� שהל� ,,,, הי� הי� הי� הי�מיד שמע משה להקדוש ברו� הוא והל� לקרועמיד שמע משה להקדוש ברו� הוא והל� לקרועמיד שמע משה להקדוש ברו� הוא והל� לקרועמיד שמע משה להקדוש ברו� הוא והל� לקרוע""""

 משה כ� הל� ואמר  משה כ� הל� ואמר  משה כ� הל� ואמר  משה כ� הל� ואמר ששמעששמעששמעששמע כיו�  כיו�  כיו�  כיו� ,,,, אני גדול ממ� שאני נבראתי בשלישי ואת נבראת בששי אני גדול ממ� שאני נבראתי בשלישי ואת נבראת בששי אני גדול ממ� שאני נבראתי בשלישי ואת נבראת בששי אני גדול ממ� שאני נבראתי בשלישי ואת נבראת בששי????מפני� אני נקרעמפני� אני נקרעמפני� אני נקרעמפני� אני נקרע        ::::הי�הי�הי�הי�
    ::::שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר מה עשה הקדוש ברו� הוא נת� ימינו על ימינו של משה  מה עשה הקדוש ברו� הוא נת� ימינו על ימינו של משה  מה עשה הקדוש ברו� הוא נת� ימינו על ימינו של משה  מה עשה הקדוש ברו� הוא נת� ימינו על ימינו של משה ,,,, אי� הי� רוצה להקרע אי� הי� רוצה להקרע אי� הי� רוצה להקרע אי� הי� רוצה להקרע::::להקדוש ברו� הואלהקדוש ברו� הואלהקדוש ברו� הואלהקדוש ברו� הוא

מה מה מה מה     )))) ג ג ג ג'''' קיד קיד קיד קיד����תהליתהליתהליתהלי((((    """"הי� ראה וינסהי� ראה וינסהי� ראה וינסהי� ראה וינס""""    ::::מיד ראה להקדוש ברו� הוא וברח שנאמרמיד ראה להקדוש ברו� הוא וברח שנאמרמיד ראה להקדוש ברו� הוא וברח שנאמרמיד ראה להקדוש ברו� הוא וברח שנאמר    ))))יביביביב' ' ' ' ישעיה סגישעיה סגישעיה סגישעיה סג((((    """"לימי� משהלימי� משהלימי� משהלימי� משהמולי� מולי� מולי� מולי� """"
            ))))''''שמות רבא כאשמות רבא כאשמות רבא כאשמות רבא כא" (" (" (" ( שראה להקדוש ברו� הוא שנת� יד ימינו על משה ולא יכול לעכב אלא ברח שראה להקדוש ברו� הוא שנת� יד ימינו על משה ולא יכול לעכב אלא ברח שראה להקדוש ברו� הוא שנת� יד ימינו על משה ולא יכול לעכב אלא ברח שראה להקדוש ברו� הוא שנת� יד ימינו על משה ולא יכול לעכב אלא ברחאלאאלאאלאאלאראה ראה ראה ראה 

א� היה תנאי מששת ימי בראשית אזי מדוע מתווכח הי� "על הדו שיח בי� משה לי� שואל האורח חיי� הקדוש 
פנחס ב� יאיר ונהר גינאי ' ר(ההיסטוריה שהי� נבקע לפני יחידי� מבני ישראל הרי ראינו לאור� , ועוד? ע� משה

כל אחד , ולכ� לאחר מת� תורה. אלא התנאי הוא של כל הבריאה שתהיה כפופה לתורה וללומדיה ) חולי� ז"
וד וע,  ברכת הלבנה"בבא סאלי ,  שמש בגבעו� דו�"יהושוע (מישראל שעוסק בתורה יכול לגזור על הבריאה 

  . א� סיפור קריעת י� סו� היה קוד� מת� תורה לכ� התנגד הי� להיבקע היות ולא כלול בתנאי )צדיקי�
  

  )א' טושמות ( "אז ישיר משה ובני ישראל"
 אל  אל  אל  אל באתיבאתיבאתיבאתי    ומאזומאזומאזומאז""""באז חטאתי באז חטאתי באז חטאתי באז חטאתי , , , ,  אני מקלס� אני מקלס� אני מקלס� אני מקלס�""""אזאזאזאז""""בבבב חטאתי  חטאתי  חטאתי  חטאתי """"אזאזאזאז""""ע בע בע בע ב"""" רבש רבש רבש רבש::::הההה""""אמר משה לפני הקבאמר משה לפני הקבאמר משה לפני הקבאמר משה לפני הקב""""אמרו במדרש אמרו במדרש אמרו במדרש אמרו במדרש 

        ))))רבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיי((((    """""""" ישיר משה ישיר משה ישיר משה ישיר משהאזאזאזאז"""" אני מקלס�  אני מקלס�  אני מקלס�  אני מקלס� באזבאזבאזבאז    ,,,,""""ההההפרעפרעפרעפרע
עדי� הודאה על ההצלה מהצער א� ,  אחת:יש שתי צורות להודות ולשבח על הצלה מצרה" בית הלוי"על בלפי 
הודאת משה ובני  . שהגיעג� על עצ� הצערעל ההצלה והודאה ודר� אחרת היא , כללבאה הצרה לו לא היה 

עיקר שמחת� היא על היות� הכלי שעל ידו נתגדל כבודו יתבר� בזכות הצלת� מיד , ישראל היתה מהסוג השני
, על ההצלה אלא ג� על השעבודיוצא איפה שהשירה היא לא רק . "כי גאה גאה' אשירה לה: "המצרי� ככתוב

 ."אז"ג� בעת ההצלה אומר שירה על אותו  "אז"וכמו שאמר משה על כובד השעבוד . ללא שעבוד אי� גאולה
  .הודאה ג� על העינוי וג� על הישועה" ותהי לי לישועה, אוד� כי עניתני: "ה"זהו מה שאומר דוד המל� ע

  

   )ב' ידשמות (" לפני בעל צפון"
  . )איוב יב( "משגיא לגוי� ויאבד�" :שנאמרכפי כדי להטעות� י� המצרשל  ג"ע התהישבעל צפו� חנו לפני 

  )רבנו בחיי(       .תלכ נחסמו בני ישראל ואי� לה� לא� ל כלומר בכח בעל צפו�"סגר עליה� המדבר"ולכ� אמר פרעה 

  39  מס עלון  ד"בס

        העלו� מוקדשהעלו� מוקדשהעלו� מוקדשהעלו� מוקדש

  ל"יה ז' בת גורגחביבה חיה בנימין             ל" ז בר שוריןצחק בנימיןי             ל" ז בר אסתריצחק בן חמו : נ"לע
  א"יה שליט'בדיה יוסף בן גורגג עו"צ הרה"שלאהר             א"ג מרדכי צמח אליהו בן מזל טוב שליט"הרהצ "שלאהר: לרפואת

            שששש"""" ב ב ב ב                                חיפהחיפהחיפהחיפה                                    אאאא""""תתתת                                        ����""""יייי                                                                                    
  17:00  16:47  16:59  16:43  שבתהכניסת 

  17:56  17:54  17:56  18:00  שבתהאת יצי

  18:33   18:31  18:33  18:37  רבנו תם

  

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

  רשתמדי " עאורלצא יו

  "ויזרע יצחק"
        """"שלחשלחשלחשלחבבבב""""    פרשתפרשתפרשתפרשת

        """"''''ההההררררוווודבדבדבדבותשר ותשר ותשר ותשר  " " " "::::הפטרההפטרההפטרההפטרה
  טטטט"""" תשס תשס תשס תשסטטטטשבשבשבשב' ' ' ' יגיגיגיג

 



 

  )יב' ידשמות ( " זה הדבר אשר דברנו אליך במצרים לאמרהלא"
הו א עכשיו כי עבר זמנו וז במצרי� היה לנו לומר כ� ול, עכשיו"הלא זה הדבר אשר דברנו"דר� הלצה ש מפרשי� וי
  )כלי יקר(            .ולא אמרנו"חדל ממנו" היה לנו לאמר ש�וצה לומר  ר"במצרי� לאמר" אמרש

  

  )כא' טושמות ( "כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים' ותען להם מרים שירו לה"
פונה אל מרי�  ?עונה מרי�נשאלה שעליה  שאלה ואיז "ותע�"הפסוק מתחיל , הפסוק מעורר מספר שאלותנוסח 

  ?"סוס ורוכבו רמה בי�"ה הדגשה מהות מ? "לה�"ולא " לה� "כתוב מדוע, א� כ�, הנשי�
כאשר מרי� מציעה לנשי� לצאת בתופי�  .מתואר דו שיח עמוק שהתקיי� בי� מרי� לנשי�" ילקוט המאמרי�"בספר 

 ה� ניצלו מעבדות מצרי� א� תכלית ההצלה היא קבלת התורה הנשי� היא כי אמנ� ג�עונות ומחולות לכבוד ההצלה 
  ?לצאת במחולוומאחר והנשי� פטורות מלימוד תורה מה לה� 

זה מוב� היות וה� זה שהמצרי� נענשו וטבעו בי� , כלומר" סוס ורוכבו רמה בי�"� באה תשובת מרי� לנשי� כל
  שזה אלא חייבי� לומר?  בי�מדוע טבעו ג� הסוסי� ?מה חטא� של הסוסי�א� ישראל ושעבדו את בני ינו עאלה ש

. דינו כחוטא עצמולחוטא מסייע  זאת אומרת לכ� טבעוו ,זהו חטא�, אחר ישראלשהסוסי� סייעו למצרי� לרדו� 
 ,מהיקילוא� כ� במדת פורענות הרי במידה טובה פי כמה וכמה ולכ� הנשי� אשר מסייעות לבעליה� ללמוד תורה ו

זה כעי� .  למרות שפטורות מלימוד התורה שכר� רב כשל הבעל על כ� ראויות ה� לצאת במחול,"לה�"לכ� אמרה 
 הסוסכהאשה  של סיועהמדמה את � להמשלמה , "תילסוסתי ברכבי פרעה דימיתי� רעיי"ראינו בשיר השירי� 

  .מרכבי פרעה

  טבש ב'וטרעיונות ל
   ועם ישראל ישראלתורת , ארץ ישראל

יי� במקורותינו הממשילי� את ע� ישראל ואת תורת ישראל ורבי� הדימו, האיל� ופירותיו מסמלי� את אר& ישראל
 "ע& חיי� היא למחזיקי� בה ותומכיה מאושר"שנאמר תורת ישראל נמשלה לע&  .את תורת ישראל וע� ישראל לע&

כש� שבע& נזרע הזרע באדמה  ,"כימי הע& ימי עמי"הנביא ישעיהו ממשיל את מסלול חייו של ע� ישראל כימי הע& 
ע� ישראל לפני , כ�, רק אחר כ� הוא מצמיח ע& עבות ומוציא פירותו) בחש�(ולפני שהוא פורח הזרע נרקב באדמה 

  ).גאולה בלשו� צמיחה( את קר� ישראל ויצמיחהוא סובל מרדיפות ומלחמות עד שיבוא הגואל ) הפריחה(הגאולה 
  

  הגאולהסימני מ -נטיעה 
ואת� הרי "אי� ל� ק& מגולה מזה שנאמר  .)סנהדרי� צח(אומרת הגמרא , ל נותני� סימ� לק& הגלות בפרי הע&"חז

כשתת� אר& ישראל פריה בעי� "י " ופירש רש)ח' יחזקאל לו(" ופריכ� תשאו לעמי כי קרוב לבוא, ישראל ענפיכ� תתנו
אר& ישראל נותנת , ובאמת זוכי� אנו לראות עי� בעי� את הק& המגולה". ואי� ל� ק& מגולה יותר, אז יקרב הק&, היפ

  .ולא רק משבעת המיני� בה� השתבחה ") לא תחסר כל בה("פירות מתוקי� מכל הסוגי� 
  

   חסידיסיפור 
יצחק ' ר(והתלמיד , בשבט שער� הרבי מקוצק ביקש מאחד התלמידי� לדרוש בנושא החג' כי בסעודת טו, ספרי�מ

בסיו� ) שאל ותיר&, הקשה ופירק(ש השנה לאיל�  נשא דרשה ארוכה ומפולפלת בסוגיות הגמרא בנושא רא)מאיר
לו היינו באר& ישראל די היה לצאת לשדה ולהתבונ� בעצי הפרי על מנת להבי� את "הדרשה נאנח הרבי מקוצק ואמר 

  ."ולא היינו צריכי� דרשות מפולפלות, פשוטו כמשמעו, משמעות ראש השנה לאיל�
  

   לאילןהשנהתפילה לראש 
, ויוציאו פירותיה� בריבוי שמני� וטובי�, שתבר� כל מיני האילנות, לוקי אבותינו"לוקינו וא"א' יהי רצו� מלפני� ה

יהיה היי� היוצא מה� מצוי לרוב לכל עמ� ישראל די שכותבר� את הגפני� שיוציאו ענבי� הרבה שמני� וטובי� 
  : י� בנו ובכל ישראל אחינו מקרא שכתוביויתק, הבדלה בשבתות וימי� טובי�קידוש ומצות לקיי� בו מצות 

  "י� את מעשי�קל" ושתה בלב טוב יינ� כי כבר רצה הא,ל� אכול בשמחה לחמ�"
  "אכלו רעי� שתו ושכרו דודי�, י ע� חלבישתיתי יינ, אריתי מורי ע� בשמי, באתי לגני אחותי כלה"

  "צורי וגואלי' הגיו� לבי לפני� היהיו לרצו� אמרי פי ו"

  
  

   "ויזרע יצחק"בני ברק ומדרשת " מאיר השחר"חברת הבקשות 
  ב"קרית הרצוג ב" תורת ישראל"בית כנסת   20:15  -שירת בקשות נוסח מרוקו ערב שבת 
   ב"קרית הרצוג ב" תורת ישראל"סת בית כנ  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


