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

  
  פרשהההגיגים מ

  )  א'שמות יח(" ראל ממצריםישאת ' הוציא הכי  ולישראל עמו הלקים למש- אהאשר עש"
 לעואילו  ,ת הרחמי�ידשמורה על מ, " את ישראל' היאכי הוצ", היוב ש� הכתנל ראישלביחס לראות שעניי� מ

לפי  "קהלת יצחק"זאת המסביר . שמורה על מידת הדי�, "י� למשהוקל�עשה אאשר ", קי�ול�ב ש� אכתנמשה 
 והוא כה� אני אמרתי אתה ,הכי קאמר )אלא( ? והלא כה� הוא"אהר� אחי� הלוי אלה" :על הפסוקהגמרא שאלת 

זאת אומרת שמשה היה מיועד , :)זבחי� קב( "הוא כה� ואתה לוי ) לכ�,קבל את השליחותשסרבת ל( עכשיו ,לוי
  השליחותאתתחילה לכמהקפיד עליו על שלא קיבל ' א� היות וה,  ואהרו� היה מיועד להיות לוילהיות כה� גדול

מר  יהושע אוביר ,שלוחיה אחר" במדרשומובא  .והיה צרי� להפציר בו התחלפו התפקידי� ואהרו� היה הכה�
להתחת� ע� כה� אסור לשדי� חיות ע� ציפורה מה ולכ� א� משה היה כה� היה מנוע מל"מנו בגטי ההאחר שנפטר

שפגעה בו  ,"לקי� למשה�עשה א  כל אשראת" ,? מה שמע,"וישמע יתרו" :נית� להבי� את הפסוקוכעת . הגרוש
למרות ששלחה "  אחר שלוחיהשהויקח את צפורה אשת מ" ,לכ�, נההכהונו נלקחה ממו, "לוקי��א", מידת הדי�

  .שתורומותר לו להחזיר ג, שאינו כה� ,כעתשהרי , בגט
  

  ) יב'שמות יח("  ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכוליםקלו- יתרו חותן משה עולה וזבחים לאויקח"
? "ויקרא לאהרו� ולזקני ישראל"הרי לא מצאנו שאמר הכתוב , מדוע באו אהרו� וכל זקני ישראל לאכול ע� יתרו

ת כי סימ� ואווזה היה , שלמי�שחוט מספר גדול של לבחכמתו טרח תרו שי, הקדוש" אור החיי�"מבאר , אלא
ויבא "אלא , "ויקרא לאהר� ולזקני ישראל" אמר הכתוב לא כ�ול, ל שולחנואגדולי ישראל ואת אהרו� מזמי� הוא 

 שלא יכד, הבינו מזה ששחט הרבה שלמי� שהוא מזמינ�כי ,  וללא הזמנה באו�מעצמ" כל זקני ישראלאהר� ו
  .ולא הטריחוהו להזמינ�, � ובאו מעצמ, אהר� והזקני�,כבדוהולכ� ו, לידי נותרזה קדשי�  בשר יבוא

  

  )ג' שמות יט("  תאמר לבית יעקבכה"
 שהיא , היא סבה לתורההטובהשהאשה ... אר$וצוה לדבר אל הנשי� תחלה ללמד� מוסר ודר� , אלו הנשי�

 כדי געגועי� והיא מרחמת עליו בכמה מיני ,שהיא מצוייה בבית לפי ,יכולה להמשי� את בנה לבית המדרש
 ראויה האשה להתפלל לש� יתבר� ,ולכ�,  וג� כי יזקי� לא יסור ממנה,להמשי� אותו אחר למוד התורה מנעוריו

כי התפלה יותר , בני� מאירי� בתורה'  שית� לה ה, שהיא מצוה מוטלת עליה, הדלקת הנר של שבתבשעת
כי נר " שנאמר , תזכה לבני� בעלי תורה הנקראת אור, ובזכות נר שבת שהוא אור,המצוה עשייתנשמעת בשעת 
  )רבינו בחיי(        ".האי מא� דרגיל בשרגי הויי� ליה בני� תלמידי חכמי�"ל " רזדרשווכ� , )'משלי ו( "מצוה ותורה אור

   

  )ד' שמות יט("  אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליואשא"
  )ו' שמות יט(" ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש"

ה לע� ישראל בשלוש מדרגות מהנמו� אל "ת מערכת היחסי� בי� הקבתוארמ, "כלי יקר"אומר ה, בפסוקי� אלו
זאת אומרת " כאשר ישא האומ� את היונק"בבחינת  וזהו "נשרי�ואשא אתכ� על כנפי "אמר בתחילה , הגבוה
 משמע "ואביא אתכ� אלי"הכתוב אמר בשלב הבא , במדריגת הב�ה� ישראל ע� ובמדריגת האב הוא ה "הקב

ע� ישראל  כביכול "ואת� תהיו לי ממלכת"אמר לבסו%  אחי� שוי� במדריגת� ושנישתהיו שוי� לי ונהיה כ
  ".ה מקיי�"צדיק גוזר והקב" שכידוע  ) ג' כגבשמואל ( "'צדיק מושל יראת ה"ה כלשו� הכתוב " הקבלעלכי� ומ
  

   )ג כ'שמות כ(" לה ערותך עליוגולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא ת" 
 ,"תעלה במעלות", כאשר אד� מתגאה ומתפאר במעלותיו:  על דר� המוסר"נוע� אלימל�"מבאר הפסוק זה  

   .ויכל את מומבגאוותו הוא חוש% לעיני . "תגלה ערות�", מתגלי� על ידי כ� חסרונותיו
  

  40  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'ג עובדיה יוסף בן גורג"צ הרה"שלאהר             א"ג מרדכי צמח אליהו בן מזל טוב שליט"הרהצ "שלאהר: לרפואת
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   yosbh1@gmail.com: נא שלח מייל לכתובת זו , ון ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני שלךלקבלת העל

  מדרשתי " עאורלצא יו

  "ויזרע יצחק"
        """"יתרויתרויתרויתרו""""    פרשתפרשתפרשתפרשת

        """"בשנת מות המל�בשנת מות המל�בשנת מות המל�בשנת מות המל�""""::::הפטרההפטרההפטרההפטרה
  טטטט"""" תשס תשס תשס תשסטטטטשבשבשבשב' ' ' ' ככככ

 



 

    )יב' דברים ה( "יום השבת לקדשו שמור את"   ) ח'ת כשמו( "זכור את יום השבת לקדשו"
        ). ). ). ). יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (""""זכור ושמור בדבור אחד נאמרוזכור ושמור בדבור אחד נאמרוזכור ושמור בדבור אחד נאמרוזכור ושמור בדבור אחד נאמרו""""

שביתה  "שמור"ומשמעות  )"העשה"מצוות לקיי� את ( במיני מטעמי� וולענגהשבת יו�  היא לכבד את "זכור"משמעות 
שכ� איננו מנהל עסקי� , "שמור"העני מעדי% את ה. יש הבדל בי� העני לעשירובזה . )"לא תעשה"מצוות ה(ממלאכה 

משו�  , כראוי"זכור" קשה לו לקיי� את ה,אבל מאיד�, שבתב שביתה ממלאכהמגדולי� ואינו עשוי להפסיד מאומה 
כי איננו ,  לכל פרטיו"זכור"העשיר מקיי� את ה ,ולעומת. מי�לכבד את השבת ביי� ובמטעהאמצעי� חסרי� לו ש

שמתו� השבתת , "שמור"את ה לקיי�קשה לו  ,אבל מאיד�, �חסר ממו� כדי להרבות בכל מיני מטעמי� ותענוגי
 .פרדהלה ואינ� ניתני� "שמור וזכור בדבור אחד נאמרו" :ל"זלפיכ� אמרו ח . עסקיו נראה לו שהוא מפסיד ממו� רב

   )המגיד מדובנא(           . "זכור"לקיי� את הסייע לעני לובו בזמ� חייב הוא , "שמור"העשיר מחויב לקיי� ג� את ה
  

  ) יב'שמות כ("  אמךואת את אביך כבד"
 ולכ� נאמר ,"בי� אד� למקו�" שה� מצוותראשונות הדברות ה חמש :שני סוגי�לרות מסווגות עשרת הדבשידוע 
ומעניי� . "י�קל� א'ה" ובה� לא נאמר "בי� אד� לחברו"אחרונות ה� מצוות שהדברות ה וחמש ,"י�קל� א'ה" בה�

בי� "ה שזו מצווה שראנ למרות שעל פניו "בי� אד� למקו�" בצד המצוות ש"כבד את אבי� ואת אמ�"מצא את ל
צוה מכל מקו�  מ" לחבירואד�בי� "מצוה שא י שהיפל ע %מצות כבוד אב וא� א ש"כלי יקר"המתר$ . "אד� לחבירו

    ,,,,ואמוואמוואמוואמוה ואביו ה ואביו ה ואביו ה ואביו """" הקב הקב הקב הקב,,,, יש באד� יש באד� יש באד� יש באד�שותפי�שותפי�שותפי�שותפי�    שלשהשלשהשלשהשלשהתנו רבנ� תנו רבנ� תנו רבנ� תנו רבנ� " :שהגמרא אומרתזו נוגעת ג� בכבוד המקו� ברו� הוא לפי 
 אמו מזרעת אוד� שממנו עור ובשר  אמו מזרעת אוד� שממנו עור ובשר  אמו מזרעת אוד� שממנו עור ובשר  אמו מזרעת אוד� שממנו עור ובשר ,,,,אביו מזריע הלוב� שממנו עצמות וגידי� וצפרני� ומוח שבראשו ולוב� שבעי�אביו מזריע הלוב� שממנו עצמות וגידי� וצפרני� ומוח שבראשו ולוב� שבעי�אביו מזריע הלוב� שממנו עצמות וגידי� וצפרני� ומוח שבראשו ולוב� שבעי�אביו מזריע הלוב� שממנו עצמות וגידי� וצפרני� ומוח שבראשו ולוב� שבעי�

ה נות� בו רוח ונשמה וקלסתר פני� וראיית העי� ושמיעת האוז� ודבור פה והלו� ה נות� בו רוח ונשמה וקלסתר פני� וראיית העי� ושמיעת האוז� ודבור פה והלו� ה נות� בו רוח ונשמה וקלסתר פני� וראיית העי� ושמיעת האוז� ודבור פה והלו� ה נות� בו רוח ונשמה וקלסתר פני� וראיית העי� ושמיעת האוז� ודבור פה והלו� """" והקב והקב והקב והקב,,,, ושחור שבעי� ושחור שבעי� ושחור שבעי� ושחור שבעי�ושערותושערותושערותושערות
ב� ל וחומר  שמה� נוצר החומר והגו% הכלה והבלה קבעבורא� תכבד אב וא�  ,כ�ל ).לאנידה ( "והשכלוהשכלוהשכלוהשכלנה נה נה נה רגלי� ובירגלי� ובירגלי� ובירגלי� ובי
כלי "הזאת חזק ומ . הקיי� לנצחהמעולהאת אבי� שבשמי� אשר נת� ב� הנשמה החלק  שתכבד חומרול בנו של ק

 בזמ� שאד� מכבד את אביו ואת אמו אמר  בזמ� שאד� מכבד את אביו ואת אמו אמר  בזמ� שאד� מכבד את אביו ואת אמו אמר  בזמ� שאד� מכבד את אביו ואת אמו אמר ,,,,ה ואביו ואמוה ואביו ואמוה ואביו ואמוה ואביו ואמו""""אד� הקבאד� הקבאד� הקבאד� הקבבבבב    ����הההה    ����ייייפפפפתתתתוווושששש    ההההששששללללשששש" :הנאמר בתלמודמ "יקר
 ,"כאילו דרתי ביניכ�"לומר ל "חזהיכ� למדו מוכי  .):קידושי� ל( " כאילו דרתי ביניה� וכבדוני כאילו דרתי ביניה� וכבדוני כאילו דרתי ביניה� וכבדוני כאילו דרתי ביניה� וכבדוניעליה�עליה�עליה�עליה�ה מעלה אני ה מעלה אני ה מעלה אני ה מעלה אני """"הקבהקבהקבהקב

שעשה  למדל , אב וא�כיבוד אצל "י�קל� א'ה"הזכיר ש שמצינו ממה אתלמדו זאלא ודאי  ,דירה מא� דכר שמיה
 שכרו �כל וע ,שהמכבד אב וא� כאילו דרתי ביניכ� וכבדוניל� לומר ו ,צל אב וא�אה דירה לשמו הגדול "הקב

  .� אל האד� נות� חיי� ארוכי,חיי�ה מקור ואריכות ימי� כי הדבקות ב
  

   ) טו'שמות כ(" את הקולותם רואיהעםוכל "
            ))))יייי""""רשרשרשרש((((    """"ורהורהורהורהגבגבגבגבי� מפי הי� מפי הי� מפי הי� מפי הצאצאצאצאהיוהיוהיוהיו     הקולות הקולות הקולות הקולותאתאתאתאת""""

ראיית הקולות היה לא ל כי "�"חידושי הרי"בעל הסביר  מ?לותוהקה לעשות נס שיראו את "במה היה צרי� הקלש� 
, "רצחלו ת"כ" רצחלא ת"את ו, �זאת אומרת שמותר לגנוב לש� שמי, "לו תגנוב"כ" בלא תגנו"אפשר להבי� את 

    .יבואו לטעותלא  ש.ת� ממשבכתיבלראות את הקולות ור� יה צולכ� ה ,'הלש� רצוח שמותר ל
  

  )ז' יחשמות ( "ויצא משה לקראת חתנו וישאלו איש לרעהו לשלום"
בכפר אחד , ל מברודי" שלמה קלוגר ז'גאו� רהול " מאיר מפרמישלא� ז'הצדיק רקבעו להפגש פע� אחת שמספרי� 

שלח . ק בבית אחר"והגאו� מהרש,  מאיר בבית אחד'כאשר באו לאותו כפר התאכס� הצדיק ר. הסמו� לזלוטשוב
י� מי מה� צרי� ליל� להקד, ק שיאמר על פי די� תורה"את הגבאי שלו לשאול את הגאו� מהרשאיר מ' הצדיק ר

 מאיר ללכת להקדי� לו 'כי על פי התורה צרי� הצדיק ר, השיב הגאו�. י�חמאחר ששניה� כא� אור, שלו� לחברו
בתורה כתוב  :והשיב הגאו�, אחר כ� שאל ממנו למקורה של הלכה זו. עשה כ� הצדיק והל� לקבל פני הגאו�. שלו�

? מי הקרוי איש"וכ� הוא במכילתא , י" ופירש רש) ז'ת יחשמו(" ויצא משה לקראת חותנו וישאלו איש לרעהו לשלו�"
, כסבור אני? מה הקדי� משה לשאול לשלו� יתרומפני ו, בדר�, משה ויתרו, והנה ש� במדבר היו שניה�". זה משה

 אני ,ובכ�.  שאל משה תחילה בשלו� יתרו,לכ�, ומשה הל� דר� קצרה, מפני שיתרו הל� מרחק רב ממדי� ועד הנה
  )סיפורי חסידי�(           .על כ� מגיע לי שלו� קוד�, וכבודו נסע רק איזו פרסאות מעירו, מברודינסעתי מרחק רב 

  

   )טז 'שמות יח( "כי יהיה להם דבר בא אלי "
שפט רק מנקדת ראות כי משה ד� ו, "דבר"� על ומכו" בא אלי"אלא ש? בלשו� יחיד, אלי" בא", לשו� רבי�" לה�" 

   )מש� חכמה(      .נגיעות ופניותלא ל, מבלי להתיחס לאנשי� הנוגעי� לסכסו�, שלשמו התדינו בעלי הדיני�" דבר"של ה
  
  
  

   "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


