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

 

    הגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבוע
  )ו' שמות כא( "לעולם ועבדו במרצע אזנו את אדניו ורצעוהגישו אל הדלת או אל המזוזה "

על הפתחי� היה אות הד� שלתנכר העבד ה שהמכנגד הוא ת או אל המזוזה  שעניי� ההגשה אל הדלרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר 
והוא מתעקש  ,ישראל מעבדות לחרותבני יצאו זכות האות הזה  שב"על המשקו� ועל שתי המזוזות"במצרי� 

, ד�ממנו א י ויוצ" אזנואת אדניו ורצעוהגישו אל הדלת או אל המזוזה : "� באה התורה ואומרתלכלהשאר עבד 
 וזה 400ריה הוא בגימטשע "מרצשבו רוצעי� את העבד נקרא שהכלי  ואומר  בחיי בחיי בחיי בחיירבינורבינורבינורבינומוסי� . והכל מדה כנגד מדה

 .מצרי�בעבדות  שנות ה400צה להוסי� על ורהעבד כנגד מה ש
 

 )יט' בכשמות ( "לבדו' הזובח לאלקים יחרם בלתי ל"
' ויקרא כג(" לכ�לכ�לכ�לכ�היה ש ידקו: "כתובי� דמועשאר הבואילו . )ג' ויקרא כג(" ''''ההההללללשבת היא : "בושבת כתהעני� מצאנו שב

כלומר מותר לבשל , "כל נפש מותר בואו"ל שלמרות שבמועדי� מדובר ביו� שבתו� בכל זאת " ולמדו מזה חז)כד
ומקודשת מששת ימי  "'הא לישבת ה"ה �כי� שאה מ. מועד� את השידמקה� ה מפני שישראל  מאכל היו�ככ�לצור

בכל א$ . ואסור לבשל בה אפילו לצור$ היו�, " אסורשפאוכל נ"בשבת לכ� , בראשית ולא ישראל מקדשי� אותה
 לחולה ,לרפואהאו פקוח נפש צור$ שלל "ולמדו חז, )יד' שמות לא(" לכ�לכ�לכ�לכ�ש היא דושמרת� את השבת כי ק" :בוזאת כת

היינו יכולי� לומר את אותו הדבר ג� בעניי� . :)יומא פה(ת ומותר לחלל לצור$ זה את השבת חינדשבת ה ,שיש בו סכנה
 יהיה , לחולה שיש בו סכנה,אבל אולי לצור$ פיקוח נפש או רפואה ,שנכו� שאסור לעבוד עבודה זרה, ה זרהדבוע

ויהרג ואל " :)פסחי� כה(בסכנה פילו  א� מעבודה זרהאי� מתרפאילכ� בא הפסוק ללמדנו ש. מותר לעבוד עבודה זרה
 )מש$ חכמה(          .  קיומכ�דלהעמי ואלהבריאכ�  לא פילוא, כלללכ� אינו מסור ו, "ודלב' הבלתי ל" :אמרנ ש."יעבור

 

 )כד' שמות כב( " כסף תלוה את עמי את העני עמךאם"
תחילה מדוע קרא הכתוב לעני ב ו".א� כס� תלוה את העני: "היה לו לומרפילות מיותרת די כבפסוק נראה לכאורה 

 אלא ?"א� חבול תחבול שלמת רע$: "ראמנ ש"רע$"בהמש$ ג� קוראו הכתוב ו "עני"קראו  $כר  ואח"עמי"
ודר$ , � המל$כלומר ַע, "עמי"הטע� הראשו� משו� שהוא . שמלמדנו הכתוב שיש להלוות את העני משני טעמי�

 כי על ,$ שהמל$ יפרע את חובוולסמות לה� ולוה יכול לאד�בזמ� שעמו ועבדיו מחוסרי� צידה כל שהמל$ הוא 
 בתו$ ,זהה כ$ העני , הוא בטוח בפרעו� החובכ� ועל ,� כאילו נות� למל$ עצמו והנות� לה,המל$ מוטל לזו� את עמו

. עני ולא ל'להמלוה כאילו דל הוא את ה כי החונ� " חונ� דל'מלוה ה"ולכ�  הוא משלי$ יהבו ' ועל ה,עמי הוא יושב
ה הגמרא על פי שעונ כ"ממה שאתה עושה עמויותר שהעני עושה עמ$ "שמצדיק לעזור לעני הוא השני הטע� ו

א� אתה אמור לו כדי להנצל אנו מדינה : "ותשובת הגמרא" ?� חפ) בעניי� למה אינו מפרנסכ�לקי'אא� : "השאלה
ה " אתה נות� לו פרוטה והקב,חיי עול�ב עושה עמ$ והואחיי שעה � העני ב אתה עושה ע, א� כ�,)ב י"ב(" של גיהנ�

 )כלי יקר(      .) ט'רות ב(" בועז עמו היו� עשיתיעשיתיעשיתיעשיתי אשר האיש� ש" שאמרה רות לנעמי  כפי.משל� ל$ פי שני�
 

  ) כד'כאשמות (" עין תחת עין שן תחת שן"
        ))))יייי""""רשרשרשרש((((    ))))ק פדק פדק פדק פד""""בבבב((((    """" ולא נטילת אבר ממש ולא נטילת אבר ממש ולא נטילת אבר ממש ולא נטילת אבר ממש,,,, דמיו למכור בשוק וכ� כול� דמיו למכור בשוק וכ� כול� דמיו למכור בשוק וכ� כול� דמיו למכור בשוק וכ� כול�שפחתושפחתושפחתושפחתוסימא עי� חבירו נות� לו דמי עינו כמה סימא עי� חבירו נות� לו דמי עינו כמה סימא עי� חבירו נות� לו דמי עינו כמה סימא עי� חבירו נות� לו דמי עינו כמה """"

רמוז בפסוק עצמו " אבר תמורת אבר"מר כביכול דבר זה שהפיצוי על נזק גופני הוא ממו� ולא כפי פשט הכתוב שאו
, ����""""עיעיעיעיאותיות האחר שבאות אותיות כלומר ה, "תחת עי�" עונשו ,חבירואת עי� מי שסימא כלומר , "עי�: "שנאמר

, "ס"באה האות " נ"ואחר האות , "כ"אות באה ה" י"ואחר האות , "פ"אות באה ה" ע"אחר אות  היא שונהווהכ
 )א" והגרשמשו� מאוסטרופולי 'ר(      . "כס�"ו יוצר את המילה שלוש אותיות אלצירו� ו
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 "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י " מבחר תפילין רשברשותינו

  )יג' שמות כג(" רו אליכם תשֵמ אשר אמרתיובכל"
א$ מדוע , כלומר בני ישראל צריכי� לשמור את המצוות, "רו אליכ� תשמ( אשר אמרתיוכל: "היה הכתוב צרי$ לומר

הקדוש " אור החיי�"מסביר ה ?ל ישראל לשמור את עצמ�שנשמע כאילו ע, "רו אליכ� תשֵמ אשר אמרתיובכל"אמר 
לא "מניי� מצוות ו, ח אברי� של אד�"כנגד רמ, )248 (ח" ה� רמ"עשה" כי מני� מצות :)כגמכות (ל "זלפי מה שאמרו ח

אד� השלא יאמר לנו רמז פסוק בא לוה, :)א קע"ק ח"זוה(. � שיש באד�ה גידי"כנגד שס, )365(ה "שסה� " תעשה
 ופירושש, " אליכ� תשמרו אשר אמרתיובכלובכלובכלובכל" הכתוב אמר אלא , "ויספיקו לשמירתי, תואקיי� כ$ וכ$ מצו"לעצמו 

 . חסרו� אחד מה� תחסר השמירה לאותו אבר המכוו� להכי ב, נשמרי�בכל המצות תהיו ש
 

  ) א'אשמות כ( "כי תקנה עבד עברי"
ע שיד, לקונהת התורה רמזמ אלא ? לאחר הקניההוא נעשה עבד רקמיד בהתחלה הרי " עבד"מדוע קורא לו הכתוב 

  )הקדוש" אלשי$"ה(      . הוא אדו� העול�האדו� ו, הוא כבר עבד לאדו� אחרכעת לעבד נה והוא קהאד� שש
 

  )ב- א'בשמות כ(" אם אין לו ונמכר בגנבתו... אם במחתרת ימצא הגנב"
 ,יש כא� מידה כנגד מידה' סביר שכדרכו של הומ? ו של הגנב שימכר לעבדעונש מדוע נקבע ר הירשר הירשר הירשר הירש""""הרשהרשהרשהרששואל  

החופש ישרי� שלא ינצלו את האנשי� הסמ$ על והבית הניח את ביתו   בעלאלא? ומה המידה כנגד מידה שיש כא�
 . באה התורה וקובעת שימכר בגנבתו ובכ$ מונעת ממנו את החופש, וגנבהגנב ניצל את החופש ובכל זאת , לגנובכדי 

 

 )כ' שמות כג(" לאך לפניך אנכי שולח מהנה"
        ))))יייי""""רשרשרשרש((((. . . . ))))לג גלג גלג גלג ג((((    """"כי לא אעלה בקרב$כי לא אעלה בקרב$כי לא אעלה בקרב$כי לא אעלה בקרב$"""" לחטוא ושכינה אומרת  לחטוא ושכינה אומרת  לחטוא ושכינה אומרת  לחטוא ושכינה אומרת ����כא� נתבשרו שעתידיכא� נתבשרו שעתידיכא� נתבשרו שעתידיכא� נתבשרו שעתידי

זו של שליחת שהרי גזרה  מקשה על מדרש זה וטוע� ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב. מדרש מבואר שהחטא המדובר הוא חטא העגלב
 " כי לא אעלה בקרב$מלא$ ושלחתי לפני$" משהה אמר ל"הקבהרי כאשר ש,  בסופו של דברתקיימההלא המלא$ 

 יודע אפוא כי מצאתי ח� ובמה, א� אי� פני$ הולכי� אל תעלנו מזה"בקש רחמי� ואמר לא ויתר ומשה , )ג' ב'לגשמות (
 הדבר הזה אשר דברת אתג� "ה ואמר לו "נתרצה הקבעל זה ו, )טז'טו' לגשמות ( "בעיני$ אני ועמ$ הלא בלכת$ עמנו

ונפלינו : "אמרמשה שלפי , משהבימיו של תקיימה הלא � הגזירה כשא, �" מסביר הרמב,אלא. )יז' לגשמות ( "אעשה
 לאחר מיתתו $א, כלומר רק אתה, )יז' לגשמות ( " ח� בעיני ואדע$ בש�מצאתמצאתמצאתמצאתכי : "ענה לו' הו, ) טז'לגשמות ( " ועמ$אניאניאניאני

 וישא עיניו וירא והנה ריחוביויהי בהיות יהושע : "וזה שאמר הכתוב, שלח לה� מלא$ה כ� "הקבשל משה רבינו 
יהושע ( "עתה באתי'  שר צבא האניויאמר לא כי , איש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו ויאמר לו הלנו אתה א� לצרנו

דבר את יהושע איזה צוה ראינו שהמלא$ ולא , "מה אדוני מדבר אל עבדו"ששאלו יהושע מובא וש� . )יד' יג'ה
שמטרת  אאל. למה באהסביר ולא , ) טו'יהושע ה( "של נעל$ מעל רגלי$: "לואלא אמר , אליונגלה בעבורו הוא ש

עתה : "המלא$וזהו שאמר . מלחמהלא� והצבא בב שלוח לפני' ה מעתה יהיה מלא$ כיו להיתה להודיע המחזה 
  ."למרות שהגזירה נקבעה מזמ� חטא העגל רק עתה אני מגיע: " כאומר"באתי

 

 )ל' שמות כב(" לכלב תשליכון אותו"

מסופר על יהודי תמי� שהיה גר בכפר והיה נוסע לעיר לשאול את רב העיר בעת שהיתה מתעוררת שאלה בענייני 
רב  הלא ישיו� אחד חוזר הא. אל הרב ע� שו� שאלההרב ש� לב שכבר עברו כמה חודשי� והאיש לא הגיע . כשרות

תשובת האיש היתה , האישנעדר בו $ שעל הזמ� הממושענה על השאלה וג� הביע את תמיהתו הרב . ע� שאלה
לש� ": ולעצמאז אמר האיש  "כל נבילה לא תאכלו� לכלב תשליכו� אותו:  הרב דרש על הפסוק,פרשת משפטי�שב

סימ� שהוא נבלה וא� , א� יאכלו הבשר הזה, אני אשלי$ את העו� לכלבי�, עבור כל שאלה בעו�עיר מה לנסוע ל
שמתי לב : יהודילו האמר ? ע� שאלהחזרת אלי מדוע , שאל הרב, $א� כ. העש$ באמת וכ, "לאו סימ� שהוא כשר

 "לא הכשיר אפילו עו� אחדו,  מטרי�ואהכל ה את ,מאוד מחמירשלי הכלב ש
 

    """"יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� """"גמגמגמגמ
    3268315326831532683153268315''''052052052052: : : : להשאלה בטלפו� להשאלה בטלפו� להשאלה בטלפו� להשאלה בטלפו� ) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"ברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רש
        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת " " " " מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות 

        בבבב""""קרית הרצוג בקרית הרצוג בקרית הרצוג בקרית הרצוג ב" " " " תורת ישראלתורת ישראלתורת ישראלתורת ישראל""""בית כנסת בית כנסת בית כנסת בית כנסת     33330000::::20202020    שששש""""מוצמוצמוצמוצ    ה יוס� ב� חמוה יוס� ב� חמוה יוס� ב� חמוה יוס� ב� חמו""""טי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיולימוד פיולימוד פיולימוד פיו

  Yossef.Benhamo@gmail.com :ל" או בדוא052-3268315: טלפוןניתן להפנות לוהערות ות האר

 :לרפואת כל חולי עם ישראל ובכללם

 ו"משה טויטו בר אסתר הי           א"ג מרדכי צמח אליהו בר מזל טוב שליט"הרה

 שירת בקשות בנוסח מרוקו -" שיר ידידות"
 ו "בני ברק בהדרכת בן חמו יוסף הי" מאיר השחר"חברת הבקשות 
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