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

 

  הגיגים מפרשת השבוע
  )י' דברים כא(" להיך בידך ושבית שביו-א' כי תצא למלחמה על אויבך ונתנו ה"

  )ורצרור המ(   .ותנצח במלחמנזכה ל, הדי� והמשפט כשורהאת לרמוז שא	 נעשה  באה פרשה לפרשת שופטי	ות הכיסמ
  

  )יח' דברים כא("  סורר ומורהבןכי יהיה לאיש "
 ממו� אביו ומבקש לימודו ואינו מוצא  ממו� אביו ומבקש לימודו ואינו מוצא  ממו� אביו ומבקש לימודו ואינו מוצא  ממו� אביו ומבקש לימודו ואינו מוצא שמכלהשמכלהשמכלהשמכלה הגיעה תורה לסו� דעתו סו�  הגיעה תורה לסו� דעתו סו�  הגיעה תורה לסו� דעתו סו�  הגיעה תורה לסו� דעתו סו� ,,,, נהרג על ש	 סופו נהרג על ש	 סופו נהרג על ש	 סופו נהרג על ש	 סופוומורהומורהומורהומורהוב� סורר וב� סורר וב� סורר וב� סורר """"

        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" ( ימות חייב ימות חייב ימות חייב ימות חייבואלואלואלואל אמרה תורה ימות זכאי  אמרה תורה ימות זכאי  אמרה תורה ימות זכאי  אמרה תורה ימות זכאי ,,,, דרכי	 ומלסט	 את הבריות דרכי	 ומלסט	 את הבריות דרכי	 ומלסט	 את הבריות דרכי	 ומלסט	 את הבריותבפרשתבפרשתבפרשתבפרשתועומד ועומד ועומד ועומד 
 לא מגיע לו עונש כבד כל ,לפי מעשיו היו	,  שעל פניולמרות, מורה למיתההתורה קובעת את עונשו של ב� סורר ו

" ויראו ישראל ישמעו וכל: " שכל מטרת העונש היא להרתיע את האחרי	 מבני ישראל לכ� כתוב����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמסביר , כ 
 מוסי� .יסר בו את הרבי	 ושלא יהיה תקלה לאחרי	ילבכדי אלא , גודל חטאוגלל  כי לא הומת ב)כא' דברי	 כא(

ר ולגדאלא זוהי דר  התורה להעניש במיתה על מנת ,  שזו לא הפע	 היחידה שנית� עונש כבד בכדי להרתיע����""""הרמבהרמבהרמבהרמב
 בהוראתו חטא שאי� מרותל ) יג'יזדברי	 ( "זק� ממרא"בבדי� זכר שמוי פכ, היה במיתת	 תקנה לאחרי	יכדי שגדר ו

"	עדי	 זוממי"בהוא הדי� . ת מ� התורהולהסיר מחלוקבכדי רק ולו , בכל זאת דינו מיתה, וגללשיהיה ראוי למות ב
יפל ע� דבור בלבד אעל שהוא נהרג , ) יב'יגדברי	 ( " ומדיחמסית"בדי� וכ� , לא הרגולמרות ש 	שנהרגי, ) כ'יטדברי	 (
  . הנשארי	ולהזהיר את סר יליהיא מיתתו מטרת כל ו, ולא שמע אליובודה זרה עלא עבד הניסת ש

  

  )כג' דברים כא(" תו על העץ תלין נבללא"
" ואד	 ביקר בל ילי�" :כתובכגר	 שלא היתה לו לינה בג� עד� הראשו�  של אד	 שחטאוכיו� היה לומר שנראה 

אבל התורה והמצות מיוסדי	 , ויתבזהנבלתו לי� תניח לנו שנ לינתו אלא עלהיה ראוי שהתורה לא תחוש , )תהלי	 מט(
משו	 , ה א	 ישהה ש	"הקב בזלזולובאמת זהו . "י	 תלויקל# אקללתכי " :ברש בכתוווהטע	 מפ, על אדני החכמה

:  יביאו למצב שכל מי שרואה אותו ישאל ש	ו אותווא	 ישה, עובד עבודה זרהאו '  המגד�זהו היה נתלה שמי ש
פור יהסעצ	 ו, "או מפני שעבד עבודה זרה בכ  וכ  עבודה' מפני שבר  את ה" :וישיבו לו? " זה תלוימהמפני "

  )רבינו בחיי(                          . מקו	זלזול בכבודו של ינו בעניני עבודה זרה הו' בקללת ה
  

   )וכ 'כאדברים (" והיה הבן הבכר לשניאה"
צרי  להבי� מדוע זה  ו,"הב� הבכור לשניאה"שתמיד יהיה , "תהיי� לאיש שתי נשי	"שכאשר הפסוק מלמד אותנו 

היא משו	 עקרות  הקדושות היו ותהמאשה לפי המדרש המסביר שהסיבה לכ  "תפארת יהונת�תפארת יהונת�תפארת יהונת�תפארת יהונת�"ומסביר ה? כ 
,היא מאחרת ללדת, ה מתאוה לתפלתה"הקב ושהיא ישראלית,  האהובה�ולכ.  של צדיקי		ה מתאוה לתפלת"הקבש

   . ממהרת ללדת ויולדת את הבכור, חפ% בתפלתהה "קבאי� הויפת תואר שהיא , השנואהואילו 
  

  )א' דברים כב(" אחיך או את שיו נדחיםלא תראה את שור "
?  מדוע השוני בסגנו� הפסוק) ה'שמות כג( " תראהכיכיכיכי": כתובמשפטי	 פרשת באילו ו"  תראהלאלאלאלא"כתוב בפסוק שלפנינו 

 דיו� בהלכה הנוגע למצב שיו, "שונא כי תראה חמור ", שבפרשת משפטי	 מדובר על שונא" מש  חכמהמש  חכמהמש  חכמהמש  חכמה"מתר% ה
אוהב לפרוק ושונא : "ונקבע להלכה, ק את המשא או לעזור לשונא לטעו� את המשאשבו צרי  לעזור לחבר לפרו

שיש עוד אבידה או א	 כ� מדובר במצב .  כלומר יש עדיפות לעזור לשונא דוקא).בבא מציעא לב(" מצוה בשונא, לטעו�
 שצרי  רק אחד שאבל כשי, " תראהכיכיכיכי: "לכ� כתוב. להתבונ� ולחשוב איזה קוד	האד	 מוכרח אז ו, לפרוקמשא 

  ". תראהלאלאלאלא: "לכ� כתוב, אסור אפילו לחשוב ולהתמהמה כמעט רגעבמצב זה , לעזור לו
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        ::::העלו� מוקדש לעילוי נשמת העלו� מוקדש לעילוי נשמת העלו� מוקדש לעילוי נשמת העלו� מוקדש לעילוי נשמת 
  ל"יה ז'         חביבה חיה בנימין בת גורג  ל" זצחק בנימין בר שוריןי        ל " זיצחק בן חמו בר אסתר

    ז"ניסן תשס' ע יא"נלב          ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב           ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
  ה.ב.צ.נ.ת

  

  ש"ב  חיפה  א"ת  ם"י  
  18:48  18:50  18:59  18:42  כניסה 

  19:55  19:57  19:56  19:58  יציאה

  20:30  20:32  20:31  20:34  ת"ר

  

 "כי תצא"פרשת 

 "רני עקרה" :הפטרה

 ע"תש לולא' יא

  Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת   ? שלךל"ת העלון ישירות לתיבת הדוא אלקבלמעוניין 

  מדרשתי " עאורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

 ע"טבת תש' ע ג"נלב    ל" זבת פלורהבן חמו מרים לעילוי נשמת 

  ladaat.net/gilionot.php       alonolam.com      : הבאיםניתן להורדה באתריםהעלון 

 ע"אייר תש' ע י"נלב      ל" זיצחק אוחיון בן סולטנאלעילוי נשמת 

 ע"סיון תש' ע כה"נלב      ל"צזג מרדכי צמח אליהו בר מזל טוב "הרה נ"לע



 

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

   )ה' דברים כג("  דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמיםעל"
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" ( העצה שיעצו אתכ	 להחטיאכ	 העצה שיעצו אתכ	 להחטיאכ	 העצה שיעצו אתכ	 להחטיאכ	 העצה שיעצו אתכ	 להחטיאכ	עלעלעלעל""""

 רעבי	 וצמאי	 מיגיעת יויהבני ישראל שכדי היא מי	 ב	 בלח	 ו אותלא קדמושלכ  הסיבה ש" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מסביר ה
אשר כידוע ש כי , לערוה	ורגילנ	 וייימ תשתוהיו נאלצי	 ל וי	ל מזבחי אלהיהואכל י	כרחיהיו מו ,הזדי יל הדר  וע
כוונת	 את ה ידע "הקבא   , לו	 שנותנימהבי� אסור למותר ואוכל ושותה מכל מבחי� לא הוא עי� ויגע האד	 

 על אותו דבר לומרכ " אתכ	על דבר אשר לא קדמו" : ברמזנאמרזה דבר ו. להנסתרת ולכ� גזר להרחיק	 מבני ישרא
  .  אתכ	כוונו במה שלא קדמוהתנסתר אשר אליו 

  

   ) ה'גדברים כ(" ואשר שכר עליך את בלעם לקללך, על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים"
על דבר אשר לא קדמו ": הטע	 הראשו�, "'הלא יבוא עמוני ומואבי בקהל "למצות כהסבר עמי	 טשני התורה נותנת 

על דבר "ראשו� הע	 טבהיה די לכאורה ו" ואשר שכר עלי  את בלע	 לקלל : "והטע	 השני, "אתכ	 בלח	 ובמי	
אלא  ". ואשר שכר עלי  את בלע	 לקלל " :שניהע	 טהכתוב את הסי� מדוע הו, "אשר לא קדמו אתכ	 בלח	 ובמי	

על דבר אשר לא קדמו אתכ	 " תחילה ה	 נתבעי	 .מהעמוני והמואבי אחת תביעהאלו משלימי	 לעמי	 טשני ש
, איש בלח	 ובמי	ולפרנס ששי	 ריבוא לכלכל שיוכלו , ממו�מספיק 	 הלא היה לא	 יאמרו שאולי ו". בלח	 ובמי	

את קלל בכדי שיא ממו� רב על שכירת בלע	 יהוצ ל"ואשר שכר עלי  את בלע	 לקלל : "באה הטענה השניה, כ� א	
   )המגיד מדובנא(                                       .  לכ� הובאו שני הטעמי	? זה כ� יש לה	ישראל

  

  )ו' דברים כג ("לוקיך לשמוע אל בלעם-א'  ה אבהולא"

אל היה מקו	 לשמוע שלמרות שבאמת , לע	 ישראל' היא להראות את חסדו של ה" ולא אבה"אומרו הכוונה ב
וחייבי	 לומר שבלע	 צדק , ג על ישראל והזכיר את המקומות בה	 חטאו בני ישראלשהרי בלע	 קטר, בלע	

כי : "ההסבר לכ  הואו, "אל בלע	ע ושמ ל...אבהולא "בלא טע	 ' הא� על פי כ� נתרצה , באמירותיו וקטרוגיו
  )ר החיי	או(                      . אלי ' אלא רק בגלל אהבת ה,  לא לצד שהיית ראוי לדבר זה,פירוש, "'אהב  ה

  

   ) כד'כגדברים (" לקיך- א'דרת להנמוצא שפתיך תשמר ועשית כאשר "
 ?אותו 	ומה היא השבועה שמשביעי" .אותו משביעבגמרא מבואר שלפני שהתינוק יוצא לאויר העול	 בא מלא  ו

כדי , עול	בואה ללפני הנשמה את  	שמשביעיזו רמז על שבועה הפסוק שלפנינו מ. :)נדה ל(" תהי צדיק ואל תהי רשע
   )'ה הק"שלה(                          . מוצא שפתיואת  וישמור וזשבועה בהאד	  רזכישתמיד 

  

   )ו-ה' דדברים כ( "ובלחפש הוא נים ורכב כי חבול רחלא י... ח את אשתו אשר לקחושמ"
בקשת	 ה	 פסוק זה מרמז על אות	 האנשי	 אשר מרוב אהבת	 לנשיה	 ולבני בית	 ועקב רצונ	 העז למלא את  

ושמח את "את קיי	 עליה	 אומר הכתוב שלמרות רצונו ל, עוברי	 על גזל על זיו�, מסוגלי	 לבצע עבירות קשות
שלא "התורה מזהירה  ,האשה לשמח את התור היווא� צעל לומר שכ, "לא יחבול רחי	 ורכב"בכל זאת , "אשתו

  )אבות תפארת (                        . תורה יאיסורבור על  שלא יע,"יחבול רחי	 ורכב

  לחודש אלולהגיגים 
  )ג' שיר השירים ו( "יללללדודי וווודודי לללל ינאאאא"

כי באלו ארבעי	 . הכפורי	 ד יו	עיו	 מראש חודש אלול ארבעי	 גד נכ', וסופי תיבות עולה מ, "אלולאלולאלולאלול"ראשי תיבות 
ה ברורה נמש(" ואז דודו קרוב לו לקבל תשובתו מאהבה, יו	 התשובה מקובלת להיות לבו קרוב אל דודו בתשובה

 	משמעות של הנהגה הדדית בי� ישראל לאביה, "אני לדודי ודודי לי"מקבל הפסוק " משנה ברורה"מדברי ה . )א"תקפ
 ומקבל	 בתשובה 	בא לקראת, יתבר , א� הוא,  עצמ	 בתשובה לקראת דוד		 כאשר ישראל מכוונימי	שבש

  . באהבה ובחיבה
  

   )טו' דברים כג(" פניךללללויבך אאאאתת לווווהצילך ללללאלוקיך מתהלך בקרב מחניך ' כי ה" 
' דרשו ה"ל על הפסוק " כפי שדרשו חז,ה מצוי בתו  בני ישראל"חודש זה הקבבז שרממהכתוב , ראשי תיבות אלול

   )קרב� העני(                    ." והיה מחני  קדוש...לא יראה ב  דבר" ,לכ� ו,ושערי תשובה פתוחי	" בהמצאו
  

  )כה' תהלים קיח( ״אנא ה׳ הושיעה נא״
נוראי	  ימי	 אלו ה	 ימי	 .מר&ח אלול ועד הושענא רבא ואלו החמישי	 ואחד ימי	, גימטריא חמישי	 ואחדב "נא"

  )"ב� איש חי"לה" אדרת אליהו"(                            .וקדושי	 וימי סליחה וכפרה

        """"יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� """"גמגמגמגמ
        052052052052####3268315326831532683153268315: : : : 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     00000000::::14141414    יו	 שישייו	 שישייו	 שישייו	 שישי    ה יוס� ב� חמוה יוס� ב� חמוה יוס� ב� חמוה יוס� ב� חמו"""" ע ע ע עלימוד פיוטי	 ובקשות נוסח מרוקו בהדרכתלימוד פיוטי	 ובקשות נוסח מרוקו בהדרכתלימוד פיוטי	 ובקשות נוסח מרוקו בהדרכתלימוד פיוטי	 ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת
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