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

 

  הגיגים מפרשת השבוע
  )א' יטשמות (" לצאת בני ישראל מארץ מצרים  השלישיבחדש"
כי מ� סימני ", הקדוש אינו מבי� את פשר העיכוב בנתינת התורה לע� ישראל עד החודש השלישי" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה

י אפשר לומר שהסיבה לכ� היא המרחק מהר סיני או הדר� שהיו וא, " לחשוקתוהאהבה היא שלא יתעכב חושק מבא
, בלכתו לקחת אשה ליצחקדר� שאפילו לאליעזר עבד אברה� קפצה הבמדרש  נואמצשהרי , צריכי� ישראל לעבור

,הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"אומר ה, לאא, רי�השמי� א� צאפילו אר� ולה� התקפו� לבני ישראל שראוי שוקל וחומר 
י�יאולא היו רישראל כלומר בני , "הכשרת החת�"צד מאלא מצד נות� התורה מיעוט החשק הסיבה לכ� אינה ש

 טהרת� ספירתוהוצרכו לספור , נדהה� די� מאה והיו לואר� הטא הימכיו� שבאו ממצרי� ש, עדיי� לקבל את התורה
היא הסיבה " לצאת בני ישראל: "כוונת הפסוקזוהי ו, :)ג צז"זוהר ח(לזבה ' נקיי� אשר צוה ה' שבע שבתות כדר� ז

, באובו ביו� נסעו בו ביו� , כשקרבו ימי הכשרת�לדבר היא שמיד והראיה , "החודש השלישי"עד שגרמה לעיכוב 
  . שנסעו בו ביו� באוביו�  ופירושש "ביו� הזה: " הכתובאומרכפי ש

  

  )ב' יטשמות ("  נגד ההרויחן שם ישראלבמדבר ויבאו מדבר סיני ויחנו   מרפידיםויסעו"
מוסכ� על מוסכ� על מוסכ� על מוסכ� על (((( דכולי עלמא  דכולי עלמא  דכולי עלמא  דכולי עלמא ............ בששי בחדש ניתנו עשרת הדברות לישראל רבי יוסי אומר בשבעה בו אמר רבא בששי בחדש ניתנו עשרת הדברות לישראל רבי יוסי אומר בשבעה בו אמר רבא בששי בחדש ניתנו עשרת הדברות לישראל רבי יוסי אומר בשבעה בו אמר רבא בששי בחדש ניתנו עשרת הדברות לישראל רבי יוסי אומר בשבעה בו אמר רבאנו רבנ�נו רבנ�נו רבנ�נו רבנ�תתתת""""

) ) ) ) וכתוב ש�וכתוב ש�וכתוב ש�וכתוב ש�(((( הת�  הת�  הת�  הת� וכתיבוכתיבוכתיבוכתיב    """"זכור את יו� השבת לקדשוזכור את יו� השבת לקדשוזכור את יו� השבת לקדשוזכור את יו� השבת לקדשו"""") ) ) ) כתוב כא�כתוב כא�כתוב כא�כתוב כא�(((( לישראל כתיב הכא  לישראל כתיב הכא  לישראל כתיב הכא  לישראל כתיב הכא תורהתורהתורהתורה    ניתנהניתנהניתנהניתנה    בשבתבשבתבשבתבשבת) ) ) ) כול�כול�כול�כול�
בקביעאבקביעאבקביעאבקביעא להל� בעצומו של יו� א# כא� בעצומו של יו� כי פליגי  להל� בעצומו של יו� א# כא� בעצומו של יו� כי פליגי  להל� בעצומו של יו� א# כא� בעצומו של יו� כי פליגי  להל� בעצומו של יו� א# כא� בעצומו של יו� כי פליגי  מה מה מה מה""""ויאמר משה אל הע� זכור את היו� הזהויאמר משה אל הע� זכור את היו� הזהויאמר משה אל הע� זכור את היו� הזהויאמר משה אל הע� זכור את היו� הזה""""

            :):):):)שבת פושבת פושבת פושבת פו((((" " " " ))))המחלוקת היא בקביעת ראש החודשהמחלוקת היא בקביעת ראש החודשהמחלוקת היא בקביעת ראש החודשהמחלוקת היא בקביעת ראש החודש ( ( ( (דירחאדירחאדירחאדירחא
ששה בסיו� או , ישנה מחלוקת בי� חכמי� לבי� רבי יוסי באיזה יו� בחודש ניתנה התורה לישראל, לפי הגמרא לעיל

וכל , על דעת רבי יוסי שמת� תורה אירע ביו� שבתשמוסכ� על דעת חכמי� וג� , ומוסי# רבא, בשבעה בסיו�
מוסכ� על כול� שמשה קיבל את לוחות הברית ביו� , א� כ�. המחלוקת היא באיזה יו� בשבוע היה ראש חודש סיו�

אמרנו  לפי ש" במתנת חלקומשהישמח "בתפלת שבת לומר ל "זחתקנו שזו הסיבה ש, רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר , שבת
  . י משהל ידהתורה נתנה בשבת עש

  

  )ב 'יטשמות (" ויסעו מרפידים"
, )לא' שמות יד(" ובמשה עבדו' ויאמינו בה: " שנאמרבמשהבני ישראל שבקריעת י� סו# האמינו " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"אומר ה

לח� וראו שיהושע נשאי� נופל זרעו של עשו אלא ביד זרעו של יוס# כשראו בני ישראל , א� אחרי כ� ברפידי�
, )ט' שמות יט(" הנה אנכי בא אלי� בעב הענ�: "ה למשה"הקבלכ� אמר . אמונת� במשהתקררה בעמלק ולא משה ה

לשמוע בני ישראל  שיוכלו ,"ישמע הע�בעבור ", צמצו� נפלא בהתלבשות גדולהה יצמצ� עצמו "הקבפירוש 
 . שהיה בעת קריעת י� סו#אמונת� ב� כפי תקרר תולא , "וג� ב� יאמינו לעול�", בדברי עמ�

  

   )ח' טישמות ("  כל העם יחדיוויענו" 
ג "אינו יכול לקיי� את כל תרימישראל יחיד שאד� , אאאא""""הגרהגרהגרהגראומר ? "יחדיויחדיויחדיויחדיו"דוע מדגיש הכתוב שענו כל ישראל מ

, בלבדניתנו לישראל שומצוות בלבד ניתנו ללוי� שמצוות , בלבדניתנו לכהני� שישנ� מצוות היות ש,  לבדוהמצוות
יאמרו  ויחדיויחדיויחדיויחדיוויענו כל הע� "ולכ� נאמר , ביחדל אכל כלל ישרלהתקיי� רק על ידי ג מצוות התורה יכולות "כ� שתרי
   )"מש� חכמה"מעי� זה מובא ג� ב(. 'ר המ כשאנו יחדיו נוכל לקיי� כל מה שא"נעשה' הר דבכל אשר 
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  ה.ב.צ.נ.ת
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 "יתרו"פרשת 

 "בשנת מות" :הפטרה

 א"עתש שבט 'יז

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

  מדרשתי " עאורלצא יו

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

 א"טבת תשע' הע "נלב       ל" זר סימונהבבן חמו אברהם 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

 א"שבט תשע' ע ד"       נלבל" זשמעון בן חמו בר מסעודהלעילוי נשמת             



 

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

   )ח' יחשמות ("  ולמצריםרעהלפ' ה לחותנו את כל אשר עשה המשויספר "
? מדוע',  העני� לספר את נפלאותכלומר יש , במצרי�' ותנו את הנפלאות שעשה ה שמשה סיפר לח מדגישהרההתו

י תודה בחו זבחויז"ב וכתכ, ה"ניסי� שעשה עמו הקבאת ה ס�על האד� לפרחובה שאכ� יש , הלויהלויהלויהלויז ז ז ז """"ייייהגרהגרהגרהגרמבאר 
צרי� לספר , ומרכל). קחתהלי� ("  זמרו לו שיחו בכל נפלאותיוושירו ל"ב ו וכ� כת)תהילי� קז(" ויספרו מעשיו ברנה

אלא  ? מדוע המתי� משה עד בוראו של יתרו ולא פרס� זאת קוד� בואו של יתרו, א� כ�.  הבוראנפלאותולפרס� את 
הניסי� בעצמ� את ראל ידעו בני ישכיו� ש, דבר זהאת משה לקיי� יכול היה לא , אל המדבריתרו של  בואוקוד� ש

 מיהר משה ידמ, הניסי� שאירעו לע� ישראלקור ראשו� את  ממלא ידעש,  יתרובאכשורק , ה"הקבעשה הגדולי� ש
  .  האלווספר לחותנו על הניסי�" נהויספרו מעשיו בר"רבנו לקיי� את הדי� 

  

   )כג' יחשמות (" זה על מקומו יבא בשלוםהוגם כל העם ... אם את הדבר הזה תעשה"  
אמר רבי לוי בר חיתא הנפטר : "אומרת הגמראהלא , "בשלו�בשלו�בשלו�בשלו�זה על מקומו יבא הכל הע� "יתרו מדוע אמר , וקשה

מועד קט� ( "לשלו�לשלו�לשלו�לשלו� אלא ל� בשלו�בשלו�בשלו�בשלו� הנפטר מ� החי לא יאמר לו ל� ,בשלו�בשלו�בשלו�בשלו� אלא ל� לשלו�לשלו�לשלו�לשלו�מ� המת לא יאמר לו ל� 

 את לחברו ולא פרע לוממו� חייב האד� שהיות ש" חפ� חיי�חפ� חיי�חפ� חיי�חפ� חיי�"מסביר ה ?"לשלו�לשלו�לשלו�לשלו�"אומרי� שלאד� חי כלומר  .)כט
יגיעו בני ישראל  ,יעמיד משה את המשפט והדי� על כנור שא כ,לכ�, נוחה בעול� הבאנשמתו מאי� ל, החוב ונפטר

כלומר תהא , " בשלו�באו ימכל הע� הזה על מקו"ודאי ואז , ניה�ות שבייהממונהמחלוקות  יוסדרו כל ושבלמצב 
  .בעול� הבאמנוחה לנשמת� 

  

  ) טז'יטשמות (" וקול שופר חזק מאוד...  קולות וברקיםויהי"
הרי יש הבדל גדול ביניה� שקול הרע�  ?"קול השופר"וג� " קולות וברקי�"צרי� להבי� מדוע במעמד סיני היו ג� 

קול לעומת זאת  "כרגע נראה וכרגע ספו תמו", ואור הברק אומנ� חזקי� ה� א� מש� הזמ� שלה� הוא קצר מאוד
למידי חכמי�  זקני ת:התורה מקבלישל שני כתות  עלרמז שדבר זה מ" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מסביר ה? "הול� וחזק"השופר היה 

 �דעת, �שמזקיניכל זמ� , האר� ע� זקני,  שמעו� ב� עקשיא אומררבי: "שעליה� אומרת המשנהוזקני ע� האר� 
אלא כל זמ� ,  כ�� תורה אינזקני וליאו, )'איוב יב(" מסיר שפה לנאמני� וטע� זקני� יקח" :שנאמר, �מטרפת עליה

קול , לכ�. )ו' קיני� ג(" )'איוב יב("  ימי� תבונהר�וואבישישי� חכמה : "שנאמר, � מתישבת עליה�דעת, �שמזקיני
 חכמה � מוסיפילמידי חכמי� קולו הול� וחזק כי זקני ת,מאילו של יצחק ומתיחס אחר הצדיקהמיוחס שבא שופר ה

 יצו� אור� אינו כי א� לפי שעה הגס והעב המתיחס אחר זקני ע� האר� בעלי חומר הנה קול� ונהענ� אבל ,תמיד
  . כאות� זקני ע� האר� שדעת� מטרפת ע� הזמ�

  

  ) ב 'כשמות ( "יםדבית עבמצרים ץ מארמהוצאתיך שר לוקיך א- א' אנכי ה"
ג� הכוונה ש" ביתביתביתבית"שנאמר בו במקרא כל מקו� שב, אברמסקיאברמסקיאברמסקיאברמסקיי י י י """"הגרהגרהגרהגרמסביר ? "מבית עבדי�מבית עבדי�מבית עבדי�מבית עבדי�"מה המשמעות של  

 בית הלויבית הלויבית הלויבית הלוי' ה  ברכו אתאהר�אהר�אהר�אהר�    ביתביתביתבית 'ה  ברכו אתבית ישראלבית ישראלבית ישראלבית ישראל: "פי שאנו רואי� בפסוקי� כ.בכללה� יוצאי חלציו ויורשיו 
יוצאי " בית הלויבית הלויבית הלויבית הלוי", "בית אהר�בית אהר�בית אהר�בית אהר�", "בית ישראלבית ישראלבית ישראלבית ישראל"של "שאמרו חז )כ%יט' תהלי� קלה(" 'ה  ברכו את''''יראי היראי היראי היראי ה 'ה אתברכו 

יוצא לפי זה . � יהיו כמות�שאי� זה מחייב שיוצאי חלציהכיו� , "ביתביתביתבית" לא נאמר "''''יראי היראי היראי היראי ה"בואילו , חלציה� כמות�
צא מש� ואי� העבד יכ� ש, עבד ה� בכלל העבדותהעבדות כזו שכל יוצאי חלציו של משמעותו " בית עבדי�בית עבדי�בית עבדי�בית עבדי�"ש

  ". די�די�די�די�בבבבמבית עמבית עמבית עמבית ע� אשר הוצאתי� מאר� מצרי� לקי%א' אנכי ה",  כ�יפל ע# וא. לעול� לחירות
  

  )ח' כשמות ("  את יום השבת לקדשוזכור"
דברי� ("  לקדשוהשבת את יו� שמורשמורשמורשמור: "כתובחומש דברי� אומר הוב. " את יו� השבת לקדשוכורכורכורכורזזזז: "הכתובמר ואכא� 

צוה שנזכור , "עשה"מצות היא " זכור"ת� היא שוכונ, .)ה כז"ר(" זכור ושמור בדבור אחד נאמרו: "ל"דרשו חזו. )יב 'ה
 אינו "אל"ו" פ�", "השמר"ר  שנאממקו�כל בש, "לא תעשה"א מצות הי" שמור"ו, יו� השבת לקדשו ולא נשכחהו

הרי יש עוד ,  ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבאומר , א�.  שנשמור אותו לקדשו שלא נחללהונו הכתובזהירמ, .)עירובי� צו(אלא לא תעשה 
על הקפידו ל "ראינו שחזולא  ,הבדלי� בי� עשרת הדברות שבחומש שמות ובי� עשרת הדברות שבחומש דברי�

 שההבדלי� האחרי� בי� עשרת הדברות הראשונות ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבתר�  מ.� הכתוב ולא דרשו בה�לשוהבדלי� אלו ב
וכל "במקו� החלי# בדבור השני הכתוב : והשניות ה� הבדלי� מינוריי� שאינ� משני� את משמעות הכתוב למשל

וכ� כל כיוצא בזה בשאר , "ועל שלשי�"כשאמר  אותה הוסי#אבל , ו"בחסרו� וא, "כל תמונה" אמר "תמונה
" עשה"שלמדנו שהשינוי הוא בי� מצות " שמור"ל" זכור"אבל בהחלפה בי� . כי הכל אחד, לו�אי� בכ� כ, הדברות
ולכ� חייבי� היו " לא תעשה" למצות "עשה"ממצות ' דבר האת  שיחלי#ראוי למשה זה אי� " לא תעשה"למצות 

  . ולא משה שינה זאת' על ידי ה" בדיבור אחד נאמרו"ל לומר ש"חז

        """"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     20:3020:3020:3020:30ש ש ש ש """"מוצמוצמוצמוצ    # ב� חמו# ב� חמו# ב� חמו# ב� חמוה יוסה יוסה יוסה יוס""""לימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע
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  ו"ה אשר בן חמו בר מרצדס הי"ה: לרפואת כל חולי עם ישראל ובכללם


