
  
  

  

 'ו שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
   ) א'יחשמות ( " יתרווישמע"

משתמשי� כאשר מדובר בשמיעת דבר שארע בעבר ולא על דבר שקורה " שמיעה"שבלשו� " ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה
וירא : "שראינו שאמר הכתובי פכ" ראיה"ועל דברי� שמתרחשי� כעת משתמשי� בלשו� ,  בזמ� המסופר,בהווה

 ממצרי� היתה אז דבר ישראל והיות שיציאת ".מי האר�וראו כל ע", "וירא בלק"או , "יעקב כי יש שבר במצרי�
קריעת י� סו� ומלחמת : "אשר התשובה היא? " ובאמה שמועה שמע: "לשאולל "הביא הדבר את חז, הוהושב

הפירוש אמנ� ". שמיעה"כיו� שנקט הכתוב בלשו� , כלומר התשובה מביאה שני אירועי� שהתרחשו בעבר, "עמלק
אשר עשה הניסי� שמע כל יתרו שהוסי� הכתוב , כאשר הוציאכוונתו  ש"ישראל ממצרי�את '  הכי הוציא: "לכתוב

 אל בעצמו באולכ� נשאו לבו ל, וה� המכות הגדולות והאותות והמופתי�, ישראל ממצרי�בני כאשר הוציא את ' ה
  . י�קל"אאת חפ� לדרוש יתרו כי , על ידי שליח ולא שלח למשה את אשתו ואת בניו, המדבר

  

  )א' יחשמות (" ם למשה ולישראל עמולקי- א כל אשר עשה את"
ש� הוא מביא זאת בלמשה ולישראל ה "הקבהטובות שעשה הכתוב את  זכירשכאשר מ" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מציי� ה

, כלומררחמי� מידת הדת הדי� לימהפכו את  ישראל � שלבצירו� זכותוכי זכותו של משה , מידת הדי�, "�לקי"א"
"א"ש� לומר שליחו של הכ" �לקי"אויסע מלא# ה: "פי שנאמרכל הטובות כה את "הקב� � עשה להלקי"א ש� בכח
'כי הוציא ה: "שנאמר 'ש� הזאת בזכיר וא מלבד הבאת ישראל הכתוב  כשמזכיר # א, הל# להציל את ישראל"�לקי

הלוא י� ורחממידת הדי� לאת מידת ה #ולהפ ה של משה לא הספיקולא זכותל כי זכות� של ישראל "את ישראל
ויחד"נאמר בסמו# זו הסיבה שו, לבד שהרי משה לא היה בכלל שעבוד מצרי�בהיציאה ממצרי� היתה לישראל 
זו ומשה ההצלה רק ישראל היו צריכי� את ה כי " לישראל אשר הצילו מיד מצרי�'יתרו על כל הטובה אשר עשה ה

די� מידת הרחמי� להמדת את רשעי� מהפכי�  הואילו ,לבדב ' הש�הכתוב את  הזכיר לא היה צרי# הצלה משו� כ#
 המיוחד המורה על הרחמי� עשה הש� כי " לפרעה ולמצרי�'ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה ה"על כ� נאמר 

  ". אל מחנה מצרי� בעמוד אש וענ�'וישק� ה: "כל הרעות שנאמראת לה� 
  

  )טו' יחשמות (" לקים- יבא אלי העם לדרוש א כי"
? "ערב בקר עד הע� נצב עלי# מ� וכלמדוע אתה יושב לבד# "יתרו של  ושאלת לע מבארי� שורבינו בחייורבינו בחייורבינו בחייורבינו בחיי ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב

שאול בענייני� מהבקר עד הערב הוא משו� שה� באי� אלי לד עלי ועמ# לריע� צשההדבר טע� שהמשה משיב 
 מנת ל עואלהתפלל על חוליה� באי� לפני על מנת חלק�  ,"י�לק" יבא אלי הע� לדרוש אכי": ראשית, רבי� ושוני�

: אמרנ שהנביאי� עשו ע� #וכ, "לקי�"דרישת א "י�קראודברי� אלו נ,  לה�ואבדדברי� ש', דר# דבר ה, למצא
ודרשת את : "כתובוכ� , ) ט'א טמואל ש(" לקי� לכו ונלכה עד הרואה"לפני� בישראל כה אמר האיש בלכתו לדרוש א"
יתפלל עליו ויודיענו א� שפירושו שמל# אר� מבקש שאלישע , ) ח'ב חלכי� מ( " לאמר האחיה מחלי זהתומאו' ה

שופט ג� אני , אומר משה לחותנו :שנית.  שנאמר על רבקה) כב'בראשית כה( "'ותל# לדרוש את ה"וכ� , נשמעה תפלתו
והודעתי ", 'הת תוראת אני מלמד אות�  ,מסביר משה ליתרו: ושלישית. " יהיה לה� דבר בא אלי ושפטתיכי", אות�
  ".לקי� ואת תורותיו" חקי האאתלה� 
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  מדרשתי " עאורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע
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 :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםינשמת אדם העלון מוקדש לע' נר ה
 ע" תששבט' כאע "נלבמשה טרגנו בר מרים 

 ה"ג     תנצב"אדר תשע' ע כב"ל נלב"ד    יצחק בר שרה לוי ז"חשון תשע' ע ג"ל נלב"יה זצ'ג עובדיה יוסף בן גורג"מרן הרה

 



 

  )ט' יחשמות ("  יתרוויחד"
הקדוש מדוע " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�" שואל ה,כלומר שמח, "וחדי"הוא " ויחד"מילה שהפירוש של התרגו� אונקלוס מובא ב

 ?לשו� הקודשדהיינו ב,  ומוכרתהלשו� ברורזאת בולא אמר , ארמיתבלשו� דוקא מוסר לנו הכתוב שיתרו שמח 
 מרובלומר לנו לא רק שיתרו שמח לשמע הצלת� של ישראל אלא לומר לנו שבא הכתוב , "ויחד" ,מתר� שבלשו� זוו

הוא עשוי להגיב בצורה , ת מאודשמחהודעה מלאד� כאשר מודיעי� שדבר מצוי הוא כי , תחדד בשרוה השמחה
 על ידיעהה אצלו מה הג� שקדיתרוכ# ג� אצל ,  ממשנהסכלהגיע לידי ג� ולפעמי� , תעל�מסוגל הוא לה, מיוחדת

  . תחדד בשרוה, תוכ� הנסאת א� על פי כ� כששמע , הצלת בני ישראל
  

   )יט' יחשמות ( "ךלוקים עמ-עתה שמע בקולי איעצך ויהי א"
� לוקי� ע"בלי עצתו לא יהיה אכי  ו" עמ#לוקי�"ר &איעצ# ויהי אמה כוונתו של יתרו בכ# שאה מונשאלת השאל

 ,טענותיה�וטועני� את די� הבית י� לפני מדדיני� עוהבעלי ר שאכש בי שמשו� מאוסטרפוליבי שמשו� מאוסטרפוליבי שמשו� מאוסטרפוליבי שמשו� מאוסטרפולירררר מתר�אלא ? משה
. ) ז'אתהילי� ק(ד עיני& ג&דובר שקרי� לא יכו� לנ:כילהיות ש� יכולה אינה כביכול השכינה  ו,שקרמ בוודאי, �מהד חא
היינו כשבעלי הדיני� ,  שהשכינה כ� נמצאת ש�ותועמשמש ) א'בתהילי� פ( ל&"י� נצב בעדת אלוק"&א :ה שכתובמו

אבל , בבית די� יושבי� שלושה דייני�ר שאטוב כנכו� ואבל זה . יוצאי� והדייני� נושאי� ונותני� ומתייעצי� בדי�
אי� הקב&ה , � כ#א ,י להתייע�מ ע� דיי�דיני� החוצה שהרי אי� להבעלי לשלוח את צור# אי� בדיי� יחיד כאשר דני� 

לא תדו� נוספי� כ# י� שתמנה שופטצה את� ל# עשה &איעצ#& מו אל י כוונת יתרו בדבריהווז, וד ש� כללמיכול לע
  .#&מלוקי� ע"&ויהי אבמילא לבד# ואז 

  

  )ד' שמות יט(" אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים"
במדרש שלפני מת� תורה ביקש ז&ל חשאמרו על מה א לרמז שהכתוב ב" אהבת דודאהבת דודאהבת דודאהבת דוד" בספרו אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידאומר 

שאי�  )פרשת בלק(ש הקדו הרוזו בופירש,  לקבלהלא רצוה� ישמעאל ולבני עשו וה לתת את התורה לבני "הקב
ומה שפנה אליה� " כי חלק ה' עמו: "ה התכוו� באמת לתת את התורה לה� הלוא נאמר"ל לומר שהקב"בכונת חז

הכתוב  ישראל פתח � שלדעתאת ישב כעת על מנת לו. ישראל ביתקנאו אומות העול� רק כדי שלאה הוא "הקב
 כ�לב לא יעלה עלש ,עשו וישמעאלאחרי ע� התורה  תיזריה שחזכלומר , "ראית� אשר עשיתי למצרי� את�: "ואמר

ואשא : "ואת ,מכותהעשר את  "את� ראית� אשר עשיתי למצרי�" שהרי, בלבד �עיית ה למראאלא , אמתזה היה ש
י אתכ� אלי תאהבנשמתכ� ואת  ביררתיבמצרי� בעמקי הקליפות ו טמעבמקו� שתו, "אתכ� על כנפי נשרי�

: מוסי� הכתוב, שסרה קנאת�לאחר ועתה ? ישמעאללו התורה לעשואת ת� שאיתכ� ואי# , קדושהה ונכנסת� בשערי
השומר כל ש ,במרה נצטווששבת על ורמז לה� , שבתלא יההכוונה  ש"תשמעו בקולי ושמרת� בריתי א� שמוע"

ל ומכ, הכל לטובת ישראל אלא,  לאומות העול� את השבתלתתה "הקברצה שי יתכ� ואי#, הקב&הנו של  באקרנשבת 
  . בלבדלמראית העי�אמת אלא אשר אמרתי לה� לקבל התורה לא היה ב כלשזה תשכילו 

 

  )ח' יטשמות ( "נעשה' הויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דבר "
מצות אשר יות שיש בה� הג מצוות התורה "מבאר שאי� אפשרות לאד� מישראל לקיי� את כל תרי" מש# חכמהמש# חכמהמש# חכמהמש# חכמה"ה

ויש , או לסנהדרי�, למל#, גדולהלכה� מצוות מיוחדות ויש ,  בלבדללוי�שייכות ויש אשר בלבד כהני� שייכות ל
 זה �וכל ישראל ערבי, רק בכלל ישראלג המצוות אפשר לקיי� "כלומר את תרי, י קרקע וביתבעללמצוות יחודיות 

כל כלומר , )לא' יחזקאל לד( " את�אד�אד�אד�אד�ואת� צא� מרעיתי : "אומר הנביא יחזקאל.  שכר� מקבלי�לזה ובקיומ� כול
" של ישראלב� צדיקי� ל"ל "חזלב כמו שאמרו מהוי� את השמה�  יש ד אחאד�אד�אד�אד�א יהככלל האומה הישראלית 

 תמצואת הוכל אחד צרי# לקיי� , "עיני העדה"נקראו שראשי העדה שראינו , עי� לואראש שמדומי� לויש  )ר"איכ(
לפי ,  את עניינ�דללמוהוא לקיימ� צרי# לאד� אפשרות לכ� על מצות שאי� .  אד� של��ובכללות� ה,  בוותהתלוי

וזה מה .  או להחזיק לומדי תורה.)מנחות קי("  חטאתכל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריבש: "ל"מה שאמרו חז
מצוות שרק ויש ,  לנוכות ששייהמצוות , "נעשה"שמצות  �יש מהכלומר , "נעשה ונשמע: "שאמרו הע� למשה

' הר בכל הע� יחדיו כל אשר ד"כא� ענו לכ� . הלכותיה� וחוקותיה�, ות�יפנימאת ונבי� נלמד דהיינו  "נשמע"
את המצוות כל אחד יעשה כאשר ', ה כל אשר דבר העשנ , כול� יחדיו,שבכללות הע� כאחדכלומר , "נעשה

  .מתקיי�' נמצא כל דבר ה, השייכות לו
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  : לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 .נעם אברהם בן רויטל, ישראל בן נחמה, אליהו בן אסתר, א בן שרה"ג משה חזקיהו שליט"הרה

ופייטני� ופייטני� ופייטני� ופייטני�     ב� חמו יוס�ב� חמו יוס�ב� חמו יוס�ב� חמו יוס�ע� הפייט� ע� הפייט� ע� הפייט� ע� הפייט� , , , , """"שיר ידידותשיר ידידותשיר ידידותשיר ידידות"""", , , ,  מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו""""מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות 
  . במוצאי השבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווהבמוצאי השבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווהבמוצאי השבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווהבמוצאי השבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווה, , , , נוספי�נוספי�נוספי�נוספי�
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