
  
  

  

 'ז שנה                          
 

  
ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  

  )ב' שמות יד( "בעל צפון לפני"
        ))))יייי""""רשרשרשרש((((    """"שיאמרו קשה יראת�שיאמרו קשה יראת�שיאמרו קשה יראת�שיאמרו קשה יראת�    להטעות�להטעות�להטעות�להטעות�אלהי מצרי� כדי אלהי מצרי� כדי אלהי מצרי� כדי אלהי מצרי� כדי     מכלמכלמכלמכלהוא נשאר הוא נשאר הוא נשאר הוא נשאר """"

 ותעבודשלמצרי� היו אלילי� ו" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מתר� ה? צרי� להבי� מדוע דווקא בעל צפו� נשאר מכל אלהי מצרי�
ה� ייחסו את בעל צפו� לו, לומיוחד בנושא הח והשפעה וכל מזל יש כוהאמינו שלעבדו להרבה מזלות ה� , זרות

 'איוב לז(" מצפו� זהב יאתה: "כתובשו פניני� כמיושפע לה� זהב ורב ההשפעה על הזהב והאמינו שמעבודה זרה זו 

כ� שבני תתבע עלבונ� על  זובודה זרה להטעות� שיאמרו שעאת העבודה הזרה הזו כדי דווקא השאיר ה "הקבו )כב
מכות אלו  עליוכי בכל שאר המכות הצדיק פרעה את הדי� עליו לומר שבדי� באו  ,ממונ� שלא כדי�נטלו את ישראל 

שלא שהרכוש שנטלו בני ישראל מהמצרי� היה חשב פרעה  ,ממו�בנוגע לאבל  ,שרי מעלה שלה�ובדי� לקו ג� 
  .�לה ממונ� שהשאילואת יתבע מישראל שבעל צפו� דווקא נשאר  �כל ע ,בצדק ולא במשפט

  

  )ז' טושמות ( "ך תהרוס קמיךנאוגוברוב "
להלח� תאי� ל� דהיינו לא מהרמה של� מלא  "ברוב גאונ�"שעל פי א$ הוא ש" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"הפסוק לפי ה פירוש

א$  החרו� כלומר עצ� , "תשלח חרונ�"רק , יהישו� עשבכ� מפני שאי� וזאת , "תהרוס קמי�"בכל זאת , ע� השפלי�
 . "יאכלמו כקש"לוקית מה� תגרו� ש%ה האהשגחהוסילוק 

  

   )ח, ד' שמות יז(" וילחם בישראל עמלק ויבא... למים העם שם ויצמא"
אור אור אור אור "אומר ה, שלפנינו לומדי� שבפרק זמ� קצר סבלו בני ישראל ה� מצימאו� וה� ממלחמה נגד עמלקמהפסוקי� 

למי� תורה שנמשלה ולא התעסקו במלחמתה של עצלו הקדוש שהסיבה לכ� היא העובדה שבני ישראל הת" החיי�החיי�החיי�החיי�
העניש� לכ� , )כט 'ירמיה כג(" הלא כה דברי כאש: "שנאמרלאש ונמשלה  )א' ישעיה נה(" למי� לכו צמא כל הוי: "שנאמר

ומשה . שהיא כנגד מה שנמשלה התורה לאש עמלקת ובמלחמ, מי�מה שנמשלה התורה לכנגד , מאו�יבצה� ' ה
שמות (" משה אל יהושע ויאמר: "שהבי� שהמלחמה נגד עמלק היא משו� הרפיו� מהתורה התחכ� ושלח את יהושע

עסק ש, )יא 'לג שמות(" לא ימיש מתו� האוהל: "נאמרעליו ש, יהושעהזו יותר מראוי לצאת למלחמה מי שאי� כי  )ט' יז
כות זה ובז, שמתמידי� בלימוד התורה, כיוצא בואנשי� ר שיבחר כלומ, "בחר לנו אנשי�"בקש ממנו ו, תמיד תורהב

  . היהכפי שאכ� , יגברו על עמלק
  

  )ט' שמות יז(" משה אל יהושע ויאמר"
: וג� בהמש� החומש נאמר" הושע"במקו� " יהושע"שכבר כעת משה קורא לתלמידו מהפסוק שלפנינו רואי� 

 "ויקרא משה להושע ב� נו� יהושע" :המרגלי�מדוע נאמר בפרשת , א� כ�. )יז 'לב שמות(" קול הע� אתוישמע יהושע "
 "מרגלי�� מעצת ה יושיע%י"ל שמשמעות הש� הזה היא שמשה התפלל על תלמידו "ואמרו על כ� חז, )טז 'במדבר יג(
מרגלי� להיות בי� ה בחרנאשר  "הושע ב� נו�"שהפסוק בחומש במדבר בא ללמד אותנו ש ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמתר� ? :)סוטה לד(

קרא לו ולכ� משה שהוא עתיד ללכת ע� המרגלי� כבר אז ידע שללמדנו , "יהושע"משה לו  קראבעבר אשר זה הוא 
, בזמ� המרגלי�, וכעת, אבל שאר האנשי� קראו לו הושע" יהושע"תרו� נוס$ הוא שאכ� משה קרא לו . ש� הזהב

  ". יהושע"אלא " הושע"עוד  ו לושלא יקראלכל האנשי� קבע משה 

  380מס  עלון  ד"בס

        ::::לעילוי נשמת לעילוי נשמת לעילוי נשמת לעילוי נשמת     יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו� מהעלו� מהעלו� מהעלו� מ
  ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג           ל"ז צחק בנימין בר שוריןי        ל "ז יצחק 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"תנצב

  

    חיפה  א"ת  ם"י  שבתזמני ה
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 "שירה-שלחב"פרשת 

  "ותשר דבורה" :הפטרה

 ה"עתש שבט 'יא

  Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת   ?שלך ל"ת העלון ישירות לתיבת הדואא לקבלמעוניין 

  מדרשתי "ע אורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"מו בר אסתר זש יצחק בן ח"ע

  ladaat.net/gilionot.php       alonolam.com      :הבאים ניתן להורדה באתריםהעלון 

 :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםינשמת אדם העלון מוקדש לע' נר ה
 ה"ד            תנצב"ע כה אב תשע"נלבישראל בן נחמה ד                     "תשע' אדר ב' ע ד"ל נלב"משה טויטו בר אסתר ז



 
  

  )יז' שמות יג(" ים דרך ארץ פלשתיםקל-ולא נחם א... בשלח ויהי"
 ומש�התורה את לקבל על מנת להר סיני ישירות ישראל בני ית היתה להולי� את קל%ונה האושהכ" ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה

 עתכנה ומכל מקו� הכוא�  )ח' ושמות ( "ולקחתי אתכ� לי לע� והבאתי אתכ� אל האר�: "אמרמו שנכ, לאר� ישראל
אמנ� , להטביע ש� את פרעה וחילולמרות שזה לא היה במסלול המתוכ� וזאת כדי לי� סו$ � אות� היתה להולי

� אות נחותהלא רצה לה "לא שהקבא, ה דר� אר� פלשתי�תהיהדר� הישרה והקצרה להגיע ממצרי� לי� סו$ 
, למצרי�ידווחו עוברי דר� שבה וירבו , קרוב למצרי�כלומר סופה של הדר� הזו , "קרוב הוא כי", הדר� הבאות
מיראת  ,"ינח� הע�" ,את עצמו לרדו$ אחריה� ע� כל חילומכי� שפרעה ישראל  עובשמ, "מלחמה בראות�" והנה

  . בר בה אישולא עשלדר� ה את ישראל "הקב ולפיכ� הסב, "מהמצרי ושבו", המלחמה
  

  )יט' שמות יג(" לוקים אתכם-פקוד יפקד א כי השבע השביע את בני ישראל לאמר"
 )ג' תהלי� קיד( "הי� ראה וינוס: "על הפסוקז&ל את הפסוק על פי מה שאמרו ח """"חומת אנ�חומת אנ�חומת אנ�חומת אנ�""""א בא בא בא ב""""החידהחידהחידהחידמבאר רבינו 

. נקרע הי� ס$וי ובזכות, )יב' בראשית לט( "וינס ויצא החוצה: "שעליו נאמר, ארונו של יוס$את ראה שהי� נבקע מפני ש
א� א� ישראל מעריות ישמרו קא א� ודו� מסייג זאת רבינו ואומר שזכותו של יוס$ עתידה לעמוד לע� ישראל א

ומה ג� , ה� לא נשמרוהרי שאחריות�  עליהיה זה ו, יוס$של  וועיל לה� זכותתבעריות לא בני ישראל פגמו חלילה י
יוס$ לה� רמז דבר זה . בעבור שנשמרו מעריותל שאחת הסיבות שנגאלו בני ישראל ממצרי� היתה "שאמרו חז
את בני ישראל  השביעהשבע "וזה שאמר , :)סנהדרי� נז( "ה גילוי עריותז &לאמר: ל"אמרו חזי כ" לאמר"באומרו 

והעלית� "ואחר כ� , בזכות זה ותגאלו "י� אתכ�קל%פקוד יפקוד א"ואז בזכות זה , זהרו בעריותיהכלומר , "לאמר
   .ואז יקרע הי� שג� את� תשמרו, "אתכ�", רומז ליסוד "את עצמותי מזה

  

   )כט 'ידשמות ( " מה מימינם ומשמאלםם חוהמים לה"
        ) ) ) ) בעל הטורי�בעל הטורי�בעל הטורי�בעל הטורי�((((    """"על פסל מיכה שעבר עמה� בי�על פסל מיכה שעבר עמה� בי�על פסל מיכה שעבר עמה� בי�על פסל מיכה שעבר עמה� בי�    ההההה נתמלא עליה� חימה נתמלא עליה� חימה נתמלא עליה� חימה נתמלא עליה� חימ""""שהקבשהקבשהקבשהקב. . . . חמה כתיב חסרחמה כתיב חסרחמה כתיב חסרחמה כתיב חסר""""

והמי� לה� חומה מימינ�  ...ויבואו בני ישראל" :שג� בו נאמרבפסוק הקוד� רעיו� זה לא נרמז מדוע  ,אאאא""""הגרהגרהגרהגרשואל 
ושבט ד� . פסל מיכה היה בשבט ד�שומתר� ? מלאבכתיב  "חומה"כתובה המילה מדוע ש�  )כב 'ידשמות (" ומשמאל�

של בני  תחילת כניסת�על בר מדהראשו� הבפסוק , לכ�. באחרונההול� והוא  )כה' במדבר י(" מאס$ לכל המחנות"היה 
י� שבט יכנס לתו� הי� היה עדיכשהתחילו בני ישראל להכלומר  ,"ויבואו בני ישראל בתו� הי�": שנאמרלי� ישראל 

. כבר היו בתו� הי� ,כולל שבט ד� ,כל בני ישראל ,�כ� א ,לאחר שהמצרי� כבר טבעו, השניאול� בפסוק . ד� ביבשה
  . חימה על בני ישראלההיתה אז רק אז ולכ� . בתו� הי�היה  הג� פסלו של מיכואז 

  בשבט' טולהגיגים 

  )משנה א' ראש השנה א(" בחמשה עשר בו, ה אומרים"ב. ש"כדברי ב, ראש השנה לאילן, באחד בשבט"
עד . התארי� נקבע מסיבות חקלאיותובא שתלמוד הירושלמי מב ?כראש השנה לאיל� דווקא תארי� זהמדוע נקבע 

ולגבי התארי� . מחודש שבט ואיל� יונק הע� מגשמי השנה החדשה, חודש שבט יונק הע� מגשמי השנה הקודמת
וברי� כי לבית הילל הס, בשבט' הסוברי� כי התארי� הוא א, ראינו במשנה שקיימת מחלוקת בי� בית שמאי, המדויק

     .ההלכה כידוע נפסקה כמו בית הילל. ו בשבט"התארי� הוא ט
  

  הכנה למתן תורה - שבט בט״ו 
        ))))....אאאאייייר&ה ר&ה ר&ה ר&ה ((((    """"יהושע אומר בניס� נברא העול�יהושע אומר בניס� נברא העול�יהושע אומר בניס� נברא העול�יהושע אומר בניס� נברא העול�    ביביביבירררר... ... ... ... בתשרי נברא העול�בתשרי נברא העול�בתשרי נברא העול�בתשרי נברא העול�    אומראומראומראומרתניא רבי אליעזר תניא רבי אליעזר תניא רבי אליעזר תניא רבי אליעזר """"
בתשרי נברא ש אומרהרבי אליעזר שלפי  .)זר&ה כ(את דברי התוספות  """"קדושת לויקדושת לויקדושת לויקדושת לוי""""בבבבב ב ב ב ''''רבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצא יבמ

וכ� . נגד יצירת הוולדכארבעי� יו� ה�  אלולבמט&ו באב עד כ&ה , א� כ�, האד� נברא בכ&ה באלוליוצא ש העול�
אדר יש ארבעי� ב&ה כמט&ו בשבט עד יוצא שבכ&ה באדר  האד� נברא, בניס� נברא העול�שאומר היהושע  בירפי ל

לפי זה יוצא . ט&ו בשבטג� את באב ו ט&ולמעשה אנו פוסקי� כשתי הדעות ומצייני� ג� את ו. הוולד יצירתנגד כיו� 
, ט&ו בשבט הוא הכנה למת� תורהכ� ש. מת� תורהחג  ,שבועותל הוא הכנה חופס, חט&ו בשבט הוא הכנה לפסש
 :שנאמרשבט חודש ב ,דהיינו ספר דברי�, תורההמשנה את אמר רבינו  הומש, יו�סשהתורה ניתנה בלכ� היא  ראיהו

  .הכנה למת� תורה חודש שבט הואשלכ� הרי ראיה , )ג' דברי� א( &&בעשתי עשר חודש
 

היכונו לשירת הבקשות נוסח מרוקו במוצאי השבתות שיתקיימו בבתי הכנסת בפתח תקווה על ידי היכונו לשירת הבקשות נוסח מרוקו במוצאי השבתות שיתקיימו בבתי הכנסת בפתח תקווה על ידי היכונו לשירת הבקשות נוסח מרוקו במוצאי השבתות שיתקיימו בבתי הכנסת בפתח תקווה על ידי היכונו לשירת הבקשות נוסח מרוקו במוצאי השבתות שיתקיימו בבתי הכנסת בפתח תקווה על ידי 
052-3268315052-3268315052-3268315052-3268315חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות " " " " מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר" " " " בראשותו של הפייטן יוסף בן חמובראשותו של הפייטן יוסף בן חמובראשותו של הפייטן יוסף בן חמובראשותו של הפייטן יוסף בן חמו. . . . לפרטים והזמנות לפרטים והזמנות לפרטים והזמנות לפרטים והזמנות : : : : 

  

        """"ברית יצחקברית יצחקברית יצחקברית יצחק""""וווו" " " " חנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת בית""""ספרי� לספרי� לספרי� לספרי� ל":  ":  ":  ":  בית יצחקבית יצחקבית יצחקבית יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ            ) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"מבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רש": ": ": ": יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ
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