
  
  

  

 'ח שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  א) '(דברים לברי פי" מ"האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ א

דרגה אחת , " הקדוש, משה מדבר, בפסוק שלפנינו, אל שתי דרגות שונות של אנשים מבני ישראלאור החייםאור החייםאור החייםאור החייםלפי ה"
שהם בדרגה  "שמים"גדולים בשם את הכנה משה מהמון העם, והדרגה השניה היא של ם וראשיהם, עה גדוליהיא 

ל המון העם פונה משה בלשון , וא"האזינו השמים"צווי לשון הם בילאר מדב, ואותם בפסוק הקדיםלכן ו הבוהג
פי , וכנהנכוהגדולים הולכים בדרך את היראו ר שאמעצמם ככלומר ההמון ישמעו  "ותשמע הארץ"הארץ" ואומר "

  " (אם ראשי העם מתוקנים, הכל מתוקן). אתתקן אי רישא דעמא אתתקן כולא" זוהרה אומרש
  

  א) 'לבדברים ( תשמע הארץ אמרי פי"האזינו השמים ואדברה ו"

לעתיד לבוא יבואו כנסת ישראל ויאמרו לפני הקב"ה רבש"ע כתבת בתורתך 'הן ישלח איש את אשתו והלכה והיתה לעתיד לבוא יבואו כנסת ישראל ויאמרו לפני הקב"ה רבש"ע כתבת בתורתך 'הן ישלח איש את אשתו והלכה והיתה לעתיד לבוא יבואו כנסת ישראל ויאמרו לפני הקב"ה רבש"ע כתבת בתורתך 'הן ישלח איש את אשתו והלכה והיתה לעתיד לבוא יבואו כנסת ישראל ויאמרו לפני הקב"ה רבש"ע כתבת בתורתך 'הן ישלח איש את אשתו והלכה והיתה """"
ואמר להם הקב"ה ואמר להם הקב"ה ואמר להם הקב"ה ואמר להם הקב"ה     ????אתה יכול להחזיר אותנו לךאתה יכול להחזיר אותנו לךאתה יכול להחזיר אותנו לךאתה יכול להחזיר אותנו לךלאיש אחר לא תשוב אליו עוד', ואתה גרשתנו בין האומות והיאך לאיש אחר לא תשוב אליו עוד', ואתה גרשתנו בין האומות והיאך לאיש אחר לא תשוב אליו עוד', ואתה גרשתנו בין האומות והיאך לאיש אחר לא תשוב אליו עוד', ואתה גרשתנו בין האומות והיאך 

        ל ולא איש. (מדרש רבה פרשה זו).ל ולא איש. (מדרש רבה פרשה זו).ל ולא איש. (מדרש רבה פרשה זו).ל ולא איש. (מדרש רבה פרשה זו).- - - - אאאאכתיב בפרשה, אנוכי כתיב בפרשה, אנוכי כתיב בפרשה, אנוכי כתיב בפרשה, אנוכי     ''''אישאישאישאיש''''
 "איש"וקא ודמה זה משנה אם כתוב , במדרש תשובת הקב"ה, לא ברורה רבי העשיל ב"בחנוכת התורה"רבי העשיל ב"בחנוכת התורה"רבי העשיל ב"בחנוכת התורה"רבי העשיל ב"בחנוכת התורה"אומר 

 אינה מגורשת.היא זורק גט לאשתו בתוך ביתו או חצירו שאדם ה ).(גיטין עז ראבגמי המובא פל פרש עמו? בפרשה
אך  .שלו הרשות שאינבגט ת לאשתו יכול לתו אך הוא רשותבגט ת לאשתו יכול לתאינו איש שבאר, ה ניתן לזי לפ

שהגט יצא מרשותו לרשות כך שאין אפשרות רשותו כבודו" וכל הארץ היא מלא כל הארץ אין כך, הרי " הקב"האצל 
  כלל.  םגירושין חליאין ה ןכלאחרת, ו

  

  (דברים לב' ב)" כטל אמרתי תזל כמטר לקחי יערוף"

אותם ל ,מטרמו א בשטף כובה יכולה להתורדהיינו  ",כמטר לקחי יערוףשהתורה היא מצד אחד, " "ספורנוספורנוספורנוספורנומבאר ה"
 ", היא ניתנת לפי רמתכטל אמרתי תזלומצד שני, " ,ממבועו חכמההמקור את המוכנים לקבל ומבינים אנשים ה

 "עלי דשא כשעירים"היא כך שהתורה  .טלמו המועטת היא טובה מאד כהמקבל אותה, ולמרות שהיא  ההדיוט
 . בוראםאת שגם ההדיוטות יקנו בה איזה מדע להכיר בו  "וכרביבים עלי עשב, "נפלאותבה המשכילים יביטו כלומר 

  

  )מד(דברים לב'  "והושע בן נון הוא"
הכתוב "הוא והושע" ולא "הוא ויהושע"? ומתרץ שהשם המקורי היה "הושע" וכל " מדוע אומר כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקרשואל ה"

המטרה שקרא משה ל"הושע" "יהושע" היא שלפי המדרש משה התפלל על תלמידו, שהיה אחד משנים עשר 
נקרא בשם הוא  ,היה קייםשל המרגלים  דורהמאותו מישהו כל זמן שאז  ",ה יושיעך מעצת מרגלים-יהמרגלים, "

  ".הושעבשמו המקורי "וקראו הכתוב ו וחזר הזתפלה עוד צורך בכאשר תם כל הדור ההוא לא היה אך  "עיהוש"
  

  נא) דברים לב' (" אלשרי יבתוך בני ותם אשתר לא קדאשעל  ...אלשרני יבתוך בי תם בעלמר שעל א"

נראים זהים. מבאר  שמשה מת במדבר ולא נכנס לארץ ישראל ונותן שני טעמים שעל פניו סיבההכתוב מבאר את ה
 ה שלבחינ יהוז" לומר שעל אשר מעלתם" שאין כאן כפילות כוונת החלק הראשון של הפסוק: "משך חכמהמשך חכמהמשך חכמהמשך חכמהה"

דשתם אותי" י"על אשר לא קוכוונת החלק השני של הפסוק: . משה ואהרן אשר מעלורה שעברו, יהעבעל  ,"דין"
  את שם ה'.לקדש וה לעשות מצמה שהיו יכולים על "חשבון"  ה שלבחינלומר שזוהי 
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  (דברים לב' ב)" כמטר לקחי יערוף"

כמו , "כמטר" ובבחינה זיהיו שדבריו יא ה" כמטר לקחי יערוףמסביר שכוונת משה באומרו: " "נעם אלימלךנעם אלימלךנעם אלימלךנעם אלימלךה"
רק תו היא כוונמכך וכל שום הנאה ותענוג אין לעצמו אך ה אות מרווה את הארץ ומולידה ומצמיחהזה שהמטר 

ישראל עם בכל דבר שעושה אין כוונתו להנאת עצמו כלל כי אם לטובת שכך הוא רצון הצדיק  ,לטובת העולם
 ,הזה "כמטר"תפלל משה על עצמו שיהיו דבריו שהמה  ולעורר עליהם רחמים. וזהשפע טובה וברכה להשפיע להם 

  ישראל. עם טובת לרצון הבורא ולעצמו כלל, כי אם ה לשלא יכוון בדבריו שום הנא
  

  )ג '(דברים לבינו" קל-כי שם ה׳ אקרא הבו גודל לא"
אלו ותיבות  ,תיבותשבע  "ינוקל-אקרא הבו גודל לא כי שם ה׳"בפסוק שיש  ם"ם"ם"ם"ייייחמחמחמחמכסא רכסא רכסא רכסא ררבינו החיד"א ב"רבינו החיד"א ב"רבינו החיד"א ב"רבינו החיד"א ב"מבאר 

יום ו טוב מועד, יוםה חמישי, שבת, ראש חודש, חול שני, :תורהספר הבם יאקורבהם הימים שת שבע לע ותרמזמ
בימי  דהיינו שלשה העולים בכל יום:מספר על  ות רמזהמ אותיות,הזה בסך הכל עשרים וחמש ויש בפסוק . הכפורים

ת. סך כל שבעה בשבו טוב, ששה ביום הכפוריםמועד, חמשה ביום  חול ובשבת במנחה, ארבעה בר״ח ובחולו של
  כל יום. ב ״ת ומספר חילוקי העוליםסבאים בהם הימים שקורעל  רמזהכתוב מוצא שימספר כ״ה. העולים עולה ל

  

   ז)ב' לדברים (" שאל אביך ויגדךנות דר ודר שבינו  זכר ימות עולם"
האדם  ו שלתלוי בדרגתשנוצר הפגם של גודל העבירה, מבצע כאשר אדם ש אדרת אליהו"אדרת אליהו"אדרת אליהו"אדרת אליהו"""""ה"בן איש חי" בה"בן איש חי" בה"בן איש חי" בה"בן איש חי" באומר  

גם גדול מאוד, הפגם הזה, לפי פגם פכאשר אדם הראשון, יציר כפיו של הקב"ה, חטא בעץ הדעת הוא  .החוטא
של "אחד" , הד' (דברים ו' ד) ד"אח' הקינו ול-א' שמע ישראל הבפסוק "כלומר ר', אות ד' ובאות המפרשים, פגם ב

 של "אחר" נעשתה ד' דהיינו "אחד". 'רה, יד)ד' (שמות ל" ל אחר-לאה תשתחו. ובפסוק "לא ' דהיינו "אחר"ה רתעשנ
לכן ר', , אתה החלפת בין הד' ליח) 'ראשית גב(" מיח לךר תצרדוקוץ וד"יעבוד את האדמה היה שהאדם ל שולכן עונשו 

ון הגדול של כל העולמות, יהיה התיקר שאכימחה  שמו של עמלקוהיצר הרע, וא עמלק ה. וידוע שדרדר""תקבל 
, מי צריך לתקן טז) '(שמות יז" מלחמה לה' בעמלק מדר דרכלומר שיתוקן חטאו של האדם הראשון, והמשיח יבוא, "

דר נות שם בינו ולכר ימות ע זהדורות הבאים אחריו, בניו ונכדיו. וזה מה שכתוב: " ן?את חטאו של האדם הראשו
  " מרו לךיך ויאנק זך יגדביך ואל אש"ואם אינך יודע? , ", אתה זוכר מה שהיה עליך לתקןודר

  

  כ) 'לבדברים ( "ויאמר אסתירה פני מהם אראה מה אחריתם"
מבטיח , "מה אחריתם אראה"פני לפנים ואולם הקב״ה מבטיח להסתרת הפנים תהיה אך ורק ש מצאנזמצאנזמצאנזמצאנזבי בי בי בי ררררההההאומר 

   שידאג לאחריתם, שבאחרית הימים יבוא ויגאלנו גאולת עולם.
  

  לט)  'לבדברים (לקים עמדי, אני אמית ואחיה" - ראו עתה כי אני אני הוא ואין א"

אם ונאמן לשלם שכר", " כוונה היאה הומצומדובר באני ה'" אם "רה וכל מקום שנאמר בתש (שמות ו' ב)פירש רש"י 
 גם אצלאם כך מדוע מידת הרחמים את מציין  'שם הונשאלת השאלה נאמן להיפרע". הכוונה היא "עבירה מדובר ב
 שלמה קלוגרשלמה קלוגרשלמה קלוגרשלמה קלוגר    ביביביביררררמתרץ  ?מידת הדיןמציין את ש "לקים-אני א" נאמר לאו "נאמן להפרע" "אני ה'" נאמרהעבירה 

מלקה את שאב כמו אדם  בתוא לטיהונתו כי כו ,רחמיםוזה בבחינת חסד הרי  עבירות,הקב"ה מעניש על ר שאגם כש
האמור אצל שכר  "אני ה'"כי אותו ", ראו הוא אני ראו עתה כי אני"ונת הפסוק: וזוהי כודרכיו. את טיב שיכדי  ובנ

רחמים, מידת ה" שהוא "ה'לוקים" כי אם -א"ר אצל העונש מלקים עמדי" ולא נא-ואין א"רענות, ור גם אצל פואמ
 לאי ה שלמכהמחצתי ואני ארפא" , "אחיה" העונש שאני מטיל על האדם אינו אלא כדי להחיותוואני אמית "משום 

 באה אלא כדי להביא עימה רפואה, נמצא שגם העונש הוא רחמים.  
  

  (דברים לב' מ)" אשא אל שמים ידי כי"
כדרך , דוהכב סאישבועה בכשל ין יענ", היא אשא אל שמים ידי כישכוונת הכתוב "על דרך הפשט,  הרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןמבאר 

כוונת הכתוב לומר שהיות ובזמן דרך האמת,  ועל. בו יםבחפץ אשר נשבע יםונוגע םידאת  יםנושאש יםנשבעהכל 
אל השמים שאנה יעת רצון כעת שהיא ש הכתוב מרוא (איכה ב' א)" השליך משמים ארץ תפארת ישראלנאמר: "הגלות 

ברק את ידי החזקה בהיותי משנן את , אני מחיה "חי אנכי לעולם ואמרתילמה שאמר בהמשך ". וזה טעם העליונים
  . לאחוז במשפטן של ישראל ולהשיב נקם לצרי, כי אז יהיה השם שלם והכסא שלם, וסומך אותם חרבי

  

 

 

היכונו לשירת הבקשות נוסח מרוקו במוצאי השבתות שיתקיימו בבתי הכנסת בפתח תקווה על ידי חברת היכונו לשירת הבקשות נוסח מרוקו במוצאי השבתות שיתקיימו בבתי הכנסת בפתח תקווה על ידי חברת היכונו לשירת הבקשות נוסח מרוקו במוצאי השבתות שיתקיימו בבתי הכנסת בפתח תקווה על ידי חברת היכונו לשירת הבקשות נוסח מרוקו במוצאי השבתות שיתקיימו בבתי הכנסת בפתח תקווה על ידי חברת 

 052-3268315052-3268315052-3268315052-3268315הבקשות הבקשות הבקשות 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 :  :  :  :  

        ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"גמ"ח "בית יצחק":  גמ"ח "בית יצחק":  גמ"ח "בית יצחק":  גמ"ח "בית יצחק":              מבחר תפילין רש"י (ספרדי, אשכנזי, איטר) מבחר תפילין רש"י (ספרדי, אשכנזי, איטר) מבחר תפילין רש"י (ספרדי, אשכנזי, איטר) מבחר תפילין רש"י (ספרדי, אשכנזי, איטר) גמ"ח "יד יצחק": גמ"ח "יד יצחק": גמ"ח "יד יצחק": גמ"ח "יד יצחק": 

            בן חמובן חמובן חמובן חמולימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף     ::::חברת הבקשות "מאיר השחר"חברת הבקשות "מאיר השחר"חברת הבקשות "מאיר השחר"חברת הבקשות "מאיר השחר"
    21:3021:3021:3021:30----20:3020:3020:3020:30בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת     בהדרכת ע"ה יוסף בן חמובהדרכת ע"ה יוסף בן חמובהדרכת ע"ה יוסף בן חמובהדרכת ע"ה יוסף בן חמו"דף יומי" "דף יומי" "דף יומי" "דף יומי" שיעור שיעור שיעור שיעור     ::::מדרשת "ויזרע יצחק"מדרשת "ויזרע יצחק"מדרשת "ויזרע יצחק"מדרשת "ויזרע יצחק"
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   Yossef.Benhamo@gmail.com או בדוא"ל: 052-3268315טלפון: ניתן להפנות לוהערות ות האר

 אליהו בן אסתר.   הרה"ג משה חזקיהו שליט"א בן שרה,       רפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:ל


