
 
 

 

 'טו שנה                     

 

 
ְזַר   ְצָחק  " ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  ֵמָא  וא ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 
 (ט 'יטשמות )שם ישראל נגד ההר״  ןבמדבר ויח ״ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו

  (מדרש) תורתי״ נעשו חנייה אחת. הרי השעה שאתן להם אתו ושנאו ישראל את המחלוקת ואהבו את השלום ״הואיל
ישראל  ונעשעד ש, אחדו כולם כאנשים בודדים יגיע למצב של אחדות ויהיריבוא שישים עם שמורכב מאפשר שאיך 

  ?לב אחד״כאיש אחד ב״, ומפרש רש"י ישראל״ ן״ויח ,אחד לאיש
אהבת כל מדובר על ידידות והנהגה חיצונית, אלא אינו רק לב אחד״ ״משמעות העניין של ש "שיחות מוסרמבואר ב"

 רק יחס של כבוד וחיבהאלא , זולתה מחשבה לא טובה על ובלב אטינה של שמץ  לאלאיש לרעהו ממעמקי הלב, ו
 . "אחד לבה של "למעליכולים כל ישראל להגיע לבו כל את זולתו במכבד כל אחד של ידי זה עו ,לחברו

 

 (יזשמות יט' ) "ויתייצבו בתחתית ההר"

כגיגית, ואמר להם אם אתם מקבלים את התורה מוטב,  מלמד שכפה עליהם הקב״ה את ההר-ויתייצבו בתחתית ההר"
 (.)שבת פח "שם תהא קבורתכם ואם לאו

, הלוא בני ישראל הסכימו לקבל את התורה גיגיתכ״ה את ההר בהק עליהם", מדוע כפה חידושי הרי״ם"בעל שואל 
 ? ואמרו "נעשה ונשמע"

די כ הסכימו לקבל את התורה ואמרו "נעשה ונשמע" למרות שהם, גיגיתכאת ההר שראל י עלכפה ״ה בהקומתרץ ש
שהבעל לא יכול לגרש אותה ה הדין הוא סאנובו ״אנוסה״.של דין  םיהיה להאז , וסאונמהתורה  אתו לבקי ישראלבני ש

כך שהקשר של הקב"ה, האונס, עם כנסת ישראל, האנוסה, יהיה  (כב' כטדברים ) ל ימיו״כלשלחה  ״לא יוכלשנאמר 
 ה. רהתנו ניתן ליי שאחקשר ניצ

 

 טו( ')ויקרא כגם ממחרת השבת" לכ ״וספרתם

ומפרשים את התורה שבכתב כפשוטה, , אלו שאינם מאמינים בתורה שבעל פה "צדוקים"השבין  תקוחלהמ הידוע
פירוש המאמינים בתורה שבעל פה ופוסקים לפי דרשת חכמים את התורה שבכתב, לגבי אותם , "פרושים"לבין ה

כתוב ״ממחרת השבת״ כוונת הש ךכ ה"צדוקים" מפרשים את הפסוק כפשוטום ממחרת השבת", לכ הפסוק: ״וספרתם
״ממחרת השבת״ כוונת הכתוב חז״ל ש שתראת ד יםקבלמ "פרושים"הו ואילשבת בראשית, רגילה, למחרת שבת היא 

כלומר, לפי ה"פרושים" ספירת העומר מתחילה ביום הראשון של חול המועד  ראשון של פסח.המחרת יום טוב היא ל
מחלוקת ואילו לפי ה"צדוקים" ספירת העומר מתחילה רק ביום ראשון אחרי "שבת חול המועד". ניתן מיד לראות ש

ביום ראשון, לאחר  תמידחול יחג השבועות  "צדוקים"הפי ספירת חג השבועות, של משפיעה על ההחלטה מתי יחול זו
להבין מדוע צריך אך בימים שונים. חול ואילו לפי ספירת ה"פרושים" חג השבועות יכול לשבעה שבועות ספירה של 

  ?ע את הטעות של ה"צדוקים"ובכך למנו "טוב״ממחרת יום  ולא כתבה תורה ״ממחרת השבת״ב בוכת
זמן הקבלה של התורה שבכתב והתורה שבעל , "זמן מתן תורתנומוגדר כ"שבועות חג השבי צבי פסח פראנק, רמתרץ 

י בניגוד לשיטת ה"צדוקים", אלמדנו ש, בא הדבר ללמה הכוונה פרשי ללב" תורה ״ממחרת השבתפה. ובכך שכתוב ב
 ואי אפשר לקיים את המצוות ללא דרשות חז"ל. התורה שבכתב ללא התורה שבעל פה, הבין את אפשר ל

 

 

 814 מס  עלון בס"ד

 לעילוי נשמת : יוסדהעלון מ
 חביבה בנימין בת גורג'יה ז"ל                       ז"ל צחק בנימין בר שוריןי        ז"ל  יצחק בן חמו בר אסתר

 נלב"ע יא' ניסן תשס"ז      נלב"ע יג' אדר ב' תשל"ג        נלב"ע יג' אדר ב' תשס"ה

 התנצב"

 

 חיפה ת"א י"ם זמני השבת
 20:28 20:26 20:23 כניסה 

 20:28 20:27 20:24 יציאה

 21:00 20:57 20:59 ר"ת

 

 חג השבועות
 בשלושים"ויהי ": הפטרה

 בפ"תש ו' סיון

 

 Yossef.Benhamo@gmail.comשלח מייל לכתובת: ?שלך "לת העלון ישירות לתיבת הדואא לקבלמעוניין 

 מדרשתע"י  אורלצא יו

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

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

 

 "נר ה' נשמת אדם" העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם:
 הרה"ג אליהו דרעי זצ"ל בן סוליקה נלב"ע כג' אייר תשע"ו

 יוסף בנימין בר חביבה ז"ל נלב"ע יט' מרחשון תשפ"ב  אליהו בן חמו בר אסתר ז"ל נלב"ע טו' סיון תשפ"א 
 יוסף בן חמו בר טובה ז"ל נלב"ע ז' סיון            לואיזה בן חמו בת סימונה ז"ל נלב"ע יט' אדר א' תשפ"ב

 תנצב"ה

 
 

 חג השבועותהגיגים ל
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 שמות יט' יט()" קולבלהים יעננו -ר והאבד משה ידוהולך וחזק מא רויהי קול השופ"
 שמעו כלבכל זאת מהלך ג׳ פרסאות, למרות שמחנה ישראל היה פלא גדול ש, הכתוב בא להסביר את הרבינו בחיילפי 

ישראל את דברי משה, וזאת למרות הקולות של השופר שהיו ברקע והיו צריכים להפריע לשמיעת קולו של משה. ולפי 
היה לקים -הא", קולבלהים יעננו -והאמשה אמר את דבריו בקולו הרגיל, ", "משה ידבר", נעשה כאן נס גדול, הכתוב

של משה באופן ברור והבינו את דבריו. יוצא מכך קולו את שמעו כל ישראל שאותו כך  והגביה בקולעצמה ו וחכ ןנות
 עזר וסיוע״.במשמעות של א ישה( כג 'שע בהו)" השמים אענה נאם ה׳ אענה את" הכתוב לשון" היא כיעננושהמילה "

 

  (במדבר כח' כו" )בשבעתיכם 'הבהקריבכם מנחה חדשה ל הבכוריםוביום "

ההוא צדוקי דחזייה לרבא דקא מעיין בשמעתא ויתבה אצבעתא דידיה תותי כרעא וקא מייץ בהו וקא מבען אצבעתיה "
לכו למשמע אי מציתו  אדקדמיתו פומייכו לאודנייכו אכתי בפחזותייכו קיימיתו ברישא איבעי פזיזא"ל עמא אדמא 

 ח.(" )שבת פקבליתוקבליתו ואי לא לא 
והיו מזילות , תחת רגלו והיה לוחץ אותן חותמונ אצבעותיו היוו, בהלכהמעיין  הוא רבא את ראה מין אחדתרגום: ]

תחילה הייתם צריכים , עדיין בפחזותכם אתם עומדים ,שהקדמתם פיכם לאזניכם, אתם עם פזיז לואמר , אצבעותיו דם
 [תקבלולא  ,לא ואם ,םאות קבלו ,אם יכולים אתם , לשמוע

שהמילה  בירסומ הביכורים״ יום״ בשם "השבועות גח" נקראמדוע  "סופר החתם"על פי הגמרא לעיל מסביר ה
 ה״ניבלע בכפו בעודה אותה, הרואה יראה אשר קיץ בטרם כורה״כב בותכמו שכ מהירות, משמעותה" ״ביכורים

 בשםהשבועות  גח קראנ לכן, התאנים שארשל  בישולהקודם זמן  תבשלההש תאנהלשהכוונה היא  (ד ׳חכ )ישעיה
  עבודת ה'. ל זריזות,ו מהירותשל  גח הביכורים״ יום״
 

  (ושיר השירים ה' " )נפשי יצאה בדברו"

טל שעתיד  (הקב״ה) ... הוריד'ודברנפשי יצאה ב'שנאמר  נשמתן של ישראל יצתהקב״ה, ל דיבור ודיבור שיצא מפי הכ"
 ( :)שבת פה "להחיות בו מתים והחיה אותם

הלא  ?ואחר כך להחיות אותםישראל כל  תלהמית אהקב"ה ך ירלכאורה לשם מה היה צ", שפת אמת"הבעל אל וש
ם? אות ולא יהיה צורך להחיות ,בכל דבור ודבור שלא תצא נשמתםכך לעשות  יכול היהוכל יכול", "הוא הקב״ה 

דורש  ,יהדות ותורהנייני עלקשור שדבר  לכלרמוז להם, שממית את ישראל ומחיה אותם על מנת  ומתרץ שהקב"ה
 ".נשמתם התבבחינת ״יצעצומה  מסירות נפש

 

  ?בשבועות רותמדוע קוראים את מגילת 

 סנהדרין) "הבא לעולם חלק להם אין המדבר דורעל פי המובא בגמרא ש" רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי" מבאר
 במנוחה שם שיהיו, גשמי תענוגהוא לא איזה  והטעם, הבא לעולםומסביר ששאיפת ישראל ותאוותו היא להגיע  (.קח

האדם  הזה בעולם אשר, הבורא גדולתאת  ישיגוהם  הבא שבעולםהוא משום  הטעם עיקראלא , טוב כל מלאיםו גדולה
 תאוות עיקרלומר, כ. הבורא מגדולת מחט של כחודה קטנה השגה משיג שהוא עד רבות ביגיעות עצמואת  מיגע

 . חקר אין ועד סוף אין עד הבורא גדולתיג את שהיא לה הצדיקים
מה  הים על שפחה ראתה" ל"חז כמאמר, הבורא גדולת הים על וראו, הים על הניסיםאת  ראו המדבר דוראנשי  והנה

 אין עד הבורא גדולתאת  ראו תורה מתן בשעת וגם(, ב, טו שמות)' לי ואנוהו-זה א'שלא ראה יחזקאל בן בוזי שנאמר 
 . הבא עולםב השגהל חלק שום להם נשאר שלא ונמצא, סוף

, שיחהמ ביאתל ומצפים םמחכי ישראל כל. שבועותחג הב רותאת מגילת  אומרים אנולפי הסבר זה ניתן להבין מדוע 
הוא  הטעם עיקראלא , הגשמיים םתענוגיה מחמת לאהוא  המשיח ביאתל ומצפים מחכים שאנו מהל הטעם עיקרו

 הארץ ומלאה" כדכתיב, הבורא בגדולת ומחשבותינו עבודתינו עיקר יהיה ואז, סוף אין עד הבורא גדולתלהשיג את 
 כי ,הדבר טעם יודע אינואבל הוא  להשיגו ורוצה דבר לאיזה ומצפה מחכה אדםר שאוכ. (ט 'יא ישעיה)" 'ה את דעה

 אבל, ימיו כל איהה הטובהאת  כלל השיג לא שעדיין כיון ,כך כל ומחכה מצפה אינוהוא  אז ,מעולם השיגו לא עדיין
 אנו ךכ, יותר לו ומצפה מחכהי הוא אז, הדברשל  טעםאת ה יודעוהוא  בעולם ההוא התענוגמ לו היה כברר שאכ
 ומלאה" כדכתיב שלנו התענוג עיקר וזהו, אהבור גדולת להשיג רוצים שאנו מחמת המשיח ביאתל ומצפים מחכיםש

 מחמתההיכרות היא , לו ונצפה שנחכה כדי הבורא מעבדות הזה התענוגמכירים את  אנו ומנין. "'ה את דעה הארץ
 . תורה מתן בשעת סיני הר במעמד זהה תענוגאת ה שהשגנו

 את שיגנו, גדול בשכל הבורא את דועבנ שאז כדיהוא , יחשהמ ביאתל ומצפים מחכים שאנו מההטעם ל עיקרש נמצא
 אותה םיאקור ןלכ(, כב 'ד רות) המלך מדוד שבא המשיח לידתעל  בוכת רות ובמגילת. וחקר סוף אין עד הבורא גדולת

 . לו ונצפה נחכה זה ידי שעל כדי, התור מתן שעת שהוא שבועותחג הב
 
 

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

 לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו :חברת הבקשות "מאיר השחר"
 20:30-21:30בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת  בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו"דף יומי" שיעור  :מדרשת "ויזרע יצחק"

 052-3268315טלפון:  - להשאלה לבירור פרטים ו
 

 Yossef.Benhamo@gmail.com או בדוא"ל: 052-3268315טלפון: ניתן להפנות לוהערות ות האר

 לרפואת כל חולי עמו ישראל
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