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

  
 הגיגים מפרשת השבוע

  )ו' אשמות ( " וכל הדור ההואאחיו וימת יוסף וכל"
   )ז' אשמות (" ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד ותמלא הארץ אתם"

 מיתת )א  :פסוקי� אלו מתארי� את השתלשלות הענייני� שגרמה לתחילת השעבוד, הקדוש" אור החיי�"לדעת 
כל זמ� שאחד מ� האחי� קיי� היו  � האחי� מיתת )ב  .ל בה� המצריי�ומשיכלו ל לא קיי�שא� היה יוס�  � יוס�

 לא ת�נוכחו וב, שכול� היו חשובי� בעיניה�"נפששבעי� "כל ה � מיתת כל הדור )ג  .�המצריי� מכבדי� אות
כי , שמתחיל בפה ר , לה�מצריי� להתחכ� לא יכלו הצד שהיו בני דעה ומ או, היה לה� פני� להשתעבד בה�

 �...פרו וישרצו ובני ישראל )ד  . יקבלו עשות לה� דבר בשו� אופ�ולא החכמה היו בני הדור ההוא חכמי� ויכירו
לא היו נותני� לב , "אות�ותמלא האר! "עד ש" מאודבמאוד ... פרו וישרצו"כי א� לא היתה ההרגשה הגדולה ש

, שעבודמנע הנכל עוד שהיה אחד מהדור ההוא קיי� נראה ש, שאמרנודברי� הלפי , בכל אופ� . זותחבולהלבקש 
הכתוב לומר בא , אלא? מדוע הזכיר הכתוב מיתת יוס� ואחיו, "וימת כל הדור ההוא"מספיק היה לכתוב  ,�כ� א
 האחי� ובמיתת, מצריי� ונעשו שוי� לה�הבמיתת יוס� ירדו מגדולת� שהיו מעולי� יותר מ, היו דרגות בדברש

ובמיתת כל הדור התחילו ,  משתעבדי� בה�לא היועדיי� שהיו בעיניה� נבזי� אבל עד ירדו למטה ממדרגת� 
  )אור החיי�(           .ריבוי� של ישראל שנתמלאת אר! מצרי� בה�את ראו שר אח קנאת� בבה� עקלהשתעבד 

  

  )ח' אשמות ( "אשר לא ידע את יוסף  מלך חדש על מצריםויקם"
לא ידע את "טוע� כי ו, בצורה שונה ממה שאנו מכירי� "אשר לא ידע את יוס�"מבאר את הביטוי " כלי יקר"ה

אחיו היו משתדלי� בכל עוז להאבידו ולבטל חלומותיו ולא "� הכוונה לא למד מההיסטוריה של יוס� ש"יוס�
ולא  ,"ינו יקו� לעול�קל� ודבר א,היה ע� יוס� לגדלובר  ל ית� כי רצו� הא, לה� כל נכליה� אשר נכלוהועילו

 שאמר כ� ירבה וחשב בר ל ית� הארצו� אמר פ� ירבה נגד כ  פרעה", הבי� שלא נית� להתגבר על רצו� הבורא
  ". מחשבות עליה� ולא עלתה בידו כאשר לא עלתה בידי אחי יוס�

  

   )ט' אשמות ( "עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו  אלויאמר"
מושל בי  ומי , אני מושל בכל:ה"אמר הקב" :ל"זח אמרמכה "הקבעצומי� מבני ישראל כביכול " עצו� ממנו"

� המצרי ):ק טז"מו( "שאני גוזר גזירה והצדיק מבטלה ) ג'ב כגמואל ש( "לוקי��צדיק מושל יראת א" :שנאמר .הצדיק
הבה נתחכמה : "� אמרוכל ותורותיו'  ה במצותדבקי�שה� ה זמגיע משל ישראל עיקר כח� ועוצ� יד� הבינו ש

את  שפרשו המפרשי� פי כ.כח�ר וסי' חטאי� להי שנעשה אות� רעי� ו"ע ו,'נגרו� להפרדה בינ� לבי� ה, "לו
 "אותנו"אמר  אלא " המצרי�לנווירעו "יה צרי  לומר הש ) ו'דברי� כו( " ויענונווירעו אותנו המצרי�"פסוק ה
  )כלי יקר(                      ."ויענונו"י זה ל ידוע' שהמצרי� עשו אותנו רעי� וחטאי� להלמד  ל
  

   ) יד'אשמות ( " ה קשהודוימררו את חייהם בעב" 
אומר ,  שנהלל קושי השעבוד שהו ישראל במצרי� רק מאתיי� ועשר שני� ולא ארבע מאותבג ש,�ריפבסמובא 

  מדלל" קדמא ואזלא"במוטעמי�  "וימררו את חייה�" :פסוקהשל  המקרא  שהדבר רמוז בטעמי,"חכ� צבי"ה
" קדמא ואזלא": וסימ� לדבר. נהה טר� זמבא�"אזלאו" הגאולה הקדימה�"אקדמ"לל הקושי והמרירות בגש
   . שני�  210רק מאות והיו במצרי� המתו  ארבע שני�  190שהחסירו   ,190 ימטריאבג
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  , תושבי הדרוםל, ה" בעזל"צהחיילי העלון מוקדש להצלחת 

 םנופלילרפואת כל הפצועים ולעילוי נשמת ה



 

  ) יד'אשמות (  "םינומר ובלבחה ב שבעבודה ק ייהםחוימררו את 
 ,את תאוותיו  שמניעו למלאבחומריותדהיינו  "בחומר"פע� . 'עבוד את הישלא בכדי האד�  רר את חייממיצר הרע ה

  .  העצלותאד� בתסננכ  כ, מושלמי� ומעשיו "כולו הפ  לב�"כניס בו גאווה שמראה לו שמ" בלבני�"ופע� 
  

   )ב' בשמות ("  ירחיםשלשה ותצפנהו"
 ששה חדשי� כדר  העול� וה� כלי� ב' � המתינו לסו� טוהמצרי, בחודש השישי להריו�, בשבעה באדר נולד משה

�, חדשי הלבנהלפי ללמדנו שהיו  "דשי�וח" ולא "ירחי�"לשו� הכתוב הזכיר  ו, יכלה עוד הצפינולא ועל כ� בסיו
את מספר ב חשנוכש, אחד מלאחודש חסרי� וחודשי� שני יוצא שהיו  ,בסדר של חודש חסר ואחריו חודש מלא

 התורהנתנה בו וא היו� שה ליאורמשה הושל  בו ביו� יוצא ש , נופל בששה בסיו�זהו, 58 = 29+ 30 + 29, הימי�
נתעלה בשמי� וקבל תורה מסיני וזהו שאמר דוד יו�  אותוביאור במשה  ביו� שנצטער והגיד ל  הכתוב כי, משהל
  )רבנו בחיי(              ."ביו� קראתי ותענני תרהיבני בנפשי עז" )'תהלי� קלח(
  

  ) טו'גשמות (" אליכםשלחני ... וקי אבותיכםל-א' האל בני ישראל ר מאתכה "  
   )א 'השמות (  "י ישראלקל-אמר יהוה א פרעה כה  אלויאמרו ואחר באו משה ואהרן"

? ולא הזכירו את האבות, "לוקי ישראל�א' כה אמר ה"אמרו ו, ומדוע באמירת� לפרעה שינו משה ואהר� מ� הדברי�
ורק ברחמיו הגדולי� חישב לה� ,  שמצד הדי� טר� הגיע זמנ� של בני ישראל להיגאל,האמת הלוא ידועה, אלא 

הללו "עליה� נאמר ש, זאת שלא בזכות ישראל עצמ�. והוציא� עתה,  ארבע מאות שנה מלידת יצחקס ה "הקב
, ה שיודיע משה לבני ישראל"את זאת ציווה הקב.  אבות�תרק בזכו". זרהבודה בדי עוהללו עובודה זרה עובדי ע

". אלוקי אבותיכ�' ה"לפיכ  הזכיר לו בלשו� . וא  משו� זכות אבות נגאלי� ה�, שה� עצמ� אינ� זכאי� לגאולה
כ  דברו לפניו לפי, שבני ישראל אינ� ראויי� מצד עצמ� לגאולה,  זהסודאבל לפרעה לא רצו משה ואהר� לגלות 

  )רבי ישראל מסלנט(    . הגאולה בזכות ישראל שמתו  כ  יבי� כאילו באה , "לוקי העבריי��א"או , "לוקי ישראל�א"בש� 
  

   )א' דשמות ( "  יאמינו ליויען משה ויאמר והן לא"
, ותבא שגלות מצרי� היא שורש הגלויות ה הבי�משה,  אלא?לא יאמינושבני ישראל בעורר חשד וספק ממשה דוע מ
 אפילו ידרצה משה לסלול דר  ולהבטיח שבני ישראל ייגאלו בעת.  שורש הגאולות הבאותיאגאולת מצרי� הכ� שו

יו יהאול אות� אפילו שגאותו ללכת ל' ש אפוא לשמוע כי יצווה הקיהוא ב. �נתמובאבשעה שלא יהיו חזקי� 
   )שפת אמת(                                 ". מינו לייאוה� לא "ת גבמדר

  

   ) יא'דשמות ( "אדםלמי שם פה " 
דבר מלא שומע ולא , ל ילד ב� שבע שני� שהיה חרש גמור"רבי משה מסבר� זצ, פע� הביאו לפני הרב הקדוש 

, א� תוכל לדבר כאחד האד�: "וד הרב את הילד על ספסל ושאל אותהעמי . והפצירו ברב שיבר  את הילד שיתרפא
, אהיה מוסר: "פתח הילד את פיו ואמר, לתמהו� האנשי� שהיו נוכחי� בחדר ? "מה תדבר כשתגדל ותהיה לאיש

רואי� את� איפה כי טובה לו השתיקה וכל מה : "אמר הרב לנוכחי�, א  יצא הדבר מפי הילד " ואלשי� על ישראל
   )תורת הפרשה(                              "  עושה הכל לטובה'שה

  

   ) כב'דשמות (" בני בכורי ישראל"
 אביו  עשה את,הבכור,  הואשהריהיא הוא נוטל פי שני� בירושה עד ש� הבכור ב למיוחדתות בחשיהסיבה שיש 

ת לאבי העול� בהפיצ� את האמונה בו בכוחו "ישעשו את השה� , ני ישראלבבהוא הדי� ג�  . אאבשיקרא 
   )הכממש  ח(                         ."בני בכורי" לכ� נחשבי� ובהשגחתו

  

  )ז 'השמות ( " לתת תבן לעם ללבן הלבנים כתמול שלשם הם ילכו וקששו להם תבןתאספוןלא "
לתת לה� לפרעה עדי� היה , על פניו, א נת� לה� תב�לפרעה היא מדוע בחר להכביד עליה� על ידי זה שהקושיה על 

 �הבי� שפרעה , "אמרי ישראל"הבאר מ ,אלא. נת הלבני� כדי שתהיה ג� הכבדה וג� תועלתולהגדיל את מתכותב
 וכי בזה שיחפש,  בישראלתוקומחל חיכוכי� ותורצה להרבולכ� תו של הע� ובא רק מכח אחדישראל תת לושגא

 ו ומת. "זה שלי", "אני קוששתי את התב� הזה", "� ראשו� בתביתיזכאני ", מחלוקתו לידי מריבה ו יבוא,�תבבעצמ� 
  . להו במחלוקת תתעכב הגאושיהי
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