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

  
  הפרשההגיגים מ

  )ב' ושמות (" 'לוקים אל משה ויאמר אליו אני ה-וידבר א"
        ) ) ) ) יייי""""ששששרררר ( ( ( (""""דבר איתו משפטדבר איתו משפטדבר איתו משפטדבר איתו משפט""""    

"  לע� הזהתולמה הרע"אמרת לי ות עז שהבזה: ומר לואכ. צדקה ועמו"  משפטואת"למשה כי , לוכביכ, ודה לוה
אלא , תוממני לא פחד, לי לא החנפתא� . מנהיג� של ישראלואל� ות גולהי� אתה והגוי וכחת עצמ� כי ראוה

ק! ובת,  וטובת�� בני ישראלושלאת ש ואלא תדר, הבריא! שלא תחני! לברור לי , מסרת נפש� על ע� ישראל
   )רבי מאיר מפרמישל�(                             .בכל עתו
  

  ) כו 'ושמות (" אותםני ישראל מארץ מצרים על צבבציאו את ולהם ה' ההוא אהרן ומשה אשר אמר " 

            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" ( ללמד� ששקולי� ה� ללמד� ששקולי� ה� ללמד� ששקולי� ה� ללמד� ששקולי� ה�,,,, ולהל� הוא אומר הוא משה ואהר� ולהל� הוא אומר הוא משה ואהר� ולהל� הוא אומר הוא משה ואהר� ולהל� הוא אומר הוא משה ואהר�,,,,הוא אהר� ומשההוא אהר� ומשההוא אהר� ומשההוא אהר� ומשה""""    
הקדי� , "הוא משה ואהר�"וכשכתוב , הגדול בשני�משו� שאהרו� הוא לפני משהאת אהר� הכתוב הקדי�  �כא

פני � שהקדי� הכתוב יהושוע לביהושוע וכלב פעמיוכ� . הגדול בנבואהלפני אהרו� משו� שמשה הוא את משה 
כאשר ו,  בנבואהכלבגדול מיהושוע שזה מפני , את יהושע לכלבהכתוב הקדי� כאשר , כלב ופעמי� להיפ�
   )ייחבבנו ר(                    .  בייחוסיהושוע גדול מכלבשזה מפני , הקדי� כלב ליהושע

  

 ונתתי אותה, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם ליצחק וליעקב" 
   ) ח'ושמות ( " 'הלכם מורשה אני 

אברה� עשה עצמו אל� כשאמר , עשו עצמ� אלמי�שהאבות בזכות , �'ל'אשי תיבות אר #ורשה 'כ� מ'ותה ל'א
יצחק עשה עצמו אל� , "א ל� זרערכי ביצחק יק"לי  רת ולא השיב לו אתמול אמ, "�קח נא את בנ"ה "לו הקב

ושמרתי� בכל "ה הרי הבטחתני "א אמר לקבלו, המלא� בכ! ירכויעקב עשה עצמו אל� כשנגע  ודהיבשעת העק
   )י�רנו אפבר(                           . "אשר תל�

  

  )  ח'ושמות (" ץארהאתי אתכם אל הבו"
נו אולא מצ, " אל האר$�והבאתי אתכ": דכתיב, לוקית ליוצאי מצרי� שיכנסו לאר$#לפי הפסוק ישנה הבטחה א 

 נפלו " שנה�מב� עשרי" �יוצאי מצרישל דור הכל  בלא, ה לאר$"הקב הביא �בניהרק את אלא ,  היה�שכ
אמר שנ �וקוד, ההבטחה היתה על תנאיומתר$ שבעצ� , הקדוש" אור החיי�"זאת שואל ה,  במדבר�פגריה

וזולת זה , "והבאתי"על מנת לקיי� תנאי הוא הדבר : פירוש, "המוציא'  כי אני ה�וידעת"אמר נ "�והבאתי אתכ"
באמצע הבטחות הטובות ולא איחר ולא ' כ� כתב פרט זה של ידיעת הואשר על , אי� כא� הבטחה זו'  תנאצו ה�א

 אז "�וידעת",  לאר$ תנאי הוא הדבר�אבל פרט זה של הבאת, לומר עד כא� הוא בשבועה בלא תנאי, �הקדי
  .  וזולת זה יהיה מה שיהיה"והבאתי"
  

  )  ח'ושמות ( " 'הונתתי אותה לכם מורשה אני " 
נאמר ופע� נוספת , פע� אחת בפסוק שלפנינו בעניי� אר$ ישראל,  בלבד�ייפעמרה מופיע בתו" מורשה"הביטוי  

 �, לפי שאר$ ישראל והתורה הקדושה. " יעקבתורה צוה לנו משה מורשה קהילת: "לגבי התורה" מורשה"לשו
 �הדברי . בלתי שמירת התורה ומצוותיה, �ירושת עול, � ירושת האר$כולא תתבזה  זה � והדוקי� קשורי�שניה

אר$ ו  � אופ� שבעול�מורשה שאי� להחליפה בשוהתורה היא  .  ישראל�לע" מורשה" בבחינת �הללו הרי ה
תפקיד ו,  זה בזה� קשורי�ושני אלו הרי ה, בעול� � מקו�שאי� להחליפה בשו,  ישראל�ישראל היא מורשה לע

 �וית� לה: "בתהילי� בפסוק פורשמכו. התורהולקיי� את ר ושמלזה ע� האר$ ויחד  הוא לשמור על  ישראל �ע
  )קול יהודה(               ".  יירשו בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו�ועמל לאומיגויי� ארצות 

  

  37  מס עלון  ד"בס

        העלו� מוקדשהעלו� מוקדשהעלו� מוקדשהעלו� מוקדש
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  )ט' ושמות ( "ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבדה קשה"
ומאז הל� המצב . שנאמרו לאברה� אבינו בברית בי� הבתרי� החלו בלידת יצחק, ארבע מאות שנות הגלות, כידוע

לאחר מכ� החל השעבוד והוסי! . יעקב אבינו עבד בחר� וירד למצרי�,  ישב באר$ ישראליצחק אבינו: והחמיר
מדוע מצבנו ,  כ�'מדוע עשה ה: בני ישראל ודאי תמהו וזעקו. להכביד עד להשלכת הילדי� ליאור ושיקוע� בחומה

באו , לא עלינו, מ�התאל, מראשי הקהילה, מיד ומכובדאאד� : ל ענה על כ� במשל"המגיד מדובנא זצ  ?הול� ורע
 שני� והיא נשארה הנה בעלה נפטר לפני כמה. אמרו לו, אשת חיל היא. והציעו לו להשתד� באלמנה מבנות העיר

: בקיצור. היא לקחה סחורה בהקפה והחלה לסחור, אבל היא לא הניחה לרפיו� וליאוש להשתלט עליה, בחוסר כל
העשיר הציע לה נשואי� וחיי אושר ועושר א� כל זאת . ע� רווחי� קטני� וחובות גדולי�, העסק פעל כימי� ימימה

ראה העשיר . אר עצמאית ולא הצליחה לסגור את חובותיההגברת החליטה להיש. בתנאי שתיסגור את חובותיה
, הנישואי� נדחי� מחודש לחודש, ואינה ממהרת לחסל את עיסקה, שהאלמנה אינה יכולה לגבור על להיטות המסחר

הל� בחשאי אל כל ספקי הסחורה וגילה לה� שהאלמנה עומדת להינשא ולחסל את , והתארי� אינו נראה באופק
. ומיאנו לספק לה סחורה חדשה, מיהרו הספקי� לדרוש את המגיע לה� . יראו את כספ� בחזרהומי יודע א�, העסק

, היא חקרה ודרשה מי הפי$ את השמועה הזדונית. שהדבר היה למורת רוחה, מוב�. הל� העסק והתחסל, בעל כורחה
� אתה נוהג בי לפני א� כ: "עלתה לבית העשיר וטענה, קצפה האלמנה ורגזה .והוברר לה שהיה זה בעלה לעתיד

�שלא , הלא תביני. אל נא יחר באפ�: "ענה העשיר ואמר "?לאיזו שרירות לב אני צריכה לצפות לאחריה�, הנישואי
פעלתי לחסל , וחפ$ למהר את הנישואי�,  הואיל ואני רוצה לשאת�,ההיפ� הוא הנכו�. נהגתי כ� מחמת שרירות לב

  .  "את עסק� כדי למהר את אושר�
הואיל וקושי , ה� נגזר על ע� ישראל להיות בגלות ארבע מאות שנה וה� נגאלו לאחר מאתיי� ועשר שני�: והנמשל

�ה להקשות עליה� ולהכביד את עול השיעבוד כדי למהר "זאת משו� שפעל הקב. השיעבוד השלי� את המניי
יר רצה להתחת� ע� רוצה לגאול אותנו כמו שהעש  ה" וכ� זה בעוונותינו המרובי� הקב.ולהחיש את גאולת�

סוחרת א� תחילה עלינו לסלק את חובותינו לא להיכנס למינוס של עברות ולעשות תשובה כשלא עושי� ההאלמנה 
  )אור דניאל(                   .  משיח צידקנו אמ� ה מייסר אותנו כדי שנתעורר ונזרז את החתונה של ביאת הגואל"זאת הקב

  

  ) כח 'זמות ש(" ך ובמשארותךירנוובת.. .ועלו בביתך ובחדר משכבך"
    ,,,, נשאו קל וחומר בעצמ� מצפרדעי� נשאו קל וחומר בעצמ� מצפרדעי� נשאו קל וחומר בעצמ� מצפרדעי� נשאו קל וחומר בעצמ� מצפרדעי�???? על קדושת הש� לכבש� האש על קדושת הש� לכבש� האש על קדושת הש� לכבש� האש על קדושת הש� לכבש� האש))))עצמ�עצמ�עצמ�עצמ�(((( ועזריה שמסרו  ועזריה שמסרו  ועזריה שמסרו  ועזריה שמסרו מישאלמישאלמישאלמישאלמה ראו חנניה מה ראו חנניה מה ראו חנניה מה ראו חנניה """"

 אימתי משארות  אימתי משארות  אימתי משארות  אימתי משארות """" בבית� ובתנורי� ובמשארותי� בבית� ובתנורי� ובמשארותי� בבית� ובתנורי� ובמשארותי� בבית� ובתנורי� ובמשארותי�))))ועלוועלוועלוועלו((((ובאו ובאו ובאו ובאו """" כתיב בהו  כתיב בהו  כתיב בהו  כתיב בהו '''' ה ה ה הקדושתקדושתקדושתקדושתומה צפרדעי� שאי� מצווי� על ומה צפרדעי� שאי� מצווי� על ומה צפרדעי� שאי� מצווי� על ומה צפרדעי� שאי� מצווי� על 
        ) ) ) ) ::::חי� נגחי� נגחי� נגחי� נגפספספספס((((        """"קדושת הש� על אחת כמה וכמהקדושת הש� על אחת כמה וכמהקדושת הש� על אחת כמה וכמהקדושת הש� על אחת כמה וכמה אנו שמצווי� על  אנו שמצווי� על  אנו שמצווי� על  אנו שמצווי� על ,,,, ח� ח� ח� ח�שהתנורשהתנורשהתנורשהתנור הוי אומר בשעה  הוי אומר בשעה  הוי אומר בשעה  הוי אומר בשעה ????מצויות אצל תנורמצויות אצל תנורמצויות אצל תנורמצויות אצל תנור

עי� רד הצפ�כ� א, "ובאועלו ו"בפירוש מר למשה נאכי , שנית� להפרי� אותו בקלות חומרול קזהו הרי , ומקשי�
:  ההסבר הואלאא'? עי� שאינ� מצווי� על קדושת הרד אמרו חכמי� על הצפי�וא. צטוו מפי המקו� לעלות ולבואנ
לכי את לתו� התנור ": אבל כל צפרדע יכלה לומר לחברתה. ורי�נלבוא ולעלות בבית ובתדעי� נצטוו פרשאמנ� הצ 

חפצה כל , פרד לא היה מכוו� הצו להכנס לתו� האשנ שלכל אחת מה� ביפל ע! וא. "ואני אבוא אל הבית, הבוער
   . חומרול וזהו הק. רי�נווקפצו דוקא לתו� הת' אחת ואחת מה� לקדש את ה

  

   ) יז'חשמות (" על המים אשר ביאור ונהפכו לדם... 'הי נאת תדע כי אבז' הכה אמר " 
ולפני מכת , "בקרב האר$' הלמע� תדע כי אני "ולפני מכת ערוב נאמר , נאמר לפני מכת ד� "'הבזאת תדע כי אני "

ונות ושלושת המכות הראש' ה כי פרעה ומצרי� הכחישו מציאות ".בעבור תדע כי אי� כמוני בכל האר$"ברד כתיב 
באו להודיע כי אני . " היאלקי�#אצבע א"שג� החרטומי� אמרו , ומכת כני�, שהוא אלוה מצרי�, היו שתיי� ביאור

בקרב ' הכי אני "לכ� נאמר לפני מכת ערוב ,  שלה� היתה שג� א� יש בורא אינו משגיח בעולמוהוהכפירה השני. 'ה
והכפירה השלישית שלה� , רי� ולא בבני ישראלוהערוב והדבר והשחי� פגעו במצ. משגיח על הנעשה באר$ ,"האר$

וברד וארבה וחוש� הוכיחו לה� , "כי אי� כמוני בכל האר$"נאמר לה� , היתה שאי� הבורא יכול לשנות את הטבע
  )כלי יקר(                    . ה שולט בעולמו ועושה בו כרצונו"שהקב

  

   ) ט'ושמות ("  אני ערל שפתייםןה" 
בגלל� , שכנוע  יאמרו הבריות שבגלל היותו נוא� מצויי� ומחונ� בכחלמע� לא, לכ� היה משה רבינו ערל שפתיי�

�"דרשות הר(                   ".שכינה מדברת מתו� גרונו" אלא מפני ש,הצליח להשפיע על הע� ולתת לו תורה(  

   "ויזרע יצחק"בני ברק ומדרשת " מאיר השחר"חברת הבקשות 
  ב"קרית הרצוג ב" תורת ישראל"בית כנסת   20:15  -שירת בקשות נוסח מרוקו ערב שבת 
   ב"קרית הרצוג ב" תורת ישראל"סת בית כנ  20:30 -ש "לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו מוצ
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  "ד יצחקי"ח תפילין "גמ
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