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

  
  פרשהההגיגים מ

   ) א'ישמות ( " בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו"
        ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (    """"בא אל פרעה והתרה בובא אל פרעה והתרה בובא אל פרעה והתרה בובא אל פרעה והתרה בו""""    
שעד , :)סנהדרי� פא(לפי הגמרא , וידוע, כסרב�" מוחזק"הרי פרעה כבר ? מדוע להתרות את פרעה, ב תמה"הנצי 

כי אני הכבדתי את : "לכ  בא המש  הפסוק, ב"מסביר הנצי, אלא. מוחזקשלוש פעמי� מתרי� ואחרי כ� נחשב 
  .אי אפשר לדונו כמוחזק ,אני הוא שמכביד את לבושל פרעה אלא והיות ואי� זה סירוב עצמי " לבו

  

  )ה' שמות י( " יוכל לראות הארץולא"
ידוע שכל לא א?  ה זומה האיו� בהודע? " יוכל לראות האר!לא"מדוע מזהיר משה את פרעה שבמכת הארבה 

� אינו יכול לראות מה שהוא אוכל , גור� שתחש  האר!וי ריבויל ידעשארבה ה, ולכ� .סומי� אוכלי� ואינ� שבעי
 ולא ישבע עד שיכנס מ� השדה בשדהיאכל את כל אשר זה יגרו� ש ו,והרי הוא אוכל כסומא בארובה ולא ישבע

 �כתוב בשדות ולא מצינו ר שאאכלו את שהמכה בתיאור  נוא ומה שמצ".ומלאו בתי : "שנאמרג� אל הבתי
לפי שידע , לשו� שלא נאמרה בשאר המכות ,"וימהר פרעה לקרא למשה ולאהר�"נאמר זה כי  לבתי�שנכנסו 

 קוד� "וימהר פרעה" �כל  שא� לא ימצאו בשדות יאכלו ג� מה שבבתי� ע,אחר שהוזהר על ידי משה, פרעה
  )כלי יקר(               .  תיכ# ומיד קוד� שיכנסו לבתי�"ועתה" ". חטאתינאה שא ועת: "� אמרשיכנסו לביתו ולכ

  

  ) אכ 'שמות י( " י חשך על ארץ מצרים וימש חשךהיו"
ובמקו� שאי� אור ממילא שורר ,  העדר אור$החוש  הרגיל איננו בריאה בפני עצמה אלא הצד השלילי של האור 

 אבל החוש  של מצרי� היה בריאה .עט מ� האור דוחה הרבה ממנולפיכ  אי� כל ממש בחוש  הזה ומ. חוש 
   )ספורנו(                 .ד ששו� אור לא היה בכוחו לגרשוע $" וימש חש "מיוחדת שנבראה לאותה שעה והיה בו ממש 

  

  )כא' שמות י( " אל משה נטה ידך על השמים ויהי חושך על ארץ מצרים'ויאמר ה"
ה רצה להביא "בשעה שהקבש אומר המדרש ) כח'תהילי� קה(" חשי  ולא מרו את דברושלח חוש  וי"על הפסוק 
שלח חש  "שנאמר , חוש  על אר! מצרי� נתייע! ע� המלאכי� וכול� הסכימו למכה זו על מצרי�האת מכת 

במכת , שכידועאלא ? למה צרי  את הסכמת� .שכול� הסכימו פה אחד לזאת, "ויחשי  ולא מרו את דברו
� תאחר כ  בקשו אוו, גילו בני ישראל את כל הכס# וזהב שהיו למצריי�חוש  ה �והמצרי� נתנו , בהשאלהמה

לכ� האמינו לה� , כי אמרו א� היו רוצי� לקחת זאת היו לוקחי� בימי החוש  ולא היינו מרגישי�, לה� בחפ! לב
כס# וזהב גר� לה� זה של ריבוי  ,לצערנו, בל א.וכ  יצאו ברכוש גדול מאר! מצרי�, ונתנו לה� ככל אשר בקשו

 א� יבואו מלאכי השרת לקטרג ,כעת, �כ� וא, "וכס# הרביתי לה� וזהב עשו לבעל"שנאמר , לעשות את העגל
בזה חוש  והמכת על הסכימו בעצמ� כי ה� , ה שאי� לה� כל טענה"על בני ישראל יאמר לה� הקבהעגל בעוו� 

  )וידבר יוס#לפי (                  .  לחטא העגלגרמו, כביכול,  ה�ה"לא המרו דבריו של הקבש
  

   )וכ' שמות י(" 'כי ממנו נקח לעבוד את ה"  
            ))))::::עירובי� קעירובי� קעירובי� קעירובי� ק((((. . . . """" וגזל מנמלה ועריות מיונה דר  אר! מתרנגול וגזל מנמלה ועריות מיונה דר  אר! מתרנגול וגזל מנמלה ועריות מיונה דר  אר! מתרנגול וגזל מנמלה ועריות מיונה דר  אר! מתרנגולמחתולמחתולמחתולמחתולאילמלא לא ניתנה תורה היינו למידי� צניעות אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידי� צניעות אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידי� צניעות אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידי� צניעות """"
בינתיי� , עד בואנו שמה' בוד את השעדי� אי� אנו יודעי� במה לעהיות , כלומר, "כי ממנו נקח"פרש  מ�"מלביה
  . 'מ� הבהמות נקח לנו דר  עבודת ה, "ממנו נקח"

 ממו� לא יוציאנו רק � יש לאד�היינו אד,  אותיות ממו�$" מנומ: "ל מסביר"זצ, רפולהרב ,  הררי�רבי אברה
� לעניילית� צדקה, � טובי�מצוות ומעשיבממונו ג� אלא יעשה . צא בזה וכיו�לאכילה ושתיה ומלבושי ,
  .  ' ניקח לעבוד את ה$ ממו� $כי ממנו .  ולתמו  בישיבות�להחזיק ביד תלמידי חכמי

  

  38  מס עלון  ד"בס

        העלו� מוקדשהעלו� מוקדשהעלו� מוקדשהעלו� מוקדש

  ל"יה ז' בת גורגחביבה חיה בנימין             ל" ז בר שוריןצחק בנימיןי             ל" ז בר אסתריצחק בן חמו : נ"לע
  א"יה שליט'ג עובדיה יוסף בן גורג"צ הרה"הרשל                 א"ג מרדכי צמח אליהו בן מזל טוב שליט"הרהצ "הרשל: לרפואת

�""""יייי                                                                                    ���            שששש"""" ב ב ב ב                                חיפהחיפהחיפהחיפה                                    אאאא""""תתתת                                        
  16:53  16:41  16:53  16:36  שבתהכניסת 

  17:50  17:48  17:50  17:53  שבתהאת יצי

  18:27   18:25  18:27  18:30  רבנו תם

  

   yosbh1@gmail.com: נא שלח מייל לכתובת זו , לקבלת העלון ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני שלך

  מדרשתי " עאורלצא יו

  "ויזרע יצחק"

        """"אאאאבבבב""""    פרשתפרשתפרשתפרשת
        """"''''הדבר אשר דברהדבר אשר דברהדבר אשר דברהדבר אשר דבר " " " "::::הפטרההפטרההפטרההפטרה
  טטטט"""" תשס תשס תשס תשסטטטטשבשבשבשב' ' ' ' וווו

 



 

  )  ג'אשמות י(" גם האיש משה גדול מאד בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה ובעיני העם"
או שהוא , ותיו היפותמידותיו והנהג, או בשל חכמתו . הבריותשתי סיבות לכולות להביא את האד� לזכות לכבוד מ

�וג הראשו� של המכובדיסה, והנה. �וקונה בכ  את כבודו בעיניה,  פעולות היוצאות מגדר הטבע�עושה לפניה  
ומו בא סתחילת פר, אבל המכובד מצד שחולל נפלאות. �חכמתאת קיר הו ל�עיוד הי�כמיח מגיע מה�תחילת כבוד
 האמינו במשה בגלל הנפלאות � המצרי�המוני הע. וקספהביאור  ווזה . לקי$ אשר יחשבוהו לאד� א�מהמו� הע
 ראו את תושיתו �וה, �חכמיהשהיו , " בעיני עבדי פרעה� האיש משה גדול מאד באר! מצרי�ג"אבל , �שעשה לה
  )מש  חכמה(                            . י החכמה שהיתה בו"ע, וגדולתו

  

  )ד' שמות יא(" כחצות הלילה"
שמא יטעו אצטגניני פרעה ויאמרו שמא יטעו אצטגניני פרעה ויאמרו שמא יטעו אצטגניני פרעה ויאמרו שמא יטעו אצטגניני פרעה ויאמרו , , , , ולא אמר בחצותולא אמר בחצותולא אמר בחצותולא אמר בחצות. . . . או לפניו או לאחריואו לפניו או לאחריואו לפניו או לאחריואו לפניו או לאחריו. . . . משמע סמו  לומשמע סמו  לומשמע סמו  לומשמע סמו  לות דת דת דת דווווחצחצחצחצככככשאמר משה שאמר משה שאמר משה שאמר משה """"

            ))))יייי""""ששששרררר ( ( ( (....""""אמר בחצותאמר בחצותאמר בחצותאמר בחצות, , , , ע עתיו ורגעיוע עתיו ורגעיוע עתיו ורגעיוע עתיו ורגעיודדדדיויויויו' ' ' ' אבל האבל האבל האבל ה. . . . משה בדאי הואמשה בדאי הואמשה בדאי הואמשה בדאי הוא
באשמורה שניה "שהרי , לפי נביחות הכלבי�לדעת חצות נית� המדויק של זמ� האת  שרבי יהונת� אייבשי!מסביר     

�   ) ז'אשמות י("ולבני ישראל לא יחר! כלב לשונו":שנאמרלא נבחו אבל בלילה ההוא הכלבי� , ). גברכות( "כלבי� צועקי
  

   ) ה'שמות יא(" ...כורב ד כסאו עלעושב כור פרעה הימבצרים מ ץארבכור  בת כלמו"
, בטורק ה פועל "קבהשהיות , "בכורוהרגתי כל " כתוב ולא "ומת כל בכור" שכתוב הקדוש" �אור החיי"המעיר 

רק '  וה,על ידי שליחא "ז "ומת" אלא "והרגתי"לזה לא אמר ,  יעשו�אבל פעולת הרע יצו למשרתיו עושי דברו וה
  . שהוא על ידי שליח" והכיתי"ומזה יתגלה פירוש אומרו ,  כי המשחית ישחיתנו ומת�וזה גור, יציי� מי הוא בכור

  

     ) כ'שמות יא(" ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב" 
מצרי� השתעבדו ב� הרי וה, כלי כס# ושאר הרכוש הגדולהמצריי� ל משכניה� ולשאאת בני ישראל ' ציוה המדוע 

החיי� "י ב' רבי חיי� פלאגמבאר ,אלא ? מדוע המצרי� היו צריכי� לשל� על כ ,  א� כ "גזרת בי� הבתרי�"ב עק
�ועל כ  שלמו , ר בגזרת בי� הבתרי� ממה שנגז� שעבוד כפול ומכופלודיהישהמצרי� השתעבדו ב, "והשלו
�אבל קשה שהרי בזכות אותו שעבוד קשה יצאו ישראל כעבור מאתיי� ועשר שני� במקו� ארבע מאות . ברכוש

שבני ישראל נגאלו קוד� זמנ� בגלל , ועל כ� מתרצי� ? וא� כ� שוב אינ� זכאי� לרכוש גדול, השני� המובטחות
. וממילא זכו ברכוש הגדול בשל קושי השיעבוד. מכסת השעבוד לפני זמנהמפני שריבויי� השלי� את , סיבה אחרת

  ).  מא'תהילי� קז(" ויש� כצא� משפחות"משו� ? מדוע זכו לרכוש הגדול" וישגב אביו� מעוני:"נרמז בפסוקזה ו 
  

  )א 'שמות יב(" הזה לכם החדש   מצרים לאמרבארץ אל אהרןואל משה ' יאמר הו"
 שציווה לה� על $החדש הזה לכ� " במדרש מובא , אלא?יחדבלמשה ולאהר� , ור זה לשניה�ה דיב"הקבאומר מדוע  

מל  אינו יכול , הר שנבושמל  וכה� גדול אינ� יכולי� לשבת ולדו� בעני� עימובא  )סנהדרי� יח( ראובגמ". עיבור שנה
� הוכ, חודש אחדבזה רויח  ומתיתשנמשכורת ת� לה� על ומשו� שהוא מעוניי� בעיבור השנה משו� חיילותיו שנ

. קרלו  לא יהיה יפורי�הכ� ל ביווטבר ישאכחושש ששמפני  אינו יכול משו� שהוא אינו מעוניי� בעיבור השנה דולג
יבואו , לעבר האינו רוצ� גדול והכהלעבר השנה צה רושניה� יושבי� יחד שפיר דמי שמתו  שהמל  א� מסתבר שו

 לכ� ,דולג� כההיה מיועד להיות � ו ואהר," מל �ויהי בישורו", ה די� מל ומכיוו� שלמשה הי. מתהאמתו  כ  אל 
   )הינאמרי ב(      .  דוקא א� שניכ� יושבי� ביחד בדי�$" לכ�"א� תרצו לעבר את השנה אזי " החודש הזה"ה "אמר הקב

  

   )ז' שמות יב( " על שתי המזוזות ועל המשקוףונתנו"
    )כב' שמות יב( "שתי המזוזת המשקוף ואל והגעתם אל"

 מונהה "ה מלמעלה למטה והקב"שישראל מקלסי� להקב" ) ב'ז(שיר השירי� על י " רששו פירר דל � עהמפרשי יש
 מוסיפי� הצדיקי�ה המזוזות למשקו# לומר שהשפע עולה מלמטה כי " על כ� הקדי� הקב"קילוס� מלמטה למעלה
המשקו# למזוזות לומר שהשפע יורד את , וק כבבפס , אמנ� מפני הכבוד הקדי� משה.כח בגבורה של מעלה

   .ת" למטה כי זה דר  כבוד אל השימלמעלה
ומהבדלי , ת"והמשקו# הוא כנגד השיכנגד משה ואהר� ה� לומר ששתי המזוזות ובדר  אחרת פשר לפרש וא

,  משה ואהרו�,ה�, ובפסוק כב, לאהרו�ולמשה לק כבוד וה ח"הקב, פסוק וב, א� שבתחילהכ� גהפסוקי� נית� לומר 
  )כלי יקר(                      : ת"חלקו כבוד אל השי

  
  
  
  

  
  
  

   "ויזרע יצחק"בני ברק ומדרשת " מאיר השחר"חברת הבקשות 
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