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  הגיגים מפרשת השבוע
   )א' שמות א("  הבאים מצרימה שמות בני ישראלואלה

הקדוש " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מסביר ה? היו כבר במצרי� מזה זמ�הלוא בני ישראל " הבאי� מצרימה"מדוע אומר הכתוב 
 לו בהסכמה אחת לפרוע יחד ע� יעקב ובדומה "את יעקב", עול הגלות במצרי�את  לסבול "הבאי�"שכוונת הכתוב 

כאד� , "איש וביתו באו" ראיהוה,  חפצי� היו לבאופירושש, "הבאי�" לומר דקדקלזה , הגלותשל חוב השטר את 
היו באי� אלא , דירת� ובאי�את ידועה לא היו עוקרי� הסיבה ש� ה למצרי� לירדולא ואילו , ברמכי� עצמו לדה

שלא כמו עשו שברח , ראיה נוספת שבאו מרצו� לקיי� את גזרת הגלות. לשוב ארצה כנע�מתו� כוונה ביאת עראי 
. שניה למצרי�חזרו פע�  ו,לקבור אותוכנע� כול� לעלו מת אביה� שאחר היא ש, לשעיר כדי לברוח מגזרת הגלות

  ."איש וביתו"אחר שעלו מש� חזרו למצרי� ,  מחדש איש וביתו באו"הבאי� מצרימה את יעקב: "וכוונת הכתוב
  

  )ז' שמות א( " ויעצמו במאד מאדוירבו"
אומר ? "מאודבבבב"דוע אמר  מ"מאד מאדויעצמו "יה מספיק לומר הא� ללמדנו שבני ישראל גדלו מבחינה מספרית 

נעשו עשירי� ג� בממו� שנקרא שהכתוב מלמדנו שמעבר לגידול המספרי היה ג� גידול ברכוש ו"  יקר יקר יקר יקרכליכליכליכלי"ה
בכל "י "ומסביר רש" ד�ומא נפש� ובכל לבב� ובכל  בכלי�קל!א 'ואהבת את ה: "פי שמובא על הפסוק כ"מאוד"

� נתעצמו ממו�!באותו מאדו , שנקרא מאדממו�ממו�ממו�ממו�בבבב היינו "מאדבבבבויעצמו "וזוהי כוונת הפסוק .  בכל ממונ�!"מאוד
  .י המס יבואו לידי עוניל ידעש "וישימו עליו שרי מסי�: "כתובשו  עוני כמלידי ולפיכ� חשב פרעה להביא� "מאד"

  

  )ח' שמות א(  " במצרים אשר לא ידע את יוסף מלך חדשויקם"
        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" ())))סוטה יאסוטה יאסוטה יאסוטה יא(((( גזרותיו  גזרותיו  גזרותיו  גזרותיו שנתחדשושנתחדשושנתחדשושנתחדשוחד אמר חדש ממש וחד אמר חד אמר חדש ממש וחד אמר חד אמר חדש ממש וחד אמר חד אמר חדש ממש וחד אמר , , , , רב ושמואלרב ושמואלרב ושמואלרב ושמואל""""

 בזמ� שהיה יוס$ בבית האסורי� נולדהמל� הזה שמדובר ש, לשיטת האומר שזהו מל� חדש,  מסביריייייייירבנו בחרבנו בחרבנו בחרבנו בח
ש� בנו הזק� קרא את  המל�כי , חדשיו� שנולד בו פרעה היא , )בראשית מ(" יו� הולדת את פרעה: "וכוונת הכתוב

  .אשו� הזק� הרהמל� כי לא הכירו כלל כי הוא ב� "אשר לא ידע את יוס$"וזהו שאמר , כשמו
  

   )י' שמות א("  נתחכמה לוהבה"
חכמיו ויועציו הבינו שלמרות פחד� מבני ישראל ומשנאת� , פרעה? מה פשר ההתחכמות של פרעה אל בני ישראל

אות� אי� ה� יכולי� פשוט לקו� ולהרוג אות� בחרב כי אי� זה הוג� מבחינת השלטו� להשמיד ציבור שהגיע במצות 
לכ� הגיעו למסקנה שיצטרכו לפעול בדר� ) ??%"בג(ה התנגדות של ע�  האר% לצעד זה המל� הראשו� וג� צפוי
והתחילו בהטלת מיסי� שזהו דבר מקובל שגרי� . בכדי שלא יחושו שהכל נעשה באיבהחכמה כנגד בני ישראל 

 �ולדות עצמ� אפילו היכ� ש, הזכרי� על האבני�את  כ� צוה בסתר למילדות להרוג ואחרי. המארחמעלי� מס למל
פרעה לא רצה כלומר .  תשליכו אות� את�" היאורה תשליכוהוהילודכל הב� "ואחרי כ� צוה לכל עמו . מזהלא ידעו 

האר%  אמר לע� אאל, ליאורבחרב המל� או שישליכו אות� ו את הבני� הרגשה� ישרי הטבחי� אשר לו את לצוות 
שיביא עדי� לו  יאמרובי הילד אל המל� או אל שר העיר וא� יצעק א,  ילד יהודי ישלי� אותו ביאורהארכאשר יש
  )�"רמב(                       .  בו נקמהויעשאז ו
  

   )ח' שמות ג("  מקום הכנעניאל"
הדגיש שלא ל, " הכנענימקו�מקו�מקו�מקו�אל : "אלא אמרר בשאר כל המקומות מאפי שכ"  הכנעניאר%אר%אר%אר%אל : "הכתובלא אמר 

 הכנעני� יירשו אתאלא הפע� מדובר שבני ישראל ,  במקומ�כמו בעבר שהאבות הקדושי� גרו ביחד ע� הכנעני�
)�"רמב(                       . � וישבו במקומ� אותויכריתו
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )טז' שמות א(" אם בן הוא והמיתן אותו ואם בת היא וחיה"
? הרי אי� לחשוד בפרעה שנהג במידת הרחמי� לטובת ע� ישראל, מיתה, ג� על הבנות, ול�על כפרעה  גזרלא מדוע 
חר כי א, עלות מהאר%ללבל יוכלו  היא לגרו� לה� זההפרעה בדבר רבה טמונה בגזרה זו וכל כוונת חכמה אלא 

 )קידושי� מא(" מלמיתב ארמלו ט� דו למיתבטב : "יהיה מחסור בזכרי� ואומרת הגמרא יתרבו הנשי� ו,שיהרגו כל זכר
ומעתה , �אתישראל ע� המצריי� ויתחתנו ות נשויתחברו , )אשה מעדיפה להתפשר ולהתחת� מאשר להשאר אלמנה(

הנפשות הטמאות ויהיו ש� ע� ג� יפגמו הנפשות הקדושות בערבוב , אחדעלו מ� האר% כשיהיו לע� שיאי� מציאות 
  )אור החיי�(               . ששמרו עצמ� מ� העריותוזהו באמת אחד הגורמי� שבזכות� נגאלו בני ישראל ממצרי�  .עד עול�

  

   ) טז'אשמות (" וראיתן על האבנים"
תו וראית� או", "ראית� את האר%ו", "ראית� על האבני�ו": רהובמס" ראית�ו" המילהפיעה ו פעמי� משלוש 

, " ואי� אתה בא לידי עברההסתכל בשלשה דברי�"בפרקי אבות � מהללאל במאמרו של עקביא וה� כנגד ".  וזכרת�
 "וראית� אותו וזכרת�", "לא� אתה הול�" כנגד "וראית� את האר%", "באתדע מאי� " כנגד "ראית� על האבני�ו"

  ) שמלקה מניקלשבורג' ר(                     . "ולפני מי אתה עתיד לית� די� וחשבו�"כנגד 
  

  )י' שמות ב(" המים משיתהו  שמו משה ותאמר כי מןותקרא"
נאמר קוד� הטע� לקביעת הש� ואחר כ� , כגו� יצחק יעקב והשבטי�, בכל המקומות במקרא בו נית� ש� לאד�

נאמר קוד� יעקב ב, "ותקרא שמו יצחק"ואחר כ�  ) ו'בראשית כא( " ליכל השומע יצחק"נאמר קוד�  ביצחק, נקבע הש�
 , "ותקרא שמו ראוב�... 'כי ראה ה" בשבטי�וכ� , ) כו' כהבראשית ("ויקרא שמו יעקב"ולאחר כ�  "וידו אוחזת בעקב"
, הש�ת  אריזכהכתוב וה הקדי�בקריאת שמו של משה ואילו כא� , עוד דוגמאות ו"קרא שמו שמעו�ות... כי שמע"
אור אור אור אור "מסביר ה? מה ההבדל. "המי� משיתהו כי מ�", הש�לקביעת טע� ר כ� מובא הואח ,"משה שמו ותקרא"

ל היות רצתה להעלי� את הטע� לקביעת הש� מעי� כ, בת פרעה, הקדוש שההבדל נובע מכ� שבתיה" החיי�החיי�החיי�החיי�
את  לא פרסמה כ�ל, שהמעשה שעשתה ושעל שמו נקרא משה היה עבירה על פקודת המל� והיפ� רצו� הע� המצרי

  ". משיתהוכי מ� המי�"הוא לצד שאמרה ווהכתוב מודיע טעמה שקראתו כ� , טע�טע� הש� אלא קראתו סת� בלא 
  

   )ג כ'שמות ב(" ויזעקובודה הע בני ישראל מן ו מצרים ויאנחךוימת מל" 
קיוו , המל� חיהיה כל עוד אלא ש? "בני ישראל להיאנח מהעבודה ולזעוק רק לאחר שמת המל�" נזכרו"מדוע 

 ה כי נכזבוראוא� משמת המל� . עימ�ב ייטו, ע ממנוות גרפחו מל� ו� אחרייקוהמל� הזק� ת ושר ימכאישראל ש
  )י�'מוולוזה 'יצלארבי (        " ויזעקו.. .חונאוי" ידומ, הוו תקואבד, והו כמרע ורשוכי יותקות� 

  

  )יז-טז' שמות ג(מצרים ואומר אעלה אתכם מעני מצרים בתי אתכם ואת העשוי לכם ד פקדפק"
ה שוקל את מצב בני ישראל במאזני� מצד אחד הוא "כלומר כאשר הקב, בשתי פקידות מדבר הכתוב" תיד פקדפק"

ואת העשוי לכ� "ומצד שני .  עבודה זרהומילה ועבדהת בריאת שהפרו שידוע ישראל דהיינו מעשי בני " אתכ�"ש� 
ובמצב זה המאזניי� שקולי� ולכ� מפעיל . קושי השעבוד והצרות שמעבירי� אות� על דעת קונ�דהיינו " מצרי�ב

במאזני� מה שאני רואה לד וגינב "אעלה אתכ�"אמר שנ, מאזני השעבודאת ומכביד " נושא עו�"ה את מידת "הקב
 )מש� חכמה בש� אביו(                  . המאזני�את העוני והשעבוד בפר� מכביד , "מצרי�עני "פני מוזה 

  

   )כב' שמות ג("  בנותיכםועל בניכם על זהב ושמלות ושמתם ליף וככסי כל תה אשה משכנלהושא"
אחר וכי יש שימוש , " בנותיכ�ועל בניכ� עלושמת� ", מדוע צריכה התורה להורות לע� מה לעשות ע� השמלות

מתו� חשיבה  י�ישראלשכניה� ה� להשמלותיבחפ% לב את  שהמצריי� נתנו "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מסביר ה ? לבגדי� אלו
ילבשו אות� כדי שלבני ישראל ולכ� נתנו בגדיה� , שריבוי המוות בבית המצרי� נובע ממחלות שנדבקו בבגדי�

די בג מדבקת בהלמחשו� וש משלח לה� לחה לבני ישראל שאיבטומ ה התורה באלכ�, להמחתדבק ג� בה� הו
  .�יה� להלביש� על ילדהיכולי� המצרי� ו
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