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  הגיגים מפרשת השבוע
  )א' שמות י(" אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו'  הויאמר"

בשתי המכות הראשונות , בכל קבוצה של מכות .באו בסדר מסוי�, בבבב""""באחבאחבאחבאח שששש""""עדעדעדעד ����""""צצצצדדדד ,מכותהעשר אומר המדרש ש
, ����""""דצדצדצדצכלומר בקבוצה הראשונה ,  לפניההתראהבאה השלישית לא לפרעה ובמכה , אזהרה, באה לפניה� התראה

, בהתראההיו  דדדד""""עעעע המכות שששש""""עדעדעדעדבקבוצה השניה  . מוקדמתלא התראהבאה ל' ����והמכה , בהתראההיו  צצצצ""""דדדדהמכות 
בלא באה ' חחחחוהמכה , בהתראההיו  אאאא""""בבבב המכות בבבב""""באחבאחבאחבאחכמו כ� בקבוצה האחרונה , בלא התראהבאה ' ששששוהמכה 
 נראה שבשתי �פסוקיסתכל בנ וא�. חזור לסדר הראשו�לי דבהתראה כבאה מכת בכורות שהיא העשירית , התראה
התחיל במכת . "פרעהבא אל "אמר נ ובשניה "התיצב לפני פרעה"בראשונה אמר נ, שבאו בהתראה מוקדמת, המכות

 אי� הכני�מכת וב, "בא אל פרעה" ובמכת צפרדעי� הזכיר "ל� אל פרעה בבקר ונצבת לקראתו על שפת היאור"הד� 
במכת הערוב חזר לסדר הראשו� והזכיר ש� . "שוב אי� מתרי� אותו מי שלקה ושנה"ל "זחמכא� דרשו , ש� התראה

מכת השחי� אי� ש� , "בא אל פרעה"ובמכת הדבר הזכיר , "המימה בבקר והתיצב לפני פרעה הנה יוצא השכ�"
בא "ובמכת הארבה הזכיר , "השכ� בבקר והתיצב לפני פרעה" חזר לסדר הראשו� והזכיר ש� הברדבמכת . התראה

פע� בו תרה מהמכה והיה  לפרעה על משה היה מודיע שרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימפרש .  ש� התראהאי�מכת חש� , "אל פרעה
כשנאמר ו,  המל�היכללשיכנס המוזכר בפסוקי� הכוונה  "פרעהבא אל "כלומר , ארמונו בהר ופע� שניאחת על היאו

 הזה כסדרוטע� הדבר שהיו כל ההתראות , כוונת הכתוב שיבוא אל פרעה הנמצא ביאור "התיצב לפני פרעה"
היה פרעה . ה בה�בדברי� ובמקומות שהיה מתגאשו ילהענהוא  , בהיכלושניהיאור והתראה ההתראה אחת על 

, "ויבא אל ביתו: "והיה מתגאה בהיכלו שכתוב, )יחזקאל כט( "לי יאורי ואני עשיתיני" :שכתוביאור כעני� המתגאה על 
היכלו מ מתו� יאורו וההתראותולכ� היו , לדבריוהיה בז לדברי משה ולא שת לבו ו בו נתגאהשמר שנכנס להיכלו כלו

  .  מש� באו אליו כל המכות,ה וחטא בה� כי המקומות שנתגא,ומה� משפטו יצא
  

  )ז' שמות י("  כי אבדה מצרים תדעהטרם"
אי� הכניסו , הקדוש תמה על פרעה ועבדיו כיצד הסכימו לסבול את כל צרות והרעות בעשרת המכות" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה

�רר את ע� כל זאת ובלבד שלא לשח, עצמ� לסכנת נפשות וגרמו שכל מקניה� וצמח האדמה כמעט ואבד לחלוטי
והתמיהה גדלה יותר ע� הידיעה שבס� הכל נתבקש פרעה להוציא את בני ישראל למש� שלושה , ישראל מארצו

הקדוש שנראה שדווקא " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מסביר ה? על מה סמ� פרעה בהתעקשותו, א� כ� נשאלת השאלה. ימי� בלבד
ה "כי מזה שהקב. עתה את פרעה ועבדיוהיא זו שהט,  ימי�הלשלשלשחרר את עמו רק שאל ממנו ' שה, עובדה זו

: שישנ� שתי אפשרויותפרעה הבי� ,  למצרי� כ�אחרכוונה לשוב מתו� ישראל לחוג במדבר הוציא את בני לבקש 
הדברי� אפשרות השניה היא שוה,  אינו חפ# אלא דר� שלשת ימי�הואואמת ' דבר הפשרות הראשונה היא שהא
יד כביכול אי� כח ב שמעידזה דבר ו,  ממצרי� ללא חזרה להוציא� לחלוטי�אלא'  הדעתבערמה ואי� הדר� בבאו הו

ה "שלא כל כ� האמינו בקב, ועבדיו פרעה .ממצרי� ולכ� צרי� את הסכמת פרעהחלט אופ� מולהוציא� בה "הקב
,ו" ח,אי� בכוחושרו סבכי ', מאמר האת ערפ� ומאנו לקבל את הקשו כ� ול, נטו לצד האפשרות השניה, ובכוחו
  . לב�ת אתהקשוגר� לה� לוזה , מנסה להערי� עליה�' ראיה לכ� היא שהוה, אות� לשחרר את בני ישראל להכריח

  

  )ג' שמות יב("  שה לבית אבותאיש"
�""""הרמבהרמבהרמבהרמבלפי ���להודיע ,  ולאכול אותוטלה צוה לשחוט �לכ, מזל טלה בחדש ניס� גדולהיות שכוחו של , טע� המצוה, 

ו במצוה זהרי , לטלהשהיו המצרי� עובדי� היות , ל" ולפי חז.לא בגזרת עליו�אמצרי� מזל יצאו מהשלא בכח 
  ".  של מצרי�אלהיה�את קחו לכ� צא� ושחטו "ר מוכא נמצא הוא אלהיה�את השפיל 
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י " תפילין רשברשותינו מבחר

  )ב' שמות יב("  הזה לכם ראש חדשיםהחדש"
שני חודש כל החדשי� את  נ&ְמ ִיוממנו, חדש הראשו�כ אותו ישראל נ&ְמשִיהוא , " הזה לכ� ראש חדשי�החדש"טע� 

 החדשי�כי בכל עת שנזכיר , נס הגדוללכדי שיהיה זה זכרו� וזאת , עד תשלו� השנה בשני� עשר חדשחודש שלישי ו
ויהי בשנה השנית "ואומר , ) א'יטשמות ( "בחדש השלישי"אמר נאלא , � בתורהועל כ� אי� לחדשי� ֵ), יהיה הנס נזכר

כמו בעניי� זכירת . הלאהוכ� , ) א' כטבמדבר( "ובחדש השביעי באחד לחודש", ) יא'יבמדבר ( " השני נעלה הענ�בחדש
וכ� הלאה שני בשבת יו� אחד בשבת וכגו� יו� , שמות אלא אנו מוני� את הימי� מהשבת השבוע אי� לימי, השבת

�"רמב(                .וכל זאת בכדי לכבד ולזכור את השבת בכל ימות השבוע(  
  

  )ז' שמות יב( " על שתי המזוזות ועל המשקוףונתנו"
והגעת� אל המשקו( ואל שתי "הסדר ואמר את משה הפ� אילו ו, בפסוק מוזכרות תחילה המזוזות ואחר כ� המשקו(

 אמרה "אלי� ונשובה' השיבנו ה"לפי המדרש על הפסוק במגילת איכה " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר" מסביר ה)כב' יבשמות ( "המזוזות
שובו אלי ואשובה : " אמר לה� שלכ� הוא שנאמר"השיבנו" של� הוא ול�על שונו  רבה"כנסת ישראל לפני הקב

   )ר ה כא"איכ( )'תהלי� פה( "י ישענוקל*שובנו א: "מרשנא של� הוא ול�על שונו  אמרה לפניו רב)'זכריה ב( "'אליכ� נא� ה
 כח האי� בש ישראל משיבה  וכנסת"אליכ�אשובה "אני  �כר  תחילה ואח"שובו אלי"מר לישראל וה א"הקבכלומר 

יפורש לפי מדרש זה ". ונשובה" �כר  ואח" אלי�'ההשיבנו "תהיה המתחיל שנאמר , ה"הקב ,לשוב תחילה אלא אתה
שתי " ו) כ'תהלי� קב( " קדשוממרו�כי השקי( : "ועליו נאמרעליו� על כל ה שהוא "קבכלפי המתייחס  "המשקו("ש

 ומתחת זרועות קד�י קל* אמעונה: "נאמרשו אמהות כמהאבות והזכות ד � כנגהמשקו( האת  ות המחזיק"המזוזות
 " על שתי המזוזותונתנו: "ואמרה כבוד ליראיו "הקבחלק  � לכ,עול�ה כי האבות ה� זרועות ) כז'דברי� לג( "עול�

הסדר את הפ� משה אילו  ו,אמהות יהיו המתחילי�האבות וה לומר שהצדיקי� בני "על המשקו(" �כר תחילה ואח
  . תחילה כי אי� בנו כח להתחיל"והגעת� אל המשקו(" ראמו
  

  )  יד'יבשמות ( "לדורותיכם חקת עולם תחגוהו... ןוהיה היום הזה לכם לזכרו"
ואילו לדורות הבאי� אחריה� חג " לזיכרו�"מציי� הפסוק שלדור יוצאי מצרי� היה חג הפסח " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"לפי ה

חוקת עול� "בכל המועדי� כתוב  "אמור"בפרשת ג� , וגזירהכלומר חוק " חוקת עול�"הפסח הוא בבחינת 
שמחה גדולה וברור שיש פשוט , שחוו את צער השעבוד והגלות, ההסבר הוא שלדור יוצאי מצרי�ו, "לדורותיכ�

ג ולחגהגיו� ר� הנימוס והדמו � וכהני�� במלכיָימצ&גדול היו לגוי נעבדי� נרצעי� משיצאו ממצרי� מסבלות� ובזה 
,  בעבודת�קלא לקחו חלג� ו, שלא ראו בהצלחת�, יה�אחרש ותאול� לדור, ואלדור ההדווקא א� זה ,  הזההיו�את 

  . "לחוקת עול�" תהיה זאת "לדורותיכ�"וזהו .  האחרי�רק חוק מחוקי התורה ככל חוקי התורההיו� הזה הוא 
  

 )ה' שמות יג(" אשר נשבע לאבתיך לתת לך... ארץ הכנעני  אל'היביאך  כיוהיה "

    )יא' שמות יג("  לךונתנהארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבתיך   אל'יבאך ה והיה כי"
הראשו� שבפסוק  "יביא�"המילה . א� רואי� מספר הבדלי� הדורשי� ביאור, דומי�נראי� על פניו שני הפסוקי� 

 , מקדה, גבעו�, עי,יריחו(לפני הכניסה לאר# מלחמות  10 יהושע שנלח� של על ביאה ראשונה תרמזמד " ביוהמלא
על השבועה היות ש, "לאבותי� נשבעאשר " פסוק זהוהזכיר ב, ) מי מרו�, דבירה, חברונה, עגלונה, לכיש,לבנה

" יבא�"המילה אילו ו, )מיכה ז( "אשר נשבעת לאבותינו מימי קד�" :שאמר הנביאכפי לאבות הכניסה לאר# ניתנה 
 פסוק זה והזכיר ב,� מלחמהושהיה בו שלא תלבוא יד גליות שעתה לקבו# מזורדבר זה ד " יוההשני חסרשבפסוק 

אמר בו עוד ו. האבותתקופת אחר ל הנביאי� לנולנולנולנו שהתנבאועל היעודי� והנחמות ומרמז  " ולאבותי�ל�ל�ל�ל�כאשר נשבע "
  )רבינו בחיי(                    .כי אז תהיה לנו האר# מתנה עולמית לא תחרב עוד, "ונתנה ל�"

  

  )יט' שמות י(" מצרים נשאר ארבה אחד בכל גבול לא"
  )רבינו בחיי(                       . מצרי�ארבה מפסיד בכל גבול העד היו� אי� ותפלתו של משה במכת הארבה מאז 
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  :לרפואת כל חולי עם ישראל ובכללם
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  שירת בקשות בנוסח מרוקו -" שיר ידידות"
  ו "בני ברק בהדרכת בן חמו יוסף הי" איר השחרמ"חברת הבקשות 
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