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  הגיגים מפרשת השבוע
  )יט' שמות יג( " משה את עצמות יוסף עמוויקח"

חכ� לב חכ� לב חכ� לב חכ� לב """"    ::::תעסקו בביזה והוא נתעסק במצות שנאמרתעסקו בביזה והוא נתעסק במצות שנאמרתעסקו בביזה והוא נתעסק במצות שנאמרתעסקו בביזה והוא נתעסק במצות שנאמרהההה    ����נו שכל ישראל כולנו שכל ישראל כולנו שכל ישראל כולנו שכל ישראל כול משה רב משה רב משה רב משה רבעלעלעלעלבא וראה כמה חביבות מצות בא וראה כמה חביבות מצות בא וראה כמה חביבות מצות בא וראה כמה חביבות מצות 
            ))))....סוטה יגסוטה יגסוטה יגסוטה יג((((    """"יקח מצותיקח מצותיקח מצותיקח מצות
מילה זו ש" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"אלא אומר ה. שלכאורה נראית מיותרת "עמועמועמועמו"מדוע נוספה בפסוק המילה לתר� ל בא "מאמר חז

אינו דבק  שקני�הוא כי הממו� , לבי� קיו� המצוה של לקיחת עצמות יוס זת מצרי� יבהדגיש את ההבדל בי�  להבא
לעצמו שהאד� מסגל " מצוות ומעשי� טובי� א, אחרי מאה ועשרי� שנה "לא ירד אחריו כבודו"ע� האד� שהרי 

  ".עמועמועמועמוויקח משה את עצמות יוס  "עול� הבא לכ" נאמר ה� ב והזהבעול� ה�  דבר הדבק עמו ינ�בעול� הזה ה
  

  ) יד'ידשמות  ("ילחם לכם ואתם תחרישון' ה"
        ))))מדרשמדרשמדרשמדרש((((    � של אויביכ�� של אויביכ�� של אויביכ�� של אויביכ�דדדדלח� לכ� אלא לעול� ילח� כנגלח� לכ� אלא לעול� ילח� כנגלח� לכ� אלא לעול� ילח� כנגלח� לכ� אלא לעול� ילח� כנגלא בשעה זו בלבד ילא בשעה זו בלבד ילא בשעה זו בלבד ילא בשעה זו בלבד י

ולמה הביא עליה� את הצרה , הוציא אות� ממצרי�מדוע , ה"כלפי הקבבאו בטענה ובתשובה נצחת בני ישראל 
א" משה מבטיח לע� ,  וחייב היה להציל� מהמצרי�ה מ� הדי� ללחו� בעד�"הקבהיה צרי" טענות אלו על ? הזאת

כמו אפילו ה� יודו שה� לא בסדר , ואדרבא, 'המוצדקת כלפי היה לה� שו� טענה תשא  בשעה שלא ישראל 
סרא וזרח מל" יכמו בימי סו )ז' דניאל ט( "לנו בושת הפני�הצדקה ו' ל" ה"אשר אמר  כדניאל בעד ישראלודה שה

שאת� "בשעה ג� , "ילח� לכ�' ה" הבטיח שווזה. באויביה� של ישראלה "הקבילח� במצבי� אלו ג� , הכושי
  )מש" חכמה(                      . "ילח� לכ�' ה"ג� אז , 'שלא יהיה לכ� שו� תביעה על הכלומר , "תחרישו�

  

  )טו' שמות יד" (יסעו דבר אל בני ישראל ו  תצעק אלימה"
' מול מי יצעק בעת צרה א� לא להמי יפנה משה וללוכי , "מה תצעק אלי"ה למשה באומרו "לא ברורה טענת הקב

הלא ', אל ההרבה להתפלל תאמר שזה משו� שמשה וא� , )תהלי� קיח ה( "ה%ימ� המצר קראתי " :בוכתהרי , יוקל%א
דבר אל "למשה '  האמרמה שעוד קשה , מתפלהלאד� להרפות לא בקשתו ועדיי� הוא בצרה אל ה תכל עוד שלא נענ

אחר שיסעו להכוונה תאמר ש וא� ?יה�מאחור והי� לפננמצא רוד  הרי ה, יסעובדיוק להיכ� , "ויסעובני ישראל 
על פי הזוהר , אלא". יסעודבר אל בני ישראל ו" כ� יאמר ואחרי, "הר� את מט""קוד� היה לו לומר , שיבקע הי�
א   ,עובדי עבודה זרה) המצרי�(מה אלו "ה מדת הדי� על ישראל וטענה שאי� לה� זכות להנצל שהרי ָגְרְטהקדוש ִק

ולכ� היו צריכי� בני ישראל לזכויות כדי , ולכאורה טענה חזקה. ואי� הבדל ביניה�" ה זרהעובדי עבוד) ישראל(אלו 
פירוש אי� הדבר , "מה תצעק אלי", למשה תשובה נצחת' השר על כ� אמר א. שתגבר מדת הרחמי� על מדת הדי�

רחמי� מדת ואי� כח ב,  זאתמדת הדי� מונעתוי� יכיו� שה� אינ� ראו, נסלה� עשות ל שאני חפ� למרות,  בידיתלוי
על ידי , צד החסד והרחמי�את עצה להגביר יע� לה�  פירוש "דבר אל בני ישראל" אליו אמרלכ� ו, כנגד מדת הדי�

ובאמצעות , עשה לה� נסה י"שהקבבטחו� מתו" אמונה ו, בקע שילפני אל הי� "ויסעו",  לב�בכליתעצמו באמונה ש
, בקע הי�יעשה לה� הנס וימעשה הטוב הפירוש באמצעות , " מט"אתואתה הר� ", הרחמי�מדת  תתגבר וזאמונה 

  )אור החיי�(                . ובזה נתיישבו הכתובי� על נכו�.  להכריע לטובהוהז" גדול הבטחו� והאמונה"כי 
  

  )ה' שמות יז("  את היאור אשר הכית בוומטך"
והמטה אשר עשית בו את "או , "" לנחשוהמטה אשר נהפ"ולא אמר , "היאוראשר הכית בו את "מטה הזכיר ב
יפעל  ,במדבר, עתהאילו  ו,המי� לד�המטה את הפ" , במצרי� ,כי אז,  גדול פלאמטהלהזכיר בכדי , "האותות

  )�"רמב(            . כוופי דבר והמטהיעשה במצא שונ, צור החלמישמיא מי� וציפעולה הפוכה ו
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "תינו מבחר תפילין רשברשו

  ) יד'יזשמות (ה אמחה את זכר עמלק כתב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע כי מח
לש� , א� כ", "כתב זאת זכרו� בספר: " שנאמרבספרהלוא משה נתבקש לכתוב את הדברי� , ת היאשאלאלה הנשה

י� בש� 'מסביר רבי חיי� מוולוז?  באזני יהושע אות�להשמיעהיה משה צרי" מדוע  ,"ושי� באזני יהושע: " נאמרמה
, המספרת שיואב נלח� בעמלק והרג את כל הזכרי� בה� והשאיר את הנקבות) .אב כ"ב(הגמרא פי א על "רבו הגר

,  הזכרי� בלבד ולא הנקבות," עמלקררררָזָכָזָכָזָכָזָכתמחה את ": הסביר יואב שהרי כתוב? וכאשר שאלו דוד מדוע עשה כ"
מתנצל יואב וטוע� ,  זכרי� ונקבות," עמלקררררכֶכֶכֶֶכזֵזֵזֵֵזתמחה את "וכשדוד מסביר ליואב שהנוסח המדויק של הפסוק הוא 

" רֶכֵז" שכדי שידע, מלבד הכתיבה בספר, שמיע באזני יהושעא את הצור" לה"לפי זה מסביר הגר. שכ" למד מרבו
  . כולל הנקבות, זכרו של עמלק כלכלכלכלוהכוונה , בקמ�" רָכָז"ולא בסגול 

  בשבט 'לטוהגיגים 
  " ה עשר בובית הלל אומרים בחמש. באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי"
  ) משנה א, ראש השנה פרק א(

 ?ומדוע דווקא חמישה עשר בשבט .להלכה נקבע כדעת בית הלל שבחמישה עשר בשבט הוא ראש השנה לאיל�
יוצאי� משלב הפריחה ומתחיל לבצב� ( משו� שבחמשה עשר בשבט ירדו רוב גשמי השנה והפירות כבר חונטי�

ו בשבט ניזונו האילנות מגשמי השנה "עד ט. � הנדרשת עבור גידול�כבר קיבלו את כל כמות המי, כלומר. )הפרי
  .הקודמת ומעתה ה� ניזוני� מגשמי השנה הנוכחית ולכ� מתחילה עבור� שנה חדשה

  

  יום הולדת לאילן
לא ברור המנהג , א� כ", ו בשבט כראש השנה לאיל� ואנו מתרגמי� זאת כיו� הולדת לאיל�"המשנה מגדירה את ט

הגיוני יותר המנהג לטעת עצי� ביו� זה או להציג ? מה הקשר בי� אכילת פירות ליו� הולדת לאיל�, רותשל אכילת פי
הברכה " ואת עמלנו אלו הבני�"ההסבר הוא קשור למה שאנו אומרי� בהגדה של פסח . ע� בבית ולחגוג סביבו

כאשר ביקש לבר" את יוס  בנו כפי שמצאנו ביעקב אבינו . הגדולה שאפשר לבר" אב או א� היא בהצלחת הצאצאי�
ת אומרת  זא)טז%טו' בראשית מח(..." המלא" הגואל אותי יבר" את הנערי�... ויבר" את יוס  ויאמר"לפני מותו כתוב 

  . ברכתו של יעקב ליוס  היא שהמלא" יבר" את בניו
  

   )'יט' דברים כ(" כי האדם עץ השדה... לא תשחית את עצה... כי תקרב אל עיר"
התורה . ואפילו בזמ� מלחמה ומצור) הכוונה לעצי פרי(ורשת מהיהודי לכבד את הע� הנטוע ולא לעקרו התורה ד

. כמו שאסור להרוג אד� כ" אסור לעקור ע� פריכלומר , אוסרת איסור מוחלט להשחית עצי פרי ומשווה אותו לאד�
. פי שאמרנו שהע� דומה לאד�האד� דומה לע� ולא כ" כי האד� ע� השדה"לשו� הפסוק מראה אחרת , ולכאורה

 שע� הפרי נות� ממה שהוא יונק ,כש� שיש שני סוגי עצי� ע� פרי וע� סרק: אלא מסתתר כא� רעיו� מוסרי עמוק
ואילו ע� סרק משקיע את כל מה שהוא מקבל מהטבע לטובת עצמו ) פירות טעימי� ובריאי�(מהטבע ג� לאחרי� 

יש אנשי� הדואגי� לעצמ� ולמשפחת� בלבד ולא תורמי� לאחרי� , �כ" הוא בטבע האד, ולא נות� לאחרי� מאומה
כי "באה התורה ואומרת לנו . אוהבי� לתת מעצמ� לקהילה בפעולות חסד וצדקה/ויש אנשי� מוכני�) לקהילה(

 התור� מעצמו %לומר ל" כי האד� המועד  מבחינתה זהו אד� הדומה לע� השדה הנות� פרי " האד� ע� השדה
  .יו וכל נצר"לחבריו ולשכנ

  

 וצילו נאה ואמת המי� עוברת �ומצא איל� שפירותיו מתוקי מעשה באד� שהיה הול" במדבר והיה רעב ועי  וצמא "
ו יא� אומר ל" שיה? וכשביקש ליל" אמר איל� איל� במה אברכ", אכל מפירותיו ושתה ממימיו וישב בצילו .תחתיו

הרי ? שתהא אמת המי� עוברת תחתי". הרי ציל" נאה? " נאהשיהא ציל. �הרי פירותי" מתוקי? �פירותי" מתוקי
 ):תענית ה(. " ממ" יהיו כמות" ממ" יהיו כמות" ממ" יהיו כמות" ממ" יהיו כמות"����יהי רצו� שכל נטיעות שנוטעייהי רצו� שכל נטיעות שנוטעייהי רצו� שכל נטיעות שנוטעייהי רצו� שכל נטיעות שנוטעי, אלא. אמת המי� עוברת תחתי"
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  ו"משה טויטו בר אסתר הי            א"ג מרדכי צמח אליהו בר מזל טוב שליט"הרה
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