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

 

  הגיגים מפרשת השבוע
  )ז' שמות א( " הארץ אותםותמלא"

ולא כפי , שמשמעותו היא שבני ישראל מלאו את האר� "מה�מה�מה�מה�ותמלא האר� : "לכאורה היה צרי
 לכתוב בפסוק
ומתר� שפסוק זה , "יקריקריקריקר כליכליכליכלי"כ
 מקשה ה,  בני ישראלשמשמעותו שהאר� מלאה את, "אות�אות�אות�אות� האר� ותמלא": שכתוב

היו נס וה "הקב לה�עשה ,  את תינוקות בני ישראלגושהיו המצרי� מבקשי� להרמזכיר את המדרש שאומר 
היו  
כר ואח, ולא היו מוצאי� אות�חורשי� על גב� המצרי� היו אפילו שקרקע ותו
 ה ב�נבלעיהתינוקות 
לא היתה האר� ו לאיזה מדרש  ולפי ) ז'יחזקאל טז(" רבבה כצמח השדה נתתי
" :אמר שנ�מבצבצי� ועוליהתינוקות 

הכתוב  לא אמר !מלאי� כל כ
 לכלהיות גרמה לה� היא שהאר� אכ!  ,
כ�  א,
כל רבי� כפרי� מכסה אות� לא היו 
  .שה� ממלאי� את האר� אלא האר� היתה ממלאה אות�

  

  )  יג'את שמו(" ךרדו מצרים את בני ישראל בפביויע"
        ))))ההההיאיאיאיאמדרש פלמדרש פלמדרש פלמדרש פל" (" (" (" (זירה שוהזירה שוהזירה שוהזירה שוהבגבגבגבג וחד אמר  וחד אמר  וחד אמר  וחד אמר ,,,,חד אמר בקל וחומרחד אמר בקל וחומרחד אמר בקל וחומרחד אמר בקל וחומר""""

בי! התנאי� היא באופי השעבוד שבו לוקת מחשהשמסביר  "ערו
 לנרערו
 לנרערו
 לנרערו
 לנר"ראיתי ביאור למדרש פליאה זה בש� ה
של בני ישראל  כלומר התנא טוע! שהשעבוד, "חד אמר בקל וחומר", שעבדו המצרי� את בני ישראל במצרי�

קושי השעבוד התנא השני סובר ש, "זירה שוהבגוחד אמר ", התחלה קל והל
 והחמיר במש
 הזמ!במצרי� היה ב
   .  של השעבודפו סועדותו  מתחיל,אותה הגזירה,  שוהיהה

  

  )טז' שמות א(" בת הוא וחיה  והמתן אתו ואםהואבן  האבנים אם וראיתן על... ויאמר"
הוא והמית! א� ב! " די היה לומר, " האובני�וראית! על", מה משמעות ראיה זו, הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"שואל ה

, לאא? הרי אי! לחשוד בפרעה שזה משו� רחמנות, הטע� שגזר רק על הזכרי� ולא על הנקבותמה כ!  ו?"אותו
מי זאת שהרי ,  להרוג את הזכרי�תחכ� כדי שתעלה בידו העצההרשע שפרעה ה, הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מתר� ה

ילדות כיצד לנהוג ולהעלי� את מתחכ� ואמר לכ! הל, בניהאת הרוג שתלדת עצמה למיאת האשה אשר תזמי! 
 א� ,הנולדוהציע שלפני שידעו היולדות את מי! , היולדות בה! שוירגילא העובדה שה! הורגות את הזכרי� בכדי ש

יאמרו ו ימיתוהואלא מיד לא ימתינו עד שיצא לעול� ,  על האבני� א� ב! הואילדותהמינה ראת,  היאא� בתהוא ב! 
פי לכפניו נולד כשב! , סימ! מסר לה!של "זו חרמא? ת את מי! הולד טר� הלידהדעל, לדותלמי, לה! ומני! .נולד מתש

צוה אות! להבחי!  ,יתכי ראש, החיבורו " בתוספת וא,"המית!וווו"אמר כ! ול ,מעלהפי לכפניה נולדת כשבת , מטה
ומה שציוה רק . צאתו מבט! אמוטר�  " אותווהמית!"רק אחר כ
 ו,  א� ב! הוא קוד� שיצא לעול� וית! קולולדעת

�יראו שלפעמי� ולדותיהי  כ,לא ירגישו הנשי� היולדות בדברעל הזכרי� ולא על הנקבות כוונתו היתה שבזה 
צוה עלפרעה שויתכ! ג� , הנקבותאת הזכרי� ולא ות את ולא יבחינו כי הורג, לא יחשדו במילדותולכ!  �מתקיימי

  .ילדותו במחשדזאת לא ישבאמצעות כ
 ,  נולד מתשהנולדאלא יאמרו  מי! הנולד שמת אתדיעו המילדות שלא יו
  

  ) כ' שמות ד( "ויקח משה את אשתו"
בטוח בינו כול� שמשה יז מזה אלמצרי� ואשתו את בניו ואת לכ! הכניס , לא יאמינו לושמא בני ישראל חשש משה 

אשתו את יכניס את בניו והאיש אשר מי הרי , 
 בטוח היה כל ככי א� לא,  ממצרי��להוציאשהבטיח ' בר הדב
 )מש
 חכמה(                            . ות ומסוכ! כזהדעבשל למקו� מרצו! 
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

   ) כא'אשמות (" ויעש להם בתים לקים -ויהי כי יראו המילדות את הא"
        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (בתי כהונה לויה ומלכות שקרויי� בתי�בתי כהונה לויה ומלכות שקרויי� בתי�בתי כהונה לויה ומלכות שקרויי� בתי�בתי כהונה לויה ומלכות שקרויי� בתי�""""

כ
 ? ילדותמהי המידה כנגד מידה בשכר! של המ, א� כ!, ה לשל� שכר במידה כנגד מידה"ידוע שדרכו של הקב
זכרי� ה  אתותרגוה, ו"ח, והיומל
 מצרי� פרעה אילו שמעו המילדות לומתר� שג� , קי!קי!קי!קי!ססססמהרי$ל דימהרי$ל דימהרי$ל דימהרי$ל דיההההשואל 

להתקיי� היה יכול להמשי
 ע� ישראל ו, לא היתה נגרמת בזה כליה לישראל, ומשאירות את הנקבות בחיי�
 הוולד ,שנשא בת ישראל הלכה גויפי השהרי ל, ת נישאות למיצרי�להתרבות על ידי זה שהיו הנקבות הישראליוו

כ
 ו. כי יחוסו פגו�, אלא שלכהונה ומלכות הוא אינו ראוי, ר הא�חכי הולכי� א,  לכל דבריהודיהיוצא מה� דינו כ
 של נפשהמסירות בזכות ו .ני� לויי� ומלכי� בע� ישראלכההיו יכולי� להיות ילא ש, חלילה, יכול להיווצר מצב

להעמיד המיילדות לפיכ
 זכו ,  הראויי� לכהונה ומלכותישראל  בע�סי�חוימהזכרי� נשאר החיות את המילדות ל
  . בשכר!מידה כנגד מידהוזוהי ה. בתי כהונה לויה ומלכות

  

  )ה' שמות ב( "ותשלח את אמתה ותקחה"
        ))))יייי""""רשרשרשרש ( ( ( ("""" אמתה אמות הרבה אמתה אמות הרבה אמתה אמות הרבה אמתה אמות הרבהההההשנשתרבבשנשתרבבשנשתרבבשנשתרבב, , , , את ידהאת ידהאת ידהאת ידה, , , , את אמתהאת אמתהאת אמתהאת אמתה""""

מניי! ידעה , הלא ראתה שהיא נמצאת מרחוק, שהושיטה את ידה לקחת את התיבה, ה בת פרעהומתחילה מאי סבר
אי! לפקפק ואי! לנהוג , שלגבי כל דבר מצוה אי! לעשות חשבונות, אלא מכא! ראיה? שיתרחש לה נס ותתאר
 ידה

  )וצקמקהרבי (                        .והנס ממילא יבוא, העיקר הוא הרצו! והמעשה, לפי ההגיו!
  

  )כ' שמות ב("  לו ויאכל לחםקראן"
            ))))מדרשמדרשמדרשמדרש ( ( ( ("""" לח� זכה וישבו בניו בלשכת הגזית לח� זכה וישבו בניו בלשכת הגזית לח� זכה וישבו בניו בלשכת הגזית לח� זכה וישבו בניו בלשכת הגזיתבשכר שאמר יתרו קרא! לו ויאכלבשכר שאמר יתרו קרא! לו ויאכלבשכר שאמר יתרו קרא! לו ויאכלבשכר שאמר יתרו קרא! לו ויאכל""""

שלח ", )קהלת יא("  פני המי� כי ברוב הימי� תמצאנועלשלח לחמ
 : " אומר שמדרש זה רמוז בפסוקרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

כי מ! המי� " נאמרעליו שמשה מרמז על  "י המי�על פנ", "קרא! לו ויאכל לח�"יתרו שאמר מרמז על  "לחמ

 ע� חות! לח�ויבא אהר! וכל זקני ישראל לאכל "שכתוב רומז על מה  "כי ברוב הימי� תמצאנו" )שמות ב(" משיתיהו
  )שמות יח(" משה

  

   )א' שמות ג(" רבהלקים ח-  אל הר האבאוי הצאן אחר המדבר וינהג את"
            ))))ססססווווללללאונקאונקאונקאונק ( ( ( (""""יאיאיאיאר שפר רער שפר רער שפר רער שפר רעבתבתבתבת ל ל ל לנאנאנאנאודבר ית עודבר ית עודבר ית עודבר ית ע""""

? מדוע, ולא סת� מרעה כפי שמובא בפסוק, בכלומר מרעה טו" יאשפר רע"בתרגומו הוסי%  וסנקלוארואי� כא! ש
 חייב, והבהמה ניזוקהקי� והעלה את הבהמה לראשי צש מציעא שרועה בא בכתבמס המובא פיל לפרש ענית! 

שאז טוב ו שמ! ההיה ש� מרעו� שכ! הסיבה שהרועה העלה את הבהמה היא משא� הרועה לשל� את הנזק אלא 
" לקי� חרבה&אההר ": על הפסוקל "זבחמובא ו. המבההובת ט זאת להשעשמלשל� את הנזק כי מוכח ור פטהרועה 

את עה שהעלה ו כראיג משה את הצא! להר חד הרי הוההנמתרג� כיצד  לה קשה הי!כ� או, רבכחשההר היה חד 
  )הורהתכת חנו(           . בטו למרעה שמ! ווהיינ" שפר רעיא" זה שהיההמתרג� לכ! פירש , קי�ולראשי צהבהמה 

  

  )יב' שמות ג( " כי אנוכי שלחתיךוזה לך האות"
אנוכי "עצ� העובדה ש: ה"עונה הקב? "מי אנוכי כי אל
 אל פרעה: "סוק זה הוא תשובה לשאלתו של משהפ


  )אור החיי�(.     לא הייתי שולח
ראוילו לא היית ואי, לעשות דבר זהומסוגל שאתה ראוי וסימ! ל
 אות יהיה " שלחתי
  

  )יח' שמות ג("  לקולךושמעו"
    הזההזההזההזהשבלשו! שבלשו! שבלשו! שבלשו! , , , , שכבר סימ! זה מסור ביד� מיעקב ומיוס%שכבר סימ! זה מסור ביד� מיעקב ומיוס%שכבר סימ! זה מסור ביד� מיעקב ומיוס%שכבר סימ! זה מסור ביד� מיעקב ומיוס%, , , , מכיו! שתאמר לה� לשו! זה מיד ישמעו לקול
מכיו! שתאמר לה� לשו! זה מיד ישמעו לקול
מכיו! שתאמר לה� לשו! זה מיד ישמעו לקול
מכיו! שתאמר לה� לשו! זה מיד ישמעו לקול
, , , , מאליה!מאליה!מאליה!מאליה!

        ))))יייי""""רשרשרשרש((((    """"לקי� אתכ�לקי� אתכ�לקי� אתכ�לקי� אתכ�&&&&פקוד יפקד אפקוד יפקד אפקוד יפקד אפקוד יפקד א""""יוס% אמר לה� יוס% אמר לה� יוס% אמר לה� יוס% אמר לה� , , , , """"לקי� פקוד יפקוד אתכ�לקי� פקוד יפקוד אתכ�לקי� פקוד יפקוד אתכ�לקי� פקוד יפקוד אתכ�&&&&ואואואוא""""יעקב אמר לה� יעקב אמר לה� יעקב אמר לה� יעקב אמר לה� , , , , ����נגאלינגאלינגאלינגאלי
סימ! זה מובטח לו שיאמינו לו מכיו! ש" פקד פקדתי"ה אומר למשה שכאשר יאמר לבני ישראל בלשו! "כלומר הקב

את שמע משה אולי ,  למשהיאמינוונשאלת השאלה מדוע ש. �נגאליה�  הזהשבלשו! , מסור ביד� מיעקב ומיוס%
הראשו! שיבא ויאמר לה� בלשו! הזה הוא שהיא מיוס% מיעקב ו הקבלשהיש לומר , אלא ?מסורת הזאת כמות�ה

ב! , חמא ברבי חנינא' אמר ר": ומובא במדרש.  בה�ויכזבה שלא יבא אד� "גלוי וידוע לפני הקבו, יהיה הגואל
, לא היו מאמיני� בו,  בבית אביו ובא ואמר לה� המעשי�גדל שאלו ?למה.  מבית אביומשהשתי� עשרה נתלש 

וכשהל
 , ולכ
 נתלש מבית אביו,  וקהת לעמר�לקהתפי שיוס% מסרה ללוי ולוי ל, שהיו אומרי� אביו מסר� לו
 כלומר זו היתה הסיבה )ר ה א"שמו( .") לא'דשמות ( "הע�ויאמ! " :שנאמר, לפיכ
 האמינו בו, והגיד לישראל כל הדברי�

  )!"רמב(              . שמשה גלה מבית אביו בגיל צעיר כדי שלא יאמרו שידע את הסוד
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