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  הגיגים מפרשת השבוע
ונתתי אותה , ליצחק וליעקב, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם" 

   ) ח'ושמות ( " 'הלכם מורשה אני 
ישראל זכו להכנס לאר� ישראל בזכות האבות מרמז לנו הכתוב שבני , 	'ל'אשי תיבות אר, ורשה'כ	 מ'ותה ל'א

 ולא "�קח נא את בנ" :ה"עצמו אל	 כשאמר לו הקבאת עשה אבינו אברה	 . ה"שעשו את עצמ	 אלמי	 לפני הקב
 אבינויצחקג	 ? "והעלהו לי לעולה: "והיו	 אתה אומר לי" א ל� זרערכי ביצחק יק"לי  רת  אתמול אמ:השיב לו

א אמר לו, עצמו אל	 כשנגע המלא� בכ  ירכואת עשה אבינו יעקב ,  ולא התנגדדהיעצמו אל	 בשעת העקאת עשה 
, )א' תהילי	 נו(" למנצח על יונת אל	 רחוקי	"מר הכתוב וזהו שאו. "ושמרתי� בכל אשר תל�"ה הרי הבטחתני "לקב

 )י	רנו אפבר(                . אברה	 יצחק ויעקבהאבות  ה	 "אל	", "יונתי תמתי: "עליה נאמר, אלר זו כנסת יש"תיונ"
  

   )כח' שמות ו("  אל משה' ביום דבר הויהי"
        ))))יייי""""רשרשרשרש((((    """"מחובר למקרא שלאחריומחובר למקרא שלאחריומחובר למקרא שלאחריומחובר למקרא שלאחריו""""

מדוע הפריד הכתוב ביניה	 על , א	 כ�, הפסוק שיי� למאמר שאחריו, י"לפי פירושו של רש, א	: לי	אוהמפרשי	 ש
הורות שפסוק זה בא ל" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מתר� ה? י	שמראה כאילו מדובר בשני ענייני	 שונ" אל משה לאמר' וידבר ה"ידי 

בחזיו$ י	 התנבאו איהנבכל . שהיו בכל הדורותכל שאר הנביאי	 פני נו על משה רבשל ת ינבואה ומעלתלנו את גודל 
) ו'במדבר יב("  משהעבדי במראה אליו אתודע בחלו	 אדבר בו לא כ$ 'א	 יהיה נביאכ	 ה: "העיד הכתובשו לילה כמ

 שכל המצות נצטוה ) לח'זויקרא ( "ביו	 צותו"פסוק מהל "זחהיתה ביו	 ממש כמו שלמדו של משה  נבואתוואילו 
באר� אל משה 'דבר ה" כשהיה יו	 ממש אז "ביו	ביו	ביו	ביו	ויהי " נאמר כא$ ,"כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה, $כל .עליה	 משה ביו	

היתה ביו	 וכ$ היו  משה שלשהתחלת נבואתו הכתוב ודיע לנו $ מכל התחלת נבואתו עהיא כא$ והיות ש ".מצרי	
  . ביו	  משהשלמסתמא כל הנבואות 

  

  )ג' שמות ז("  אקשה את לב פרעהואני"
שלא ישלח אתשל פרעה את לבו במכוו$ ה מקשה "א	 הקבהשאלה המפורסמת המתבקשת מהפסוק הנזכר היא ש

ה מעניש את פרעה "קבלכאורה נראה שה, כל כ� גדולותמכות ה מעניש את פרעה ב"הקב, א	 כ$, בני ישראל מדוע
פרעה בעצמו גר	 לכ� שנמנעו ממנו דרכי התשובה וזאת , ראשית:  משיב שתי תשובות לשאלה זו$$$$""""הרמבהרמבהרמבהרמב? לחינ	

א	 מתבונני	 בכתובי	 רואי	 כי , שנית. כעונש על רשעתו כנגד ע	 ישראל והצרות שגר	 לה	 על לא עוול בכפ	
 כלומר פרעה ) ז'ט,  כח'חשמות ( "ויכבד פרעה את לבו"או , ) טו'ח, כב, גי' שמות ז( "ויחזק לב פרעה: "בחצי מהמכות נאמר

גברו המכות ורק כאשר , ה" את בני ישראל לכבוד הקבלשלח' ברשעתו בעצמו הכביד את ליבו ולא הסכי	 לבקשת ה
 הרצו$ משו	לא  ומכובד המכותא� זה נבע ,  את הע	לשלחחשב ושל פרעה � לבו התרכ, לסבול אות	א יכול היה לו
כעני$ ,  יתבר� בכל האר� לבבו למע$ ספר שמואתאת רוחו ואמ� ה "קבאז הקשה הרק ו, בוראהרצו$ קיי	 את ל

המכות ה למשה עוד לפני "הקבאמר ומה ש. ) כג'יחזקאל לח( "והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גוי	 רבי	"שכתוב 
במכות , עתידאת אשר יקרה במשה את דע ה רק מיי" הקבבזה, ) כא'דשמות (" ואני אחזק את לבו ולא ישלח את הע	"

וזה , במכות הראשונות, ) יט'גשמות (" ואני ידעתי כי לא ית$ אתכ	 מל� מצרי	 להלו�: "מאמר הכתובכ, האחרונות
למע$ "לבו את אקשה אני כלומר ש, " את אותותיוהרבתיואני אקשה את לב פרעה "לכ� שבמכות האחרונות טע	 

  . ) ח'ידשמות ( "' הויחזק" :נאמרסו  יעת י	 קרבומכות האחרונות הבחמש רק כי . "ר� מצרי	רבות מופתי בא
  

  

  140 מס עלון  ד"בס

        ::::העלו$ מוקדש לעילוי נשמת העלו$ מוקדש לעילוי נשמת העלו$ מוקדש לעילוי נשמת העלו$ מוקדש לעילוי נשמת 
  ל"יה ז'         חביבה חיה בנימין בת גורג  ל" זצחק בנימין בר שוריןי        ל " זיצחק בן חמו בר אסתר

    ז"ניסן תשס' ע יא"נלב          ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב           ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
  ה.ב.צ.נ.ת

  

  ש"ב  חיפה  א"ת  ם"י  
  16:28  16:14  16:26  16:10  כניסה 

  17:28  17:25  17:27  17:26  יציאה

18:00  18:04  ת"ר

17  

17:57  18:02  

 "אראו"פרשת 

 "'כה אמר ה" :הפטרה

 א"עתש טבת 'כה

  Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת   ? שלךל"ת העלון ישירות לתיבת הדוא אלקבלמעוניין 

  מדרשתי " עאורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"יצחק בן חמו בר אסתר זש "ע

 א"טבת תשע' הע "נלב       ל" זר סימונהבבן חמו רהם אבלעילוי נשמת             

  ladaat.net/gilionot.php       alonolam.com      : הבאיםניתן להורדה באתריםהעלון 

 ע"אייר תש' ע י"נלב      ל" זיצחק אוחיון בן סולטנאלעילוי נשמת 

 ע"סיון תש' ע כה"נלב      ל"צזליהו בר מזל טוב ג מרדכי צמח א"הרה נ"לע



 

  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

   ) ט'שמות ז( " והשלך לפני פרעה יהי לתנין.. .תנו לכם מופת: וכי ידבר אלכם פרעה לאמר" 
" אותאותאותאות"דרת כמוגלפני בני ישראל  המטה ואילו השלכת. "מופתמופתמופתמופת"מוגדרת בפסוק כ לפני פרעה לנחש המטהפיכת ה

בא לאמת את גדולת " מופת"ש" ספורנוספורנוספורנוספורנו"מסביר ה? ה ההבדל מ)ל 'דשמות (" ע	הת לעיני ואתהויעש ": שנאמר
: וכעת נבי$ את ההבדל. מעיד על השליח שהוא שליח אמת" אות"המשלח כ� שנדע שראוי לשמוע בקולו ואילו 

 "מופת"דרש ממשה , "'לא ידעתי את ה"באמרו  את קיומו כחישפילו האוהמשלח בגדולת  מסופק שהיה ,פרעה
, 'ספק בגדולת ההיה לא א� אצל בני ישראל , בקולובאופ$ שיורה שראוי לשמוע , המשלחשל  תולוגדאת לאמת 

דבר יכול לשמש לשתי עוד לומדי	 מכא$ שאותו ה ."אות"נדרש רק כ$ ול' של הא שליח וא	 אכ$ משה ההספק היה ה
  . "תוא"הוא  אחר לו "מופת"לאחד הוא , מטרות

  

  )כז' שמות ז("  בצפרדעים כל גבולךאתהנה אנכי נוגף "
שהמכות היו מודיעות ל "למדו חזכא$ מו, ח	בני גבול בולא הכתוב מדגיש שהצפרדעי	 יתפרסו בכל גבולות מצרי	 

בני , הכושיי	, מצרי	י$ בני ח	 ובשהיתה מחלוקת גבולות בי$ במדרש פי שמובא וכ.  וגבולותיהתחומי האר�את 
כיו$ שבאו הצפרדעי	 , טענו ששטח זה הוא בתחומ	המצרי	 אילו וטענו על שטח מסוי	 שהוא שיי� לה	 , ח	
מצרי	 וברר ששטח זה אינו שיי� לצפרדעי	 השרצו בו הלא היות וכל שטח ש, $ בני ח	 ובי$ המצרי	 שלו	 ביהעשנ

  )רבנו בחיי(  . של אחרי	גבול	 לא בול� בלבד וג, כלומר, "את כל גבול�"הרי נאמר אצל הצפרדעי	 שאלא לבני ח	 
  

  )ד' שמות ח(" ' אל ההעתירו"
" אור החיי	אור החיי	אור החיי	אור החיי	"מקשה ה". ויסר הצפרדעי	' העתירו אל ה: "במכת הצפרדעי	 קורא פרעה למשה ולאהרו$ ומבקש

 ויפ$ פרעה אל ביתו ולא שת לבו ג	: "מדוע מתרגש פרעה ממכת הצפרדעי	 יותר ממכת הד	 שבה נאמר, הקדוש
מלמד אותנו , לאא? שג	 ה	 מסוגלי	 לעשות זאתהראוהו חרטומיו  הלא ג	 במכת הצפרדעי	 )כג' שמות ז(" לזאת

וטוע$ שפרעה היה מתפעל רק ממכות שבה	 , הקדוש יסוד שעובר כחוט שני לאור� כל עשר המכות" אור החיי	אור החיי	אור החיי	אור החיי	"ה
והיה ממתי$ לא היה מתפעל ש מיתה א� ממכות שלא היה בה$ חש ,קרא למשה להתפלל בעדוהיה חשש מיתה ובה$ 
מי	 לצמאו מצאו לו כי , ה בה סכנת מותתלא הי % מכת ד	ב. אנו רואי	 זאת בכל עשר המכות. עד שיסתלקו מאליה$

, שיתאר: תופעותי ת שההיו ב % מכת צפרדעב. ממנהרגש התלא כ$ ל, היה קונה מישראלשאו , סביבות היאורב
מכה , ) כט'זשמות ("  יעלו הצפרדעי	עבדי�ובכה ובעמ� ובכל " :בוכתכמעיה	  שהיו נכנסי	 בתושני, הרעשת הקול

מתו� בני כלומר , "ויסר הצפרדעי	 ממני"אמר פרעה למשה שזה ו, אד	 בטוח בחייוהת הנפש ואי$ ה אליזו מבהכ
 אצבע היא כי"מרות שהבי$ ול, צפרדעי	מו בסכנת מות כ� לא היתה בה אהיה צער הגו  	  אמנ% מכת כיני	ב. מעיו

אימת  % מכת ערובב".  פרעהויחזק לב"א  על פי כ$ , אינ	 יכולי	 לעשות כ$שהעידו החרטומי	 ג	  ו" היאלקי	%א
אנכי ... לכו זבחו"ואמר  משה ואהרו$ ותיכ  שלח אחרי, לוהו ויירא עד מאודיבהה' הו על ידי שלחנבהמות שה

הג	 כי שלח וראה מקנה ישראל ולא , לבדבבמקנה ת שפגעה  היו% מכת דברב. )כא' שמות ח(" העתירו בעדי... אשלח
תכבד פרעה הג	 ו, ת נפשות סכנהלצד שלא היה ב % מכת שחי$ב. מת אחד א  על פי כ$ לא שת לבו לבקש רחמי	

,  אלא כי היה השחי$ בחרטומי	 ובכל מצרי	אמרולא , במכה זו ממה שלא הזכיר הכתוב בפירוש כי ג	 בו היה שחי$
עליה	 אימתה "נפלה עד ש, נת$ קולות ואש מ$ השמי	ה " הקב% מכת ברדב.  ממשה להתפלל בעדולא בקשכ$ ל

". 'העתירו אל ה... הצדיק' ה: "אמרזה  ופחדמגודל ו, ועמורהכמהפכת סדו	 ה "הקבשיעשה לה	 וחששו  "ופחד
" י רק את המות הזהויסר מעל" :דכתיבשחש מות היראת ותו נובעת מתרגששהפיו  פרעה מודה במו % מכת הארבהב
ראשוני	 היה מדליק הימי	 שלושת הואולי כי ב, בקש ממשה להתפללפרעה לא ראינו ש % מכת חוש�ב. ) יז'ישמות (

לא קמו איש "וחשי עד ש שהיה חוש� מהאחרוני	ימי	 שלשת הוב, החוש�י	 להאיר את גדול	 עששיות ופנסי
אפילה תיכ  האחר ששלמו שבעת ימי לו,  מתחתיואישו לקרא למשה כי לא קמאפשרות מציאות ב לא היה "מתחתיו

ולצד שכבר פסקה המכה לא , זאת קבל לאאבל משה , שיחזרו לו חוי משה ואמר לו שילכו אלא שיבטלומיד שלח א
 �  .  בעדו להתפללמשהלומר לפרעה הוצר

  

  )כ' טשמות ( "העבדי פרעמ' ההירא את דבר "
ואת כל אשר ל� ועתה שלח העז את מקנ� "ועבדיו לפני מכת הברד מזהיר את פרעה משה מבאר ש" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה

שלח את פרעה אילו ו. כלומר ממלי� לאנשי	 שיכניסו את המקנה מהשדה כדי שלא ימותו במכת הברד" בשדה
: וזוהי כוונת הפסוק. י שלא להאמי$ למשהדכ, ה אל הבתי	דאשר בשלכנוס את מקנהו 	 דאא  שלא יניחו לעבדיו 
הניס את ", י פרעהדברו יותר ממה שהיה ירא מעבדוהיה ירא מ' בר הדשהיה מאמי$ ב, "'הא את דבר היר"המצרי 

	 היתרו$ כמו "משהיא " עבדיממממ"שבמילה 	 "ממהאות " מש� חכמה"דבר זה לומד ה. "עבדיו ואת מקנהו אל הבתי	
 ."' מפני הטר	 תיראו$כי ידעתי י� דאתה ועב"לפרעה ולכ$ אמר משה . )'קהלת ז( "שמ$ טובממממטוב ש	 : "בפסוק
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  ו"ה אשר בן חמו בר מרצדס הי"ה: לרפואת כל חולי עם ישראל ובכללם


