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

 

    הגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבוע
 )יז' שמות יג( " פרעה את העם בשלחויהי"

לשו� של צער הלוא יציאת ישראל ממצרי� הוא , ל"לפי חז, שהיא" ויהי"הבי� מדוע מתחיל הפסוק במילה צרי� ל
? מדוע. ה"ולא הקב, ע שפרעה הוא זה שהוציא את בני ישראל מארצולפי לשו� הכתוב משמ, בנוס�, אירוע משמח

, "ע�"ישראל בש� הכתוב את כנה מכל מקו� שהקדוש לפי מה שמובא בזוהר הקדוש שב" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מסביר ה
שהרי , "בני ישראל"בש� ולפעמי� מזכיר� , "הע�"שמ� את  מזכיר לפעמי�אנו רואי� ש כ� ול, ערב רבכוונתו אל ה

ל "זח ואמרו .אינ� אותו הדבר "בני ישראל"ו "הע�"שהרי זה מראה , "בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראלוחמושי� עלו " כ� כתוב מיד אחרי
י הסיבה הוז, "לנועשה קו� "ה� אמרו , "נתנה ראש"ה� אמרו , השחתת ישראל במדברהיו הסיבה ל, הערב רב, שה�

לא ופרעה על ידי  ולחו רב ששערבכלומר ה "בשלח פרעה את הע�"לומר ש ,"ויהי", שפתח הכתוב בלשו� צער
 .במדברצער גדול לשונאיה� של ישראל  וגרמה�  ,הוציא�ה "קבה

 

 )יח' שמות יג("  מארץ מצרים עלו בני ישראלוחמשים"
 שאי� ישראל כשאר יפל ע� וא, יצאו ממצרי� חלוצי� כאנשי צבא היוצאי� למלחמההכתוב הוא שבני ישראל פשט 

דר� התורה לצוות , בכל זאת, ה הוא הנלח� לה�" אלא הקבכנגד האויבי� כלי נשק לח� ע� שצריכי� לההעמי�
שי� " :ה ליהושע"וכ� מצינו שאמר הקב. ה"על ידי הקב הנסאחרי כ� יפעל רק  ו,שיתנהג אד� במקצת בדר� הטבע

רצו� בכל זאת  ,לאורביצטרכו ולא נסי� ונפלאות  במדומלכבר היה ע� למרות שה, )יהושע ח(" ל� אורב לעיר מאחריה
סוס : "ל� וכ� אמר שלמה המ.אד� כל מה שבידו לעשות בדר� הטבע והשאר יניח בידי שמי�השיעשה הוא התורה 

כלומר חייבי� בני אד� להשמר בנפשותיה� ולהכי� סוסי� וכלי , )משלי כא( "התשועה'  ולה,מוכ� ליו� מלחמה
 )רבנו בחיי(       . יתבר�היא מאיתו ה יושיע כי התשועה "והקב ,מלחמה

 

 )יח' שמות טו( "ברכבו ובפרשיו בים  כי בא סוס פרעה, ימלוך לעולם ועד'ה"
תהיה ' כלומר שמלכות ה, " ימלו� לעול� ועד'ה"בפסוק ואומר שזה ש" כיכיכיכי"מבאר את מציאות המילה " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה

פרעה היה חולק על מלכות שהיות שוהכוונה היא , "ברכבו ובפרשיו בי� בא סוס פרעה"נובע מזה ש, לעול� ועד
יקומו בני� סוררי� הבאי� דורות בשג� היה חשש ה עושה שפטי� בפרעה " לא היה הקבאילו ,"'מי ה"די ואמר $ש

 ' יתו שוב לא יהיה שו� חולק ומערער על מלכות"משפט כתוב"שנעשה בפרעה � כעת  א',יתמלכותו את ויכחישו 
מורא על ראש� יעלה אז  ו"כי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בי�"ול�  כי יראו כל הע" ועדלעול� ימלו� 'ה"אז ו

 .  כלפי מעלהדברי�להטיח 
  

 )ט' זטשמות ( "' לפני הי ישראל קרבונ״ויאמר משה אל אהרן אמר אל כל עדת ב
" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מסביר ה? משה בעצמופנה אליה� לא ברור מדוע שולח משה את אהרו� לדבר אל בני ישראל ולא 

, מיד כאשר דבר אהרו� אל הע�היה ' בור של הדיוה, 'ר ע� הובקראת הדילמשה עסוק בהכנות היה  השעה שבאותה
ל שמעלתו של משה היתה "מנ� אמרו חזא. 'פנאי להתכונ� לקראת דבר הלא היה לו ואילו דבר משה בעצמו אל הע� 

עד שאמרו , )ח' במדבר ט(" 'הבר דו ואשמעה מה ידעמ "אמרנכמו שאליו ' ות לפני דבר הלא היה צרי� להכנשהוא 
סביר כבר הא�  ,)סנהדרי�( "השכינה שכ� מובטח שכל זמ� שהיה רוצה היה מדבר ע� אשה ילוד אשרי": ל"חזעליו 
אבל לפני מת� , ' הד לכבודהיה מזומ� תמיומ� האשה משה רש פכאשר רק אחרי מת� תורה  שמדובר היה ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב

 .לוקי�$ ולכ� שלח את אהרו� להכי� את הע� לקראת הא'תורה כ� צרי� היה משה להתכונ� לקראת דבר ה
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 "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

 )לא' שמות יד(" במצרים' אשר עשה ה להוירא ישראל את היד הגדו"
ג� הלל לולהודות בה ועליו להכיר ט,  עמוהעששעל הטובות ' להודות לההאד� בא שכאשר אנו לומדי� מפסוק זה 
ה על הנס ובתו� כ� "לקבו להודות רצ, שעברו ביבשה בתו� הי�לאחר הנס , ישראלבני ,  שנעשו בעברעל הנסי�

חל תהלי� ממנו הששנעשה החל מהנס הראשו� ה על כל הניסי� שנעשו לה� במצרי� "י� ומשבחי� את הקבמוד
ותשלח את : "ל על הפסוק" מאמר חזידועש. ית משה רבינו מהיאור על ידי בתיה בת פרעהימש וזהו הנס של הגאולה
דה והתארכה עד השתרבבה י ,שבה היה משהכאשר שלחה בתיה את זרועה לעבר התבה  ש)ה' בשמות ( "אמתה

בני ישראל התבוננו " וירא ישראל את היד הגדולה": שנאמרמה וזהו .  כמה אמות שהיתה רחוקהשהגיעה לתבה
אשר עשה ", מאזבמצרי� לה� ואת כל הנסי� שנעשו ,  שהתארכהשל בתיה בת פרעהאת הנס שקרה לזרועה וזכרו 

אנו מודי� " נשמת כל חי"תפלת ב: יסוד זה אנו רואי� בעוד מספר מקומות. ואמרו שירה על הכל, "במצרי�' ה
אנו ר שאכ, בברכת המזו� ג� ".מלפני� ממצרי� גאלתנו", ה על הניסי� שגמל עלינו ומזכירי� ג� ניסי� קודמי�"לקב

על שהנחלת לאבותינו אר% חמדה טובה "ג� אנו ומודי� מוסיפי� , נוליהאכהמזו� שעל ה "באי� להודות לקב
 ) חי�וסעוד י(                      " ועל שהוצאתנו מאר% מצרי�..ורחבה

 

 )ח' טושמות (" נערמו מיםוברוח אפיך "
וברוח אפי� "וכ� " בזעת אפי� תאכל לח�", ד"בכתיב מלא ע� יו" אפי�"את המילה פעמיי� מוצאי� אנו בתורה 

 ) תולדות אד�(              " קשי� מזונותיו של האד� כקריעת י� סו�"ל "ומכא� רמז למאמר חז". נערמו מי�

    בטבטבטבטבשבשבשבש' ' ' ' הגיגים לטוהגיגים לטוהגיגים לטוהגיגים לטו
  מצות עשה מדאורייתא-אכילת פירות 

. ומעניי� לדעת שמפורש בתורה שזו מצוה לאכול מפירות האר%, להרבות באכילת פירותבשבט ' טונוהגי� ב, כידוע
, )טז' בראשית ב(" לוקי� על האד� לאמר מכל ע% הג� אכל תאכל$א' ויצו ה",  לאחר יצירת האד�,תורהכתוב בשהרי 

 $ ומפרש הזוהר לעובדה)טו' בראשית ב(" ויניחהו בג� עד� לעובדה ולשומרה"על הפסוק . ידבר זה נאמר בלשו� ציוו
מצוות  ו"עשה"היכ� מצאנו אצל האד� הראשו� מצוות כי ו, "לא תעשה" אלו מצוות $ולשומרה, "עשה"אלו מצוות 

מצות הי זו ,"מכל ע% הג� תאכל ":נצטווה שני ציווי�הראשו� האד� , אלא? הרי לא נתנה התורה עדיי�, "לא תעשה"
תוכ� כל , התורהכלומר כל , "לא תעשה"מצות זוהי  )יז' בראשית ב(" ומע% הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו", "עשה"

יש דעה שהריבוי באכילת , ואכ�. של האד� הראשו� התבטא באכילה או אי אכילה של פירות, דתיי�,  הרוחניי�וחיי
 .   אסורהפרי ה מהטא באכיל בשבט נועד לתק� את חטאו של האד� הראשו� שח'והפירות בט

 

 סימני הגאולהמ -נטיעה 
 ראו לומר קיבו% גליות לאחר ברכת השני� ומה" אומרת לגבי סדר הברכות בתפילת שמונה עשרה :)מגילה יז(הגמרא 
 רואי� מכא� שסימ� )ח' יחזקאל לו(" ופריכ� תשאו לעמי כי קרוב לבוא, ואת� הרי ישראל ענפיכ� תתנו ":דכתיב

 . עצי� באר% ישראלילת הגאולה מתבטא בנתינת פירות על מובהק לתח
 

 חשיבות הנטיעה
כ "נטע את הנטיעה ואח, א� היתה הנטיעה בתו� יד� ויאמרו ל� הרי משיח בא) רב� יוחנ� ב� זכאי(הוא היה אומר "

 )לא אבות דרבי נת�(". צא והקבילו
בעת שייעורו ישראל , ידה להתחדש בסו� הגלותבדברי� קצרי� אלה מציג לנו רב� יוחנ� ב� זכאי את הבעיה העת

הנה המשיח , כשמפעל התחייה יהיה בעיצומו תוצב בפנינו השאלה החמורה, "הנטיעה בתו� יד�"כאשר . לתחייה
אורו , הרי לנו משיח? במעשי� פעוטי� וחומריי�, בגאולת קרקע, בעבודת אדמה, מגיע מה לנו בקטנ&ת זו שבחולי�

, התגובה הספונטנית עלולה להיות זריקת הנטיעה וביטולה ?לאה מי ראה כזאת מי שמע כאלהרוחניות נפ, של עול�
נטע "בוא ו, עונה לעומת� רב� יוחנ� ב� זכאי. מול המשיח, וזלזול במעשי� החומריי� הפעוטי� המתגמדי� כביכול

בה ה� משלימי� את הנטיעה ויישוב אר% ישראל אינ� ניגוד למשיח אדר, "את הנטיעה ואחר כ� צאו והקבילו
 . החיזיו� ומכשירי� את הדר� אליו

 

 ארץ זבת חלב ודבש
ראה עזי� שרעו תחת , רמי בר יחזקאל נזדמ� לבני ברק: מובא בגמרא" אר% זבת חלב ודבש"ציור מעשי לביטוי 

 :) קיאכתובות( ".זבת חלב ודבש"הרי : אמר. נט� הדבש מ� התאנה והחלב ניגר מ� העזי� ונתערבבו זה בזה. תאנה
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