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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ח' שמות א( " מלך חדש על מצריםויקם"

?" מל� חדש על מצרי�וימלו�"הרי לכאורה היה על הכתוב לומר , "ויק�ויק�ויק�ויק�", לשו קימהמדוע משתמש הכתוב ב
ו להרע לו כמעל מנת ק� על רעהו ששהו מיהוא במשמעות של  קימהלשו בשפה העברית ש" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מתר� ה

"  איש על רעהו ורצחו נפשיקו�כי כאשר : "בוכתכמו כ  ו) ח'בראשית ד(" ויק� קי על הבל אחיו ויהרגהו: "כתובש
נגד רצו דברי� שה� תחבולות לעשות לישראל ניסה על ידי התחכמות וזה הערי� המל� ה, פרעה  כ� ) כו'דברי� כב(

ה ולהרע "מול הקברצה להתחכ� בכל זאת , פרי� ורבי� שלא כדר� העול�וה� עמ� ' הכי ולמרות שראה , ל"הא
הטר� תדע כי אבדה : "ה העניש אותו ויחד אתו את כל עמו עד שאמרו לו חרטומיו" דבר שגר� לכ� שהקב,לישראל
 על המצרי�אהביו עליה� ק�ק�ק�ק�דומה כאילו הוא ו, כ� יוצא שמי שהרע למצרי� היה פרעהמתו� . ) ז'שמות י(" מצרי�

  ". ויק� מל� חדש על מצרי�"לכ משתמש כתוב בלשו , �כל המכות ההאת 
  

  )ט' שמות א(" רב ועצום ממנו עמו הנה עם בני ישראל ויאמר אל"
זה שבני ישראל גדלי� , "רב ועצו� ע� בני ישראלהנה ", הקדוש מבאר שכוונת פרעה לומר לעמו" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה

,  חייבי� את גודל� וריבויי� למצרי�בישראלשבני להודיע היא  בזה תווכוונ, מאיתנו, "ממנו"כל זה הוא , ומתרבי�
שיכולה להגיע אליו מעמו או מכל מי שיראה בעתיד כיצד הוא מעביד טענה פרעה מקדי� ומתר� בדברי� אלו את ה

ולהעביד אותו , המהי הסמכות המוסרית לקחת ע� השוכ בקרב� בשלו� ובשלו: "את ע� ישראל בפר� ויטע כלפיו
ות  בשנ�כי אנו החיינו אות" משלנו הוא "� ובשר� עצמ"הנה ע� בני ישראל: "אמרכ הקדי� פרעה ול? "בפר�

בזכות טענה  ו. לגור באר�ובאה� בשבעי� נפש בס� הכל כי , איתנוממאז ועד היו� ג� הוא  ותרבהשוכל מה , רעבה
  . ר�זו התחכ� פרעה והתעלל בע� ישראל והעביד אות� בפ

  

  )כא' שמות א( " להם בתיםויעש יםקל-הא יראו המילדת את  כיויהי"
את ת ויראאשר ה י� יותר מקל"את האיראות לדות יהמיהבי פרעה שכאשר  מבאר שפשט הפסוק הוא שרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

 בדר� אחרת על מנתטהוא החליט לנקו, במקו� להרוג אות� הזכרי�היו מחיות את וזאת לאחר שראה שה  ,המל�
מצרי אחד בי שני בתי� של ישראל כדי של  העמיד בית ,"ויעש לה� בתי�", לגלות את הילדי� שנולדי� לישראל

  . ה�הנולדי� ל להסתיר הילדי� יוכלושלא ו וישגיחו עליה� כ� ישמרש
  

  )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""""

הושיטה דוע מ, א� לא ידעהו?  וכי ידעה בת פרעה שיתרחש לה נס והיד שלה תתאר�::::בי מנח� מנדל מקוצקבי מנח� מנדל מקוצקבי מנח� מנדל מקוצקבי מנח� מנדל מקוצקררררשואל 
בנוגע ש, בי מקוצקבי מקוצקבי מקוצקבי מקוצקררררההההמכא לומד אלא ? ה מטווח ידהרחוקהתיבה יותר ה שתראהיא הלא , את ידה לקחת את התיבה

 . הנסאז יגיע הרצו והמעשה ו לפי צרי� לפעול, גיויההבדר� השכל ו י�הגונ אל, חשבונות עושי� אללדבר מצוה 
  

  )יא 'בשמות (" ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלֹתם"
רק במילי ' שאי אפשרות לקרב אנשי� לעבודת ה מדרכו של משה רבנו מדול, צ"הראשל, רבי שלמה משה עמאררבי שלמה משה עמאררבי שלמה משה עמאררבי שלמה משה עמאר

,  משה רבנופי שנהגכ, מ� בצרת�דאגת� ולהיות עבולדאוג , וחייבי� תחילה לראות בסבלות�, דשמיא בלבד
שנת עיניו ולבו "י " רשפירשכפי שו. "וירא בסבלות�, ויצא אל אחיו", הבי שצרי� לחשוב על הע�דרכו בתחילת ש

  . "להיות מיצר עליה�
  

  198 מס עלון  ד"בס

        ::::וי נשמת וי נשמת וי נשמת וי נשמת  לעיל לעיל לעיל לעיליוסדיוסדיוסדיוסדהעלו מהעלו מהעלו מהעלו מ
  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
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  ) טו'אשמות ( " מצרים למילדות העבריות אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועהךויאמר מל"
כל ש, שפרעה ידע" בני יששכרבני יששכרבני יששכרבני יששכר"אומר ה? מדוע שונה שמ� לשפרה ופועה, א� כ�,  ומרי�דוע שהמיילדות היו יוכבדי

להמית , זוהאכזרית הכלל לבוא אליה בהצעה  לא יוכל, %יוכבד% ו%מרי�%: עבריי� לדות נקראו בשמותיזמ שהמי
 קראו שא� ימתו� הבנה ,ל%שפרה% ו%פועה% תחילה לשנות את שמותיהבלפיכ� ציוה עליה . את ילדי ישראל

.  מסוגלות לרצוח את ילדי ישראלנהייהתעד ש, מהות ואופיי רוח וישנה את בשמות מצריי� ישפיע הדבר על הל�
טמיעת הש� . כל עצמו של האד� הוא הש�ללמדנו ש. "ב הוא והמית אותו א�":  השנייויוורק אז נת לה� את הצ

   .הרוח והאופי משפיעה מאוד על טמיעה פנימית של
  

   )בי-יא' שמות ב(" חולבוירא כי אין איש ויטמנהו ... רי מאחיובוירא איש מצרי מכה איש ע"
        ) ) ) ) מדרש פליאהמדרש פליאהמדרש פליאהמדרש פליאה ( ( ( (%אמר הקב%ה למשה אתמול הרגת את המצרי ועכשיו אתה רוצה להיכנס לאר�%%אמר הקב%ה למשה אתמול הרגת את המצרי ועכשיו אתה רוצה להיכנס לאר�%%אמר הקב%ה למשה אתמול הרגת את המצרי ועכשיו אתה רוצה להיכנס לאר�%%אמר הקב%ה למשה אתמול הרגת את המצרי ועכשיו אתה רוצה להיכנס לאר�%

היא   לאר� ישראלסה לא נכנשמשאומר שהסיבה שעל פי המדרש מדרש פליאה זה  ישי�ישי�ישי�ישי�בבבבי יהונת אייי יהונת אייי יהונת אייי יהונת אייבבבבררררר באמ
על ו, משה היה כהשהרי , תירו� על זההיה  לכאורה למשה�  א, בשליחות הקב%ה למצרי�משו� שסירב ללכת

 טענהש אאל. אסור לו להיטמא למת אפילו לגויומשה סבר ש, ) ל'יבשמות (" אי בית אשר אי ש� מת: "המצרי� נאמר
ה הרג את שמבזה ש ו,:)ברכות לב( הנפש לא ישא את כפיו% %כה שהרג אתלפי הדי הרי ש ,זאת של משה אינה טענה

ולכ , מכהונהול אתה ס%אתמול הרגת את המצרי% וא� כ פ: פליאהה  כוונת מדרשיהווז.  הוא נפסל מכהונההמצרי
 אינ� ראוי, שהרגת את המצרי בזה הריש, אתה כהזה משו� שבשליחות הקב%ה שללכת ירבת לפיו סתירו� נפר� ה

  ? לאר�ס יכנהלהיות כה ואי� אתה רוצה ליותר 
  

  ) יז'בשמות (" ויושעןם משה יקשום ויגרים ורע הובאיו"
בפע�  .להציל עשוק מיד עושקונחל� הפע� השלישית שמשה רבנו  זוש" צרור המור"ב, בעבעבעבעססססרבי אברה� רבי אברה� רבי אברה� רבי אברה� מבאר 

, ובפע� הזאת, עבריי� שני אנשי�י התערב בריב שבובפע� השניה , שהכהו המצרייד ד מאחיו מחהציל אהראשונה 
 הראה משה שהוא ראוי להיותבזה , בשלש פעמי� יש כבר חזקהו. עמו יעשוק שלא מבנמשה הציל  ,הפע� השלישית

  . ישראלנאמ לרועה מנהיג ו
  

    )ב' שמות ג(" אליו בלבת אש'  מלאך הוירא"
כי סר לראות '  הוירא" :אמרילו בהמש� נוא, " אליו' מלא� הוירא: "בתחילה נאמר בפסוק שמלא� נראה אל משה

""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר ?  הכיצד)ד' שמות ג(" י�קל"אויקרא אליו מדרש שאומר שהמלא� שנגלה אל משה היה המלא�  לפי ה
אכ בתחילה נגלה , כלומר, "נראה ש� הוא כבוד השכינה) המלא�(כל מקו� שמיכאל "שעליו נאמר במדרש , מיכאל

דעתו את לא הכי הוא כי השכינה כבוד עדיי את לא ראה א� משה , כבוד השכינהלמשה המלא� מיכאל המייצג את 
   ". י� מתו� הסנהקל"ויקרא אליו א: "שנאמר השכינה מראה נתגלה אליו ,לבו וסר לראותאת כאשר כיו רק ו, לנבואה

  

 ויאמר כי, בני ישראל ממצרים פרעה וכי אוציא את ים מי אנכי כי אלך אלקל- הא ויאמר משה אל"
ים על קל-הא העם ממצרים תעבדון את לך האות כי אנכי שלחתיך בהוציאך את  וזהעמךאהיה 

  ) יב-יא' שמות ג(" ההר הזה
, שהעיד עליו הכתובכפי , כי רבהותו נתוענובנו ברמשה מבאר את הקשר בי הפסוקי� בכ� ש" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה
כפי שהיה לפני שנגלה משה מעיד עליו המדרש שזהו אותו עוד ו, )ג' במדבר יב(" והאיש משה ענו מאד מכל האד�"

משה לא מאמי שהוא ראוי ומסוגל להוציא את בני ישראל , לא זחה דעתו עליוכ� ש' חר שנגלה אליו הולא' אליו ה
מי אנכי כי אל� א� פרעה וכי אוציא : "ה" לכ הוא שואל את הקבהוא אפס ואיממצרי� כיו שהוא יודע בעצמו ש

כי "היא ההוכחה שאתה ענו אמיתי עצ� העובדה , "כי אהיה עמ�"ה "עונה לו הקב �כ לע ?"את בני ישראל ממצרי�
מה שאתה ענו הוא ו ,ליש והנ� שליח מיוחד י�קול"אע� הותנות� יראו הכל שאתה מקושר וכי מענ, "אנכי שלחתי�

, הענו והצנוע ר אתובחלי דרכ%וזה ל� האות% ש אומרה מביא ראיה נוספת ו" הקב,"כי אנכי שלחתי�"סיבה 
  כהר,כל ההרי� הגבוהי�הר סיני נבחר מש , הר סיני,על ההר הזה% קי�ל"את הע� ממצרי� תעבדו את הא %בהוציא�

סיני שישב בצנעא  הרדווקא אלא ו בחרנלא הרי� אלו , התורהתינת שעליה� וחשבו התגאו ש ,תבור והר חרמו
  .ממצרי�שעבוד מ� ישראל ע  לגאול אתחשלינבחר להיות האנכי%   %מי משה שטע� כ,הוובענו

 
"שיר ידידות" - שירת בקשות בנוסח מרוקו 

  20:30חברת הבקשות " מאיר השחר"   ב" ב בהדרכת בן חמו יוסף הי" ו מקיימת שירת בקשות מידי ערב שבת בשעה 
 054-6447141 אבי -  052-3268315יוסף -   לבירור מיקום הבקשות או להזמנת הקבוצה אליכם: 
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