
  
  

  

 'שנה ד                           
 

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

 

  

  פרשת השבועלהגיגים 
  )יז' שמות יג( " פרעה את העם בשלחויהי"

זהו לשו� " והיה"וכל מקו� שכתוב :) מגילה י(" אינו אלא לשו� צער" ויהי"כל מקו� שנאמר : "ל"ידוע מה שאמרו חז
כאשר לכאורה " ויהי" יציאת בני ישראל ממצרי� מתחיל בלשו� צער לכ� תמוה הדבר שפסוק המתאר את, שמחה

, צרי� להבי� מדוע תולה הכתוב את יציאת ישראל ממצרי� בפרעהעוד ? "והיה"היה צרי� להתחיל בלשו� שמחה 
אני ולא ", ה בכבודו ובעצמו הוציאנו ממצרי�"וכי פרעה הוציא את בני ישראל ממצרי� הלא הקב, "בשלח פרעה"

 �הקדוש שהפסוק שלפנינו בא לבאר את הסיבה " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מבאר ה? כלשו� ההגדה של פסח" אני ולא שליחמלא
היא משו�  הדברסיבת שדע שנ,  אחריה�רדיפת פרעהכתוצאה מישראל בני צטערו שבו הכל הצער לשגרמה 

לבסו! עד ש המכות בעזרת עשרכפה אותו ה "אמנ� הקב, לרצונו של פרעהממצרי� ישראל בני הוציא את ה "הקבש
שהוא חשב היה לו האומ" והרצו� ו וזסיבה מ א� , "קומו צאו" ואמר לה�  את בני ישראל מארצותרצה ושלחפרעה ה
 �המלומר לנו ש, לשו� צערשהוא  "ויהי" הכתוב אמרמשו� כ� , וזה גר� צער לישראל,  בני ישראללרדו! אחריצרי

 את מוציאה "קבשא� היה ה, רעה שלח את בני ישראל מרצונוזה שפ, "בשלח פרעה: " הואזההכל צער לגר� ש
 אחרי בני ישראל ולא היה לרדו!פרעה המוטיבציה הזו ה לת הילא,  של פרעה אלא בעל כרחושלא לרצונוישראל 

  . נגר� לה� כל הצער הזה
  

  )כא' שמות יג("  בעמוד ענן לנחתם הדרך ולילה בעמוד אש להאיר להםהולך לפניהם יומם' וה"
ה עמה� "הקב, הוא ובית דינו) החיבור' יחד ע� ו(, "'וה"שכל מקו� שנאמר :  מביא את מה שמובא במדרש����""""רמברמברמברמבהההה

" 'כי לא בחפזו� תצאו ובמנוסה לא תלכו� כי הול� לפניכ� ה: "ועוד מובא במדרש על הפסוק. ביו� ובית דינו בלילה
אבל , "הל� לפניה� יומ�' וה" :שנאמר, י מהל� לפניכ� הייתדיני אני ובית )ביציאת מצרי� (לשעבר, ) יב'ישעיה נב(

, בגאולה הראשונה ש����""""הרמבהרמבהרמבהרמבומבאר . "י ישראלוקל% אומאספכ�' כי הול� לפניכ� ה: "שנאמר, לעתיד לבא אני לבדי
תתעלה , בגאולה האחרונה, אבל לעתיד לבא, בלילהעמ� היה ה עמ� ביו� ובית דינו "היה הקב, של יציאת מצרי�

 יאיר כיו�ולילה ", י ישראל מאספ� עמווקל%כי א, הש� המיוחד, "הול� לפניה�' וה", ו ברחמי�מדת בית דינ
  . במדת רחמי� מיוחדתיהיה הכל ו, ) יב'תהלי� קלט( "כחשכה כאורה

  

  ) טו'ידשמות ( "ני ישראל ויסעובר אל במה תצעק אלי ד"
        ))))מדרשמדרשמדרשמדרש" (" (" (" (משה אי� לה� לישראל אלא ליסעמשה אי� לה� לישראל אלא ליסעמשה אי� לה� לישראל אלא ליסעמשה אי� לה� לישראל אלא ליסע, , , , ה למשהה למשהה למשהה למשה""""אמר הקבאמר הקבאמר הקבאמר הקב""""
 משה כצא� בבקעה אחר יאחרבמדבר בני ישראל מבאר שכוונת המדרש היא שעד עכשיו הלכו " חכמהחכמהחכמהחכמהמש� מש� מש� מש� "ה

ילכו בתו� , באמונת� בו, שבני ישראלו, משה שיסע אחרי הע�את ה " צוה הקב,י�על שפת ה, ואילו כעת, הרועה
י� ההול� לפני קלו%א� האויסע מל: "כתובומה שאמר ה. תו� המי� יבקע לה� הי�בשיבואו ליכה זו ובזכות ה, הי�

בני שהלכו זה בזכות ו. י�וקל%שנקרא כא� מלא� הא משההכוונה היא ל. )יט' שמות יד(" מחנה ישראל ויל� מאחריה�
אמור , "דבר אל בני ישראל ויסעו: "הכתובשאמר מה וזה , הי�לפניה� אחריה� נבקע הל� ומשה ישראל בתו� המי� 

 . י�לה� הכות זה יבקע אחריה� ובזתהיה ה� יסעו ואתה לה� ש
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )יט' שמות יג("  עמו משה את עצמות יוסףויקח"
משתדלי� בצרכי הגו! ומתעסקי� בשאלת כס! היו ישראל בני בעוד ש מביא כא� את מה שאומר המדרש שרבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיי

 בדבר ,פשהנהיה משה מתעסק בצרכי  )לה' שמות יב(" וישאלו ממצרי� כלי כס! וכלי זהב ושמלות: " שנאמרוזהב
 רבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיימוסי! , )'משלי י( "חכ� לב יקח מצות: "כתובל זה רמז ה וע" משה את עצמות יוס!ויקח: " שנאמרמצוה

זה שיוס! התעסק זכות התעסק בקבורתו ב, שהיה גדול ממנו, משה, ואומר שיוס! זכה בכבוד הזה שגדול הדור
התעסק בקבורתו  ,ה"הקבדהיינו , גדול ממנוזכה ש, !בזכות שהתעסק בקבורתו של יוס , רבנומשהג� קבורת אביו וב

   .)'דברי� לד(" ויקבור אותו בגי" :שנאמר
  

חקיו   והאזנת למצותיו ושמרת כלתעשהיך והישר בעיניו וקל- א' אם שמוע תשמע לקול הויאמר"
   )כו' שמות טו("  רפאך'ה אשים עליך כי אני שמתי במצרים לא המחלה אשר כל

כש�  ו," רופאי�'אני ה"שמשו� לידי מחלה ה מזהירנו לבל נבוא "שבא הכתוב לומר שהקב" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה
חולי לידי בבי� והדברי� המסכל � מעצמשישמרו את ואת מטופליו  אוהביולהזהיר את הוא רופא שתפקידו של כל 

על ומרי� בדברי� השתחזק  להנומלמדה "הקב כ� ,להתעסק ברפואת�� אחר כ� לא יצטרהרופא כדי שוזאת 
  . דר� תל�איזו באות� מדרי� לכ� אני  " רופאי�'אני ה"שמשו� בא לידי מחלה נהבריאות שלא 

  

  ) לה'טזשמות ( "ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה עד בואם אל ארץ נושבת"
המ� המ� המ� המ� וישבות וישבות וישבות וישבות : : : : מרמרמרמרו בניס� פסק שנאו בניס� פסק שנאו בניס� פסק שנאו בניס� פסק שנא"""" תחלה ובט תחלה ובט תחלה ובט תחלה ובטהמ�המ�המ�המ�ו באייר ירד לה� ו באייר ירד לה� ו באייר ירד לה� ו באייר ירד לה� """"יו� שהרי בטיו� שהרי בטיו� שהרי בטיו� שהרי בט' ' ' ' והלא חסר לוהלא חסר לוהלא חסר לוהלא חסר ל    %%%% שנה שנה שנה שנהארבעי�ארבעי�ארבעי�ארבעי�""""

 לאחר שעברו  לאחר שעברו  לאחר שעברו  לאחר שעברו %%%% אר" נושבת אר" נושבת אר" נושבת אר" נושבתאלאלאלאל. . . .  בה� טע� מ� בה� טע� מ� בה� טע� מ� בה� טע� מ�טעמוטעמוטעמוטעמו אלא מגיד שהעוגות שהוציאו ישראל ממצרי�  אלא מגיד שהעוגות שהוציאו ישראל ממצרי�  אלא מגיד שהעוגות שהוציאו ישראל ממצרי�  אלא מגיד שהעוגות שהוציאו ישראל ממצרי� ))))יהושע היהושע היהושע היהושע ה((((    ממחרתממחרתממחרתממחרת
        ))))יייי""""רשרשרשרש((((    """"))))קידושי� לחקידושי� לחקידושי� לחקידושי� לח((((את הירד� את הירד� את הירד� את הירד� 

אפו בעוגות שכבר מ� הטע� את שטעמו  %הנס הראשו�, מ�בעניי� השני ניסי� התרחשו לע� ישראל י "רשלפי 
, שג� אחרי שהפסיק המ� לרדתוהנס השני . שהחל המ� לרדתמי� עד יחודש ונס זה נמש� , כשיצאו ממצרי�

לש� מה ,  ונשאלת השאלה.המשיכו להסתפק מהמ� שבכליה� עד בוא� אל אר" נושבתה�  ,כשהגיעו לאר" כנע�
שינוי וסת תחילת : "ראעל פי מה שאמרו בגמ" באר יוס!באר יוס!באר יוס!באר יוס!"מתר" ה? שני הניסי� הללויכי� את צריו בני ישראל ה

, י שאפילו א� זה לטובה"ומוסי! רש, שינוי בהרגלי האכילה גור� לבעיות מעיי�, כלומר ):כתובות קי(" �ייחולי מע
מלעבור ממזו� רוחני למזו� יותר אי� שינוי וסת גדול כי , שבודאי מהווה שינוי וסת גדול, היה מזו� רוחניהרי והמ� 

�מזו�  הערובמהות� הוא ש,  שני הניסי� הללואתישראל � עעשה ל, המרובי�ו י בחסד,ה"לכ� הקב. גשמי ולהיפ
 .בהדרגהיהיה ה� בתחילה וה� בסו! , המעבר ממזו� אחד לשני דהיינו ,כדי ששינוי הוסת, גשמיהמזו� הרוחני ע� ה

כשפסק וג� בסו! .  הרוחני של המ��טעה את ותגשמיההתחילו לטעו� בעוגות , כשיצאו ממצרי�, בהתחלה, כלומר
היה מזו� במהותו ששלמרות , סתפק מהמ� שבכליה�המשיכו להאלא , מיד לאכול מזו� גשמי לא התחילו תהמ� לרד
  . נעשה המ� גשמי יותרשחל! הזמ� כל כו, תגש�ההל� המ� ובודאי ששהה יותר זמ� באר" בכל אופ� כיו� רוחני 

  בשבט' הגיגים לטו
  )גפן, תמר, זית(. אר מדוע נמשלו ישראל לפירות האילןומדרש מבב

א! ישראל אי� לה� בטילה , זית אי� עליו נושרי� לא בימות החמה ולא בימות הגשמי� ????שלו ישראל לזיתשלו ישראל לזיתשלו ישראל לזיתשלו ישראל לזיתלמה נמלמה נמלמה נמלמה נמ
  )שמות רבה לו(                          .הבא הזה ולא בעול� לא בעול�, עולמית

, לסיכו�) כפות(חריות  ,לולבי� להילול, תמרי� לאכילה: מה תמרה זו אי� בה פסולת אלא ????למה נמשלו ישראל לתמרלמה נמשלו ישראל לתמרלמה נמשלו ישראל לתמרלמה נמשלו ישראל לתמר
אלא מה� בעלי . כ� ה� ישראל אי� בה� פסולת. שפע תקורות לקרות בה� הבית, סנסיני� לכברה, סיבי� לחבלי�

  )בראשית רבה מא(          .מה� בעלי צדקות, מה� בעלי מצוות, מה� בעלי אגדה, מה� בעלי משנה, מקרא
עוקרי� אותה ממקומה ? אלא מה הגפ� כשבעליה מבקשי� שתשביח מה ה� עושי� ????למה נמשלו ישראל לגפ�למה נמשלו ישראל לגפ�למה נמשלו ישראל לגפ�למה נמשלו ישראל לגפ�

? הוא להודיע ישראל בעול� מה עשה ברו� כיוו� שביקש הקדוש, כ�. ותלי� אותה במקו� אחר והיא משתבחתוש
  )שמות רבה מד(            .קיבלו את התורה ויצא לה� ש� בעול�. עקר� ממצרי� והביא� למדבר והתחילו מצליחי� ש�

  
  

 
"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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