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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 
   )ה' שמות א(" יעקב שבעים נפש ויוסף היה במצרים נפש יצאי ירך ויהי כל"

מסורת : "ל"הרי אמרו חז, הקדוש" אור החייםאור החייםאור החייםאור החיים"שואל ה? "ויהי"אמר מדוע מתבטא הכתוב בלשון צער בזה שנ
ץ י אפשר לתראומוסיף ש, :)מגילה י( " אינו אלא לשון צער'ויהי'בידינו מאנשי כנסת הגדולה כל מקום שנאמר 

הקדוש על פי מה שאמרו " אור החיים"ומתרץ ה. שהכוונה לצער הגלות שהרי אין זה המקום המתאים להזכיר זאת
הסיפור עם אשת ? שניים בלבדשלא העמיד אלא גרם ומי , שבטיםשנים עשר שעתיד היה יוסף להעמיד ל "חז

נעץ ידיו בקרקע ויצאה שכבת זרעו מבין " )כד' בראשית מט(" ויפוזו זרועי ידיו: "גרם לכך שנאמר על הפסוקפוטיפר 
שהוא  "ויהי" הכתוב אומרלכן , שבטיםשנים עשר מעמיד זוכה והיה יוסף יוצא שלולא זאת  :)סוטה לו(" ציפורני ידיו

סיבה היא משום וה,  בלבדהכל שבעים נפשסך היו בכך שבני יעקב מצטערת על התורה שלהראות ,  צערלשון
יורד יוסף היה אם לא כי , " נפששבעים" שלא היו יוצאי ירך יעקב אלא דה זו גרמה לכךעוב, "במצריםויוסף היה "ש

  .נפששמונים מונים בסך הכל  והיו בני יעקב שבטיםשנים עשר  ודאי מעמידלמצרים היה 
  

  )י' שמות א( " נתחכמה לוהבה"
ה הקשה שהעביד את ישראלי העבודכוון בענויהתפרעה הרשע אומר שומתאר את ההתחכמות של פרעה  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

אך , אדם וממעטת הזרעה שלכחו את  שהרי היגיעה מתשת ,זרעם שלא יפרו וירבואת כחם ולהמעיט את להתיש 
 וכן וכאשר יענו אותו כן ירבה" : כמו שנאמרםלא מתמעטילמרות זאת בני ישראל היו מתרבים ושכאשר ראה 

אאל,  לצוות להרגם כאחד,לו רצהי א,ותאפשרלו הה תידוע כי היו, ר עליהם הריגהוגזהחליט ל, )יב' שמות א(" יפרוץ
 ותהיה ,ה בואמונסמך הזמנתו ו את אנשיו אשר באו לדור בארצו על מלךבגידה גדולה שיהרוג היה נראה כשהענין 

 להתחכם עליהם להאבידם בסתר רצה אעל כן לא רצה להרגם בפרהסיא אל, העמיםשאר  למלך לחרפה בתוך הזב
 את הזכרים על האבנים שיהרגוולפיכך צוה הדבר לשתי הנשים המילדות , נעשה בהםשדע החמס ושלא יוובחשאי ו

העניןאת וצוה עליהן שיסתירו , )טו' שמות א(" אם בן הוא והמתן אותו... ויאמר מלך מצרים למילדות" :שכתובמה וזה 
 אלא אפילו ,צריים אשר יחוש להם יותראין צריך לומר מן המ, סודב לשום אדם כדי שיהיה הדבר את זוולא יגל
נולד שהעובר מילדת לטעון ליולדת יכולה השהרי , שלא תדענה, ות הילדים בעצמןה אמ, ואפילו היולדותמישראל

יותר מיראת המלך והיו מחיות את הזכרים וההתחכמות הזה לא '  יראת ההמילדותוכאשר ראה פרעה שגברה על . מת
ישראל לא בני עדיין אך , )כב' שמות א(" ויצו פרעה לכל עמו" :כתובכ למצרייםענין האת  לו הוצרך לגלות הצליחה

, עשה לך נקמהנ או אל השופט אומרים לו הבא עדים והמלך כי כשהיה ישראל אבי הילד מתרעם אל ,זה כללו מידע
בבתים במצות המלך היו נכנסים ו לכל המצריים גלויה והיתה הגזרה ,לכל העולםלישראל ותפרסם הענין ה ר כךואח

נו למדמ, )ג' שמות ב("  עוד הצפינויכלהולא " :הילדים בלילות פן יצפינו אותם אמותיהם וזהו שכתובאת ומחפשים 
והיו באים במלאת ימיה ללדת עד שאלו  בורהידשי עוחמהם כל אשה ואשה מנשי ישראל המצרים ידעו על הכתוב ש

  .לא יכלהרצתה להצפין את בנה 
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  מדרשתי " עאורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע
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 :דם העלון מוקדש לעלוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםנשמת א' נר ה
 ה"תנצב        ב"אב תשע' ע כא"נלב ל "איריס בת מלכה ז  ב " תשעלולא' בע "נלב  ל "דוד בן חיים ובריינדל ז

מתקיימת במוצאי שבתות החורף בבתי כנסת מתקיימת במוצאי שבתות החורף בבתי כנסת מתקיימת במוצאי שבתות החורף בבתי כנסת מתקיימת במוצאי שבתות החורף בבתי כנסת     ,,,,""""שיר ידידותשיר ידידותשיר ידידותשיר ידידות"""", , , , בקשות נוסח יהודי מרוקובקשות נוסח יהודי מרוקובקשות נוסח יהודי מרוקובקשות נוסח יהודי מרוקושירת שירת שירת שירת 
    ....ה יוסף בן חמוה יוסף בן חמוה יוסף בן חמוה יוסף בן חמו""""בהדרכת עבהדרכת עבהדרכת עבהדרכת ע" " " " מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות על ידי על ידי על ידי על ידי בפתח תקווה והסביבה בפתח תקווה והסביבה בפתח תקווה והסביבה בפתח תקווה והסביבה 
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  )א׳ יזשמות ( "לקים ולא עשו כאשר דיבר אליהן מלך מצרים-ת את האותיראן המילד"
 ה רק מחמת יראתנבעפרעה דבר לא שמעו להן ה שהסיבעל המיילדות שעידה משהתורה  מפרש "באר מים חייםבאר מים חייםבאר מים חייםבאר מים חיים"ה

בגלל דהיינו , "לקים-ותיראן המילדת את הא" : מה שנאמרוזה, סיבה אחרתפניה או ולא מכל , להםהיתה השמים ש
  . "הם מלך מצריםולא עשו כאשר דיבר אלי"על כן ,  שהיתה להןשמיםה יראת

  

   )א' ב שמות (" ית לוי ויקח את בת לוי מבישלך אוי"
        ))))יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (""""ועשה בה לקוחין שנייםועשה בה לקוחין שנייםועשה בה לקוחין שנייםועשה בה לקוחין שניים     רהרהרהרהפרוש היה ממנה מפני גזרת פרעה והחזיפרוש היה ממנה מפני גזרת פרעה והחזיפרוש היה ממנה מפני גזרת פרעה והחזיפרוש היה ממנה מפני גזרת פרעה והחזי""""

מדוע כתוב בפסוק את המילה י "קשה לרשומתרץ שהיה ? י לפירוש המוזכר"איך הגיע רש, "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מקשה ה
ולא " וילך איש"שכתוב  ועוד קשה בפסוק, ותרתיהיא מ" מבית"המילה כך ש" וילך איש לוי"לכתוב  היה די " מבית"

לשון הליכה שמשתמשת התורה בנו אמצ כבר :"כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר" לפי הדברים ההסברוזהו ?  ולהיכן הלךבאמוזכר מאין 
מהכתוב " ביתו"ת ראוע שאשתו של אדם נקידוכן  )ב' דברים כד(" והלכה והיתה לאיש אחר"מר נאירושין שגלעניין 
הוא " לוי"שראינו ו .)יומא ב(" ביתו זו אשתו: " ודורשת על כך הגמרא)ו' ויקרא טז(" בעד ביתווכפר בעדו ו: "שאומר
לפי דברים אלו ניתן . )לד' בראשית כט(" הפעם ילווה אישי אלי": לאהכפי שאמרה חיבור בין איש לאשה של לשון 

היה  והוא "ביתו" יאת אשתו שהגירש א" מבית לוי", גירשבמשמעות של לך דהיינו שה" וילך": הפסוקלהבין את 
והפכה לביתו דהיינו אשתו וחזר " בת לוי"וחין דהיינו קידושין לקעשה בה " חיקו"כ חזר "אחו ".לוי"עד עכשיו ללה 

  . ונעשה לה ללויה
  

   )טז' בשמות ("  ותדלנהותבאנה"
ואחרי כן היו הנשים , הליצאנם תחאת הרהטים ומשקים את בכל הימים וממלאים היו באים הרועים  מבאר שןןןן""""הרמבהרמבהרמבהרמב

להשקות  הן כי חשבו, " ותדלנהותבאנה: "שנאמרהנשים ובאו מו ייום הקדבאותו הו, שלהןאת הצאן  משקותבאות ו
 ,ם תחלהאת צאנלהשקות כדי  מהרהטים  אותןוגרשו באו הרועיםאלא ש,  הרועיםואוביטרם ב ,צאנם בתחילהאת 

המים ש הרי ,הרהטיםאת  מלאוהצילן כיון שהן אה לעיניו ופעל לעול הנרומשה חרה לו על ה, כמנהגם בכל הימים
כי בכל יום היו הרועים מגרשים אותן בבואם ? " מהרתן בא היוםמדוע: "וזה מסביר גם את שאלת אביהן להם. שלהן

  .אנו לרהטיםומגרשים אותנו בכל יום בבאותם הרועים ה, " מצרי הצילנו מיד הרועיםאיש"לבאר והיום 
  

  ) ה'שמות ג(" קדש היא ליו אדמתער אתה עומד שהמקום א"
        )))) ד ד ד ד''''בבבב    ותותותותבבבבאאאא ( ( ( (""""ואל תאמר לכשאפנה אשנהואל תאמר לכשאפנה אשנהואל תאמר לכשאפנה אשנהואל תאמר לכשאפנה אשנה""""

אבל לא כן , ובמצוות עסוק בתורהאאז , י ויוטב מצביאת גבול' ה ילכשירחיב ל" :ושבחהאדם  ש"חפץ חייםחפץ חייםחפץ חייםחפץ חיים"האומר 
שאתה  מצבה ,והיינד, "ליועמד וה עתר אשא כי המקום" : לאדם זה בא הכתוב ואומר"קהומצו  בצרהאניכש, עכשיו

 :אמרו חז״לשפי כ .ק ומצוהם תנאים של דוחהוא דוקא בעבודה מאות' ה שרצוןיתכן , "דש היאק", נמצא בו כעת
  .) כב'אבות ה( "אגרא  צעראםופול", ) מז' חשהש״ר( "מאתים נוטל, שלא בצער. נוטל אלף בשכרו ,הלומד תורה בצער"

  

  )יח' שמות ג( ״נלכה דרך שלושת ימים״
 לתבוע  היה משהיכולוא לה ? בלבד"םדרך שלושת ימי"ללכת פרעה מ, ה"את הקבהורלפי , מבקש משהמדוע 

הנאמנות הקשות ולאחר המכות בעל כרחו פרעה היה נאלץ לשלחם  ו,לחירות עולםמפרעה שיוציא את בני ישראל 
ה "באין הקה את הבריאה הוא ש"נהגת הקבהכלל היסודי בהש, "הקדושהקדושהקדושהקדוש ךךךךאלשיאלשיאלשיאלשי" וה"אברבנאלאברבנאלאברבנאלאברבנאל"במבואר  ?שספג

 ,של עבדיםעצום גדול ועם מידית שחרר ל, כזו מפרעהדרישה  ,כךאם . שאינו יכול לעמוד בו מנסה את האדם בדבר
לבקשה כזו  רוביס ולםא, שככל הנראה היה מביא אותו לסרב לבקשה, נסיון כבד מדיפני באת פרעה מעמידה  היתה

 , שלושה ימיםת בני ישראל למסע בן אצהושל פעוטה זו משסירב לדרישה ך א. מכות כה קשות מצדיקגדולה אינו 
  .בצדק את המכות הכבדות, פרעה ,עליוהמיט 

  

   )יט' שמות ד( "מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשךלך שוב "
 משה חייב לא היה ,חיים של משה בהמבקשים את נפשו האנשיםהיו מהפסוק שלפנינו שלו ח ימוכ" משך חכמהמשך חכמהמשך חכמהמשך חכמה"ה

 אין הוא, משהלזקוקים ישראל עם פי שכל ל עף א, כלומר. בני ישראל ממצריםאת להוציא ו כתלללסכן את עצמו ו
 שהגולה לעיר מקלט אפילו כל ישראל צריכים לו )ז' מכות ב( במשנהל "מדו חזומזה ל, סכנהלעצמו את ס צריך להכני

 . כיואב בן צרויה אינו יוצא
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