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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 
  )ד' שמות יד("  את לב פרעה ורדף אחריהםוחזקתי"

�""""הרמבהרמבהרמבהרמבמתר� ? י ישראלה ג� כעת לחזק את לב פרעה כדי שירדו� אחרי בנ"מדוע היה צרי� הקב��� שפרעה כל כ� 
 בלבו לרדו� אחריה� היהלא  עד ש) לב' יבשמות( "וברכת� ג� אותי"במכת הבכורות ובקש מה� ישראל � עפחד מ

.אחריה�רדו� שיחזק את לבו ה ל"הקבועל כ� הוצר� , יעשה בה� כרצונומשה שהסכי� אלא , אפילו א� יברחו
� שנקרע הי� לפני בני  מצריכי בראות, )פסוק יז("  מצרי� ויבאו אחריה�הנני מחזק את לב: "ובהמש� נאמר שוב

סכל ה "שהקב אאל, וזה באמת שגעו�?  וה� הולכי� ביבשה בתוכו אי� ימלא� לב� לבא אחריה� להרע לה�ישראל
  . י�ליכנס הזק את לב� ליעצת� וח

  

זאת עשינו כי מההעם ויאמרו  ויגד למלך מצרים כי ברח העם ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל"
  )ה' שמות יד(" ישראל מעבדנו שלחנו את

 ולא אמר " הע�כי ברח: "מדוע אמר הכתוב, הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"שואל ה. הפסוק שלפנינו מלא בשאלות וסתירות
, תחרטו על אשר עשוותו שה� המשמעש" לבב פרעה ועבדיוויהפ� : "מדוע אמר הכתוב עוד קשה ?" הע�כי הל�"
מה ו, כמעט ספו ותמוש גדולות עד מכותעשר הוכו ה� הלא ? לרצונ� עשומה שעשו המצרי� וכי : נשאלת השאלהו

על  כמתרעמי� על עצמ�שנראה  .."עשינומה זאת : "ה�� יועוד אומר, ששילחו את בני ישראל היה בעל כרח�
אור אור אור אור "מתר� ה ו? כרחובעל הומה יתאונ� אד� על דבר שעש, בעל כרח�זאת עשו ה� והלא , דבר שלא כהוג� עשוש

ולפי זה נית� להבי� את , "ערב רב"הכוונה היא ל" הע�"הקדוש לפי המובא בזוהר שכאשר כתוב בתורה " החיי�החיי�החיי�החיי�
ויהפ� ", ע� ישראלברח יחד אשר היא לערב רב " הע�"הכוונה היא ב, "ויוגד למל� מצרי� כי ברח הע�: "הפסוק כ�
תמהי� ה� , "ויאמרו מה זאת עשינו",  ישראלאתלא , "ע�ה"את ,  אות�שלחושעל כלומר ה� הצטערו  "לבב פרעה

שחרורפרעה כתב גט , כי לפי המדרש ,"כי שלחנו את ישראל" הוא הוטע� התמיה, "הע�"את  ששלחועל מעשיה� 
לשוב דעת� בעלה א� יוג� ,  עבדמשפטאי� לה� ו,  הרי את� בני חורי�,כ�לישראל ואמר לה� הרי את� לעצמ

הערב רב צרי� לבצע , "הע�" לאה למל� ושרד תחזור העבודה ה�וכיו� שכ, � עוד עבודת עבד בהולא יעבד, למצרי�
  . על כ� הצטערו פרעה ועמו ? מי יעבוד"הע�"עתה שברח א� , את העבודה שהיתה מוטלת על ישראל

  

  )טז' שמות יד("  הרם את מטך ונטה את ידךואתה"
 שהרי לא נאמר אלא ,על הי�ה מטידו ע� השירי� משה את " הר� את מט�: " שאי� הכוונה בכתוברבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר 

 לפי שהיו ,מידו את המטה סלקהיא שמשה י" הר� את מט�: "א כוונת הכתובאל, ללא המטה" ידוויט משה את "
לכ� אמר ,  בלבד אלא בכח המטה שבידוהי�מחוסרי אמונה שבישראל אומרי� שאי� כח ביד משה לקרוע את 

אי� כח ביד משה לעשות דבר ישראל שאמרו שא במדרש ובוכ� מ. סלקהו מיד�ו "מט�הר� את : "ה למשה"הקב
למשה ה " במטה בו הכה את היאור בו הביא כל המכות וכיו� שבאו לי� מצריי� וישראל עומדי� אמר לו הקבאלא

' ויאמינו בה"ועל כ� הוצר� לומר . יכול לקרוע את הי�משה  יאמרו אלולא המטה לא היה שלא "הר� את מט�"
 אלא לפי שחזרו ולא האמינו הוצר� לומר ?"ויאמ� הע�" נאמר כבר והלא "ויאמינו"כי מדוע נאמר  "ובמשה עבדו

  .האמינוחזרו ושעכשיו בקריעת י� סו� 
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 :נשמת אדם העלון מוקדש לעלוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם' 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

 

ת החור� בבתי כנסת בפתח תקווה ת החור� בבתי כנסת בפתח תקווה ת החור� בבתי כנסת בפתח תקווה ת החור� בבתי כנסת בפתח תקווה מתקיימת במוצאי שבתומתקיימת במוצאי שבתומתקיימת במוצאי שבתומתקיימת במוצאי שבתו, , , , """"שיר ידידותשיר ידידותשיר ידידותשיר ידידות"""", , , , שירת בקשות נוסח יהודי מרוקושירת בקשות נוסח יהודי מרוקושירת בקשות נוסח יהודי מרוקושירת בקשות נוסח יהודי מרוקו
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   ) ג'ידשמות (" ואמר פרעה לבני ישראל נבוכים הם בארץ סגר עליהם המדבר"
 הגיעו אלחלוקת ומ� המשו� שיש ביניהוא , לאחוריה�ישראל חזרו שמה ש, חשבפרעה ש "תפארת יהונת�תפארת יהונת�תפארת יהונת�תפארת יהונת�"המבאר 

תחזק הכ� משו� . "באר� נבוכי� ה�"� אמר לכ, זה הול� בכה וזה הול� בכה, בנוגע לדר� הפעולההסכמה אחת ל
בני ישראל היו ה היה ע� ישראל באר� מצרי� משו� שש� "שהקבמתו� מחשבה   בני ישראללרדו� אחרפרעה 

   . ובמקו� שאי� שלו� אי� ברכה, "מעליה�סר ציל� ", ה האחדות והאחוהשנפרדכיו� ת עכא�  ,באגודה אחת
  

  )כ' טושמות ( " מרים הנביאהותקח"
 שאכ� רק "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"הבאר  מ?א� ממתי נהייתה מרי� נביאה, "נביאה"לראשונה את מרי� כמגדיר הכתוב שלפנינו 

כפי שמובא במדרש על מעמד קריעת י� סו� , "נביאה" שלזו ה  הגיעה מרי� לדרג,במעמד קריעת י� סו�, כעת
ותצא� "נאמר שומה  .פני השכינהאת זכו לראות  הנשי�ג� אומר ש  שזה" על הי� מה שלא ראו נביאי�שפחה ראתה"

 זכו � כולכ�ו וכל הנשי� יצאו בעקבותיה במעמד זה , התחילה במרי�הנבואההכוונה היא לומר ש "כל הנשי� אחריה
את התו� מרי� לקחה לכ� לידה הצער את נשי� יש ל ו, מתו� שמחה�אי  כשורהשאי� השכינה הידוע  ולפי ,לנבואה

  . כדי שתחול עליה� רוח הקודש מתו� שמחה" ובמחולותבתופי�ותצא� כל הנשי� אחריה "בידה 
  

   )לה' טזשמות ( "ארץ נושבת באם אל המן ארבעים שנה עד ובני ישראל אכלו את"
קח קח קח קח '''' וכתיב הת�  וכתיב הת�  וכתיב הת�  וכתיב הת� ,,,,''''אישאישאישאיש''''כתיב הכא כתיב הכא כתיב הכא כתיב הכא     ,,,, כל ישראל כל ישראל כל ישראל כל ישראלדדדד לו מ� כנג לו מ� כנג לו מ� כנג לו מ� כנגדדדדזה יהושע שירזה יהושע שירזה יהושע שירזה יהושע שיר    ))))    ))))כהכהכהכה' ' ' ' תהלי� עחתהלי� עחתהלי� עחתהלי� עח((((    '''' איש איש איש אישלח� אבירי� אכללח� אבירי� אכללח� אבירי� אכללח� אבירי� אכל''''""""

                .).).).)יומא עויומא עויומא עויומא עו((((    """"''''ל� את יהושע ב� נו� איש אשר רוח בול� את יהושע ב� נו� איש אשר רוח בול� את יהושע ב� נו� איש אשר רוח בול� את יהושע ב� נו� איש אשר רוח בו
 סיניהר  תחומי דעלה ע� משה עיהושע כאשר זה יה השומתר�  ?כנגד כל ישראלירד ליהושע  מ�המתי  יייי""""רשרשרשרששואל 

  .  כל ישראלדכנגמ�  לו דריוש� ,  משה בשמי�הארבעי� היו� ששהוהמתי� לו יהושע ש� כל 
משה וכשמת של  ובזכותלבני ישראל במדבר  דמ� ירהשעל פי הידוע  )לקמ� 'על פסוק י( "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"המאמר זה מבאר 

 )קידושי� לח(עשר בניס�  ששה דענוספי� מ� שבכליה� ארבעי� יו� המ סתפקההמשיכו בני ישראל ל ,רדא' בז ,משה
 שזה בזכות אות� היאהתשובה  ?הגיע יהושע לזכות זו תימתשאל א� ו. עיהושו של בזכותארבעי� יו� אלו היו ו

כאשר  הוא דר� מליצה "ירד לו מ� כנגד כל ישראל"שאמר שנומה ,  סינילמשה בהריהושע שהמתי� ארבעי� יו� 
  . מהמ� ארבעי� יו� נוספי� בזכות ימי� אלופרנסו גמרא לומר שבני ישראל התהת כוונ

  בשבט' הגיגים לטו
  )יט' דברים כ( "שדה האדם עץ היכ"

במקו� טהרה ונופו מטה  לאיל� שכולו עומד?  למה הצדיקי� נמשלי� בעול� הזה:אמר רבי אלעזר ברבי צדוק
 שירשו יכד כ� הקב-ה מביא ייסורי� על צדיקי� בעול� הזה . נקצ� נופו כולו עומד במקו� טהרה,למקו� טומאה

 לאיל� שכולו ?ולמה רשעי� דומי� בעול� הזה ." מאודוהיה ראשית� מצער ואחרית� ישגה" :העול� הבא שנאמר
 � בעול� הזה כדי לטרד, לרשעי�, טובה�ה משפיע לה"כ� הקבמאה ונופו נוטה למקו� טהרה ובמקו� ט עומד

   :)קידושי� מ(". יש דר� ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות: " למדרגה התחתונה שנאמר�ולהוריש
  

  )יט' דברים כ( " האדם עץ השדהיכ"
תכ� כ� י, "איל� סרק"א נקר , שאינו עושה פירותאיל�שכמו שמר ואהיה , ר הזק�"האדמו, זלמ� מלאדיזלמ� מלאדיזלמ� מלאדיזלמ� מלאדי    רבי שניאוררבי שניאוררבי שניאוררבי שניאור

ה של עבודה והתורכל המה התועלת בכי . "איל� סרק"הקרא לבכל זאת אד� בקי בכל התלמוד והפוסקי� ושיהיה ה
  ? האד� א� הוא אינו מנצל זאת על מנת להאיר לשאר אחיו

 

  )משנה א' ראש השנה א(" בחמשה עשר בו, ה אומרים"ב. ש"כדברי ב, ראש השנה לאילן, ד בשבטבאח"
האיל� הוא שאכ�  "דברי שלמהדברי שלמהדברי שלמהדברי שלמה"באר ה מ?"לפירות האיל�ראש השנה "ולא " �לאילראש השנה "התנא מדוע נקט 

בו הטע� מתפתח  אל ,פרי שנשר מהאיל� קוד� זמנווראיה לדבר נית� למצא מ, טע� בפירותהנית� ובזכותו , העיקר
באותה , �יומתוק לחהוא ערב , עמד ונשאר באיל� עד גמר בישולוהחזיק מכל פרי שלעומתו ו,  של הפריוהריח

 שה� ,הורי�צריכי� להיות תחת השפעת� הטובה של ההבני� , פירותההבני� שה� המידה נית� לומר דבר זה על 
וא� יתאמצו וישתדלו ההורי� להקנות לבני� את החינו�  .'� הוכלו ללכת האופ� עצמאי בדרעד אשר י, האילנות

  . לראות ברכה בעמל�יוכלו לזכות ו, כדר� האבות הקדושי�
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