
  
  

  

 'ו שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ט' שמות ו("  קשהומעבודה  רוחרמקצ  שמעו אל משהולא"

, ל�בישועת האדברי משה כדי להגיע לדרגה של ביטחו� להתבונ� בשבני ישראל לא היו מסוגלי� " ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה
בראשית ("  צדקהוויחשבה ל' והאמ� בה: "לצדקה כש� שנאמר אצל אברה�' כי א� כ� היה נחשב לה� הביטחו� בה

ומה שגר� לכ# שבני . תנה לבניה�ינהאר!  אאללא התקיימה בה� " י אותה לכ�ונתת"זו הסיבה שההבטחה ו, )ו' טו
ולא , ל רוח��לא נאמנה את אכלומר קצרה רוח� ו, " רוחמקצר", דברי משה היהלהתבונ� בישראל לא היו מסוגלי� 

 מטענותיו והיו מביני�,  לדברי משה�כי לולא העבודה הקשה היו נותני� לב, " קשהומעבודה", נתנו לב להתבונ�
   . ' בדברי השראוי לבטוח

  

  )כט 'ושמות ( "אשר אני דובר אליך מלך מצרים את כל דבר אל פרעה ...אל משה לאמר' הוידבר "

" קל וחומר"נשא משה , ראשית: רבינו היו שתי טענות נגד שליחותו לדבר אל פרעהמשה לש" מש# חכמהמש# חכמהמש# חכמהמש# חכמה"מבאר ה
"קל וחומר"אחד מעשרה ל שזהו "אמרו חזזה שעל " ישמעני פרעהה� בני ישראל לא שמעו אלי ואי# : "ואמר

וראינו . "ה� אני ערל שפתי� ואי# ישמע אלי פרעה' הויאמר משה לפני " :של משה היתהוהטענה השניה . בתורה
ה "א# לא ראינו שהקב" ואהר� אחי# יהיה נביא#"ה "ה מתייחס רק לטענה השניה של משה ואומר לו הקב"שהקב

הראשו� נית� לפרו# על פי הידוע " קל וחומר"שאת ה" מש# חכמהמש# חכמהמש# חכמהמש# חכמה"מתר! ה? מדוע, ענה הראשונהמתייחס לט
: והכתוב אומרמל# מצרי� הוא אבל פרעה , 'יכולי� לבחור שלא לשמוע בקול הו, בחירהיש זכות בני ישראל לש
אשור שבט אפי : "נביאהוכמו שאמר . שמלכי� אינ� בעלי בחירהכלומר  )ג' משלי כה( "'הלב מלכי� ושרי� ביד "
  .לבבו לכל מה שארצהאת בידי להטות לכ� ו, )ה' ישעיהו י(" זעמיהוא ביד� מטה ו
  

  )טז' שמות ז("  אליךשלחנילוקי העברים -א'  אליו הואמרת"
: אחרי שבהמש# אומר משההכתוב מיותר לכאורה ', מדוע צרי# משה להתנצל ולומר שהוא בא בשליחותו של ה

, שלפי המדרש, שמאחר, הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מתר! ה, ' משמע שמשה בא בשליחותו של השמזה" 'כה אמר ה"
יכול לטעו� לפני משה ופרעה , צרכיואת לעשות משה מגיע אל פרעה השכ� בבוקר בשעה שפרעה יצא אל היאור 

על שב יופרעה יחזור לארמונו להמתי� עד שעל משה שהיה לפנות אליו ברגעי� אלו ו דר# אר! מהלכותשאי� זה 
שלחני לוקי העברי� �א' ה" :מר אליוו ואדבריובתחילת  טענה זו עונה משה לע, השליחותת נושא לומר אכסאו וש� 

לוקי העברי� הוא �אצד שהוא מג� ו, זוזוזוזוההההבעת בעת בעת בעת כלומר אני בא אלי# במצוות המל# שציוה עלי לבא אלי#  "אלי#
  .  שהיות ללאשליחותו תיכ% ומידאת צרי# לעשות ולכ�  עליו� קלו�א
  

  )יז' שמות ז("  מכה במטה אשר בידיאנכי הנה"
: שנאמר ממה �במראה . בריחה�  ובטע�ה� , במראהה� נהפכו לד� המי� ששמהכתוב אנו למדי�  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר 

:שנאמר �בטע� , בעיניה�זאת ראו  מוכח שהמצרי� )כ' שמות ז("  אשר ביאור לעיני פרעה ולעיני עבדיוהמי�וי# את "
,ה� משתו והדגי� לד�המי�  וכיו� שנהפכו המי�הדגי� חיי� בקרירות  כי )כא' שמות ז( "דגה אשר ביאור מתהוה"
: שנאמר � ובריח, מתו מידי� ה�  לחמימני�הצונכו המי� מי� צונני� וכיו� שנהפדורשת � � של הדגיחיותידוע שו
   )כא' שמות ז( " ויבאש היאור"
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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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 :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםינשמת אדם העלון מוקדש לע' נר ה
 ה"ג     תנצב"אדר תשע' ע כב"ל נלב"ד    יצחק בר שרה לוי ז"חשון תשע' ע ג"ל נלב"יה זצ'ג עובדיה יוסף בן גורג"מרן הרה



 

  ) ו' שמות ו(" ני ישראל אני ה׳לכן אמור לב"
, "לכ� אמור לבני ישראל אני ה&" במסורהמופיע פעמיי� " לכ� אמור"שהביטוי " חומת אנ#חומת אנ#חומת אנ#חומת אנ#" באאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידמציי� 

 מסביר את הקשר ביניה� אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד . שנאמר אצל פנחס)יב' במדבר כה(" את בריתי שלו� לכ� אמור הנני נות� לו"ו
לכ� : "הקשר בי� הפסוקי�וזה . יצאו ממצרי�ה�  גדורי� בעריותבני ישראל זכות שהיו בל ש"על פי מה שאמרו חז

אות את  בזכות ששמרושיצאו בני ישראל ממצרי� הוא הטע� כלומר , "אני ה& והוצאתי אתכ� אמור לבני ישראל
 נות� לו את לכ� אמור הנני"הכתוב  כמו שאמר, י שקנא על בריתנפמהמעלות  שזכה פינחס לכלכפי , ברית קדש

את בזכות ששמרו ממצרי� ישראל יצאו בני  #כ .ברית זכה לברית שלו�מצות המכח שקנא על ש, "שלו� בריתי
 שמרו וגדרו עצמ�בני ישראל  ש"ואזכור את בריתי", כלומר ," לכ� אמור...ואזכור את בריתי: "שנאמר והברית וזה

" בני ישראל"ירדו למצרי� ו "בני ישראל", נמצא פסולישראל ולא  כל בניבש, "לכ� אמור לבני ישראל", מעריות
כל# " ,)ז' שיר השירי� ד(" כל# יפה רעיתי ומו� אי� ב#: "שאמר הכתוב וכמ, "אני ה& והוצאתי אתכ�", יצאו ממצרי�

  . שכל� לא נטמאו בזנות ,הזכרי�אלו  "ומו� אי� ב#", הנקבותאלו  "יפה רעיתי
  

  )יא' חשמות ( " פרעה כי היתה הרוחהוירא"
, ונשאלת השאלה, כי א� במכת הצפרדעי�"  פרעה כי היתה הרוחהוירא"לא נאמר שבשו� מכה  "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"אומר ה

�  נשאר מה� שו� רוש� אחר הסרת� ואלאוסרו לגמרי עבר זמנ� ה� כל המכות כאשר שב" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ומתר! ה? מדוע
שאפילו הצפרדעי� החידוש הוא שבמכת  ," אי�כי העבר"חזר לקשיות ערפו פרעה שמיוחד בזה חידוש בה� אי� כ� 

 "ותבאש האר!"במקומ� לא הלכו לה� אלא מתו הצפרדעי� לגמרי כי בכל אופ� לא נעלמה שסרה המכה לאחר 
אמר בא הכתוב להסביר את פרעה ו שנשאר מ� הצפרדעי� ריחהלהיות נכנע לפחות בעבור הבאשת  פרעה לעוהיה 

 צר אבל במקו� במקו�מדובר א� אלא  ה לפי שאי� הבאשת ריח מזיק" את לבווירא כי היתה הרוחה והכבד"כמתר! 
רחבת ידי� ולא היא שאר! מצרי� דהיינו  לפיכ# כאשר ראה פרעה כי היתה רוחה #ככל ידי� אי� הריח שולט  רחב

  .  כבראשונה"והכבד את לבו" �כל רע עהיזיק לו הריח 
  

  )יח' שמות ח("  ביום ההוא את ארץ גשןוהפליתי"
ה את ההבדלה בי� המצרי� לבני ישראל הלוא ג� בשלוש המכות הראשונות לא "מדוע רק במכת הערוב מדגיש הקב

כות הראשונות למ,  שיש הבדל בי� מכת הערוב לשלוש המכות הראשונות����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר ? נפגעו מה� בני ישראל
באר! היו היו באר! מצרי� ולא ה� א שפל� זה אילכ�  נוצרו במקומ�, כלומר סטטיות" עומדות" מכות ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבקורא 

ממעונות "ובאות  החיות תלוועשבה , "מכה משולחת "����""""הרמבהרמבהרמבהרמבלמכת הערוב קורא  #א, ש� גרי� בני ישראל, גש�
,  גש�אר!לראוי שיבואו ג� ומטבע החיות היה כל אר! מצרי�  את שחית לה)ח' שיר השירי� ד( "אריות מהררי נמרי�

אפילו מכה זו לא תפגע ש, " את אר! גש�והפליתי"לומר הכתוב להדגיש ו הוצר# �לכ, אר! מצרי�חלק מאשר היא 
  . באר! גוש� אשר ש� יושבי� בני ישראל

  

  )טז' שמות ט(" ולמען ספר שמי בכל הארץ"
נגזר עליו , )ב' שמות ה(" 'לא ידעתי את ה: "פרעה אמר, שהעונש לפרעה היה מידה כנגד מידה" חזקוניחזקוניחזקוניחזקוני"אומר ה

  .  ה בכל האר!"ע את שמו של הקבשיצטר# להודי
  

   ) לא'טשמות (" הה והכוסמת לא נוכו כי אפילות הנט והח...והפשתה והשעורה נכתה" 
כבר ורה כלומר השע, "אביב רה כי השעו"הוא . נשברהדהיינו , "נכתהוהשעורה הפשתה "שהטע� ש יייי""""רשרשרשרשמפרש 

החטה "אילו ו. וכ� הפשתה גדלה כבר והוקשה לעמוד בגבעוליה, נשתברו ונפלולכ� ה�  והבכרה ועומדת בקשי
עדיי� היו רכות ויכולות בעת הזו ו, כלומר גדלות מאוחר יותר " הנהכי אפילות" , ה� לא נשברו"לא נוכוהכוסמת ו

" אפילות הנה"כל זמ� שהילדי� רכי� . בחינו# הבני� שהוא הדי� ג� חכמי המוסרחכמי המוסרחכמי המוסרחכמי המוסרטועני� . קשההברד הלעמוד בפני 
השעורה אביב והפשתה "אבל לאחר שגדלו וה� בבחינת , לצד הקדושה והטהרהולחנ# אות� אפשר עדיי� לכופ% 

   . להשברה� כי עלולי� % אות� לכופמאוד  אז קשה, "גבעול
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   Yossef.Benhamo@gmail.com :ל" או בדוא052-3268315: טלפוןניתן להפנות לוהערות ות האר

  : לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 .נעם אברהם בן רויטל, ישראל בן נחמה, אליהו בן אסתר, א בן שרה"ג משה חזקיהו שליט"הרה

ע� הפייט� ב� חמו יוס% ופייטני� ע� הפייט� ב� חמו יוס% ופייטני� ע� הפייט� ב� חמו יוס% ופייטני� ע� הפייט� ב� חמו יוס% ופייטני� , , , , """"שיר ידידותשיר ידידותשיר ידידותשיר ידידות"""", , , ,  מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו""""מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות 
  . במוצאי השבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווהבמוצאי השבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווהבמוצאי השבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווהבמוצאי השבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווה, , , , נוספי�נוספי�נוספי�נוספי�
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