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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 
  )א' שמות י(" את אשר התעללתי במצרים ולמען תספר באזני בנך ובן בנך"

? "למע� תספר באזני בנ� וב� בנ�" :נאמר ה את המצרי� רק במכת הארבה"כל עשר המכות שהכה הקבממדוע 
"ואחריו לא יהיה כ�"פסוק ה על רבינו חננאלרבינו חננאלרבינו חננאלרבינו חננאלבש�  שהביא ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבעל פי הפירוש המפורס� של " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה

 אי� ארבה מפסיד בכל גבול מצרי� וא� יפול באר� ישראל ויכנס עכשיומ� עתרת משה עד " לשונו וזה ) יד'ישמות (
". )תהלי� קה ב('  בכל נפלאותיושיחו' : כלו� וזה ידוע לכל ועל זה נאמרמצרי�כל מ� יבול בגבול מצרי� אינו או

הסבר  ו"ולמע� תספר באזני בנ� וב� בנ�" הוא ממש דומה לפסוק " בכל נפלאותיושיחו"פסוק ות שהראאפשר לו
על "ל ושאהבאי� ל לא נשאר מה� שו� רוש� שיגרו� לדורות, �אחר הסרתל,  במצרי�שהיוהמכות שאר הוא שבכל 
, אבל במכת הארבה נשאר רוש� לדורות, הימי� והכל נשכחתכויארע� זכר� אצל ההמו� כי אבד  ?" זהמהמה זה ול

יבול כי ברוב הימי� ימצאו הדורות דבר חידוש ויראו כי יבא ארבה ולא יאכל כלו� מכל ,אחר הסרת המכהל ג�
 ועל ?" מיבול אר� ישראל�אי מיבול מצרי� כ  אוכלואינארבה המדוע "זה הנס המצרי� אז ודאי ישאלו הבני� על 

לא תשאר ארבה "אמר משה בהסרת המכה שמה שסיפור כל הקורות באר� מצרי� וה� את  תצטר� להשיב לכרח�
מסיי� רבינו בו שהסבר הפסוק  וזה . יספרו בניסי מצרי� ויכירו כח מלכותו יתבר�הז יל יד וע" מצרי�גבולבכל 

זה לדורות כדי שעל ידו יזכירו הרוש� את הה "ספק שלכ� השאיר הקבאי�  " נפלאותיובכלשיחו : "וחננאל בדברי
ל עש "'וידעת� כי אני ה... ולמע� תספר באזני בנ�: "כא� הכתובשאמר  מה זהו , נפלאותיובכליציאת מצרי� וישיחו 

  .ונפלאותיו'  הגבורותאת דורות הבאי� הי סיפור זה ידעו יד
  

  )א' שמות יא("  כלה גרש יגרש אתכם מזה כשלחושלחיאחרי כן "
שלח כבר מרצונו אתהוא באותו האופ� שה מבטיח למשה שפרעה ישלח את בני ישראל "שהקב" ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה

, מפניוורק את שניכ� פרעה רק אז גרש אלא ש ,)יא' שמות י(" פרעהויגרש אות� מאת פני : "אמרשנ, ואת אהר�משה 
 של ומדתהיא זו ש" ספורנוספורנוספורנוספורנו"מוסי$ ה, מצרי� מכל  בני ישראליגרש את כל, " יגרש אתכ� גרשכלה", בל כעתא

מה את יעשה ש, על ידי צרות ויסורי�, ה"מביא אותו הקב, 'מתעקש ולא עושה את רצו� האד� ר שאכה ש"בהק
" את אויבי�ועבדת ... לוקי�%א' את התחת אשר לא עבדת : "אמרפי שנכ, אלא מאונס רצו�מתו� לא , שברח ממנו

אתהמבטל כל "ל "ז חאמרמכו )כח' במדבר יד(" א� לא כאשר דברת� באזני כ� אעשה לכ�: "וכ� נאמר, )מח%מז' דברי� כח(
  )ט' אבות ד(" סופו לבטלה מעוני, התורה מעושר

  

  )ב' שמות יא("  איש מאת רעהווישאלו"
ה "הקבאלא צוה ,  שאלה על מנת להחזירשאלה זו כשאלה האמורה בכלי� שהיאהכוונה באי�  שרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר 

לומר ואי� , ית� לה� ח� בעיני המצריי� ויתנו לה�הבטיח שה "והקב, שלא על מנת להחזיר, שישאלו מה� במתנה
בני ישראל  שעשו העבודהשהרי , הדבר מותר לה�א ודאי הוא שאל, המצרי�ת דעת  אבוגנה מצווה אות� ל"שהקב

 והלא די� תורה הוא בעבד שעבד את אדניו שבע ,המלאכה ולשויה סו$ ותכלית ואי� לשכר ,אי� לה ער�למצרי� 
וכי תשלחנו חפשי מעמ� לא תשלחנו ריק� העניק תעניק לו מצאנ� ומגרנ� " : שהוא חייב בהענקה שנאמרשני�

יבי�  שיהיו חיו שני�"רדבמש� אצל� בני ישראל היו משועבדי�  על אחת כמה וכמה המצריי� ש)דברי� טו(" ומיקב�
  . להעניק לה� מענק נכבד בסו$ העבדות
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 :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםינשמת אדם העלון מוקדש לע' נר ה
 א "שבט תשע' ע ד"שמעון בן חמו בר לויזה נלב

 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"רן הרהמ



 

  )ו כ'ישמות ( " אנו שמהו עד ב'ואנחנו לא נדע מה נעבוד את ה" 
ו עושי� בעול� חנאנר שאכל העבודות והמצוות את הפסוק על דר� המוסר ואומר ש" ����""""חידושי הריחידושי הריחידושי הריחידושי הרי"מפרש בעל ה

או חלילה לש� שמי� ה� נעשות א� ה, ה טמאות ה� או חלילוטהורותה� א� כשרות ה, כ�ערמהו  העינו ידלאי� , הזה
עול� , הבאעול�  הלאעד אשר נבוא  , " שמהועד בואנ", הידיעה האמיתית של ערכ� תהיה, על מנת לקבל פרס

   .ק אז יתברר לנו מה היה טיב העבודה שלנו בעול� הזהר, החשבו�
  

  )ז' שמות יא("  לא יחרץ כלב לשונו בני ישראלולכל"
חד אא$ לומר שלא מת כוונתו היא א� ? "לא יחר� כלב לשונו" כתובהמה בא ללמדנו , הקדוש"  החיי� החיי� החיי� החיי�אוראוראוראור"שואל ה

ר כלבי� בוכי� "ת: "ומתר� על פי דברי הגמרא, "מבני ישראלאיש ולא ימות "היה לומר בפירוש יכול , מבני ישראל
 לא יחר� ישראלולכל בני "הכתוב אמר כ� ל:) ק ס"ב("  כלבי� משחקי� אליהו הנביא בא לעיר,מלא� המות בא לעיר

שדבר זה , באותו המקו� "לא יחר� כלב לשונו"שישראל מהעובדה מא$ אחד שלא מת כול�  ודעיכדי ש" כלב לשונו
'  ה אשר יפלהתדעו�תדעו�תדעו�תדעו� למע�: "שהרי הבטיח הכתוב לפרס� את הדבר שנאמר, א� המותשלא נראה ביניה� מל למדמ

כול� שיהיו  כלומר "כל בני ישראל"דוקא במקו� שיהיו  בא הכתוב ללמדנו שדבר נוס$, "בי� מצרי� ובי� ישראל
בני ישראל ויהיה ביניה� איש מאבל א� לא יהיו כול� ,  את�זראי� שאות הוא זה ודבר , "לא יחר� כלב"ישראל מבני 
 לבכורות ערמההלא תועיל ש לומר יא הוהכוונה, ראה ש� משחיתשנלמד מהדבר , לשונואת כלב היחר� כ� מצרי 

  .וזדר� הב לא ימלטו  וה�י� ישראלבשיתחבאו על ידי כ� להמלט מצרי� שיחשבו 
  

  )  ח'יאשמות ( " אצאןואחרי כ"
לפי , ה יצא ממצרי�"שג� הקב, ה כלומר"מתייחס אל הקב"  אצא�ואחרי כ"מבאר שהמאמר  "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה

על דרש כמו שמבואר במ, "ואחרי כ� אצא"ה אמר על ז, )ד 'יאשמות ( " אני יוצא בתו� מצרי�הלילהכחצות : "שנאמר
 ,ישראל במצרי� היתה שכינה עמה�בני שכל זמ� שהיו , )כג' שמואל ב ז(" יוקלו%אשר פדית ממצרי� גוי וא: "הפסוק

 . שכינה עמה�היצאה מש� וכשיצאו 
  

   ) יב'יבשמות (" ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים.. ועברתי בארץ מצרים "
 ,דו ובעצמובו בכ,ה"� יעבור הקבימשה רבינו היה תמה א, מפרש שיש בפסוק תשובה למשה רבינו י�י�י�י�''''זזזז מוולו מוולו מוולו מוולויייי""""הגרהגרהגרהגר

 על ?להתפלל בתוכהאפילו היה משה יכול זו לא הסיבה המהרי ,  ובעבודה זרהגלולי�במלאה  השהיתבאר� מצרי� 
" צרי� אעשה שפטי�בכל אלהי מ:"זה אחרי ש? �יתמה אה תאוא� " ועברתי באר� מצרי�" ה"קבלו המשיב כ� 

של ע� נרקבת ושל "י "כי הכל יוכרת וכמו שכתב רששו� עבודה זרה לא תשאר ש� כבר כלומר בשעה שאעבור 
  ".  מתכת נמסת ונתכת לאר�

        

  )כא' שמות יב("  לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקרואתם"
ה עובר "לפי שהקב, הואישראל במצרי� שלא יצאו מפתח בית� בלילה הבני זהיר את הכתוב מש ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמפרש 

 "להי כל קדושי� עמ�%א' ובא ה: "יחד ע� הפמליא שלו כפי שאומר הנביא ממקו� למקו� שעוברבמצרי� כמל� 
והיה בעבור כבודי : "פי שהיה ע� משה שנאמרכ, ולא יסתכל בומישראל שלא יפגע בו אד� וזאת , ) ה'זכריה יד(

. שרפי� ופמליא של מעלההלהג� עליו מ את משה בנקרת הצור כדי ה ש�"שהקב, ) כב' לגשמות( "ושמתי� בנקרת הצור
לפיכ� אי� אד� רשאי לשנות , אינו מבחי� בי� צדיק לרשעהוא  , למשחית לחבלרשותבשעה שנתנה שנו אמצהרי ש
  .ואי� להבחי� בי� צדיק לרשע, לטרו$רשות  חיות שנת� לה� שללפי שהוא זמנ� , דר� העול� שיצא בלילהמ

  

   )כט' שמות יב(" השבי אשר בבית הבורעד בכור "
ואילו  ,)ה' שמות יא(" אחר הריחי�בכור השפחה אשר  עד... ומת כל בכור"אמר  משה, לכאורה יש סתירה בי� הפסוקי�

רבינו מהר&א רבינו מהר&א רבינו מהר&א רבינו מהר&א בש� בש� בש� בש� " " " " חומת אנ�חומת אנ�חומת אנ�חומת אנ�""""א בא בא בא ב""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידמבאר " עד בכור השבי אשר בבית הבור"הכתוב לפנינו אומר 
לכ� וביו� היו המצרי� משעבדי� את העבדי� בכל מיני עבודות , יו� היה הדברי� אתבשעה שאמר משה  שמגרמיזאמגרמיזאמגרמיזאמגרמיזא

" בבית הבור אשר"הכתוב אמר , היה בחצי הלילהש ,בכורותה שעת מכתב, א� כעת, "אשר אחר הריחי�"משה אמר 
  . לשמר�כדי � בבור  העבדישמי� אתהמצרי�  בלילה היוכי 
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  : 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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