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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 
  )יז' יגשמות ( " בשלח פרעה את העםויהי"

וחמושי� עלו "נאמר בסו�  ו"י� את הע�קל�ויסב א"כ נאמר "ואח "פ� ינח� הע�"שבהמש נאמר " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מעיר ה
?"בני ישראל"נאמר  תרביעיפע� ה וב"הע�"מדוע בתחילה נאמר בכתוב שלוש פעמי� , וצרי להבי�, "בני ישראל

ויהי "לכ� כאשר נאמר  "ערב רב" לואישראל ני בבפחותי� שהכוונה היא ל" הע�" נאמר מתר� על פי הידוע שכאשרו
אמנ� לא מצאנו שפרעה שילח אות� א מאחר שהוא , "ערב רב"מדובר שפרעה שילח את ה " את הע�פרעהבשלח 

כדי � ע העבור� היה צרי להסב אתלכ� , "ערב רב"וא� מדובר ב. כאילו שלח�נקרא הדבר  �צאתב� הלא מחה ב
 כי בני ישראל עלו הזה בוב י הסלכלשלא יחזרו למצרי� בראות� מלחמה אבל בעבור בני ישראל לא היה צרי

היו לכ�  זיינ�ו כלי ה וז' ובוטחי� בתשועת ה"בני מאמיני�מאמיני� " ישראל ה�  כי בני,מזויני�דהיינו , שי�וחמ
ה� " ערב רב"הלומר כ "כי קרוב הוא" "ב רבער"כל מיעוט הבטחו� בא לה� מהו, במלחמהבנצחונ� בטוחי� 

  . ' בה באמונהשתרשוהלא עדיי� חדשי� מקרוב באו ו
        

  )יז' יגשמות ( " פרעה בשלחויהי"
 הלוא יציאת ישראל ,לשו� של צער, ל"לפי חז, שהיא" ויהי"במילה רשה  הפהמדוע מתחיל, על השאלה המפורסמת

ישראל וה את ילפרעה שפי מה שמובא בזוהר הקדוש  לעדוש הק" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"התר� מ? ממצרי� הוא אירוע משמח
"ויהי"ע� ישראל כתוצאה מהלויה הזו על ידי המילה מש לשיצער לרמז לנו על ה הכתוב ובא, בצאת� ממצרי�

,  אלופסיעותיועבור יטול שכר ליצטר שברור הוא שפרעה , "שלח פרעהב"י בעת ווישנובע מהללשו� צער שהיא 
על חשבו� יהיה לפרעה  ה"קב וכל שכר שיקצוב ה.).סנהדרי� צו( נבוכדנצרפסיעות של אותו רשע וצא ולמד משכר 

 את בני ישראל שלא הוליוזאת מהעובדה , ממנו את מצות הלויהובטל ע� פרעה תחכ� ה ה"לא שהקבא. ישראל
של בטלה מחשבתו ובזה  ,אלא הוליכ� דר המדבר, ת�ופרעה ללוהתכוו�  שמ� הסת� לש� ה והקצרהקרובהדר ב

  . לווייתו של פרעההיה  הקרובהדר בישראל בני שלא הלכו לכ ר� וגשה צאיו,  כלללא ליוה אות�שכאילו פרעה ו
  

   )יז' שמות יג("  משה את עצמות יוסף עמוחויק"
שעל פניו אי� זה כא� מקומו של הפסוק אלא מקומו בסו� הפרשה הקודמת בה " פני דודפני דודפני דודפני דוד" באאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידטוע� 

בקש מפרעה משה רבינו לפני כ� יש להבי� הלוא ? מדוע מובא הפסוק כא�, סופר על יציאת בני ישראל ממצרי�מ
דר "ביקש ואמר ו ינרבומתר� שאכ� משה ?  חזרהאללהליכה בפועל היתה זו אי , א� כ�" נלדר שלשת ימי� "

הרי ", לפי המדרש, ואמר לה�ראל  את בני ישפרעה שחררלא שבסופו של דבר בעת היציאה א, "נלשלשת ימי� 
זוהי  ו. ללא חזרה הלכו לגמריומשו� כ, מדעתו א� כ� פרעה הוציא� לחירות, " הרי את� בני חורי�,את� לעצמכ�

מה לקח ש� לבלבד  "דר שלשת ימי�"היציאה ה תא� היכי ארונו של יוס� בפרהסיא את ו לקח ינמשה רבהסיבה ש
לקח כ ומשו� ,  בני חורי��פרעה פטר� ועשאשתפרס� לעיני הכל הכבר שלומר  אלא מוכרח ?הארו�משה את 
:  וכעת נית� להבי� את הקשר בי� הפסוקי�. ללא חזרהלגמריכת ללעל מנת ארונו של יוס� לעיני כל מצרי� משה את 

ר דהיינו שפט"אחר שלוחיה"כמו , רעה שחרר את בני ישראל לגמרישפלאחר  כלומר "ויהי בשלח פרעה את הע�"
ויקח משה את "לכ שה ו ג� הסיבוז, "י�קל�ולא נח� א"לכ� ,  בני חורי� והלכו הליכה גמורה�וכיו� שעשא, אותה

  . ציאה שה� יוצאי� ממצרי� היא ללא חזרהשהילכול  כי הוברר "עצמות יוס�
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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

 



 

  )ג' שמות יד("  עליהם המדברסגר... ואמר פרעה לבני ישראל"
כי "  לבב פרעהויהפ"לכ� , המדברהוא זה שסגר על בני ישראל את  " צפו�בעל"מבאר שלדעת פרעה " ספורנוספורנוספורנוספורנו"ה

בעל "בקשנו מלא מדוע ו? " את ישראל זאת עשינו כי שלחנומה"ה ולכ� שאל "קבנגד הג�  יכול "בעל צפו�"שחשב 
  .  את ישראלחלא היינו מוכרחי� לשלבוא לעזרתנו ואז  שי"צפו�

  

  )א' טושמות ("  גאה גאהכי' אשירה לה"
 ,בחיותהוא הגאה שאריה : בבריאהרבעה גאי� אומר שיש או "גאה גאה" מביא את ביאור המדרש לביטוי רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

 ובעו� הי�ורדו בדגת " : שנאמר,�על כלהוא גאה אד� הבעופות והוא הגאה שנשר ה ,בבהמותהוא הגאה ששור ה
ודמות " :שנאמר, ללו בכסא הכבוד שלוכל הגאי� השל דמות את ה נת� ?ה"מה עשה הקב, )'בראשית א(" השמי�

אמר , )'יחזקאל א("  ופני אריה אל הימי� לארבעת� ופני שור מהשמאל לארבעת� ופני נשר לארבעת�אד�פניה� פני 
מה וזהו . מתגאה על כל הגאי�ה "קבהכלומר  "כי גאה גאה" : עליה� שנאמרמתגאהה הואיל וה� מתגאי� אני "הקב

 הכוונה של מה שאנו וזה, "י�אר� על כל ג"שנית� לקרא את זה ג� כ  )'תהלי� קיג(" 'ר� על כל גוי� ה: "שכתוב
  " המתגאה על חיות הקודש"אומרי� בתפילה 

  

   ) כ'טזשמות (" וירם תולעים ויבאש ויקצף עליהם משה... ולא שמעו אל משה ויותרו אנשים"
לעי� הבאיש והעלה תוהוא ואת המ� השאירו האנשי� י זה שידל עהלוא  ?משהעליה� מדוע קצ� , השאלהנשאלת 

על תקדש גר� הדבר לכ שש� שמי� ה" ולא הבאיש ורמה לא היתה בו... ויניחו אותו עד הבקר"ואילו בשבת נאמר 
 יבימאת המ� ואלו כשהשאירו , לא הבאיש הוא ,מהמ�ציווה לא ללקוט '  שביו� השבת שה, בחוש,וראו כול�יד� 
 מתר� ,אלא? מדוע הוא קצ� עליה�מה� להיות מרוצה היה צרי משה  ,כ �א, כ� הבאישהמ�  ,' נגד צווי ה,החול

הרי א� שנראה , הוא בא בעבירהוה "כל דבר שהוא נגד רצו� הקב, סוד חשובד יולמית� למכא� נש ,"ההההרררראזני� לתואזני� לתואזני� לתואזני� לתו"ה
, "מרשעי� יצא רשע"ו" חטאת קס� מרי"הרי זה בכל זאת ,  על ידי זהשהתוצאה היא טובה ויכול להתקדש ש� שמי�

   .רצו� הבוראה של ה המראמות טובות מפעולה שהיא בעצאואי� לצפות לתוצ
  

  )לב' זטשמות ( "בהוציאי אתכם מארץ מצרים... למען יראו את הלחם אשר האכלתי אתכם"
את נהיג יו' הרכי דבוק ב יהיה דמבאר שהכתוב בא ללמד את האד� שלא יחשוב בלבו שרק כאשר "מש חכמהמש חכמהמש חכמהמש חכמה"ה

 כל זמ� שלא א, יתסיר נתגיע אליו בדפרנסתו  ולסמו שיהבו' השלי על יוכל להרק אז , ר בלתי טבעידעצמו ב
הא� ,  במ�את ישראלה "הקבבא וראה מתי האכיל :  לאד�מרואבא הכתוב ולכ� . הגיע לדרגה הזו עליו לדאוג לעצמו

וזה לשו� . מ� בני ישראל  האכלתי את"בהוציאי אתכ� מאר� מצרי�"לא תיכ�  ה?לאחר קבלת התורה וקיומה
כי , אג מאי� יבוא עזרידבל י,  יתבר ותורתו'רכי הדבנו לבו לקבל עליו עול דלכ� כל איש אשר י": "מש חכמהמש חכמהמש חכמהמש חכמה"ה

כי כוונתו ע תעלומה דרק מטרת לבבו גלוי להיו, רכי העול� ולא הורגל בתורהדיי� מלבבו כל דא� לא הקשיח ע
 ."שדולא יעזבו ויזמי� פרנסתו מקו' היחלצהו , להתאמ� במעוז התורה

  

  )א' שמות יז(" משה העם עם וירב"
שהיו מתרעמי� על , תרעומתמלשו� א והש" וילונו"נאמר בה� התלוננו בני ישראל מקומות כל הבש ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 
 �עשו עמבני ישראל שמלמד  ,"וירב":  נאמרבפסוק שלפנינו אבל ?נשתה ומה ? מה נאכל? מה נעשה: לאמרמצב�

 משהתשובת ו. האחריות לדאוג לנוכי עליכ� , תנו לנו מי� אתה ואהר� אחי: ה� בדרישהובאו עלי, מריבה ממש
הוא לספק ל ו יכ�הא' לנסות את ההיא הריב הזה משה אומר שכל מטרת , "' תריבו� עמדי מה תנסו� את המה" :היתה

ר ומאפי שכ' את ההיה הדבר בלב� לנסות כ כ� א ו,כ�לאולי יענה '  ה אלותתפללומעלי א� תחרישו ו, לכ� מי�
  . )ז' שמות יז("  אי�א�בקרבנו ' לאמר היש ה'  הת נסות� אועל: "הכתוב בהמש

  

  ) יא'יזשמות ( "והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל"
  "יי�יי�יי�יי�חחחחחפ� חפ� חפ� חפ� "אר הבמ ?בלשו� עבר" הרי� כאשר" כתובבלשו� עתיד ולא " כאשר ירי�" דוע כתובמ, להבי�צרי

 דהיינו" ש&כאשר ירי� משה ידולומר לכל יהודי במש כל הדורות  ,עתידבלשו� " כאשר ירי�"קא ודה כתוב תורבש
   ".וגבר עמלק", א א� לא, כל אוייביו כנגד" וגבר ישראל" ה ובתפילה לאבינו שבשמיי� אזריתגבר בתוכאשר 
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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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