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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
  (ה' שמות י)" וכסה את עין הארץ ולא יוכל לראת את הארץ"

ומסביר  .בגלל הארבה" לא יוכל לראות את הארץ"אשר זה מי הוא הקדוש שבפסוק לא מבואר " אלשיך"אומר ה
יותר ולו צר ב יהיה בין כל אחת לחברתה מעט ריוח והפסק, ינוח על דשא הארץהוא על הארץ ו שכאשר מגיע הארבה

אבל הארבה עצמן כן יראה את הארץ היות שהוא קרוב אליה , לא יראה את עפר הארץשאמנם מי שנמצא מעליהם 
, כל כך רבוי עצום ורבגדול ועצום יהיה ריבוי הארבה אך לפעמים . שביניהםדרך הרווח הצד יראה את הארץ והוא 

לראות את הארץ אשר הוא לא יוכל רבה עצמו עד שהאבארבה שיהיו דבוקים זה בזה  תהיה מלאה כל כךהארץ שעד 
גדולה תהיה הארבה כמות ו, "הנני מביא מחר ארבה"ואני : מה שאומר משה וזה. העשב אשר הוא אוכלאת עליה ו

 ". לראות את הארץ" ,הארבה הנזכר עצמו ,"שלא יוכל"באופן כזה  "את עין הארץ"עד שיכסה כך  כל
 

 (ו' שמות י)" מעם פרעה ויצא ויפן"

התוודה ואמר כיוון שפרעה עלה למדרגה גבוהה כש, שמשה יוצא מאת פרעה בזלזול הקדוש" אור החיים"מבאר ה
אנו נראה ו, נהוג עם שאר בני אדםשויצא כדרך משה פנה כן ל, חזר לסרחונוואחרי כן  (כז' שמות ט)" הצדיק' ה"
בסופו של , אבל פרעה, (יא 'שמות י) "ויגרש אותם מאת פני פרעה"האופן כשכתוב החזיר למשה באותו פרעה הרשע ש

חטאתי "מר אליהם ואהוא על הסרת מכת הארבה  ותפללמשה ואהרון כדי שילרא וקדבר מתנצל על כך וכאשר הוא 
בחוסר כבוד שנהג בם  עלדות ולהתוואמר זאת משום שרצה , שלא היה רגיל לומר קודםדבר  (טז' שמות י) "ולכם' לה

 .מעל פניו גרש אותםכאשר 
 

 (ו' שמות י)" ויצא מעם פרעה ויפן"

ומטרת היציאה של משה היתה , מסביר שמשה יוצא מעם פרעה ללא נטילת רשות או קבלת תשובה לבקשתו ן"הרמב
עכשיו במכת אולי גם חשב משה ש, ברדמכת הפחדו מאד בהם שלתת לפרעה ועבדיו הזדמנות להתייעץ בדבר היות 

עשו ך באמת כי כ, והוא אכן צדק, ה מהברדנשארשיתר הפליטה  אבדתימותו ברעב אם מא יפחדו שהארבה הם 
, פונים זה לזה םראה אותל במדרש שמשה "וכמו שאמרו חז. (ז' שמות י)" כי אבדה מצרים תדע הטרם"ואמרו לפרעה 

משה עשה כך בכל , ן"הרמבלפי ו. תשובה לעשותיטלו עצה ייצא משם כדי שלכן , יומאמינים לדברונראה שהם 
את ז להזכירומה שהוצרך הכתוב , ויוצא מלפניועל המכה מתרה בו , פרעהלהיכלו של  היה באהוא , שאר המכות

 ". ויושב את משה"הוא משום הכתוב כאן 
 

 (מב' יב שמות)" להוציאם' שמורים הוא לה ליל"

את  להוציאיוכל בו הוא מתי יגיע הזמן היה מצפה ה "היא שהקב" ליל שימורים"שכוונת הכתוב " ספורנו"מפרש ה
לא מצא את א שהוא אל, מלבווגזר עליהם את השעבוד לא היה ישראל  תעינה אה "הקבומה ש, םבני ישראל ממצרי

, "כי חפץ חסד הוא"משמר ומצפה ה "ללילה הזה היה הקבו, הלילה ואותללגאולה עד  םיוראוימוכנים שהם ישראל 
משמר ה "הקבוכמו שהיה , "םשמורי' הלילה הזה לה הוא", "הקץשב את יה ח"שהקב"פי שאנו אומרים בהגדה כ

ת ישראל א לגאולמתי יוכל  ומצפההוא משמר  ךכ, ת ישראל כל ימי גלותם במצריםא לגאולמתי יוכל ומצפה 
בניסן "ל "חז אמרמכ, "בני ישראל לדורותם לכל" (יח' ישעיהו ל)" לחננכם' ולכן יחכה ה"ר וכאמ, העתידהבגאולה 

 (.ה יא"ר)" גאליובניסן עתידין לה, נגאלו
 

 559מס  עלון ד"בס

 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון מ
 ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג          ל"ז צחק בנימין בר שוריןי  ל "ז יצחק בן חמו בר אסתר

 ז"ניסן תשס' ע יא"נלב       ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב  ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב

 ה"תנצב

 

  חיפה א"ת ם"י שבתזמני ה

  61:26 61:16 61:61 כניסה 

  61:14 61:16 61:14 יציאה

  61:61 61:61 61:61 ת"ר

 

  "אב"פרשת 
 "הדבר אשר": הפטרה

 ח"עתש טשב 'ד

 

 Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת?שלך ל"ת העלון ישירות לתיבת הדואא לקבלמעוניין 

 מדרשתי "ע אורלצא יו

 "ויזרע יצחק"
 ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

 ladaat.net/gilionot.php alonolam.com  :הבאים ניתן להורדה באתריםהעלון 
 

 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"תשע אייר' כגע "נלבבן סוליקה  ל"ג אליהו דרעי זצ"הרה
 ה"תנצב   ז"שבט תשע' ע ד"ל נלב"דוד כהן בן שמחה ז  שבט' ע ד"ל נלב"שמעון בן חמו בר לויזה ז

 הגיגים לפרשת השבוע
 

mailto:Yossef.Benhamo@gmail.com
file:///D:/BHDATA/BH%20Jud/0%20פש/4%20במדבר/1%20במדבר/ladaat.net/gilionot.php


 

   (ט' שמות י)" בנערינו ובזקנינו נלך"  
משום הנערים לזקנים את קדים הוא מ". ךבנערינו ובזקנינו נל"לפרעה אומר שה מש" שער בת רבים"מובא ב

' ת הדותו לעבודו בילכהשגחתו על בנו לחנאת ל אב ליתן כהראוי למן כול . הזקניםמשהנערים הם העיקר יותר 
תקיים מהעולם של הילדים י על הבל פיהם כ, תפללמו ךברמי הוא מע לדיומכיר ות הנהנין ולתפילה שיהיה כלבר

את ל דגמוהאב ה. ('משלי כב) "נהממלא יסור "ל דיג אשרכאז גם  ,התורה ךרדשילך על פי  ותו דילמהילד  תא ובהרגיל
ל פעם שהבן עושה כאירה במות ינהנתו מונש אבהלם ה בעורובמר כולש הזהלם ה לרב טוב בעוכיז' הת דבניו לעבו

    .(משלי) "ח אבמם ישכבן ח"בבחינת , לם הזהטוב בעו
 

  (ב' שמות יא)" רעהו העם וישאלו איש מאתדבר נא באזני "

במכת החשך לפי המדרש ש ,"נחל קדומים"בא "רבינו החידמתרץ ? מדוע נאמר הפסוק שלפנינו אחרי מכת החושך
לאחר . בשום דבר וגענשהיו למצרים ולא מלכים  תושכיות החמדה וסגולאת כל  אורמצרים ו לבתיישראל  נכנסו בני

כאשר השיב להם השכן שאין ו, הואהחפץ את ה שכנים ומבקשים מהם שישאילו להםלשים מכת החושך הם היו ניג
היה ו ,ראיתיו בימי החשךשם במקום פלוני חפץ נמצא ה הרילשכן אומר  ישראלהיהי איש , לו את החפץ המבוקש

. הוא היה נוטל אותו במכת החושך, את החפץ רוצה לקחתהישראלי כי אמר אם היה , את החפץו ל המצרי משאיל
 ".באזני העם וישאלו דבר: "נאמר, יםיכל חפצי הגואת ראו כש, אחר מכת החשךרק ולכן 

 

 (ד' שמות יב)" ושכנו הוא ולקח"

ותר מה שיוכי מאחר ש, התורה חסה על ממונם של ישראלזהו אחד מארבע מקומות שרואים בהם ש רבינו בחיילפי 
אם מראש אתה רואה שהשה , "ואם ימעט הבית מהיות משה"מרה ווא התורהך כ חסה על ,פהיעומד לשרמהשה 

היא  פעם השנייהה. ממונךאת כדי שלא תפסיד צרף אליך את השכן  ,"ולקח הוא ושכנו"אזי " גדול על בני הבית"
שהתורה מתירה שימוש  ('ויקרא ז)" יעשה לכל מלאכה ואכול לא תאכלוהו טרפהוחלב  וחלב נבלה"כאשר נאמר 

לגר אשר בשעריך "נבלה בדין השכתוב כא יה תהשלישיהפעם  .בחלב של נבלה או טריפה למרות שאסור לאוכלו
פעם ה .שהתורה מתירה נתינה או מכירה של נבלה למרות שאסור לאוכלה ('דברים יד)" לנכריתתננה ואכלה או מכור 

כאן התורה מתירה לפנות את הבית  ('ויקרא יד)" וצוה הכהן ופנו את הבית"בית המנוגע שנאמר הרביעית היא בדין 
משום שאחרי שמטהרים שוב את הבית צריך לכבס את , לפני שיבוא הכהן לבדוק האם הבית מנוגע ויטמא אותו

טמאו אין להם תקנה אלא יוכן כלי חרס אם  צבעםאם יתכבסו הבגדים הצבועים יהיו נפסדים ויסור ו, הבגדים
 ". ופנו את הבית"ואמרה על ממונם של ישראל בשבירה לפיכך חסה התורה 

 

 (ז 'יבשמות ) "ולקחו מן הדם ונתנו על המשקוף"
 ( :חולין ז)" דם ניקף מרצה כדם עולה"

זה נקרא  ,לו הוא נשרףיבשלימות והוא גומר בדעתו כא' נפשו להאת אדם מוסר שכאשר " נעם אלימלך"מסביר ה
מרצה כדם "נפש הדהיינו מסירת , "דם ניקף" כלומר, דבר שאינו במזומן "הקפה"לשון מדהיינו , "ניקף"בשם 
פירוש דעל ידי זה ישגיח וישקיף  "ונתנו על המשקוף". ת נפשםומסיראת דהיינו , "לקחו מן הדםו"וזהו . "עולה

  .ת"ז מו"אותיות זאת מזוזות , "ועל שתי המזוזות". עלינו בעינא פקיחא ה"בהק
 

 (כז 'יבשמות ) "ויקד העם וישתחוו"
  (י"רש) "על בשורת הבנים"

אז  ר בהשגחהפוכהוא אם מחמת עוני שכיון , אין לו תקנה ותניע מתוך עירשאדם שמש" משך חכמה"מלמד אותנו ה
, לו אז יש לו תקנהאת ההשגחה כאשר טוב שמכחיש אדם אבל , יסור מכפירתוין סיכוי שאזה  יאם יוטב לו אחרגם 

על תקופת שמספר הכתוב פי כ', ה לאק לתו ויצעווימאמיד ישוב הוא , אותו ייסרה מ"כי כאשר יחוש שהקב
, אלא מתוך טובה, מתוך צרה ועוני לא יהיו רשעיםניהם בשה "מהקבלכן כעת כאשר שמעו בני ישראל  .שופטיםה

ה דמה העבו" :שרירות לבם ויאמרובהבנים ואז ילכו , זבת חלב ודבש ארץא יהש ,"תבואו אל הארץוהיה כי "מר שנא
שנוהגת אותם מצרתם כדרך  ויושיע' היצעקו אל אז וואויב צר  יקום עליהםוהיא ש, זה יש תקנהמצב הלש, "הזאת

 .ור דור ועל זה השתחוו והודודבני ישראל מעם ' השגחת ה
 

  (מ' שמות יב) "וארבע מאות שנהשנה ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים "
ם עברו רק למצרים עד יציאתהלוא מאז שבאו ? ו במצרים ארבע מאות ושלושים שנהאיך יתכן שבני ישראל ישב

על פי מה שמובא  "חנוכת התורה"רבי העשיל במתרץ . ל שנים"להשלים לת צ שנים"קעוד  יםו שנים וחסר"רד
ומוצא רמז לכך ממה שאומר . כיון שהמצרים שעבדו את ישראל גם בלילות, את המניין לילות השלימובמדרש שה

 . צ השנים החסרות"השלים את ק, דהיינו הלילה, כביכול שהחושך (ג' איוב כח)" ץ שם לחושך"ק: "הפסוק
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