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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

 

 
 (יג 'טו בראשית" )שנה מאות ארבע אתם וענו ועבדום להם לא בארץ זרעך יהיה גר כי תדע ידע"

, "בארץ לא להם"מובן במילא שהם נמצאים  "גר יהיה זרעך"ישנה כפילות בפסוק כיון שבתחילה כתוב , לכאורה
 עם לדון מצרים בני באו אחת פעם"האומר שמובא סיפור .( סנהדרין צא)בגמרא ? מדוע מציין זאת הפסוק במפורש

 כסף לנו תנו 'וישאילום מצרים בעיני העם חן את נתן' וה' אומר הוא הרי :לו אמרו .מוקדון אלכסנדרוס לפני ישראל
 ינצחוני אם אלכסנדרוס לפני םעמ ואדון ואלך רשות לי תנו :לחכמים פסיסא בן גביהא אמר .ממנו שנטלתם וזהב
 ודן והלך רשות לו נתנו נצחתכם רבינו משה תורת להם אמרו אותם אנצח אני ואם נצחתם שבנו הדיוט להם אמרו

 מן אלא ראייה לכם אביא לא אני אף :םלה אמר .התורה מן "לו אמרו ?ראייה םמביאי אתם מהיכן :םלה אמר .םעמ
 של עבודה שכר לנו תנו 'שנה מאות וארבע שנה שלשים במצרים ישבו אשר ישראל בני ומושב' שנאמר התורה
 .תשובה לו החזירו :מוקדון אלכסנדרוס םלה אמר .שנה מאות וארבע שנה שלשים במצרים ששעבדתם ריבוא ששים
 זרועות כשהן שדותיהן הניחו מיד ,תשובה מצאו ולא בדקו ,זמן להם נתן .ימים שלשה זמן לנו תנו :לו אמרו

אלא שהסיפור הזה מעורר קושי כיון שלפיו על בני ישראל היה לשאול כלים ובגדים ". וברחו נטועות כשהן וכרמיהן
שכיון שבשנות הרעב קנה  א אסאד"ימהרמתרץ האלא , ולא משאר העם שהעבידו אותםרק מהמלך או מהמצרים 

 ,כןכמו ו ,ישראלבני שייכים להיו ם ישהמצריאם כך צא יושנתן להם והזרע הלחם תמורת ף את המצריים לעבדים סיו
מהמצריים היה  היהודיםמה שלקחו צא שיו, "מה שקנה עבד קנה רבו"שהרי , היה שייך לבני ישראלכל ממונם 

כלומר בני , אין הכוונה לבני ישראל אלא הכוונה למצרים" בארץ לא להם"לפי זה מה שאומר הכתוב  .משלהםבעצם 
  . בארץ שבכלל אינה שלהם, יםדהיינו המצר, ישראל יהיו גרים וישועבדו אצל אנשים

 

 (כג 'ב שמות) "העבדה מן ישראל בני ויאנחו מצרים מלך וימת י בימים הרבים ההםיהו"

שהרי , היו בני ישראל צריכים כבר להתרגל לעבודה הקשה, "בימים הרבים ההם", לכאורה לאחר כל כך הרבה זמן
בני ישראל להיאנח מם " נזכרו"אם כך מדוע לאחר הזמן הרב , אם הוא קשהגם  ,תרגל לכל מצבטבע האדם הוא לה

אמנם העבידו  המצריםשבני ישראל לא התרגלו למצבם כיון ש, "בן איש חי"ה, רבינו יוסף חייםמתרץ ? העבודה
ה כך שבטרם הספיקו בני ישראל לעבודה את סוג העבודאותם בעבודה קשה אבל הם גם דאגו לשנות מידי פעם 

ש על חדם מלך וקוי": ל במדרש על הפסוק"והדבר רמוז בדברי חז. יא הוחלפה לעבודה אחרתהקשה המסוימת ה
. ודות חדשותעבות והטיל עליהם דשגזרות חגזר פרעה הינו בכל פעם ד, "יושנתחדשו גזרות" (ח' שמות א" )מצרים

ראל היו צריכים כבר האדם בני ישטבע לפי ו, למרות שעבר כבר זמן רבש, "ויהי בימים הרבים ההם"לכן כתוב  
השתנה להם מידי פעם  משום שסוג העבודהוזאת  "ו בני ישראל מן העבודהנחויא", בכל זאת, הקשה להתרגל לעבוד
 . לא הניחו להם להתרגל אליהכך שהמצרים 

 

 (פ"הגדש)" כל ימי חייך להביא לימות המשיח"
את ימות ולהביא לקרב יכולתו על מנת ל ככלעשות ו ולהשתדל כל ימי שעל האדם לעמול רבי אברהם מסלונים אומר 

לחדש את ישראל  בניהצליחו , "למה נגרע" ידי שהתחננו וביקשו עלששם שכ רבי שלמה מרדומסקומוסיף  .המשיח
  .כו לראותה מידזי, ישראל יתחננו ויבקשו בכל ליבם שתבוא הגאולה כך ברגע שבני, "פסח שני"מצוות 
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 :לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם העלון מוקדש" נשמת אדם' נר ה"
 ו"תשע אייר' כגע "נלבבן סוליקה  ל"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 ט"תשע' אדר ב' ע ט"ל נלב"הרב מאיר אלעזר עטיה בן זוהרה ז
 ניסן' ע טז"ל בר חיה נלב"הרב אביחי ניסן רונצקי ז      ניסן ' ע טו"ל נלב"יעקב בן חמו בר עיישא ז
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  (.פסחים קטז) "בפסח שואל הבן מה נשתנה" 
 מדוע הוא , בפסחקא ודו" מה נשתנה"מדוע נדרשת שאלת הבן  "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצשואל 

 מתי  (:ה י"ר)בגמרא רץ על פי המחלוקת ומת? בסוכותגם , "מה נשתנה", אינו שואל את אותה השאלה
 ה הנהגואומר שיש שתי דרכי . "חד אמר בניסן נברא העולם וחד אמר בתשרי נברא העולם"? נברא העולם

 דרך השנייה וה, בטובו ובחסדו הגדולם עולאת הה מנהיג "שהקבדרך אחת היא , העולםאת ה מנהיג "הקבשבה 
 ועושה  עצמו עם עמו ישראלבה מתפאר "הקבכלומר , על ידי תפארת ישראל ה מנהיג את העולם"שהקבהיא 
 בני ישראל אז ישיר משה ו: "ז בפסוקורמ זהדבר ו. אשר יבקשו מלפניופי השפיע להם טובות כומרצונם את 

 השירה עצמה יא אותה ה, ישראלבני אמרו שהשירה עצמה הוא שהרמז , (א 'שמות טו)" 'את השירה הזאת לה
 , רצונם וחפצםאת ממלא הוא אז , ידי תפארת ישראלה מנהיג את העולם על "כי כשהקב. 'שר ואמר הש

 הנהגה ה "ניסןב"כי , "בניסן נברא העולם"חד אמר , וזהו הרמז בגמרא. 'וכאשר יאמרו ישראל כן יאמר ה
 . הזה חודשלישראל ניסים ונפלאות גדולים בלכך היו , העולם על ידי תפארת ישראלאת ה מנהיג "שהקבהיא 

 . העולם בחסדו הגדולאת מנהיג היא שהוא ה "הקבל הנהגה שה" תשריב", "בתשרי נברא העולם"וחד אמר 
 , על ידי תפארת ישראלם עולאת הה מנהיג "זה שהקב ,באמת ,כי, שהבן שואל בפסחלשאלה וזהו הרמז 

 דוגמא . ממלא רצונם וחפצםהוא ובזה , ויש לו תענוג גדול מזה, ישראלעם ה מצמצם את עצמו בעבודת "הקב
 האב בן אהבת האב למשום רק , הבןשל שכל ההאב גדול משל שכל ידוע שהכי , שאלת הבן לאבלכך היא 

 דות ימלעצמו את ה מצמצם "הקבלכך שדוגמא זוהי , להשיב תשובה על קושיות הבןל מנת ע עצמואת מצמצם 
 .רצונםאת ם לעשות להתפאר עמכדי שראל של עם י

 

  (פ"שהג" )ורב כמה שנאמר רבבה כצמח השדה נתתיך"

 הלוא הדבר כתוב , רבו במצריםפרו ולהוכיח שבני ישראל על מנת פר יחזקאל סוק מסהגדה פבמדוע מובא 
  ?(ו 'שמות א) "מאד ותמלא הארץ אותם ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד", בתורהמפורש ב

 וכמו , בוהותשמות גנשהיו להם היא " ורב"שמשמעות המילה הקדוש  "הבעל שם טוב"רבי ישראל מתרץ 
 ט "הבעשאומר ו, "אין לך עשב למטה שאין לו מלאך מלמעלה המכה אותו ואומר לו גדל"ל "שאמרו חז

 ה מצבם של וכך הי, לגדכן הוא ול ולהתקרב למזלשואף והעשב , "אין לך עשב מלמטה שאין לו מזל מלמעלה"
 רבבה כצמח "מה שכתוב  וזה, גדלו ןלמעלה ולכלמזלם הנמצא הם רצו להתקרב , ישראל במצריםבני 

 ני כך גדלו ב, כשם שצמח השדה גדל משום שהוא רוצה להתקרב למזל שלו הנמצא למעלה. "תתיךנהשדה 
  . ה"קבבמצרים בהשתוקקות עצומה להתקרב אל הישראל 

 

    (פ"שהג) "ומשעבוד לגאולה, ומאפילה לאור גדול, ט"ליו ומאבל, מיגון לשמחה, מעבדות לחרות"

של שהמאמר הוא מנקודת מבט שונה  "נועם אלימלך"מבאר ה, בהגדההזו הרבה לשון כפילות הטעם ברור מה לא 
ת הבורא ובטאת היינו מי שהיה עובד בחומר ולבנים הכיר ד, לפי מדרגת גלותוכפי שרואה כל אחד מעלת הגאולה 

כגון בני , אותםלא שעבדו המצרים שאנשים ש יו, "משעבוד לגאולה"אמר כן ול, עבוד הקשההוציאו משבזה שב
מעבדות " וזה אמר לע, לחירותיצאו היא שהם מעלת הגאולה מבחינתם , היו מוכנעים כעבדיםהם אלא ש ,לוי טשב

על מנת ה שיגאלו תתם היעיקר מגמאלא זה  לעזה ולא  ללא עעליונה ולא חשבו היו במעלה שכאלה ויש , "לחירות
לזה , מבדיל עליהםהחושך של מסך היה הענן ו ,במקום הטומאה ,בהיותם במצריםו, עהיבלי שום מנ' את ה דועבל

 . "מאפילה לאור גדול"ו אמר
 

 ( י 'זשיר השירים ) "וחכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים דובב שפתי ישנים"

שפתותיו דובבות , הכל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הז: שמעון בן יוחאי' יוחנן משום ר' אמר ר"
ככומר של  ,'וחכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים דובב שפתי ישנים? 'מאי קרא: ואמר רבי יצחק בר זעירי. בקבר
כיון שאדם אומר דבר שמועה מפיו , אף תלמידי חכמים, אדם נוגע בו דובבשהמה כומר של ענבים כיון  ,ענבים

 :( בכורות לא" )דובבות שפתיו בקבר
 , גור וחתום בחבית הנמצאת במרתףסהוא אם שאפילו , טבע היין הואש "חומת אנך"א ב"רבינו החידמסביר 

 כל , היין שבחבית מתנועע מעצמו ,אפילו אם הענבים נדרכים במקום רחוק מאוד, בכל זאת בזמן דריכת הענבים
 עע מעצמו בעת שהוא בכוחו ומתנו, "וחכך כיין הטוב"זהו שאמר הכתוב . עד שלוש שנים, זמן שהיין בכוחו

 מדובב , "דובב שפתי ישנים"והוא , כאשר אתה אומר שמועה משמו" הולך לדודי"כמו כן , דריכת הענבים
 כעין , כדי לדובב את שפתותיו, להזכיר תמיד את שם בעל השמועה ,ואם כן תלמד מהיין, את שפתותיו בקבר

  ".היין המתנועע בעת דריכת הענבים
 

 "ברית יצחק"ו" חנוכת בית"ספרים ל": בית יצחק"ח "גמ( איטר, אשכנזי, ספרדי)י "מבחר תפילין רש": יד יצחק"ח "גמ

 ה יוסף בן חמו"בהדרכת עלימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו  :"מאיר השחר"חברת הבקשות 
 02:02-03:02ת "נוה גן פ" שבת אחים"בית כנסת  ה יוסף בן חמו"בהדרכת ע" דף יומי"שיעור  :"ויזרע יצחק"מדרשת 
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