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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

 

 
 (ח' שמות ו)" 'הק וליעקב ונתתי אתה לכם מורשה אני חלאברהם ליצ... והבאתי אתכם אל הארץ"

, "אל הארץ והבאתי אתכם"יתקיים בהם  בטיח לישראל שבזכות הגלות במצריםה מ"הקב, הקדוש" אלשיך"לפי ה
יורש ש הזהוא  חוב אביואת הפורע וזה משום ש. למרות שהשבועה היתה גם לאביהםישמעאל ב ואעשו בולא בהם 
דבר נוסף . נחלתםאת תירשו ובזכות זה " כי גר יהיה זרעך" חובאת האתם פורעים גלות מצרים וב. נכסיואת 

ולא תהיה פעם , לעולםלכם שאר ית מתנת הארץש, 'הכנעו להיות לעם קדוש ליתשבה , וזהגלות היחו על ידי ותרוש
נתתי ו"מה שאמר הכתוב  וזה. ירושה שאין לה הפסקדרך כאלא , לכם פעם לזולתכם כדרך מתנה שיש לה הפסק

 . בתורת ירושה שאין לה הפסקכלומר  "מורשה" ,כי אם, תורת מתנה שיש לה הפסקבלא אבל , "אותה לכם
 

 (יד' ושמות " )ראשי בית אבותם אלה"
, של משה ואהרן אלא שהוא שבתחילה הוא מספר לנו את תולדות ראובן ושמעוןס וייחלמדנו את ההכתוב רוצה ל

כאילו שלא יראה , "אלה שמות בני לוי לתולדותם"ולומר להתחיל לא רצה שהכתוב עושה כך כיון ש ן"הרמבמבאר 
זכיר בבני הכתוב מ. שלישיהנמנה י לוואחיו הגדולים הכתוב מזכיר את אבל , המשאליו את חס ייומבכור הוא הלוי 
הכתוב את זכיר הבלוי אבל , מצריםאת אלו שירדו עמם לרק  הזכירהכתוב בראובן ושמעון היות ש, "לתולדותם"לוי 
 . כאבות העולם םלספר בה ראויועליון  חסידימשה ואהרן שהיו  לכבודהיה זה תולדותיו ושנותיו וכל 

 

 (כג' ושמות ) "אחות נחשון ...לקח את ואהרן"

, לכהונהראשי הדור שנבחרו את הוליד לכן ו החשוב בדורוהיה שנחשון אהרן נושא את אחות ש" ספורנו"מסביר ה
 . 'מאת ה הוליד את פנחס שזכה לברית שלוםלבסוף ו, כן חשוב בדורו גםשהיה  "לקח מבנות פוטיאל"שאלעזר גם ו

 

 (טו' חשמות " )היא לקים-א אצבע"

לא היתה  ,צפרדעדם ו, ראשונותהמכות הבשתי ש רבינו בחיימבאר ? "לוהים-אאצבע "נים מכת הכמכונה  עומד
ותעל "שאמר הכתוב מה וזה מן היאור הן עלו  צפרדעיםמכת הבומים לדם יכת הפהיא כי מכת הדם  ,ריאה חדשהב

חדשה  בריאההכנים היתה במכת אבל . "ויהיו הצפרדעים"נאספו ועלו ולא אמר המלמד שהצפרדעים  "הצפרדע
תוצא הארץ נפש חיה "הכתוב  שמזכיר את "להוציא את הכנים"הכתוב אומר גם ו, "והיה לכנים"הכתוב מר ואלכן ו

לשון הכתוב הזכיר בו ן לכ, לבדב' להמשהו חדש אלא  רויצלריה בלשום  כחין לא שאא, ('בראשית א)" ויהי כן
 . (תהלים ח) "אצבעותיך מעשה" :כתובפלא כלשון המשמעות של ב "אצבע"

 

  (טו' שמות ח" )יהםולא שמע אל לב פרעה ויחזק"

 בפרעה  היה מתרהמכות משה  בשתי, בכל המכותהסדר א יך הוכ, לא התראהלהיתה  ,כניםהת מכש" חזקוני"מבאר ה
אם , "נעשה לו כהיתרבחטאו כיון שחטא אדם ושנה "ל ש"שאמרו חזלפי . בלא התראה מכההיה שלישית מכה הוב

יהודה היה נותן בהם סימנים  ביר, משולשותהמכות שהיו  ולפי? ו מאחר שלא יחזור בוה זבהתראתועלת המה כך 
 .לקבוע תיבה בשביל אות אחתכדי לא אחרונות המכות העם שלש בכורות המכת ושיתף את . ב"ש באח"ך עד"דצ

 

 

 678 מס  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 זמני השבת
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 "וארא" פרשת

 "כה אמר" :הפטרה
 ף"תש טבת' חכ
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 :לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם העלון מוקדש" נשמת אדם' נר ה"
 ו"אייר תשע' ע כג"ל בן סוליקה נלב"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 ט"תשע' אדר ב' ע ט"ל נלב"הרב מאיר אלעזר עטיה בן זוהרה ז
 שבט' ע ד"ל נלב"שמעון בן חמו בר לויזה ז       ף"מרחשון תש' ע כב"ל נלב"פרלה לוטאט בת סימונה ז

 ה"תנצב
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 (ה' שמות ו" )ריתיבואזכור את  ים אותםדיבאשר מצרים מע ני ישראלבוגם אני שמעתי את נאקת "

ועבדום וענו אותם " על הפסוק "גבעות עולם"בספרו  מהר״י קוב״וש ופרת א" נחל קדומים"א במבי א"רבינו החיד
סיים מו, "וענו אותם ,ועבדום"שני עניינים תח בופהכתוב ש, "הגוי אשר יעבודו דן אנכי ארבע מאות שנה וגם את

" יענואשר ו אשר יעבודו"כי היה על הכתוב לומר , מדבר רק על עניין אחדכ "יעבודו דן אנכי וגם את הגוי אשר"
תבטלה במה הגזרת העבדות אבל  ,בדות ושעבודה גזר על ישראל ע"הקבשחדש  ב בילקוטוכתומתרץ לפי מה ש

 שלא היודבר , עבדותגם שעבוד וגם עשו בישראל  המצריםאבל , שעבודרק הנשאר להם ו, לעבד שיוסף נמכר
גם אני "כאן הכתוב מר ואמה שוזה . ה שלא כדיןתהעבדות שהי עלן אותם ה לדו"אמר הקבכך משום , חייבים

אשר " זה אמר לע, "ועבדום וענו אותם"הרי גזירה היא  בה של שמועה זוימה טוכי , "בני ישראל שמעתי את נאקת
 . ישראל פר על בנייככבר נמכר יוסף לעבד ומשום שעבדות  אינם חייביםלמרות ש, "מצרים מעבידים אותם

 

 (ט 'זשמות )" כי ידבר אליכם פרעה לאמר תנו לכם מופת ואמרת אל אהרן קח את מטך"
קדושת "ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמבאר . "תנו מופת"די היה לכתוב לומר ו, תא מיותריה" לכם" המלה ,לכאורה

פעולות טובות לישראל ופועל , צריך כל האדם להאמין שדיבור שלו עושה נחת רוח לבוראוי "שלפי כתבי האר "לוי
מכל  רוהדיבמאוד את צריך האדם לשמור הרי ש, וכשאדם מאמין שהדיבור עושה נחת רוח לבוראו, על ידי הדיבור
בוודאי הדיבור  אתאדם עושה זהוכש .ולפיכך צריך לדבר רק בדברי תורה, לרק ללמד זכות על ישרא, שטות והבלים

 מה וזה. שהדיבור פועל פעולות טובות, ה עושה לו כל מה שצריך על ידי הדיבור שלו"והקב, עושה נחת רוח לבוראו
כל  לעשות' לכם'יודעים אם יש כח  נואבל אינ, להי-יודעים אנחנו שם אכלומר , מופת "לכם"תנו  :הכתובכאן שאמר 

שיש לכם להראות , "ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין"נאמר כן ל, נוזה על ידי הדיבור של
 . תנין מטה על ידי הדיבורהמטה תנין ומהכח לעשות מ

 

 ( ט' זשמות ) "והשלך לפני פרעה יהי לתנין"

ובמאמרו , תניןהת אבו כח בריכבר נתנה שיהיה לתנין ה למטה "קבמר הואכאשר , עתבר כשכ" משך חכמה"מבאר ה
 ."יהי"אלא רק לכן לא אמר ויהי לתנין , מטותםאת אף בעודו מטה בלע נאמר שולכך , נתהווה אל משה ה"של הקב

 

 (א' טשמות " )אל פרעה בא"

ארמון לשיכנס משה לומר להיא  "בא אל פרעה"אמר נכל מקום שהקדוש שכוונת הכתוב כאן וב" אור החיים"אומר ה
אף על פי כן , מן הסתם היו לפרעה את משמר הארמון כמשפט המלכיםלמרות ש, רשותנטילת לא ל של פרעה

יו לפרעה פי שמובא במדרש שלמרות שהכ, משה שהען ך אכוכ, בלי שאלת רשותו יליכנס אההנחיה למשה היא לה
 ...השמר לך" למשהממה שאמר פרעה ראיה  ביאומ, ללא שום מניעההיה נכנס משה אריות וכלבים  ,מזויניםשומרים 

עבדיו שומרי את לצוות הוא יכול היה פרעה להתרות במשה כאורה מדוע צריך ל, (כח 'י שמות)" אל תוסף ראות פני
 .נס עצום זההיה ו, אריותהאפילו כנגדו  דועמהם לא הצליחו לאלא ודאי , לא יניחו למשה להיכנסש הבית

 

 (כט' שמות ט)" כצאתי את העיר"
 (י"רש) "אבל בתוך העיר לא היה מתפלל לפי שהיתה מלאה גילולים - כצאתי את העיר"

וזאת  "כצאתי את העיר"ולא , "כי אצא מעמך"רק ב וכת ,בצפרדעים וברד ,ראשונותהבמכות ש "פנים יפות"מבאר ה
כי תועבת מצרים כל רועי "דכתיב והרחיקו אותם מן העיר כהמצרים , "צאן"תה השלהם היה בודה הזרעהכיון שמ

' יראי הב שוכתש ,ברדהגילולים אבל במכת לא היו בעיר הרי שבשדה וכיון שהמקנה היה , (לד 'בראשית מו" )צאן
אמר לכן , א רצה להתפלל בתוך העירל המששן יוכיתה מלאה גילולים ויוצא שהעיר המקניהם לבתים את הניסו 

 ". כצאתי את העיר"
 

  (ל' שמות ט" )ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תיראון"

אבל  תיראו, "טרם" ,להיהתפלפני , היא לומר שכעת" טרם תיראוןידעתי כי "שכוונת הכתוב  "צרור המור"מבאר ה
 פסוקיםהשני אך מדוע נוספו כאן . "ויוסף לחטוא"שנאמר ממה ראיה ו, א תיראוולסורכם להתפלה תחזרו  יאחר

ואתה ועבדיך ידעתי כי עדיין לא "מתרץ שהכתוב אומר ו? "לא נכו והחטה והכוסמת ... והפשתה והשעורה נוכתה"
זה  לע. לכם הרעה ואתם חושבים שלא נשאר בידו להרע לכם הכבר הגיעוזאת משום ש "להים-א' תיראו מפני ה

, כלומר" החטה והכוסמת לא נוכו"הרי ש" הפשתה והשעורה נוכתה"י שפל עף א, אלא. כןמשה שאין הדבר מר וא
 . פרע מכם ובידו להשחיתכםיבידו להיש עדיין 
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