
  
  

  

 'גי שנה                                 
 

  
ְזרַ֤  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ " ַוּיִ ְמצָ֛ וא ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ה ׁשְ   )הּו ה' " (בראשית כו' יבים ַוֽ

 

  
  יט)  'יגשמות ( "להים אתכם והעליתם את עצמתי מזה אתכם-פקד יפקד א"

" הקדוש מבאר שמה שאומר הכתוב אלשיךאלשיךאלשיךאלשיך? ה"פקידה כפולהצריך מה שם למדוע אומר הכתוב "פקוד יפקוד"? 
הקב"ה ש" הכוונה היא שהקב"ה אומר לישראל שיש להם משכון שמבטיח והוצאתי את צבאותי את עמי בני ישראל"
אותם  אניחכיון שאין מצב שו ,עם ישראליחד בגלות ש פמליא של מעלהוהמשכון הוא המהגלות. אותם  וציאי

של דהיינו פמליא , "והוצאתי את צבאותיו כוונת הכתוב "את ישראל. וזגם י שיוציא אותם יוציא לכן, מ, במצרים
" כלומר הכוונה היא פקוד יפקוד" הכתוב אמרמרמוז בזה דבר גם הם. ו "את עמי בני ישראל"אוציא כך  מעלה, ואגב

  , עם ישראל.יפקוד את התחתוניםו , פמליא של מעלה,שיפקוד את העליוניםלשתי הפקידות שיפקוד הקב"ה, 
  

  " (שמות יד' ה)ויגד למלך מצרים כי ברח העם"
באו באו באו באו     ,,,,למצריםלמצריםלמצריםלמצרים    םםםםחוזריחוזריחוזריחוזרי    שאינןשאינןשאינןשאינןוכיון שהגיעו לשלשת ימים שקבעו לילך ולשוב וראו וכיון שהגיעו לשלשת ימים שקבעו לילך ולשוב וראו וכיון שהגיעו לשלשת ימים שקבעו לילך ולשוב וראו וכיון שהגיעו לשלשת ימים שקבעו לילך ולשוב וראו     ,,,,) שלח עמהם) שלח עמהם) שלח עמהם) שלח עמהםמרגליםמרגליםמרגליםמרגליםאיקטורין (איקטורין (איקטורין (איקטורין (""""

            " (רש"י)" (רש"י)" (רש"י)" (רש"י)והגידו לפרעהוהגידו לפרעהוהגידו לפרעהוהגידו לפרעה
כאשר בקשו בערמה בני ישראל אל פרעה באו בשאלה מדוע  וווומהר״ש פריממהר״ש פריממהר״ש פריממהר״ש פריממביא את חקירתו של רבינו החיד"א רבינו החיד"א רבינו החיד"א רבינו החיד"א 

הוא ץ ותירהואת ללא חזרה? שבכוונתם לצ האמתאת מיד  ול ולא אמרו, " (שמות ג' יח)נלכה נא דרך שלשת ימים"
יד תידרש ולא  מעצמם(בראשית טו' יד) כלומר "יצאו" ״ואחרי כן יצאו ברכוש גדול״ שהקב"ה הבטיח לאברהם 

עבודה של ישלימו הם אם אבל הבטחה זו נכונה הרי אתם בני חורין, להם ם פרעה ויאמר אות שישלח כדיחזקה 
לא שהרי הם כבר בני חורין מעצמם, הם שלח אותם, כי יפרעה שא צריך לו םאז יצאו מעצמו ,ארבע מאות שנה

להוציאם קודם הזמן, היה הקב״ה חפץ יון ש. אבל כמוגבל, ארבע מאות שנה נמכרו ממכרת עבד לעולם רק לזמן
שלח קב"ה יצווה את פרעה לארבע מאות שנה. ואם המשך זכה בהם להוא על פי פרעה. כי כה להיות צריהיציאה הזו 

דבר שגרם לפרעה , "דרך שלשת ימיםפרעה "לישראל  ו, לכן אמר"אנוס הייתיפרעה יוכל לטעון "רחו, וכ בעלאותם 
נצל מהמות הוסיף יכדי להשקא בעבור שלשת ימים, ודוהיה המכות הקב"ה את  שהביא לוומה לבו, ות את קשלה

מה זאת המצרים "שאמרו מה  לפי זה אפשר להסביר אתמר הרי אתם בני חורין ומחול לכם השאר. אמעצמו ופרעה 
כי ביד הלשון "כפל מסביר את , וזה "דרך שלשת ימיםרק "אמר " הרי הקב"ה עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו

זו החזקה היד אבל בגלל ה, דרך שלשת ימים, "כי ביד חזקה ישלחם", "וביד חזקה יגרשם מארצו ,חזקה ישלחם
  אין לו טענת אנוס.אז ו ,םהוא יוסיף גרושיאותם ו לשלוח אות שכופה

  

  " (שמות יד' טו)תצעק אלי מה"
" (שמות יד' ויצעקו בני ישראל אל ה'הצעקה של ישראל שנאמר "ה בכלל תהי" שצעקתו של משה ספורנוספורנוספורנוספורנומבאר ה"

על לישראל בישר משה כבר שהרי , וחילומיראת פרעה כמו צעקת ישראל שהיתה , אמנם צעקת משה לא היתה י)
משה של צעקתו  א, אל" (שמות יד' יג)לא תוסיפו לראותם עוד עד עולםלהם " אמרשומיתתם כהמצרים ם של מפלת

ל גלשבמשה חשש ו " (שמות יד' יא)המבלי אין קברים"ל שרי ישראל שהעיזו פניהם באמרם היתה משום טענתם ש
אתה חושד ודע לך שה על ז ?"מה תצעק אליהקב"ה "ים, לפיכך אמר לו לכנס ילו לה ישמעולא  םההטענה הזו 

  ". ויסעו"לא ימרו את פיך " ותראה שהם אל בני ישראל דברוהראיה היא " בכשרים
  

  

  735 מס  עלון  בס"ד

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

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

  התנצב"
  

  חיפה  ת"א  י"ם  זמני השבת
  16:39  16:49  16:35  כניסה 

  17:49  17:51  17:50  יציאה

  18:26  18:25  18:29  ר"ת

  

   "שירה-שלחבפרשת "

  "ותשר דבורה": הפטרה

 א"פתש שבט' זי

 Yossef.Benhamo@gmail.comשלח מייל לכתובת: ?שלך "להדואת העלון ישירות לתיבת א לקבלמעוניין 

  מדרשתע"י  אורלצא יו

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

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

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

 אריק שלום בר גורג'יה ז"ל נלב"ע יז' תמוז תש"ף

  תנצב"ה

  הגיגים לפרשת השבוע



 

   )שמות יג' יז" (את העם ויהי בשלח פרעה"
 שיצאו ברשותו 'שלא רצה החז"ל ו מרהלוא א"בשלח פרעה", , השליחות בפרעההכתוב את לה ותלא ברור מדוע 

נחם י" ,"העםאת "לה כתב יבתח מדוע שינה הכתוב את דבריו,. ועוד "הוציא ה'"כאומרו  'אלא ברשות השל פרעה 
כתוב שלפי חז"ל כאשר  רבי אברהם סבע ב"צרור המור"רבי אברהם סבע ב"צרור המור"רבי אברהם סבע ב"צרור המור"רבי אברהם סבע ב"צרור המור"מבאר . "וחמושים עלו בני ישראל"כתב  ר כך. ואח"העם

 ,בפרעההשליחות הכתוב את רשעים ובערב רב תלה שר מדובר באכ לכן. שבישראל רשעיםל"העם" הכוונה היא 
ערב גלל היו בה. "פן ינחם העם"את העם. וכן "להסב קב"ה בובים שהוצרך היהסכאלו הוא השולח אותם. וכן כל 

מוכנים ועלו  חמושים " יצאובני ישראל"שמחשבתם רעה. אבל משום . "להים את העם- ויסב א"שנאמר רב. וזהו 
  לא לשוב למצרים. העיקר  למות במדברגם אם המחיר הוא למלחמה 

  

   )שמות ג' יז" (קרוב הוא כי רך ארץ פלשתיםדלוהים -ולא נחם א"
פרעה מלך  לשקרוב שהוא אבימלך מלך פלשתים הכוונה היא ל "קרוב הוא יכ"" מה שאומר הכתוב חזקוניחזקוניחזקוניחזקונילפי ה"
ואויבי על הפסוק "במדרש תהלים  אמוב, )בראשית כא ' כג" (אם תשקור לי ולניני ולנכדי"ואברהם נשבע לו , מצרים

לשבעה ו נאבילאבימלך לשלשה דורות נתן לאברהם הקב"ה שנתן  מהשדוד כאן מר ואש )לח' כלים הת" (חיים עצמו
דרך ארץ לוהים - אנחם  לא" ןלכ ,שביעי לאברהם ועדיין נכדו של אבימלך קייםהוא דור דורות, שהרי משה 

   .קיימתעדיין הם שהשבועה של אבר בזמןם פן ילחמו ישראל עמ "פלשתים
  

  )יח 'יגאת העם" (שמות  להים-א ויסב"
, דהיינו "הסיבה" מלשון "ויסבאת המילה " מפרשמדרש שחז"ל באת דברי  העמק דבר"העמק דבר"העמק דבר"העמק דבר"""""ב מוולוז'ין מביא בב מוולוז'ין מביא בב מוולוז'ין מביא בב מוולוז'ין מביא ב""""הנציהנציהנציהנצי

 ישראל בני עלו וחמושים" בוכתה שמהזה מ פירושהגיעו ל ל"חזמסביר שו .", כלשון המדרשבסעודתן הסיבן"ש
שהדבר  אלא. לסכות מרעמססה המקום לומר זאת אלא קודם כאשר נאמר שישראל נסעו ז איןמארץ מצרים" שהרי 

   הסב םוש, סוף ים דרךו ללכת א פלשתים דרךללכת  אםה דרכים פרשתזו  התהי בסכותישראל  שבהיות ללמדנו בא
 אלא ברעמסס ושהי כמו ובפחד פזוןיבחו הי לא שםש עודמלמדנו  פסוקוה. סוף יםדרך  שלהם דרךלוהים את ה-א

 ומשום. ת זאת, כן הסבום, לעומה אבל. םבאכילת להסב םדרכ שאין דרכים כהולכיהיו  ולא, מיושבת בדעההם היו 
 המדבר מאימתלא  ,פחד שום בלי רחבה בדעה םמזורזי ,חמושיםגם  הלכו ישראל בנישלכך  יןיענאת ה סמךכך 

  .מאחריהםש פרעהלא מאימת ו לפניהםש
  

  " (שמות יג' יט)משה את עצמות יוסף ויקח"
בזכות שז"ל חשדרשו של הוצאת עצמות יוסף ממצרים משום זו הה ומצואת ההוצרך לקיים משה ש רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר 

בקריעת ים ב ו), וכת'(בראשית לט "וינס ויצא החוצהולמדו זאת ממה שכתוב אצל יוסף "הים לישראל יוסף נקרע 
וינחם אותם וידבר על "יוסף . עוד כתוב אצל עצמותיו של יוסף ראה ?), מה ראה'(תהלים קיד" הים ראה וינוססוף "

  . )'(שמות טו" בלב ים"קפאו תהומות  בוכתסוף ים קריעת ), וב'(בראשית נ" לבם
  

  )כט 'יד" (שמות מימנם ומשמאלם מהלהם ח והמים"
 "דעת זקנים מבעלי התוספות""דעת זקנים מבעלי התוספות""דעת זקנים מבעלי התוספות""דעת זקנים מבעלי התוספות"מובא בוכעס במשמעות של חימה חסר  " בכתיבחמהבפסוק מופיעה המילה "

 מכריזוהיה  ,בתוך הים "חומה"כאותם ם עד שבא גבריאל ושבקע יהא רצה ללולה נתמלא הים חמה עליהם ישבתח
התורה שנתנה בימינו של את לקבל  םישראל שעתידיי בנזהרו ביה , "מימינם",צד ימיןעל הים ואומר למים שב

להניח  םישראל שעתידיבני זהרו ביה ",שמאלםצד שמאל, "מואמר למים שב ".למומימינו אש דת " מרהקב"ה שנא
והמים  .להתעטף בציצית מאחוריהם שעתידיםישראל בני זהרו ביה, אחריהםואמר למים ש .שמאליד תפילין ב

שבט ושבט  לכל יהנחלק להם הים לשנים עשר קרעים כדי שיה. עוד מובא שחומותכ םידבריו ועומדאת  םשומעי
  . ישב דעתםירים זה עם זה כדי לדבמהיו היו חלונות ו שבט ושבטהים שבין כל של ובחומות  ,שביל לבדו

  

  טו' כה)שמות " (שם לו חק ומשפט ושם נסהו שם"
            ))))רש"ירש"ירש"ירש"י" (" (" (" (, לעם, לעם, לעם, לעםנסהונסהונסהונסהו    ושםושםושםושם. . . . םםםםנתן להם מקצת פרשיות של תורה שיתעסקו בהם, שבת פרה אדומה ודינינתן להם מקצת פרשיות של תורה שיתעסקו בהם, שבת פרה אדומה ודינינתן להם מקצת פרשיות של תורה שיתעסקו בהם, שבת פרה אדומה ודינינתן להם מקצת פרשיות של תורה שיתעסקו בהם, שבת פרה אדומה ודיניבמרה במרה במרה במרה """"

ם לה הודיעוקים ההם והחלישראל את לימד שמשה , "פרשיות שיתעסקו בהם"רש"י שאמר  לשוןמלומד  הרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהרמב"ן
במצות את ישראל  להרגילהיה כדי דרך שלמד אברהם אבינו את התורה, וזה ככך, על תם ועתיד הקב"ה לצוות אש
 ושם" ומרואהתכוון אליו הכתוב בסיון שיהנזהו יקבלו אותם בשמחה ובטוב לבב, וישראל אם הלדעת בדרך זאת ו

שמוע תשמע לקול  אם"הכתוב שאמר מה  זהות, ומצה אותם על יצוושיצפו לכך שהקב"ה ם לה דיעמשה מו, "נסהו
  . הםעליה אותך ויצואשר לאותם מצוות  "להיך והאזנת למצותיו-ה' א
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   לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:
 , יוסף בנימין בר חביבה.אסתר רבבן חמו אליהו 


