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

 

 
 (ב 'יחשמות ) "שלוחיה אחר"

עד  משה את אשתו אל אביה בהמתנה אחר ששלח"אחר שלוחיה", היא לבאומרו כתוב הת כוונ" פורנוסלפי ה"
לו שמקום המנוחה הודיע עוד מקום מנוחתו, ויגיע לישלים את המשימה להוציא את בני ישראל ממצרים ושמשה 

להים על ההר -תעבדון את הא"באמרו הובטח ש כמו לוהים,-אאת ה ששם יעבדו "להים-עד הר הא"כשיגיע יהיה 
  להים".-אל "הר האשמשה יגיע עד המתין שהוא קודם, כיון ולא הגיע  ,יתרו עכבת. משום כך ה"הזה

 

  " )שמות יח' ז(וישק לו וישתחו"
  (רש"י) "'משהוהאיש 'זה משה שנאמר  'איש'מי הקרוי  'איש לרעהו'חוה למי כשהוא אומר איני יודע מי השת"

ויואל משה לשבת " מרשנאשהרי גם יתרו נקרא "איש"  "ישל רשזה " קשה עם פירושו דעת זקנים מבעלי התוספותל"
ן אצל כין שאה מ "והאיש משהמר "שנא"איש" סמוכה לשמו המילה אצל משה ומתרץ ש, (שמות ב' כא)" את האיש

שהקושיה נובעת מההבנה שיתרו ורעואל הם אדם  ,. תירוץ נוסף הואשלא מוזכר שמו יחד עם המילה "איש" יתרו
 מרכיון שמה שנא ,דעה זו השאלה אינה מתעוררת ולפי ,, אך יש דעה במדרש שרעואל הוא אביו של יתרואחד

בת הלוא היא  "ויתן לו את צפורה בתו לאשה"ויואל משה" היא על רעואל ולא על יתרו. אם כך מה כוונת הכתוב "
 תו של רעואל למרות שהיא נכדתו. , ולכן מוגדרת ציפורה כבכבנים םבני בנים הרי הומתרץ ש ?בנו

 

 ד( שמות יט' )" אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואבא אתכם אלי"

גם ראיתם את הצרתי את אויביכם, וש ",עשיתי למצריםאתם ראיתם אשר "מר, וא" הקדוש שהכתוב אלשיךמסביר ה"
בה לקבל את התורה ולקיים את תרגישו חו ,לכאורה, לפי זה. על כנפי נשרים"ואשא אתכם "כם, להטבתי אשר 

בא הכתוב לומר שמה שקבלתם אינו שכר על מה שתקיימו אלא, מה  .מצוותיה כיון שכבר קיבלתם את השכר מראש
 . עתיד" בלשון והייתם לי סגולה", יהיה שכרכם, "ועתה אם שמוע תשמעושהיה היה, וכעת נפתח חשבון חדש "

 

 יט' ה(שמות " )לי סגולה מכל העמים והייתם"
ויקר דבר נחמד פירושו ש, "סגולה"כמו א שעם ישראל יהיה ביד ה' לי סגולה" היתם יכוונת כתוב "והי הרמב"ןלפי 

הוסיף על מנת להצדיק זאת  .ח( ')קהלת ב "וסגולת מלכים והמדינות"ביד אחר, כמו אותו  רומסמוכן ללא שהמלך 
ו חלקלהיות משאר העמים ישראל עם את הבדיל , כלומר זו הסיבה לכך שהקב"ה "לי כל הארץ כי" בתוכהואמר 

ואבדיל הכתוב "אמר ן וכ (יט ')דברים ד "ואתכם לקח ה'או " "אשר חלק ה' אותם לכל העמיםונחלתו שנאמר "
 .(כז ')ויקרא כ "מן העמים להיות לי אתכם

 

  (בכ' שמות ) ״םדיבמבית ע םריצמארץ מ הוצאתיך אשר״
גם הקב"ה הוציא את בני ישראל כאילו שו ,י מקומות שוניםהם שנ "בית עבדים"ו "ארץ מצרים"לפי הפסוק נראה ש

שכשם ראל שיטיח להבכאן היא להכתוב כוונת הקדוש ש "אור החיים"המבאר . "מבית עבדים"וגם  "מצריםארץ מ"
גלות האחרונה ה ל", הרומז עעבדים מביתגם "עתיד להוציאך כך אני  ",מצריםארץ הוצאתיך מאשר "שאני הוא 

 כמו שנוהגים בעבד.בישראל כל האומות  שעבדובה ש
 

 

 736 מס  עלון בס"ד

 לעילוי נשמת : יוסדהעלון 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  ב' תשס"ה נלב"ע יג' אדר

 התנצב"

 

 חיפה ת"א י"ם זמני השבת
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  "יתרופרשת "
 "בשנת מות": הפטרה
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 מדרשתע"י  אורלצא יו

 "ויזרע 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

 בת אסתר ז"ל נלב"ע כט' שבטבן חמו עליה         אריק שלום בר גורג'יה ז"ל נלב"ע יז' תמוז תש"ף

 תנצב"ה

 
 

 הגיגים לפרשת השבוע
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  (א 'יח" )שמות ישראל ממצרים את 'ההוציא  להים למשה ולישראל עמו כי-אשר עשה א את כל"
 הכתוב היה צריך לומר  ,ששמע יתרו אילו הכל היה עניין אחדש "העמק דברב"'ין זהנצי"ב מוואלומסביר 

 ", להים-א עשה שרהוא שמע "א' א. שמעשיתרו שונים  דברים שניב. אבל באמת מדובר "ממצרים הוציאם יכ"
  וישראל משהאחר " רדפושלמצרים על  שפטיםהאת ע יתרו מעוד ש. אדם בני של נםיד שתובע הדין כח וזה

  לתבוע היה אפשרש. את ישראל ממצרים"' ה הוציא כייתרו שמע "' ב .שנים כמה נודד והיה ברח שמשה. "עמו
  על נקרא' ה שם כי ידעיתרו וה' את ישראל"  הוציא' ה כי" שמעיתרו  אבל ,במצרים נשארים יהיועדיין ו נםידאת 

 . בעולםאת שם ה'  לפרסםהוא  בעולם ישראלם של ע לו שייעודהוא הודי יתרועם  התחברשמשה  עתהמ כי. זה
 את  לפרסםכדי . "'ה הוציא כייתרו " ידע כשיצאו ועתה .במצריםישראל  היוש זמן כל יאפשר היה לא וזה

 . בעולםשמו ו כבודו
 

  (שמות יח' יד" )אתה יושב לבדך מדוע"
צריך להיות הדין כך ם עומדים, שהרי עהכל ובדו " שיתרו לא מוכיח את משה על כך שהוא יושב לחזקונימבאר ה"

בדרגה  לא היהיתרו דבר נוסף, , "שני האנשים אשר להם הריב ועמדו"ב וכתמו שהדיין יושב ובעלי הדין עומדים כש
 ,"בי אדוני"לו  אמרדיבר אתו בכבוד  ,שלש שניםבשהיה גדול ממשה  ,להוכיח איש גדול כמשה שהרי אהרןשיוכל 

דנים עמך  היושיהרבה חכמים עוד יושב ודן לבדך, היה לך לחבר עמך ה דוע אתמה "מה שאמר יתרו למשה זאלא 
ם ולכן השיב לו עומדיהעם אל ושיתרו משה חשב בלבו שאלא ש, "לא תשב בדין אתה לבדךש מעליךלהקל ובכך 

אין אתה לבדך  ,שב בדין כל היום כולותש" כוונתו שאף על פי בקר עד ערב מן". ומה שאמר יתרו "כי יבא אלי העם"
 . יכול להספיק לדון את כולם

 

  (שמות יח' כד" )ע משה לקול חותנווישמ"

ויעש כל אשר "שראה שעצתו היתה טובה. משום שמשה שמע לקול חותנו  רבי אברהם סבע ב"צרור המור"מבאר 
ותנותו וה על ענמראזה דבר היו ברוח הקדש. ורו תשל ישדבריו שמשה הבין לפי  ,מגרעת ואתוספת שום בלי  ,"אמר

שראתה עינו מה שלא  ,ה על חכמתו של יתרוארהדבר גם מבלי שנוי.  הועשא ההאמת ממי שאמראת של משה שקבל 
מוסיף . ו"וישמע משה לקול חותנו"כתב נולכן  ,"יתרווישמע "בזכות כל זה יתרו זכה בה עינו של משה. ותרא

 הלמשאותה  חדשוישיבא יתרו המתין זו למשה אלא הפרשה את הבעצמו לומר רצה שהקב"ה לא ב"צרור המור" 
אלא מפני שהוא מינו וחכם  ,בתואת  תשאחכמתו של יתרו. כי לא לחנם הלך משה לאת ישראל בני כדי שיכירו וזאת 

 ". ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראלמיד שנאמר "מאמרו משה את ו. ולכן עשה הכמו
 

 ו(  'יטשמות ) "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים"
 " צדיק ?מי מושל בי"ז"ל את הכתוב על פי דברי ח "בקדושת לוי"אר ברבי לוי יצחק מברדיצ'ב מ

 ה דימ ,"עמך כולם צדיקים" ,ישראלעם יש ללפי זה יוצא ש. שהצדיק, כביכול, מושל בקב"ה, (:)מו"ק טז
 להמשיך אותה לטובה ולהפוך ו, לרעהה על עם ישראל להפוך גזירה אשר נגזרשבכוחם כביכול,  "מלכותשל "
 , להפוך "עלי"ו פירוש", שלי", כלומר שיש לכם מלכות, "'ואתם תהיו לי ממלכת" נהוכוהו ישראל. וז לעחסד 

  מידה זובש, "חסדהדת ימדהיינו ", "כהנים"בדר ך המלכות שלכם עלי היא רק הנגזר למעלה. אאת ולבטל 
 ממלכת  םכלומר אין לכ, בזה אין אתם ממלכת למעלה על ישראלנגזר שהחסד את לבטל , אבל לכתאתם ממ

 .רק להמשיך חסדלמנוע חסד אלא 
 

  (בכ' שמות " )עבדיםמבית "

היו במצרים שהאדונים שלכם היא לומר  "עבדיםבית שכוונת הכתוב כאשר הוא מכנה את מצרים " רבינו בחיימר או
, (')בראשית י" ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען" נאמרעליהם שבני חם הם משהרי המצריים  .עבדיםבעצמם 

 . להםש עבדיםתם יהיאתם למרות שהם בעצמם עבדים ו
 

  ( יד ך" )שמות כ'וכל אשר לרע"

נגד חז"ל שאותיות אלו הן כ אותיות, ואמרו( 620) "ךתרהדברות יש  עשרתשב "רבינו החיד"א ב"נחל קדומיםאומר 
 דוד בירשכתב מביא את מה הם תר״ך. ושבסך הכל  ,דרבנןמצוות השבע  כנגדומדאורייתא המצוות ( 613)תרי״ג 

שזו הסיבה אפשר מוסיף רבינו ש. (620)ר "כתהיא  "ועד ימלוך לעולם 'ה׳ מלך ה׳ מלך ה"של יה רהגימטשאבודרהם 
ה׳  ,ךה׳ מל ,ה׳ מלךעל האמירה "לרמוז  ,רבנןמדדאורייתא ומ המצותשבעשרת הדברות יש תר"ך אותיות שהן כנגד 

 . ימלוך לעולם ועד
 
 
 

 

 

 

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

 ע"ה יוסף בן חמולימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת  :חברת הבקשות "מאיר השחר"
 20:30-21:30בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת  בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו"דף יומי" שיעור  :מדרשת "ויזרע יצחק"

 052-3268315טלפון:  - להשאלה לבירור פרטים ו
 

 Yossef.Benhamo@gmail.com או בדוא"ל: 052-3268315טלפון: ניתן להפנות לוהערות ות האר

  לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:
 , יוסף בנימין בר חביבה.אסתר רבבן חמו אליהו 
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