
 
 

 

 'די שנה                       

 

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

  

 

 

 " )שמות א' יט(חיות הנה כי"
", המיילדות מגדירות את נשות ישראל כחיות, "כי חיות הנה", כוונתן בכך לומר שנשות ישראל הן ספורנולפי ה"

לנו בדבר ולא תקראנה נשות ישראל מרגישות אם נחפוץ לעשות דבר שלא כהוגן, גם ת, וולדיבקיאות במלאכת המי
 . וה להמית אחד או שנים בלבדואין ש, ולמלך אותן לילד עוד

 

  " )שמות ב' י(משה שמו ותקרא"
שם הנס לכך שהשם "משה", שקראה לו זכתה בתיה בת פרעה שלמרות שהיו למשה מספר שמות,  רבינו בחיימבאר 

שתקרא לו בשם בלבה נתן שנקבע לו לעולם והקב"ה הוא השם  ,מהמים וניצל מהמיתה תוה אושהוציאו לשנעשה 
  שם הזה. ו בשם אחר אלא בל לא קראהקב"ה והזה, 

 

 ח(שמות ב' ) "ותאמר לה בת פרעה לכי ותלך העלמה ותקרא את אם הילד"

" הקדוש אלשיךבאר ה", "ותלך אחותו ותקרא לאמההכתוב אומר "ותלך העלמה ותקרא את אם הילד" ולא אומר "
היא גם אימא שלה, מבחינתה יוכבד ושיוכבד של הילד אחותו  אה שהית לעובדהלכה בהתעלמות, כמתנכרשמרים 

 לקייםאלא עשתה זאת מתוך כוונה אהבת הילד, עשתה זאת מלא לנו שמרים להורות ", והטעם הוא אם הילד"רק היא 
 . מלךהמצות בת  את 

 

  " )שמות ג' ה(תקרב הלום אל"
מעיר שיש הבדל גדול בין מה שנאמר על משה במעמד הסנה לבין מה שנאמר עליו במעמד הר סיני ובמדבר.  הרמב"ן
תקרב  אל"לוהים -, ואילו כאן אומר לו אכא( 'כשמות ) "להים-נגש אל הערפל אשר שם האמשה "הר סיני במעמד 

. (שמות ג' ו) מר "ויסתר משה פניו"ואילו כאן נא ח( ')במדבר יב "ותמונת ה' יביטעל משה נאמר במדבר ". "הלום
מבאר שההבדל הוא שבמעמד הסנה משה לא הגיע עדיין למעלתו הגדולה בנבואה ולכן לא יכול היה לגשת אל הסנה ו

ולא יכול היה לראות את המחזה, מה שאין כן במעמד הר סיני שם כבר התעלה משה בדרגת הנבואה ויכול היה לגשת 
 '. אל הערפל ולראות את תמונת ה

 

 " )שמות ד' לא(ני ישראל וכי ראה את ענים ויקדו וישתחוובויאמן העם וישמעו כי פקד ה׳ את "

בשני  בחצי זמנםמסבירים את העובדה שבני ישראל יצאו ממצרים המפרשים ש ב"נחל קדומים" מביארבינו החיד"א 
 עבדוהם מאות שנה,  רבוא בארבעששים צריכים לעבוד ה שהיו העבודטבע, ו משום רבוי העם שלא כדרך. אם. טעמי

קושי לכן לא ציוה.  'הזה דבר שו באכזריות גמורה,, המצרים שעבדו את ישראל קושי השעבודשום משנים. ב.  ברד״ו
הם , "וישמעו ויאמן העם"שנאמר רמוז בפסוק שלפנינו זה מבאר שהדבר השארית הגלות. וישראל את ל כהיהשעבוד נ

ישראל ומצא שהם את  לשון מנין, שמנהשזה מ "העובר על הפקודים"כל לשון מ ,"אלאת בני ישר 'כי פקד ה"הבינו 
קושי השעבוד, ראה את כלומר  "וכי ראה את עניםים משנות הגלות, "שנמספר המנכה עובדה  כמה פעמים ששים רבוא,

 .קושי השעבוד בחשבוןאת ריחם עליהם להעלות  , על שה׳"וישתחוו"על רוב הבנים,  ",ויקדו"
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 ובכללם:"נר ה' נשמת אדם" העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל 
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 יוסף בנימין בר חביבה ז"ל נלב"ע יט' מרחשון תשפ"ב   אליהו בן חמו בר אסתר ז"ל נלב"ע טו' סיון תשפ"א
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 " )שמות א' א(ואלה שמות בני ישראל"
 יעקב שם שיעקר לאבמדרש "שאמרו חז"ל מה  הוא מדרגה תחתונה. וזה "יעקב"הוא מדרגה עליונה ו "ישראלש"ידוע 

 רבי אלימלך מליזנסק ב"נעם אלימלך"מסביר  .ישראל עיקר ויעקב טפילה ,אלא כי אם ישראל יהיה שמך ,ממקומו
עולם לבשביל קישור הוא  "יעקב"שם העולם העליון ולבשביל קישור " הוא ישראל"שם הללו נדרשים. השני השמות ש

יש לו  "ישראל"הוא מקושר בעולם העליון, והצדיק שאינו במדרגת  ,יכונה "ישראל"אשר בשם  ,וצדיק גמור .התחתון
את שהוא מדרגה תחתונה ובלבד שילך על כל פנים בתמימות אף על פי שאינו יכול להשיג  "יעקב"אחיזה בשם 

הצדיקים שבשם  םאותהכוונה היא ללומר כ, "ואלה שמות בני ישראל". וזהו "ישראל" תמדרגה העליונה הנקראה
 ".ישראל"מכונים שיש להם אחיזה בשם  "ישראל"
 

 "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה" )שמות א' א( 
שהיה דעתם התירוץ הוא "אלא  ?ר בר מיוסףוכבר באו בני יעקב למצרים לשבלכאורה מה מחדש כאן הכתוב? הלוא 

שלא "חז"ל מרו וא (ד 'בראשית מז" )לגור בארץ באנו"כדכתיב  "דעתם לחזוראם כך הרי שגם כעת "היה , "לחזור
רץ ישראל דירתם מאבני ישראל את כיון שעקרו ש ",פנים יפות, מבאר ה"אלא "לא לגור שם מפני הרעבירדו להשתקע א

העוקר שהרדב"ז ה שכתב סמך למהכאילו אין דעתם לחזור, ומכאן רי זה דעתם לחזור ה, הרי שאפילו אם עם נשותיהם
ביתו זה ואמרו חז"ל " "וביתו באו"איש ה מה שנאמר אין דעתו לחזור וזאדם שעם אשתו הוי כרץ ישראל דירתו מא

 " )יומא ב.(אשתו
 

  יח( עשיתן דבר הזה" )שמות א' "מדוע
. "דיםליאת ה להמית כדברייתן עש לא מדועאת המילדות " שאל לאשפרעה  הנצי"ב מוולז'ין ב"העמק דבר"מסביר 

 בשום רשות להם ואין "יעבור לאו יהרג" דמים שפיכות לעש ,ישראל בדין פשוטההיא  התשובההשאלה הזו  שעלכיון 
 את להחיות ןכעצמ את מסכנותאתן  מדועאלא השאלה של פרעה היא, "מדוע עשיתן", כלומר . זאת לעשות אופן

 .  מדידיה סומק דחבריה דדמא חזית דמאי. אחרים את להחיות כדי בעצמו להסתכן חיובלאדם  אין הרי. הילדים
 

 (יז" )שמות ב' משה ויושיען ויקם"
, וזאת מפני שהם למיםאותן  ושפכואת בנות יתרו  מלמד שהרועים נטלושהכתוב  מבעלי התוספות" "דעת זקניםמובא ב

להים -הושיעני אות הכתוב "משמעכ "ויושיעןנידו את יתרו כיון שהוא כפר בעבודה הזרה, לכן גם נקט הכתוב בלשון "
בכפל לשון, הכוונה אחת לנו, דהיינו דלה אותנו  "לנווגם דלה דלה מה שנאמר "ו " )תהלים סט' ב( כי באו מים עד נפש

 מהמים, ואחת לצאן, שדלה מים לשתיית הצאן. 
 

  " )שמות ב' יט(איש מצרי הצילנו"
היה איש מצרי. ומשה משה ן חשבו שון שהכישבנות יתרו אומרות "איש מצרי"  רבי אברהם סבע ב"צרור המור"מבאר 

איש כוונת בנות יתרו כשאמרו "מדרש לפי ה. ועברי, כיון שהן לא שאלו אותו וא לא מצרי אלאשהלהן לא הוצרך לומר 
" היתה לאותו המצרי שמשה הרג הוא זה שהציל אותם, כיון שבגלל שמשה הרג את האיש המצרי הוא מצרי הצילנו

 ן: אות הושיעלונאלץ לברוח ממצרים ולהגיע לבאר במדין 
 

 יא(  'גשמות )ממצרים" י ישראל מי אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בנ"

שהמלאך ב(,  ')איוב כה" עושה שלום במרומיו"על פי הפסוק את הפסוק  רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"פרש מ
מלאך הממונה שצא יועל האש, והקב"ה עושה שלום ביניהם. ממונה  "גבריאלהמלאך "ממונה על המים, ו "מיכאל"

כל  ב"ה(, אבל הקמדרש) "כי אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות", "גבורותב"לתו לפעול ואין ביכ "חסדים"על ה
לפעול ", מי אנכי כי אלך אל פרעה. "משהשל  ושאלתו הכוונה בנפרדים. וזהכל למאחד והוא יכול, ובידו הכל, 

 . "נכי אהיה עמךכי א" 'לפעול חסדים גדולים, והשיב לו ה ",וכי אוציא את בני ישראל ממצרים", "גבורות"
 

  " )שמות ד' כד(המיתו ויבקש 'ויהי בדרך במלון ויפגשהו ה"
 (רש"י" )ומפני מה נענש לפי שנתעסק במלון תחלה"

אילו קיום ציווי ה', ו "כרתזו עבירה שענשה "לה שהרי ימילה תחמצות המשה רבינו להזדרז ב לעהיה לכאורה, באמת 
 "כרתעונש ה"שאין שאכן זוהי עבירה שענשה "כרת" אלא  "חזקוניה"מבאר עשה. מצות רק  אהו ,מצריםה לבהליכ

בשר ערלתו  ימולוערל זכר אשר לא "כדכתיב שלא מל את עצמו, על הערל שלא מל את בנו אלא מוטל על האב 
זו ה מצוותרשל בהשכיון ו, במלוןתחילה תעסק והעדיף לה וזה מצוותרשל בן משה הלכ )בראשית יז' יד( "ונכרתה
 ".ויבקש המיתונאמר "

 
 

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

 לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו :חברת הבקשות "מאיר השחר"
 20:30-21:30בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת  חמובהדרכת ע"ה יוסף בן "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

 מרסדס.חמו בר אשר בן   לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:
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