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

 

 
  י' א(שמות ) "אל משה בא אל פרעה 'ה אמרוי"

קשה עוד , מכת הארבהבה  תזכרמולא  כירבים תמהו על פרשה זו שלא נזכר בה מה יאמר משה לפרעה בבואו אליו 
 שבכל, כי מסתבר לומר הארבהמכת במכת הברד ובשאר המכות ונאמרה רק עבדיו בהכבדת לב  הלא נאמרמדוע 

 ,והבצורתמכת הרעב פרט לכמו עבדיו  המכות למרגיש בכהיה פרעה כי ודאי  ,חילוק בין פרעה לעבדיולא היה המכות 
כלי . אומר ה"הרעבמפני שנת פרטית יש למלכים אוצרות חיטים  ,רובפי כי על , בעבדיו אליו אלא רק תנוגע השאינ

לכך שה' לב  תתהם לילע השהי ,עבדיו אפילואלא  ,הוארק לא ללמדנו ש "ויכבד לבו הוא ועבדיו"אמר בברד ", שניקר
כי אני הכבדתי את לבו ""ה שנית למשה הקבוכשאמר  "טה והכוסמת לא נכוישהחמשום "לא הקפידו הם  ,רעבלקרא 

לא  ו,לא ישיתו לבם להתראת ןכי פל עף לרעב וא 'הקרא ש להתרות את פרעה ששיכך הבין משה מ "ואת לב עבדיו
תבואה שנגמרה , עטבדרך הב כי .הארבה את מכתלשלוח  'ומזה הבין משה שרצון ה .אלא אפילו עבדיורעה פרק 

ארבה שיאכל שיש להביא  אלאאין זה  ,ברד היהומאחר שכבר  ,י ארבהל ידי ברד או על ידליון כי אם עיבשדה אין לה כ
  הרעבכי  "מתי יהיה זה לנו למוקש עדויאמרו אליו עבדי פרעה "נאמר במכה זו דווקא  ןלכ .מה שהשאיר הברדאת 

 .העםישלח את בפרעה על כן הפצירו בפרעה שאשר יותר בעבדיו מנוגע היה 
  

  (שמות י' ב" )את אשר התעללתי במצרים"
התחילה הקב"ה , מהתל ומתעלל בפרעה ובמצריםיה השלכל אורך עשרת המכות הקב"ה הקדוש  "אלשיךאומר ה"

לא כלתה את הכל והשאירה משהו למכת מכת הדבר גם את הכל, ו הלא כילהוא מיד הערוב ו מקנה מצריםמציל חלק מ
 נתן להם אפשרות להצילויט(  'טשמות )" ועתה שלח העז את מקנך" ריחם ה' עליהם לאמרברד מכת ההברד. וגם ב
. מסביר טה ולכוסמת שלא יוכויפלאי פלאות לחה ה' לא הניחם באופן יכלה אותם הברד. ועוד עשאת מקניהם 

לתת כדי הוא לרעתו, אך בעצם הדבר מרחם עליו,  הואנראה שבתחילה שחק על הרשע, ה"אלשיך" הקדוש שהקב"ה מ
להביא על המצריים במצרים מאת ה' גזרה היא שהיתה לכך הסיבה ח ודרך לקבל כדי רשעתו במספר ובמשקל. ווו כל

הדבר מכלה את כל הנשאר, במה היה  ואם ? מה יחול הדברעל עשר מכות. והנה, אם היה הערוב מכלה כל המקנה, 
 , איך היתה מתקיימת מכת הים" שלח העז את מקנך"לפני מכת הברד בהם ואם לא היה מתרה ? תחול מכת הברד

היו  "ירה בים"ש "מרכבות פרעה"שבמדרש ז"ל ו חאמרש. (שמות טו' " )מרכבות פרעה וחילו ירה ביםנאצר "ש
הכוסמת, את טה ויהחאת לאות להשאיר . ואם לא היה עושה פלאי פאת בהמתו הביתהשהניס  "הירא את דבר ה'"מ

סבת חוזק לבם , וזו היתה לרעתם, אמנם מטיב ומרחם עליהםראו שה'  המצרייםלא שא ?במה תחול מכת הארבה
 מה שנאמר לתת מקום לחול אותותיו, וזהכדי חה ומשחק בם, מראה להם הרו הקב"כי היה הבראותם כי היתה הרווחה. 

 . "ואת אותותי אשר שמתי בםאוכל לקיים " זהי שעל ידי , כד"במצרים, "צחקתי", את אשר התעללתי"
 

 יב' ד(שמות ) "הקרוב אל ביתו ושכנו"ולקח הוא 

 דווקא "שכנו"רעהו, יקרא של עברי לבית של שוכנים בין בית היו שם רבים היו מצריש" שלמרות ספורנומבאר ה"
 . שהוא יותר קרוב לביתו משאר העברים העברי

  
 

 791 מס  עלון בס"ד

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

 התנצב"

 

 חיפה ת"א י"ם זמני השבת
 16:19 16:29 16:15 כניסה 
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 "אבפרשת "
 "הדבר אשר דבר": הפטרה
 בפ"תש טשב' ו

 

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

 מדרשתע"י  אורלצא יו

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

 ladaat.net/gilionot.php  ,alonolam.com  ,gilyoneishabbos.com/archives/vayizra-yitzchok.html  :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

 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

  אברהם נחמיאס בר שמחה ז"ל נלב"ע ו' שבט
 תנצב"ה

 
 

 הגיגים לפרשת השבוע
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 י' ז(שמות " )מתי יהיה זה לנו למוקש עד"
: א. ייתכן שהכוונה היא למשה עליו למי התכוונו עבדי פרעה כשאמרו "זה"? ומשיב שתי תשובות רבינו בחיישואל 

שהכוונה לפרש יתכן גם שהיו להם למוקש. ב.  המכות, שהרי על ידו היו באות (' א)שמות לב" כי זה משה האישנאמר "
 ,גלה לנו הכתובבזה מ, ו(יג' ח )שמות" זה עשה ה' לי בעבורו", (ב ')שמות טו" לי ואנוהו-זה א"כתוב היא לקב"ה עליו 

 . קריכפרו בע, ושהם של עבדי פרעהעל מחשבתם הרעה  ,לשון הזהגנון סב
  

 (ח 'י " )שמותההלכים ומי מי"

" הגברים נא לכו" שאמר כמו עבודה בנישהם  אנשיםה שילכו היה סבורפרעה ש הנצי"ב מוולוז'ין ב"העמק דבר"מבאר 
. על זה וזקנים ונערים נשים לא אבל, יותר מסוגליםש גבורה בעלי אנשים תומשמעו "גברים" לשוןש )שמות י' יא(

ף א", ובבנותינו בבנינו" וגם. הגברים כמו בעבודה מחויביםם ה שגם( ט 'י)שמות  "נלך ובזקנינו בנערינומשה " השיבו
 בנים בלי לשמוח אפשר ואי שמחה והוא. "לנו' ה חג כי". עמהם נלך. מקום מכל, עבודה בני לא באמתם שהעל פי 
 .החג קרבןצורך ללוקחים  אנו בקרהו הצאןת או ,ובנות

  

  (ג 'יא)שמות " פרעה ובעיני העם צרים בעיני עבדיגדול מאד בארץ מ גם האיש משה"
מנשאים ... ינותוכל שרי המד"נאמר משה כמו ש שלו ל חשיבותגלבישראל השאילו להמצרים ש "פנים יפותמבאר ה"

" גם בגלל עצמם וגם חןלהם נתן ה' "אמר הכתוב שגם כאן, , (ג 'ט)אסתר " את היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם
 . חלקו כבוד לכל ישראלהם  ,חשיבות משהבגלל 

 

  (זשמות יא' לשונו" )בני ישראל לא יחרץ  ולכל"

סימן  ,"כלבים צועקים"כאשר ששאף על פי שאמרו חז"ל הוא כאן הנס " שדעת זקנים מבעלי התוספותמבואר ב"
ולכל בני ישראל "אפילו הכי  , בכורות מכתלצעק בשעת על הכלבים דין היה לפי זה, מצד ה, "מלאך המות בא לעירש"

 ". לא יחרץ כלב לשונו
  

  (יב' טושמות " )שבעת ימים מצות תאכלו אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתכם"

 שבעים שנה  לערמז מ, "שבעת ימיםואומר ש" רמזהדרך את הפסוק על  החיד"א ב"דברים אחדים" רבינומפרש 
 יחד עם , ווהוא רמז להכנעה וביטול הגאיורה, כי המצה ה'חסד ת'דקה ו'צה צ'ר״ת מזה  "מצות", "ימי שנותינו"
 בר מצוה, גיע לכשי, "אך ביום הראשון"הבא.  כלי זין לשמור בעולם הזה ובעולםורה, 'חסד ת'דקה ו'צ
 אור לארבעה ת המשנה "א" הקדוש אלשיךביאר ה"היצר הרע מכל וכל, וכמו שאת , צריך לבער "תשביתו שאור"

  ,לארבעה עשר שנה סוכניבה ,הומצהעל בר " שהכוונה היא שדקיןסרין ובור הנר בחולא עשר בודקין את החמץ
 ין זהכלי שלוש , שהם "ת תאכלוומצ"אחר הבדיקה יפה, וחמץ. שם בכל מקום שדרך להכניס ן בדיקה ושטע

 . רוכאמ תורהוענוה צדקה 
 

 יב' ל(שמות " )פרעה לילה ויקם"
 "הליל"ברור שפרעה קם ב, הרי "לילה"" הקדוש, מדוע מדגיש הכתוב שהקימה של פרעה היתה באור החייםשואל ה"

, כיוםאור יה ההלילה "כחצות הלילה"? ומתרץ על פי מה שאמרו בזוהר הקדוש שאותו  היתה בכורותהת מככיון ש
נעשה יום, הלילה שהזה נס על הגם בנך גיד לכלומר שת, ח( 'יגשמות )" והגדת לבנך ביום ההוא"בפסוק  זורמזה ו
 ,אמר ויקם פרעה "לילה"כתוב וכן בא הלטובים, לגם לרעים והיה לכולם, גם בלילה זרח האור שהיינו חושבים שו

מאמר חשך, כדהיינו היה לילה בשבילו ו ,אורההזה את רשע ה' מהמנע  ,לקרוא למשה ולאהרןקם ר פרעה שאככלומר 
 ה( ')בראשית א" רא לילהולחשך קהכתוב "

 

 ט( 'יגשמות ) "יךנעי ןבי ןות על ידך ולזכרווהיה לך לא"
א על יה "עיניבמלה "הכוונה " שמשך חכמהאומר ה" (' גמלכים א ט) "והיו עיני ולבי שם כל הימים"על הפסוק 

בוקה בישראל לפי ערך מעלתו, דאהבה אשר היא בלב. והנה ההשגחה להכוונה היא  "ולביבמילה "וההשגחה העליונה, 
ריח ולא טעם, לא טעם ולא ריח, והם , יח, טעם ולא ריחטעם ור: בני תורה ומצותשל סוגים ארבעה ישראל יש עם וב

וכמו  .לכולםמשותפת אהבה היא ה, אבל אלו םסוגי ההשגחה חלוקה בהנהגתאמנם גם מינים שבלולב, ארבעת ה דכנג
תפילין של ראש שהקב"ה מניח תפילין  ד. לכן ההשגחה הוא סו"גבן היין רחימותידע" ש"נתן ריחוחז"ל "נרדי שאמרו 

, דחבית אב הלב, לכן כולה דה נגקוממש דתפילין של י ד. והאהבה הוא סו"בין עיניךמו "מקובתים, ו לארבעה קלוחהמ
' הנשבע "וכמו שכתוב   'התפילין של ההוא  "ךעוז", ש"מתי עוזך בשבי ותפארתך ביד צר דעהכתוב " זה אמר לע

זה תפילין של ראש, שבגלות ובשבי ת אפר" תחלשום פאר " ,הוא תפילין של ראש "ךתפארת", ו"בימינו ובזרוע עוזו
 כל כך ההשגחה והאהבה.  תניכר אל

 

 ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"צחק": גמ"ח "בית ימבחר 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  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

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

mailto:Yossef.Benhamo@gmail.com

