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ְזַר   ְצָחק  ע " ַוי ִּ ָא   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

 

 א( 'יחשמות ) "כי הוציא ה' את ישראל ממצרים"
 "ומאפילה לאור גדול ,ומשעבוד לגאולה ,הוציאנו מעבדות לחירות"אנו אומרים בליל הסדר בנוסח ברכת הגאולה 

שכל אחד הבין  רבי אלימלך מליזנסק ב"נעם אלימלך"צריך להבין מה ההבדל בין כל השלבים הללו בגאולה. מבאר ו
' טובת האת . דהיינו מי שהיה עובד בחומר ובלבנים הקשה הכיר ההיה בהוא ש גלותהמעלת הגאולה לפי מדרגת את 

ן את הבי ,כמו שבטו של לוי, מוכנע כעבד ההיבל אאבל מי שלא שועבד בחומר ובלבנים שעבוד הקשה, הבהוציאו מ
עיקר מגמתם וזה,  לעזה ולא  ללא עהיו במעלה העליונה ולא חשבו כאלו שיצאו בה לחירות, ויש מכך שמעלת הגאולה 

הענן מסך של היה  ,מקום הטומאה ,בלי שום מניעה, כי בהיותם במצרים את ה' דולעבכדי שיוכלו ה שיגאלו תהי
למעלה למעלה  ,הולך ואור ',הת בעבודולהתעלות אור נגה עליהם להוסיף  ,וחושך מבדיל עליהם ואחר כך כשיצאו

משעבוד "אמר נלמדרגה אחת והפירוט בברכה. לשון הבא שינוי כן ל. ה היה עיקר שמחתם בצאתם ממצריםזו
 . "מאפילה לאור גדולמדרגה השלישית נאמר ", וכנגד ה"מעבדות לחירות"אמר מדרגה השנייה נ, וכנגד ה"לגאולה
אשר עשה למשה מה שנאמר " וזה בין שמסתמא יציאת מצרים היא טובה המתחלקת לפי מעלת אנשים.מיתרו  ,גם כאן

בכללות ישראל  להושוו כדבר אחד בבל א .שאר ישראלאשר לבאופן אחר מנסים , שלמשה עשה בוודאי "ולישראל
 ". כי הוציא ה' את ישראל ממצריםוהוא עצם היציאה ממצרים, שנאמר "

 

  " )שמות כ' א(להים את כל הדברים האלה לאמר-וידבר א"
לא נאמר אלא  פיך מאמר ',יודוך ה' כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך'דרש עולא רבה אפיתחא דבי נשיאה מאי דכתיב "

כבד את 'כיון שאמר  ,אמרו אומות העולם לכבוד עצמו הוא דורש 'לךלא יהיה 'ו 'אנכי'בשעה שאמר הקב"ה  .אמרי פיך
 .(לא קידושין) "חזרו והודו למאמרות הראשונות 'אביך ואת אמך

לפי הגמרא, בתחילה סברו מלכי אומות העולם שהקב"ה "מחפש" שיכבדו אותו, ורק לאחר ששמעו על מצוות כיבוד 
שהביא את מלכי  כיבוד אב ואםמה מיוחד במצות  רבי העשיל ב"חנכת התורה"אב ואם הם הבינו שטעו, אך שואל 

מלמד שנסתכל ש" "להיך-י ה' אכאנ( על הפסוק "אומות העולם להבנה זו? ומתרץ לפי המובא במדרש )ילקוט שמעוני
 'לא תשא'ביטל ירבעם.  'לא יהיה לך'ביטל מיכה.  'אנכי' ...ןההקב"ה בעולם כלו וצפה בעשרה בני אדם שבעטו ב

ביטל זמרי.  'לא תנאף'ביטל יואב.  'לא תרצח'. אבשלוםביטל  'כבד'ביטל מקושש.  'שמור'ו 'זכור'ביטל בן הישראלית. 
נסמכה פרשת  למה" ומובא בגמרא "ביטל אחאב 'לא תחמוד'ביטלו עדי נבות.  'לא תענה'ביטל עכן.  'תגנובלא '

אף אתה אמור לו כלום יש בן שמורד  ?שאם יאמר לך אדם כלום יש עבד שמורד ברבו ?ומגוג גוגלפרשת  אבשלום
בשעה שאמר מלכי אומות העולם, "רי נוכל להבין דבהקדמות אלו לפי " )ברכות י.( הוה הכא נמי הוה אלא ?באביו

מזהיר את ישראל על זה. היה קשה  ואירבעם ומיכה שימרדו בקב"ה על כן השמכוון כנגד  "להיך-הקב"ה אנכי ה' א
ה מר שימרדו בו ויאלא ודאי שאין זה סב ?דכלום יש עבד שמורד ברבו ?ימרדו בהקב"ההם להם וכי אפשר לומר ש

כבד את "בוד עצמו הוא דורש ואמר שינהגו בו כבוד. אבל אחר כך כשאמר הקב"ה לכ "לא יהיה לך"ו "אנכי"אמר ש
כי  ,לכבוד עצמו הוא דורששכאן אי אפשר לומר  ,בזה בא להזהיר על אבשלום שלא ימרוד באביואת אמך" שאביך ו

ודאי הרי וכמו שראינו שבן מרד באביו  "הוה הכא נמי הוה"באמת שאלא  ?קשה היאך אפשר שבן ימרוד באביואכן 
לא לכבוד  'לא יהיה לך'ו 'אנכי'ימרדו מיכה וירבעם בהקב"ה. וכיון ששמעו כך מיד הודו לדברות הראשונות שגם ש

 . אלא כנגד מיכה וירבעם ,עצמו אמר כן
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 Yossef.Benhamo@gmail.comשלח מייל לכתובת:  ?שלך "לת העלון ישירות לתיבת הדואא 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

 תנצב"ה

 
 

 הגיגים לפרשת השבוע

mailto:Yossef.Benhamo@gmail.com
file:///D:/BHDATA/BH%20Jud/0%20פש/4%20במדבר/1%20במדבר/ladaat.net/gilionot.php


 

  " )שמות יח' א(וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה אלהים למשה ולישראל עמו"
כבודם של בראותו שם את ורק בתו ובניה לבעלה. את היתה להוליך של יתרו שעיקר כוונתו כאורה היינו חושבים ל

" אלשיךאומר ה"בו להתגייר. חתנו מלך עליהם, נתן אל לראה איך משה באר, והכבוד והענני מ ,מןשהנהנים מהישראל 
ה בו בחינת ת, שבעת שמיעתו הילנו . לומריתרו"וישמע "הקדים הכתוב ואמר הקדוש שעל מנת לשלול מחשבה זו 

מקשקשות בלבו, כדרך כל הללו היו שתי הבחינות ו. "כהן מדין", ותואר ורוצה להתגייר יהדותשואף לשהוא  "יתרו"
אל תורת ה', כי בהתחל רוח ה' ולהתקרב ו יעצמו מהבלאת לעקור ורוצה  ,ואמעשה ה' כי נורא ה תגוי השם בלבו א

ה' אמת ותורתו אמת ואין שגומר בלבו אשר הוא שתי הבחינות, עד את לפעמו להגישו אל האמת, עודנו שוקל בלבו 
בעת זה  אך היה, שמקשקשות בלבו . שהם שתי הבחינות"כהן מדין", "וישמע יתרוהכתוב: " מרואמה שזולתו. וזה 

ולא  "יתרו"יקרא הכבר נטהר בדעתו להיות ראוי ללמשה את בתו  תנדבה רוחו אותו לקחר שאכבל א, השמיעה בלבד
תו. ומות יהדישהוא תואר של "יתרו"יקרא הלקיחתו היה ראוי לשבעת  לומר" בלבד, ויקח יתרו", לכן נאמר "כהן מדין"

ר שאאך כ", כהן מדין"שמע היה ר שאכש. לומר, " בלבדיתרו", ואחר כך אמר "כהן מדיןהכתוב "בשמיעה אמר לכן 
 . דותהיעליו את ה, שכבר קיבל "יתרו"לקח את צפורה היה רק 

 

 (היט' שמות "ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי" )

מה " מרמזת על שמוע תשמעושהכפילות " " הקדושאור החייםה"מדוע כפל הכתוב ואמר "שמוע תשמעו"? מבאר 
ישראל שמעו הראשונות, "אנכי" ו"לא יהיה לך", דברות השתי את ז"ל )מכות כד( חעל פי ששהיה בקבלת התורה, 

"אם הכתוב אמר כן , לשל ה'מפי המלאך שנברא מדיבורו הדברות שמעו ישראל שמונה אילו את שאר מפי הגבורה, ו
"תשמעו אמר ולא  "תשמעו בקולי"יעה שמהשתי הדרגות של השמיעה, ודקדק לומר כנגד שמכוון לשמוע תשמעו" 

ואילך כאן התורה, מאת לשמוע האדם אם יתחיל ש לומרתירוץ נוסף לכפילות הכתוב "שמוע תשמעו" הוא . "לקולי
של  טעמהאת מעצמכם כשתטעמו  "תשמעו"עתה, אני מבטיחכם כי  "אם שמוערוצה לומר "הוא יתאווה לשמוע עוד, 

 ט(.  ')תהלים לד" טוב ה' טעמו וראו כיהתורה כמו שכתוב "
 

 ח( 'יטשמות ) "וישב משה את דברי העם אל ה'"
הופתע , ו"נשמע"ל "נעשה"הקדימו שמשה הסתכל בתשובת ישראל ש רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"אומר 

לבני  מי גילה רז זה"במדרש שמובא להים, כמו -זהו דבר פליאה שאין בני אדם יכולים להשיגו זולת כח אכיון ש
כ(,  ')תהלים קגבקול דברו' ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע 'שנאמר  ?בו םשמלאכי השרת משתמשי

לשונם, מ ה, אלא רוח ה' דיברשל ישראל דברי עצמם נםאידברים אלו הבין שמשה . "מעיקרא עושים והדר לשמוע
לכן  ."נעשה ונשמע"זו התשובה וענתה את ה ה מדברת מתוך גרונם של כל אחד מישראלתהשכינה בעצמה היכלומר 
 הדיבורים הללו אל את ייחס כלומר, משה הדיבורים אל ה', את החזיר ה שמ, "וישב משה את דברי העם אל ה'"כתוב 

 ".יקדימו נעשה לנשמע"ורצונו בכך ש אתבעצמו השיב ז 'שהכאילו , 'ה
 

 כ' ב(שמות יך" )הל-"אנכי ה' א

לא וכן מובא במדרש על הפסוק ")ברכות יג:(, " קבלת מלכות שמיםגדרת בפי חז"ל "זו מומצוה ש הרמב"ןמסביר 
, משל למלך שנכנס 'יךהל-אנכי ה' א'לפי שהוא אומר  ?( למה נאמרגכ' שמות ) "לקים אחרים על פני-יהיה לך א

כם גזירות, שאם מלכותי אגזור עליואחר כך תקבלו מלכותי קודם למדינה, אמרו לו עבדיו גזור עלינו גזירות, אמר להם, 
, אני הוא 'לא יהיה לך' 'יךהל-אנכי ה' א'. כך אמר המקום לישראל ם?אינכם מקבלים גזירותי האיך אתם מקיימי

כשקבלתם מלכותי קבלו גזרותי, כלומר אחר שאתם אמר להם: אמרו לו הן,  ?שקבלתם מלכותי עליכם במצרים
 . כל מצותיאת  קבלעליכם ל , רץ מצריםיכם מאהל-מקבלים עליכם ומודים שאני ה' ואני א

 

 " )שמות כ' ב(מארץ מצרים הוצאתיך אשרלוהיך -"אנכי ה' א

"? מבאר הארץאת השמים ואת אשר בראתי "אמר " ולא מארץ מצרים הוצאתיך אשרמדוע מוסיף הקב"ה ואומר "
שראו דברים מלכותו מלהותו וקבלת -לתת מופת על א" באה מארץ מצרים הוצאתיך אשרשהתוספת " רבינו בחיי

 ,להותי עליכם ממה שראיתם בעיניכם-אאת  קבללאתם  םחייביש לומרהיא נה ובעיניהם והם יכולים להעיד עליו, והכו
את כי  "הארץאת השמים ואת אשר בראתי הכתוב "אמר  לאהאותות והמופתים הנכללים ביציאת מצרים. ומפני זה 

הסבר נוסף . בעיניהםלהות ממה שראו הם בעצמם -להם ראיה על האלא ראו בעיניהם, ורצה להביא הדבר הזה הם 
בהם שהתרחשו ביציאת מצרים ושינוי הטבע שהנסים כיון עולם הבריאת את ההוצאה מארץ מצרים כוללת הוא ש

דוש יכי ההוצאה מורה על ח "אשר הוצאתיךהכתוב ", ומפני זה אמר שגם בריאת העולם היא פועל ה'יתבאר מזה 
 ושתעבדוני ,ם לכם ואדון עליכםיהל-אשאהיה  ,להותי ומלכותי-אאת שתקבלו עליכם בו כדי ההשגחה ועל העולם 

 כשם שהוצאתי אתכם מבית עבדים מבית המצריים שהייתם עבדים להם.  ,אתם ותהיו עבדים לי

 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

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