
  
  

  

 'ח שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  

   )ב' שמות ו(" 'אל משה ויאמר אליו אני ה לקים-א וידבר"
הלוא כבר נאמר , "'אני ה"לוקי� לומר למשה כשאמר �מה רצה א, "לוקי��וידבר א", הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"שואל ה

המוסר על דר  דברי� שאינ� ' הלפני ומשה אמר היות ומתר� ש? )טו 'גשמות (" זה שמי לעול�"', למשה ש� ה
פני� , צוחקות פני�אה לו הר' שהכנראה שמשה הרשה זאת לעצמו מפני ו, לפני מל  גדולבמיוחד כשמדברי� 

פני� של מורא שה� בחינת הדי" הרשומי� בש� למשה  ראהומ' כ" בא הל, "ה"הוי"הרשומי� בש� , שמחות
בבחינת ש�  בפרשהכל הדברי� האמורי� את מדבר ' שה, אל משה" לקי��א"וידבר  כ  שכוונת הכתוב, "לקי��א"
פי  פירושו על, "'ויאמר אליו אני ה" :הכתוב אומרמה שו, שה� פני� המפחידי� ומרעידי� את הנדבר אליו, לקי��א
, מדת הרחמי� בדברו עמולמשה את  הראה' הלמרות שלומר כ, :)ברכות ל(" במקו� גילה ש� תהא רעדה" :ל"י חזרבד

  . לא מורא מלכות שמי�אליו לדבר יכול להפחד ו הומסוהסיר את אומר שמשה יכול ללא זה 
  

   )יג' ושמות (" ואל פרעה מלך מצרים אל בני ישראל ויצום"
    באלהבאלהבאלהבאלה    העני"העני"העני"העני"    הפסיקהפסיקהפסיקהפסיק    ואהר"ואהר"ואהר"ואהר"    משהמשהמשהמשה    שהזכירשהזכירשהזכירשהזכיר    מתו מתו מתו מתו     אלאאלאאלאאלא    ....היחסהיחסהיחסהיחס    סדרסדרסדרסדר    לאחרלאחרלאחרלאחר    ,,,,שניהשניהשניהשניה    בפרשהבפרשהבפרשהבפרשה    מפורשמפורשמפורשמפורש    ????מהומהומהומהו    הצוויהצוויהצוויהצווי    ודברודברודברודבר""""

        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (נתיחסונתיחסונתיחסונתיחסו    ובמיובמיובמיובמי    ואהר"ואהר"ואהר"ואהר"    משהמשהמשהמשה    נולדונולדונולדונולדו    היא היא היא היא     ללמדנוללמדנוללמדנוללמדנו    אבות�אבות�אבות�אבות�    ביתביתביתבית    ראשיראשיראשיראשי
סדר שמספר הכתוב את ה לאחר ישניהמפורש בפרשה  אהואל משה אינו מפורש כא" אלא ' של הי הצווי "רש פיל
לו היא  נולדו ובמי ועבר לתאר " יהעניאת  הפסיקמשה ואהר" הכתוב את מתו  שהזכיר ש, של משה ואהר" סויחיה

 דוברדבר אל פרעה מל  מצרי� את כל אשר אני  ,'אמר אני האל משה ל' וידבר ה: "והציווי שמופיע בפסוק. חסוינתי
שמות (" וישלח את בני ישראל מארצו בא דבר אל פרעה מל  מצרי�"הדבור עצמו האמור כא" הוא  )כט' ו שמות( "אלי 

ה וצומכאשר י ואומר ש"חולק על רש """"""""הרמבהרמבהרמבהרמב. חזר עליו להתחיל בו ליחס�י" בשביל יאלא מתו  שהפסיק הענ, )יא' ו
' ה זרוחלכ" ו, לא שמעו אליומשה מבצע זאת אלא שבני ישראל , )ו' שמות ו( ..."אמור לבני ישראל"את משה  'ה
שמות (" ה" בני ישראל לא שמעו אלי"משה  ואז ענה, את בני ישראל ה אותו לשלחוא אל פרעה ויצווה אותו שיבוצומו

שניה� חושב שהכוונה היא שומשה , ואל פרעה הע�לדבר אל , משה ואהר", ה את שניה�וצוה ומ"חוזר הקב, )יב' ו
 שנישכאשר יש  דר הכ" ש, ידבררק אחד מה� די שאבל , או אל בני ישראל ואל פרעהוושניה� יביחד יתנבאו 

חוזר ואומר למשה ' האלא ש. משה שחשב לתת לאהר" לדברתפייס בזה הו, חרישמדבר והשני מחי� שהאחד ישל
דבר אל פרעה מל  מצרי� את כל אשר אני דובר ", בשמי הגדולנגליתי  לבדבל  , )כט 'ושמות ( "'אמר אליו אני היו"

ל עחוזר משה אז . שליח אל פרעה עשיתיואות  , אחי ולא לאהר" לומר אתה הוא הדובר את הדברי� כ, "אלי 
 'ז שמות( "לפרעה לקי��אראה נתתי  "מר לו וואה "על כ  עונה לו הקב, )ל' שמות ו(" ה" אני ערל שפתי�"טענתו ואומר 

אהר" אלא , דברי את לא ישמע לומר את הדברי� כ  שפרעה וש� תצוה את אהר" , ע� אהר" פרעה תבוא לפניש, )א
מוסי% . את הע�ומוכיח � דבריאת הוהנביא משמיע , נביאאת ה מצוה לקי��אהמו שכ, בשליחות  דברי  את ישמיע
מו כ, �שפתי ערלמפני שהוא ענותנותו שהיה בוש לדבר עקב זכה בה והוא  מעלה גדולה למשה והיזש """"""""הרמבהרמבהרמבהרמב

מדה כנגד וזה , )ג 'יאשמות (" באר� מצרי� בעיני עבדי פרעה ובעיני הע� מאדג� האיש משה גדול : "הכתובמר ואש
  . שהיה ירא שלא יהיה נבזה בעיניה�על , מדה
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  :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
      ה  "אב תשע' ע כג"ל נלב"חיים כהן בן רחל זשבט     ' ע ד"ל נלב"שמעון בן חמו בר לויזה ז

 ה"תנצבחשון    ' ע יד"ל נלב"דס בן חמו בת שמחה זסחשון        מר' ע י"ל נלב"רחל בן חמו בת לונה ז



 

   )יג' ושמות (" ישראל מארץ מצרים ינלהוציא את במלך מצרים  י ישראל ואל פרעהנויצום אל ב"
וזו , שררהבש� נהגו לא השתעבדו במצרי� אלא דווקא , ראוב" שמעו" ולוי, אלוההשבטי� ת במדרש ששלשמובא 

בני דברי� נגאלו זכות ארבעה בשה שמובא במדרש על פי מ" מש  חכמהמש  חכמהמש  חכמהמש  חכמה"מבאר ה, יחסו כא"יתהסיבה שה� ה
מפני שהיו זאת ו, גרי�כ �עצמאת לגוי והחזיקו  �והיו מצוייני, �לשונאת ו� שמאת שלא שנו ישראל ממצרי� 

שיעקב  ,שבטי� הללוה תאבל שלש, שהרי יעקב בר  אות� איש איש כברכתו בחלוקת האר�, 'ה� לתשועת מצפי
עי� שוכנהיו מכי , מצרי�ע� ה �היו מתערביש ששיש חאחיה� אילו היו משועבדי� כ, אות� ולא בר  אות� רחק

 . כמו אחיה�בחומר ולבני� שתעבד להההשגחה מה� לפיכ  מנעה , שאי" לה� חלק ונחלה בקרב ישראל
  

   )יג' ושמות (" ואל פרעה מלך מצרים אל בני ישראל ויצום"
יש . 'בדרכי הכת לצדיקי� המוכיחי� את הע� לשני סוגי� של  ישש """"קדושת לויקדושת לויקדושת לויקדושת לוי""""ב בב בב בב ב''''רבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצמבאר 

, יוטע� לדברת תצרי  להוא ואי" , 'רשעה ולהטות� לדר  ההלב עושה את צדיק אשר בדיבורו עושה רוש� להכניע 
לעשות צרי  מה אומר רק הוא , הדבראת אינו צרי  להסביר הוא כי , ושיהיה בעל כשרו" דיבור  רואי" צלכ" ו
הוא מוכרח להביא ראיות וטעמי� ו, עושה רוש� נואידיבורו שויש צדיק . בלב השומע נכנסשדיבורו עושה רוש� ו
שומעי� כדי שיכנסו דבריו הדבר לאת שיוכל להסביר , להיות בעל לשו"הוא צרי  לכ" ו, דר  הישרההוכיח שזוהי הל

 'ה ועונה ל, )ל' ו שמות( "ה" אני ערל שפתי�"מר ומשה אשהרי , "ויצו� אל פרעה"למשה ' המר ושאמה וזה . בלב�
רוש� עליו שה עיודיבור  , ליוערק אתה תצוה אלא , צרי  להיות בעל לשו" להסביר לפרעה בדיבורי�נ  אתה איש

  . לשמוע ל מוכרח יהיה שעד 
  

  )כו' ושמות ( "אהרן ומשה הוא משה ואהרן הוא"
אל ישראל להשיב� מדרכיה� הרעי� כדי שיהיו ' הח יהיה אהר" של, וזהשליחות המצינו שקוד� ש "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"אומר ה

 )יג 'שמות ד( "שלח נא ביד תשלח"אמר משה  יושליחות היה אהר" העיקר ועלה הליציאה ממצרי� ובאות �יראוי
לה�  'ה אמרהוא אהר" ומשה אשר "שליחות אמר ה הועל אות, י"שש ררגיל לשלוח כמו שפיר שאתההיינו ביד מי ד

אבל בשליחות של , הכתוב את אהר" לפני משה �הקדימשו� כ  שליחות היה אהר" העיקר ה הכי באות "הוציאו
... ה� המדברי� אל פרעה"ואמר הכתוב לפני אהר" הקדימו  ולכ"העיקר הוא משה  פרעהאל ה לבוא עכשיו שעיקר

  ".הוא משה ואהר"
  

  )יב' חשמות ( "את עפר הארץ והך"
תשע המכות מבאר שו, חש מכת השחי" ולא במכת הלא ב, לא במכת הכני�תרה בפרעה מלא משה  "ספורנוספורנוספורנוספורנו"הלפי 
עונש באה לש� א לא, מופתאות וש� לבאה בכורות לא המכת ילו או, מופתי�אותות ובאו לש� ח "ש בא"עד  "דצ
  היו "דצמכות ה, )כג' דשמות ( "בכר  בנ  את הרג אנכי הנה לשלחו ותמא" ויעבדני בני את שלח אלי  ואמר: "כתובכ

 .היו אותות באוירח "באהמכות ו, ש היו אותות בבעלי חיי�"עדהמכות , מי� ואדמה בשתי היסודות הכבדי� אותות
ה" כל "כאמרו , התראה לאלהאות  נעשהשלישית א  במכה ה, את פרעה תרהמ השממכות מתו  השלושה  בכל שתי

  ) כט 'לג איוב(" פעמי� שלש ע� גבר, ל�אלה יפעל א
  

  )יז 'ח שמות( "ומלאו בתי מצרים את הערוב וגם האדמה אשר הם עליה"
        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (ערוב כל מיני חיות רעותערוב כל מיני חיות רעותערוב כל מיני חיות רעותערוב כל מיני חיות רעות""""

" " " " חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורה""""רבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל במתר� ? "שר ה� עליהאהאדמה וג� "למדנו באומרו הכתוב לנשאלת השאלה מה בא 
 ה איאות לצוד �וכשבאי, שיש חיה אחת ששמה ידעוני וכמי" חבל גדול יוצא משורש שבאר�על פי המדרש שאומר 

והנה . מידמתה היא אזי עד שהחבל נפסק אותה  �גוררי  א� א ,טורפת והורגתמשו� שהיא ה ילקרב אהתלאפשר 
   הביא עלייאמיני חיות רעות א� כ" יפלא י מדובר בכל "ולפי רש "ומלאו בתי מצרי� את הערוב"כא" אמר הכתוב 

כ  משו� ? אר� וא� יפסק החבל היא מתה מידאל ההלא היא קשורה בחבל  ,ידעוניה, וזהחיה הרעה הפרעה את 
  . האדמה אשר החיה קשורה עליה בחבלג� באה ללמדנו ש "וג� האדמה אשר ה� עליה: "אמר הכתוב

  

  )כג' שמות ט(" וברד ותהלך אש ארצה קולות"
ויר ושנוי הא ואהבת החולי יוס ,יסודותארבע הבזמ" הברד האויר משתנה והחלאי� באי� על כל המורכבי� משידוע 

הגופות בריאי�  ,הוי� יחד ועומדי� על מתכונת� בשונזאוכל זמ" שה� מש, וקלקולו והתהפכות ארבע יסודות
ה�  "קולות וברד", יסודותאת ארבע ההכתוב כא" הזכיר , רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר , לכ" ,בהתהפכות� בא החוליא   וחזקי�

להורות כי בבא הברד ישתנה  מהופכי� אות� זכירכתוב מוה, האש והעפרה�  "ותהל  אש ארצה", הרוח והמי�
טבע וז  מכל� חוזר ל עליו"ה עושה כרצונו עד שטבע האש שהוא "האויר ויתהפכו היסודות מלמעלה למטה והקב

  ". ותהל  אש ארצה"ל� זהו שאמר והעפר שהוא השפל והכבד שבכ
  

 

        """"ברית יצחקברית יצחקברית יצחקברית יצחק""""וווו" " " " חנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת בית""""ספרי� לספרי� לספרי� לספרי� ל":  ":  ":  ":  בית יצחקבית יצחקבית יצחקבית יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"מבחר תפילי" רשמבחר תפילי" רשמבחר תפילי" רשמבחר תפילי" רש": ": ": ": יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ

        ה יוס% ב" חמוה יוס% ב" חמוה יוס% ב" חמוה יוס% ב" חמו""""לימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע::::""""השחרהשחרהשחרהשחר    מאירמאירמאירמאיר""""חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות 
        20:3020:3020:3020:30����21:3021:3021:3021:30ת ת ת ת """"נוה ג" פנוה ג" פנוה ג" פנוה ג" פ" " " " שבת אחי�שבת אחי�שבת אחי�שבת אחי�""""בית כנסת בית כנסת בית כנסת בית כנסת ה יוס% ב" חמוה יוס% ב" חמוה יוס% ב" חמוה יוס% ב" חמו""""בהדרכת עבהדרכת עבהדרכת עבהדרכת ע" " " " ד% יומיד% יומיד% יומיד% יומי""""שיעור שיעור שיעור שיעור ::::""""ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""מדרשת מדרשת מדרשת מדרשת 

        052052052052����3268315326831532683153268315: : : : טלפו"טלפו"טלפו"טלפו"    � � � �     להשאלה להשאלה להשאלה להשאלה לבירור פרטי� ולבירור פרטי� ולבירור פרטי� ולבירור פרטי� ו
  

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

 אליהו בן אסתר, א בן שרה"ג משה חזקיהו שליט"הרה :רפואת כל חולי עמו ישראל ובכללםל


