
  
  

  

 '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 
   )ה' אשמות (" במצרים היה ויוסף נפש שבעים יעקב ירך יצאי נפש כל ויהי"

מונה הכתוב  עמדו, ועוד? "ויהי כל נפש"ל" יוס� היה במצרי�"מה עניי� , לכאורה אי� קשר בי� תחילת הפסוק לסופו
קב בלשו� הקדוש שהכתוב מונה את צאצאי יע" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מתר� רבינו ה? "נפש"את צאצאי יעקב בלשו� יחיד 

כול� , אי� הבדל ביניה�ווי� לטובה וכול� ששל בני יעקב היו ענפי� כל הכללות לנו שלומר כדי " נפש"יחיד 
שהיה הוא שאפילו יוס� והחידוש , "נפש אחת"ה� וכאילו כול� , כול� בלב של� זה על זה, חכמי� כול�, צדיקי�

באותה אחווה כי לא יתכ� שיהיה  ,הוצד האחומבי� , �האחי רנה משאוששיהיה יוס� היה  יטבעו, במצרי�רוב הזמ� 
שהרי בעוד  ,קותיבי� לצד הצדו, תאכזרו עליוהו ואות שמכרו ,עשו לוה� מה שמו שאר האחי� בייחוד לאור כל כ

מוב� היה הדבר א� יוס� היה ו, יעקב אביה�תחת חסות כנע�  באר�האחי� היו שאר  היה נתו� בכור הטומאהשיוס� 
שלמרות זאת היה יוס� , "ויוס� היה במצרי�"זה החידוש שמלמד אותנו הכתוב ו, הרוחנית מאחיושונה ברמתו 

האהבה ג� מצד , "נפש אחת"קרא להיכול� ראויי� ו, "שבעי� נפש"מנה בכלל הונשווה לאחי� ברמת� הרוחנית 
  . קות וטהרת הנפשיהצדוג� מצד , והאחוה

  

   )ה 'אשמות ( "ויוסף היה במצרים"
מתר� ו ?"ויוס� היה ש�"די היה לומר , "במצרי�"מדוע נאמר  """"קדושת לויקדושת לויקדושת לויקדושת לוי""""ב בב בב בב ב''''לוי יצחק מברדיצלוי יצחק מברדיצלוי יצחק מברדיצלוי יצחק מברדיצ    רבירבירבירבישואל 

שפרעה למרות , בהיותו במצרי� שמואת לא שינה יוס� כלומר , היה במצרי� "ויוס�"שכוונת הכתוב היא לומר ש
עצמו בוג� פרעה , "יוס�"ו רק עצמלקרא הוא א� על פי כ� , )מה 'בראשית מא(' צפנת פענח'מו לקרא שינה את שמו ו

ל שאחד הדברי� שבזכות� נגאלו בני "שהרי אמרו חז, )נה 'בראשית מא( "לכו אל יוס� אשר יאמר לכ� תעשו"אמר 
  ". 'במצרי�'ויוס� היה : "י הכוונה של הכתובהווז, שמ�את שלא שינו ישראל היה 

  

   )ט' שמות ב(" ותאמר לה בת פרעה היליכי את הילד"
 בת פרעה נתנה אתש """"ראש משבירראש משבירראש משבירראש משביר""""    ווווהרב משה בירדוגו בספרהרב משה בירדוגו בספרהרב משה בירדוגו בספרהרב משה בירדוגו בספר ו שלשופיראת  """"חומת אנ$חומת אנ$חומת אנ$חומת אנ$""""א מביא בא מביא בא מביא בא מביא ב""""בינו החידבינו החידבינו החידבינו החידרררר

נתרפו שפתיו שגרמה לכ$ שבנהר  התנה שהייהדבר מצד הצאת תלתה היא ו, מה� לינק לא רצההוא למצריות והילד 
עכשיו אינו רוצה לינק לכ� הוליכי אותו , כלומר "הליכי"לכ� אמרה , לו איזה חולי בפיו שישמצד או , כמנהג הילדי�

מה שלהראות לה  ,"ותקח האשה הילד ותניקהו"מיד כ� אלא  לא עשתהיוכבד אבל . ותשתדלי שיתרפא ויינק לבית$
  ".היליכי"לה בת פרעה  הכמו שאמר "ותל$ האשה"הכתוב ולכ� לא אמר , מצריות שה�ה סיבהלא ינק היה מהילד ש
, מחמת חוליא סברה שזה והי, מה� למצריות ולא רצה לינקה את הילד נתנ בתיהמר שואו אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידמרחיב ו

 כלומר לא כמו שעלה על דעת$, "את הילד וקראתי ל$ אשה מנקת מ� העבריות ותיניק ל$ האל$"ואמרה לה מרי� 
תניק ל$ את  ובודאי ואני אקרא ל$ מ� העבריות, לינק מ� המצריות אלא הטע� הוא שאינו רוצה, שהוא מחמת חולי

 כדיזאת מה שאמרה מרי� אינו אמת רק אמרה ש אבל בת פרעה חשבה, שתיניק בשכר נהולא התכומרי� ו, הילד
 הוליכי אותו לבית$כלומר  "היליכי"לה בת פרעה יוכבד אמרה  וכשבאה .ההנקהעבור שכר בל עברית תקמינקת הש
הנה יתהמינקת העברייה שדי כהיה מרי�  מרהמה שאש, עדיי� היא בסברתהו, יינקאחר כ$ שתדלי שיתרפא והו

כשאמרה צדקה שמרי� להורות  ו לפניהה אותיוכבד הניקאלא ש. "את� את שכר$ ואני"ליוכבד ולכ� אמרה מהשכר 
  . ממצרית לא רצה לינקשהילד 
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  )י' אשמות ( "נתחכמה לו הבה"
הדבר לא הועיל  ,בנגלהבי� בנסתר והמצרי� לישראל בי� תחכמות הזאת שעשו כל ההשלמרות  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר 

וכאשר יענו אותו כ� ירבה וכ� " :כתובכ, בוי גדוליברשל ישראל בזרע� שורה והיתה הברכה , מאומה� מצריל
מצרי� ש יפל ע �אזאת ו, )ז' יחזקאל טז(" רבבה כצמח השדה נתתי$ ותרבי ותגדלי" :וכ� אמר הנביא )יב' שמות א( "יפרו�

והוא , מאתוה� התשועה וההצלחה וכל הסבות ' כי לה, 'מאת הוכל זאת היה  .ליאורשל ישראל בניה� את השליכו 
ואומר  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימוסי� . )כה' ישעיה מד(" משיב חכמי� אחור ודעת� יסכל"הפר עצת� והאביד חכמת� ככתוב 

דור ודור חושבי� עלינו  בכלש, תנוהשו תיובגלוישראל שתופעה זו חוזרת ונשנית לאור$ כל ההיסטוריה של ע� 
וכאשר יענו אותו כ� "ל "רז שדרשוכמו , יד�נו עולה באיהדבר ו, דנו מ� העול�ימחשבות רעות וה� מתחכמי� להאב

  ".כ� ירבה"ואני אומר  "פ� ירבה"ה את� אומרי� "אמר הקב "ירבה
  

    )כג 'ב שמות(" וימת מלך מצרים"
        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (מלמד שנצטרע ומצורע חשוב כמתמלמד שנצטרע ומצורע חשוב כמתמלמד שנצטרע ומצורע חשוב כמתמלמד שנצטרע ומצורע חשוב כמת""""
על  """"חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורה""""רבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל בתר� מ? אולי הוא מת באמת, ולמדרש שפרעה הצטרעי "לרש� ימננשאלת השאלה ו

אי� "ב וכתשיעקב עדיי� היה חי משו� ש )כט 'מז בראשית(" ויקרבו ימי ישראל למות"במדרש על הפסוק המובא פי 
ואלי� במדרש מדוע לא וש )א 'ב א מלכי�( "ויקרבו ימי דוד למות: "בודוד כתג� אצל ו )ח 'ח קהלת(" שלטו� ביו� המות

היה קשה לבעל המדרש ו. "אי� שלטו� ביו� המות"שללמדנו ? בלבד "ימי דוד"נאמר אלא " מל$ דודהימי "נאמר 
מה ומביא ראיה מ ?אי� שלטו� ביו� המות ריהלא ישראל מורה על שררה וה "ויקרבו ימי יעקב למות"מדוע לא נכתב 

ג� כא� היה קשה לבעל . חיהיה עדיי� חייב לומר שיעקב על כרח$ כ� ל. "ויקרבו ימי מל$ דוד"דוד שלא כתוב אצל 
במדרש אמר כ$ נמשו�  ?"אי� שלטו� ביו� המות"א לוה "מל$"ב ואי$ כת "וימת מל$ מצרי�"המדרש מה שכתוב 

  . עדיי�ושולט ומצורע חשוב כמת אבל באמת היה חי  ,צטרעשפרעה ה
  

  )כג 'בשמות ( "דהוהעב מן ישראלי בנ ויאנחו וימת מלך מצרים הרבים ההםויהי בימים "
ויהי בימי� ", הימי� ותברבשאד� הואמר הכתוב שדר$ בני  ,מל$ מצרי� נקרא היצר הרע" נע� אלימל$נע� אלימל$נע� אלימל$נע� אלימל$"הי פל

, היצר הרעאת על מעשיה� ורוצי� להמית  י�תחרטמ, בתשובהי� הרהרוה� מב� בל ותתעוררה הגיעמ ,"הרבי� הה�
אינו רעות והדות יה� המהקלקול שעיקר את ויש שאינו משכיל לעשות תשובה כהוג� ולתק� . "וימת מל$ מצרי�"
, שבזה הוא מתוק� כראויוחושב הרהר בתשובה מרק , תפלל בלי מחשבות זרותיוכל להמחשבותיו שאת טהר מ

  . "דהוהעב מ� ישראלי בנ ויאנחו", בלבר עבודה שומרפא עצמו מ� התורה ומ� התפילה שהיא עיק
  

  ) יד 'גשמות ( "אליכם נישלח האהי ...האשר אהי האהי ...ואמרו לי מה שמו"
שבתפילי� ' הא שמות "כנגד כפע� אחת היא , מופיע פעמיי� א"כשבגימטריה  "האהי"שש�  "מש$ חכמהמש$ חכמהמש$ חכמהמש$ חכמה"מבאר ה

הש� הנורא שהיודעו שה� כנגד , ב"מיחד ה� וב, בתפילי� של ראשש' א שמות ה"נגד ככפע� שנייה היא ו, של יד
הכתוב קיי� תהוא בגלוי ומ' כבוד הוכאשר . וכל זמ� שבי� עיני$ יהיו שתי�. .)קידושי� עא( אימתו מוטלת על הבריות

. ב בשלמות"תפילי� שבראש שאז ש� מכנגד הזה , )ח' דברי� כח(" נקרא עלי$ יראו ממ$' הוראו כל עמי האר� כי ש� "
" והיה ל$ לאות: "כמו שכתוב, תגלה רק תפילי� של יד שאינו נראה לרבי�מאז , אבל כשההשגחה היא בהסתרת פני�

 כאשר מתקיי�סית ישמי בהנהגה הנ וזה, "האשר אהי האהי: "הכתובאמר מה שוזה . ולא לאחרי� לאות )ט' שמות יג(
שלחני  האהי"בגלוי אז רק ההנהגה היא בהסתר ולא בשעה שא$ , "נקרא עלי$' הוראו כל עמו האר� כי ש� "

 .נראית רק תפילי� של ידש, "אליכ�
  

  )י' דשמות (" שום גם מאז דברך אל עבדךמתמול גם משל גם"
הרי הרי הרי הרי , , , , ומשלשו� ומאז דבר$ומשלשו� ומאז דבר$ומשלשו� ומאז דבר$ומשלשו� ומאז דבר$    מתמולמתמולמתמולמתמול. . . . ה ומפתה משה ללכת בשליחותוה ומפתה משה ללכת בשליחותוה ומפתה משה ללכת בשליחותוה ומפתה משה ללכת בשליחותו""""למדנו שכל שבעת הימי� היה יושב הקבלמדנו שכל שבעת הימי� היה יושב הקבלמדנו שכל שבעת הימי� היה יושב הקבלמדנו שכל שבעת הימי� היה יושב הקב""""

            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (והיה עומד ביו� השביעיוהיה עומד ביו� השביעיוהיה עומד ביו� השביעיוהיה עומד ביו� השביעי, , , , הרי ששההרי ששההרי ששההרי ששה, , , , ושלשה גמי� רבויי�ושלשה גמי� רבויי�ושלשה גמי� רבויי�ושלשה גמי� רבויי�, , , , שלשהשלשהשלשהשלשה
לומר כ, "מתמול ג� משלשו� ג�" "שו�וכבד לכבד פה "שכוונת משה היא לומר שהוא � � � � """"הרמבהרמבהרמבהרמבי מבאר "בשונה מרש

כבדות ממני את לא הסירות שהרי  .זק�כבר אני שכדהיינו היו� " עבד$ אלדבר$  מאזג� ", כבד פהאני מנעורי כבר 
רואי� מכא� שמחוסר רצונו של משה ? ליואוא� כ� אי$ אל$ , אותי ללכת אל פרעה לדבר בשמ$ וותיצה כאשר פה

שלא הסירות וניצל זאת לבא בטענה ולומר שהיות . הפהכבדות ממנו את שיסיר ' הלהתפלל ללכת אל פרעה הוא לא 
' הגיוני מצד ה לאכי , לכת למצרי�לוה אותי אל תצולכ� , אל פרעה רת לי ללכתאמש אזי מה ממנפהכבדות את 

בטיח לו האבל , ה לרפאותו"כ$ לא רצה הקבעל לא התפלל משה וכיו� ש. עמי�המל$  לאלשלוח שליח ערל שפתי� 
 . � יפהאותנכונות שתוכל לבטא י� אשר אשי� בפי$ מלכלומר , )יב' שמות ד( "אהיה ע� פי$ והורתי$ אשר תדבר אנכי"

        """"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
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