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ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
   )ב' שמות ו(" ' אל משה ויאמר אליו אני הלקים- אוידבר"

הקדוש מביא את מה " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה, "'ה", יחד ע� מידת הרחמי�, "לוקי��א", בפסוק שלפנינו מופיעה מידת הדי�
לשני " בכושרות"שנית� לחלק את המילה   ) ז'תהלי� סח(" מוציא אסירי� בכושרות: "שאומר המדרש על הפסוק

, מדת הדי� ומדת רחמי�,  מדותשתי ה�אלו ושירות לישראל דהיינו " שרות" ו,בכי למצרי�דהיינו " כוב: "חלקי�
, הדי� שהוא בחינת "לקי��אוידבר : "הכתוב� לדו� את המצריי� אמר וכתכנגד מה שה. מרמז הכתובזה למאמר ו

המכות הכתוב שלמרות מז ורעוד . שהוא בחינת הרחמי�" 'אני האליו ויאמר "וכנגד מה שרצה להטיב לישראל אמר 
, ישראלג� במקומות בה� יושבי� מצרי� אר"  שיבואו על כל ה�היה חשש ש, הגדולות המוכנות לבא על המצריי�

אי� הוא מבחי� בי� צדיק לרשעמשחית שכיו� שניתנה רשות ל: ל"מה שאמרו חזוידוע , שהרי ה� מעורבי� ביניה�
כ� שילב הפסוק ל,  ג� לבני ישראליחשי# לכל יושבי אר"החוש# בודאי שת  הדעת נותנ,החש#מכת  ובפרט ב)סק "ב(

, תשמש מדת הרחמי�ובמקביל , להשקות את המצריי�'  אשר הכי� ה"לקי��א"הדיני� הרמוזי� בש� את בחינת 
, ) כג' ישמות( " במושבות� היה אורישראלולכל בני : "כפי שמעיד הכתוב. ישראלהג� על  ל"'ה"הרמוזה בש� 

  .) ו' טשמות("  אחדממקנה ישראל לא מת"ו
  

  )ו' ושמות ( "... ולקחתי... וגאלתי... והצלתי...והוצאתי"
כה " : בפסוק"לקי��א"ש� ר זכוהה� מקבילות לארבע הפעמי� שלשונות של גאולה אלו  שארבע "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"האומר 

ללמדנו  )טו' שמות ג( " יעקב שלחני אליכ�לקי�א יצחק ולקי�א אברה� לקי�א אבותיכ� לקי�אתאמר אל בני ישראל 
 שהל# לו מארצו וממולדתו אברה�בזכות � הגרות מלו נצ בני ישראל ,"והוצאתי", בזכות האבותהגאולה היא ש

 העבודה של יצחק שנעקד על גבי המזבח בזכותנצלו  מעבודת מצרי� ,"והצלתי" ,ומבית אביו אל אר" נכריה
לקי�אהדיבוק העני�  אהו "ולקחתי", בזכות יעקב שסבל ענויי� כל ימיו ונצל מעינוי מצרי� ,"וגאלתי", ' הלעבודת

   . שבזכות כול� יזכו לדיבוק השכינה" אבותיכ�לקי�א"� יחד ואמר  אות כלל�כלהיו כל האבות שוי� שבו 
  

  )טו' שמות ח(" להים הוא- החרטומים אל פרעה אצבע אויאמרו"
 כפי שחיקו את מכת הד� והצפרדעי� הוא ודאי כני�חקות את מכת הלא יכלו להחרטומי�  שמה ש����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 

נית� למצוא הסבר הגיוני והבדל בי� מכת , א# בכל זאת,  יתבר#שהכל שלו והכל בידות לפרעה להראו' סיבה מאת ה
, � מ� היאור הצפרדעי עלו"צפרדע"מכת הבו, המי� לד�כו הפנ "ד�"מכת הב". צפרדע"ו" ד�"למכות " כיני�"ה

 אמר שהרי לא, דבר חדש של  יצירהאו בריאה מכות אלו יכלו להתבצע על ידי החרטומי� היות שלא היה במכות אלו
 היתה "כני�"מכת הא# ב,  מ� היאורועלוהצפרדעי� שנאספו , "ותעל הצפרדע"רק  אלא "ויהיו הצפרדעי�"הכתוב 
להוציא את "אמר כ� ו, "והיה לכני�: "הכתובעל כ� אמר , להיות כני�יהפו#  העפרש יטבעזה אי� כי ,  חדשהיצירה
ויצירה ובריאה של דבר חדש אינו יכול להיעשות על . ) כד'בראשית א( "יהתוצא האר" נפש ח: "שנאמרכעני� , "הכני�

 את השביעללמדנו שהחרטומי� ניסו ל" ולא יכולו, ויעשו כ�: "הכתוב על החרטומי�אמר לכ� .  הבוראזולתידי אחר 
  . והיכולת לברא יש מאי�כחאת האי� זאת א# אפילו לשדי� השדי� לעשות 
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 :בכללםנשמת אדם העלון מוקדש לעלוי נשמת כל מתי ישראל ו' נר ה
 שבט ' ע ד"שמעון בן חמו בר לויזה נלב

 ה"תנצב        ב"אב תשע' ע כא"נלב ל "איריס בת מלכה ז  ב " תשעלולא' בע "נלב  ל "דוד בן חיים ובריינדל ז

מתקיימת במוצאי שבתות החור$ בבתי כנסת בפתח תקווה מתקיימת במוצאי שבתות החור$ בבתי כנסת בפתח תקווה מתקיימת במוצאי שבתות החור$ בבתי כנסת בפתח תקווה מתקיימת במוצאי שבתות החור$ בבתי כנסת בפתח תקווה , , , , """"ר ידידותר ידידותר ידידותר ידידותשישישישי"""", , , , שירת בקשות נוסח יהודי מרוקושירת בקשות נוסח יהודי מרוקושירת בקשות נוסח יהודי מרוקושירת בקשות נוסח יהודי מרוקו
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  )ג' ושמות (" י- ד- ל ש-  בא...ם רהוארא אל אב" 
אבר�   אל'וירא ה: " שנאמר,"י�ד�ש"ש� הזכר מו" מילההברית "מצות ג� בצווי על ש" תפארת יהונת�תפארת יהונת�תפארת יהונת�תפארת יהונת�"מבואר ב

ברית "ולמצות " גלות" לומדי� של מכ# אנו)א' בראשית יז(" י התהל# לפני והיה תמי��ד�ל ש�א ויאמר אליו אני
הוא שהאד� ישלי� את עצמו ולכ� נולד ' היא להראות שרצו� ה" המילהברית "תכלית . יש את אותה המטרה" המילה
י השעבוד ישלימו ישראל את עצמ� והגלות תשמש ל ידהיא שע" גלות"ג� מטרת ה.  את עצמומולערל ועליו להאד� 

  .  רהלה� כהכנה לקבלת התו
  

   ) ט'ושמות ( " והשלך לפני פרעה יהי לתנין.. . ידבר אלכם פרעה לאמר תנו לכם מופתוכי"
אותה ואילו . "מופת"נקראת היא לפני פרעה אשר מתבצעת , פיכתו לנחשוה המטהשלכת ה, בפסוק שלפנינו

 )ל 'דשמות (" ע�האתת לעיני הויעש ": כפי שכתוב" אות"נקראת היא לפני בני ישראל כאשר היא מתבצעת , הפעולה
שאשמע ' המי " :אמרשהרי פרעה , ה"דהיינו הקב ,חמשלהספק בגדולת יה ה הפרעשאצל  "ספורנוספורנוספורנוספורנו"המבאר  ? מדוע
 ,'בגדולת ה ספקהיה לא לה� ,  בני ישראל� אצלכי� שאה מ, כיח על גדולת המשלחוהמ" מופת"דרש כ� ול" בקולו

דבר אחד יכול אנו רואי� מכא� ש, "אות"רק  מספיק כ#ול, או לאא השליח וא� אכ� משה הכל הספק שלה� היה ה
  . "תוא"משמש כלשני הוא ו "ופתמ"משמש כלאחד הוא , לשמש לשתי מטרות

  

  )י' שמות ז("  לתניןויהי"
פי כ, נחשכשבעצ� תני� הוא במשמעות של , תני�להפו# את המטה לפרעה היה פני למשה שעשה  הראשו� האות

לא וצרי# להבי� מדוע נהפ# המטה דווקא לנחש ו. "המטה אשר נהפ# לנחש"ומכת הד� למשה לפני ה "אמר הקבש
שהנחש חטא והחטיא את שהטע� הוא משו� רבינו בחיי רבינו בחיי רבינו בחיי רבינו בחיי מתר" ? כגו� סוס או שור ואריה וזאבבהמה או חיה אחרת ל

יבה זו ס מ,)'שמות ה(" 'אשר אשמע בקולו לא ידעתי את ה' מי ה: "שאמרכ נובלשו  הרשע חטאפרעה וכ� ,חוה בלשו�
שכל המטיח כבר בכתובי� נו אומצ,  לו שיענש על חטאו כמו שנענש הנחשלרמוז "נחש"בה תחלת האותות תהי

? מה היה ענש�ו, )'כאבמדבר ("  ובמשהלקי��אוידבר הע� ב: "שכתובכפי דברי� כלפי מעלה נדו� בנשיכת נחש 
 ומתפשט ואינו מתקיי� מתעק�שהנחש כש� , טע� נוס$. "בע� את הנחשי� השרפי� וינשכו את הע�' וישלח ה"

 ישראל ואחר אתלשלח כ� כובד המכות היה מואחר כ# מבעני� אחד כ# פרעה הרשע מקשה את לבו ומתחזק ברשעו ו
א� כ# מדוע מכנה , )'שמות ח(" וירא פרעה כי היתה הרוחה והכבד את לבו: "נאמרכ# חזר והכביד את לבו הוא ש

יחזקאל ( "התני� הגדול הרוב" בתו# יאוריו: "תני� שנאמרבעצמו  שפרעה נקרא לפי, אלא? "תני�"בכתוב את הנחש 

  . ה להבליע את פרעה וחילו בי� סו$" אהר� את מטות� כ� עתיד הקבמטהורמז לו בזה כי כש� שבלע , )'כט
  

   )יג' שמות ו("  ישראלינלהוציא את ב מלך מצרים י ישראל ואל פרעהנויצום אל ב"
מש# מש# מש# מש# "מתר" ה?  הדבריתכ�כיצד ,  מעבדותני ישראל נצטוו להוציא את בני ישראלמשתמע שג� בשלפנינו מהפסוק 

מכרו נבני ישראל שאחיה� משעבדי� את ג� ה� היו , מצרי�מאוד ב נכבדי�וגדולי האומה שהיו שרי� ש" חכמהחכמהחכמהחכמה
, שמעו� ולוי שהנהיגו שררה במצרי�, השבטי� ראוב�ת שלשיתכ� שהכוונה היא לו, המצרי�עבדי� על ידי ה� לל
חלק באר" כ� ראוב� לא נטל לו, נחלה באר"חלק וא היה בשעבוד מצרי� לכ� לא נטל לוי של"במדרש בא מופי שכ

מה� היו בני חורי� והיו משעבדי� את ישראל שרבי� , "ו אחלק� ביעקבב ושמעו� נתקיי� ,רק בעבר הירד�ישראל 
, ד יוציאו את בני ישראל מהשעבו,פרעהולא רק  ,שבני ישראל' לכ� צוה ה. של פרעהתו  לה� מממשלונמכרש
  . השבטי�ת יחוס שלשאת # לזה יסמהו
  

  )יט' שמות ח(" ושמתי פדות בין עמי ובין עמך"
, בפסוק שלפנינו, אחת: מופיעה שלוש פעמי� במקרא" פדות" מציי� את המסורה שאומרת שהמילה שלו� מבלזשלו� מבלזשלו� מבלזשלו� מבלזרבי  

ומבאר . )ז' תהלי� קל(" והרבה עמו פדות ")ט' תהלי� קיא(" פדות שלח לעמו: "השני� האחרות מופיעות בתהילי�
יהודי� הנמצאי� בגלות בי� העמי� : הסוג הראשו� . ששלוש הבטחות אלו של גאולה ה� כנגד שלושה סוגי גלויות

היא גלות של , הקשה יותר, הסוג השני של גלות". ושמתי פדות בי� עמי ובי� עמ#: "על כ# באה ההבטחה. והארצות
. מעמו שלו" פדות שלח לעמו: "על גלות זו נאמר. זה ומדכאי� זה את זהאחי� השולטי� זה על , יהודי� אצל יהודי�
הגאולה מגלות זו אינה , אצל תאוותיו הגשמיות, גלות של היהודי אצל עצמו, הקשה מכול�, הגלות השלישית

, ע� האיש עצמו, "והרבה עמו" : ועל זה נאמר. אפשרית אלא בכוח מאמצי� גדולי� של האיש השרוי בגלות זו
, עד שיתקיי� בו. 'יזכה לסיוע מאת ה, רק לאחר שישתדל ויתאמ" האד� להוציא את עצמו מהגלות הזאת". ותפד"
  ". והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו"
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