
  
  

  

 ' השנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ט- ח'ישמות ( "לנו' כי חג ה...  ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נלך,מי ומי ההולכים"

ישראל ישאירו את טפ� או בני ששל פרעה דעתו עלה על וכי , "ההולכי�מי ומי ", לא ברורה השאלה של פרעה
דורשי� אנו , חג לנוהוא רק משו� שוכי , "לנו' כי חג ה"תשובתו של משה באומרו ג� לא ברורה ? מצרי�מקנ� ב

ו שבימי אבל"ויחי"בפרשת  על פי מה שמובא א" שליטללללאאאאאביגדור נבנצאביגדור נבנצאביגדור נבנצאביגדור נבנצמבאר הרב ?  יבוא עמנוטפנו ומקנינוג� ש
, "א� טפ� צאנ� ובקר� השאירו"ונאמר ש� ,  במערת המכפלה,יעקב הלכו כול� ללוותו לקבורה באר� ישראלשל 

 �מי : "השאלהמקור לוזהו , בהותיר� אחריה� את טפ� וצאנ�כת יכולי� ללבני ישראל הבוגרי� הבי� פרעה שמכ
הוא משו� ,  הקטני�ע� טפ�יחד יעקב ישראל בקבורת בני שמה שלא הלכו , ו משה לעל כ� השיב? "ומי ההולכי�

צטרכו הלא , ה� מצווי� להתאבל על יעקבוא� אי� , די� חינו� לקטני�י� בדיני אבלות אש ):ק יד"מו(שמובא בגמרא 
, "לנו' חג ה"הטע� ליציאת בני ישראל היא משו� שעתה ש אאל . הותירו אות� במצרי��ולכ, להשתת" בקבורתו

אמר לכ� ,  את הקטני� לכ��ומחנכי, בחג'  שהכל מצווי� לראות פני ה).חגיגה ב( גמראמבואר בו .כפי שאמר משה
  . 'פני האת  בכדי שנוכל לחנ� א" את הקטני� למצוה זו לראות "בבנינו ובבנותינו נל�: "משה

  

  )יז' שמות י( " שא נא חטאתיועתה"
, לפני החטא למשה ואהרו� ' לההחטאאת  הקדי� ש�, "יכ� ולכ�קל% א'חטאתי לה"אמר פרעה כ� י נלפבפסוק ש

" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה? מדוע, ה"ואילו כא� מקדי� פרעה את בקשת המחילה ממשה ואהרו� לפני בקשת המחילה מהקב
ולכ� הקדי� אותו לפני החטא  , יותר מ� החטא שחטא למשה ואהר�מנשואהוא גדול ' הי נלפשפרעה ידע שהחטא 

� בקש כ� לוד� בשר אשר ומרבה לסלוח יותר מ"ו�ונושא ע"ה "הקבע שהוא ג� יד, מכל מקו�, �א, של משה ואהרו
מצד ,  אז,שא� משה ימחל לו תחילהכוונתו היתה כי , ה"בקש מחילה מהקב ר כ�ואחממשה תחילה פרעה מחילה 

ה " על אשר איחר לבקש ממנו תחילה כי הקב'לא ירע בעיני ה, מצד שניו, ה"הקב לבי� בינומשה יוכל לתוו�  ,אחד
" שאו נא"בלשו� יחיד ולא אמר " שא נא"מדוע אמר פרעה  אלא שנשאלת השאלה. הסליחהרב חסד ועמו  הוא

י שמשה גדל בביתו שהר, שפרעה הכיר את משה" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מתר� ה? הלוא דבר הוא ע� משה ואהרו�, בלשו� רבי�
שאי� , פרעהחשב , לכ� אותוהוא מוחל ומוותר לכל מי שמצר הוא איש עניו מאוד ומשה ידע כי ופרעה  ,פרעהשל 

  . מה טיבוולא ידע פרעה הכיר לא אותו מאהר� שוכל בקשת המחילה היא  מחילהממשה צור� לבקש 
  

  )ג' שמות יא(" את חן העם בעיני מצרים'  הויתן"
�""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר ���א להיפ� אל,  שספגו בגלל�המכותשר עשנאו את בני ישראל בעקבות לא המצרי� ש שהפסוק מלמדנו 
, חומסי� את ישראל� וההרשעי� וזאת משו� שהמצרי� ידעו שה� ,  בעיניה�ח�נושאי� יו ה לאהוב אות� והוסיפו

 מאד גדול", המכותאת מביא עליה� האיש ש, " האיש משהג�". ה עושה לה� בגלל ישראל"בצדק כל מה שהקבו
בעבר אחרי ש, ישראלה לע� הכוונ, " הע�ובעיני",  של משהאנשי ריבושה� , " מצרי� בעיני עבדי פרעהאר�בכל 

"ולא שמעו אל משה מקוצר רוח: "שאמר עליה� הכתובאחרי ו, ) כא'השמות ( "עליכ� וישפוט' ירא ה: "משהאמרו ל
  . ' הוא נביא הכימאד בעיניה� בראות� משה תגדל אלא שעכשיו ה, ) ט'ושמות (
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   )ב' י שמות(" ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים"
�מתר� ? דבר שלא נאמר בשאר המכות" למע� תספר באזני בנ�"בלשו� הכתוב מדוע רק במכת הארבה נקט , יש להבי

א יהיה לואחריו "משו� שבמכה זו נאמר  נאמר במכת הארבה בלבד " למע� תספר" שהביטוי  יחזקאל אברמסקי יחזקאל אברמסקי יחזקאל אברמסקי יחזקאל אברמסקירברברברבהההה
�תספר באזני בנ� "שזה ידי  ק על� חייבי� לומר שרלכ? טיבה של מכה זומה  �כ� כיצד ידעו הדורות הבאי א�, "כ

  .   על מכת הארבה ידעו עליה ועל עוצמתה"�וב� בנ
  

  )וכ' ישמות (" 'הת אכי ממנו נקח לעבוד ... וגם מקננו ילך עמנו "
היינו   רהשאלולי ניתנה תו על פי הגמרא שאומרת ����""""המלביהמלביהמלביהמלבימפרש זאת , "'הנקח לעבוד את " , מבעלי החיי�,"ממנו"
  . עריות מיונה וצניעות מחתול, מדי� גזל מנמלהל

  

  )ב' שמות יב("  הזה לכם ראש חדשיםהחדש"
ויצוו אות� על מצות קידוש " דברו אל כל עדת בני ישראל"מצוה את משה ואהרו� לא ה " שהקברבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר 

 לקבוע מישראל אחד לכלנמסרה , של קידוש החודש, זומצוה ש ות היאמשמעאז הכי , "החדש הזה לכ�", החודש
ר ובי חדשי� ועתעיקבהזו של שהמצוה ללמדנו ,  אלא הכתוב מצוה את משה ואהרו� בלבד,חדשי� ולעבר שני�

" אל משה ואל אהר�' ויאמר ה" :שניה� להכתוב עבר ילכ� ד,  כמשה ואהר��מומחישל בית די� נמסרה לידי , שני�
 �הכתוב מר וא ואומר שכאשר רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימוסי" . כ�מו די� מומחה כביתל כלומר "לכ�: "הכתוב הזכירמשו� כ

 וכ� כתוב "לכ�ראשו� הוא "אמר נ ש"ראשו�"ו  לראוקהכתוב  ו"ניס�"חדש לא יההכוונה " לכ�החדש הזה "
 "ראשו� הוא לכ�"לשני� לכ� אמר הכתוב כא� אש השנה רהוא  "תשרי"חודש מפני ש, "בראשו� בארבעה עשר"

החודש  "תשרי"ועל כ� יקרא הכתוב לחדש ,  כלומר לגאולתכ�"לכ�" לשני� אלא השנה ראש אינוהוא כלומר 
לחדש ניס� כדי שיזכר הנס ביחס היא  "שביעי"ב והכונה )'במדבר כט( "בחדש השביעי באחד לחדש: "ככתוב, שביעיה
בחדש " :בא מונה אות� הכתונו בלשו� הקדש שמות מיוחדי� לחדשי השנה אלא לא מצ�כאו. ל גאולת מצרי�ש

  .שבניס� בזה זכרו� לגאולת מצרי� ההישיכדי וזאת חדשי השנה כל  וכ� "בחדש השביעי" "בחדש השלישי" ,"השני
  

   )יד' יבשמות (" הוגולדורותיכם חוקת עולם תח' ותם אותו חג להגחו"
אי� שבה חרות  הלאיציאה מעבדות החומר שו� המהחגיגה של חג הפסח אינה , "'הוחגות� אותו חג ל", לפי הכתוב

ה מדוע ממשיכי� היהודי� לחגוג את הפסח בשנות הגלות כאשר ותמהרי שיש ל, כי א� כ� היה, נו עליהשליטלגויי� 
פסח חוג את חג הלש פסוק שלפנינו אנו למדי� שישמה" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"לפיכ� אומר ה? תחת העמי�שעבוד  לאחזרו 

א� פסח ו. 'הלמטומאת מצרי� לחרות רוחנית ולעבדות  וגאולהיציאה משעבוד הרוח כלומר " 'חג לה"משו� שהוא 
 הרבות כאשר ישראל משועבד  אפילו בשנות הגלות"לדורותיכ� לחוקת עול�"יש לחגוג אותו אזי " 'חג לה" הוא

  . תחת עול הגויי�
  

  )כה' שמות יב(" ושמרתם את העבודה הזאת...  אל הארץ כי תבואווהיה"
אחר שהו במדבר והיא תחול שוב אלא רק ר ישא על בני ישראל כלוחתלא  של הפסחמצוה זו אומר שפשט הכתוב 

בשנה , במדבר ישראל בניוצוה את ' חזר הדוע מ, הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"שואל ה, א� כ�, לאר�ו בני ישראל כנסשי
ה היתה "שאכ� כוונתו המקורית של הקב, ומתר�? )ג% א'במדבר ט(ככל חקותיו ו "הפסח במועדואת " לעשות ,השנית

מיד אחר ' אלא שבני ישראל המרו את פי ה, באר� כנע�כבר זה יהיה , בפע� הבאה שבני ישראל יחגגו את הפסחש
דבר שגר� להארכת , ) ז'תהלי� קו(" וימרו על י� בי� סו"" :בוכתכ, פיות  אואפילו בי� סו" המרושיצאו ממצרי� 

, לא נכנסו לאר�גרמו ששמעשיה� ה "קבראה הר שא כ,כ�ול,  לאר� כנע�תיכ" ומידשהיית� במדבר במקו� שיכנסו 
כי תבואו אל "כי עד עתה לא נצטוו אלא , הפסח במדבראת לעשות אות�  לצוות הוצר�, עדיי� במדברשוהי� וה� 

, וידע את אשר אמור להתרחש מראש, ) ד'ישעיה מא( "קורא הדורות מראש"ה "קבכי ההלוא ידוע , תקשה� או, "האר�
הקדוש שבכל " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מתר� ה? סח בכניסה לאר� א� ידע שלא יכנסו מיד לאר�א� כ� מדוע תלה את מצות הפ

  . ה"על מנת ללמדנו על המחשבה והכוונה המקורית של הקב" והיה כי תבואו אל  האר�: "זאת נכתב
  

   )ז ט'גישמות (" ניך ולטוטפות בין עיכהלאות על ידה יהו"
 "העיקר הלב"? ומה ע� הנחת תפילי�. "העיקר הלב":  עוני�ה�לרוב  ?שבתה� הא� שומרי� אנשי� אלי� אשר נשכ

כי , טופח על פניה�, "והיה לאות על ידי� ולטוטפות בי� עיני� ",שלפנינווק ספ שה"שפת אמתשפת אמתשפת אמתשפת אמת"אומר ה . ה� משיבי�
', ד את המוח והלב להיות עבדי� להושעב, מחשבהה שבודה מצווסביהיא ,  מצוות הנחת תפילי�" על פי שבעיקרו�א
מעשי� מוחשיי� כדי לקשור כלומר התורה דורשת , "ובי� עיני�", "על ידי�"  ביצוע מעשיהתורה כל זאת דורשתב

  . בלב גרידאדי במחשבה לא  ,בה� את המחשבה
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