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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 
  )א' אשמות ( " שמות בני ישראל הבאים מצרימהואלה"

"באואיש וביתו "ילו בסו� אומר הכתוב ה ואולשו� הוב "הבאי�"אומר הכתוב תחילה במדוע " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"שואל ה
 המצרי� ע� ה� שלהיו פני ) כו'בראשית נ( "וייש� בארו� במצרי�"ומתר� שלאחר שמת יוס� ונאמר עליו  ?לשו� עברב

ו"בתוספת ו" ואלה"באו למצרי� לכ  נאמר בני ישראל הרגישו זרי� וכאילו רק עכשיו  שלשו� ולכתמוישראל 
זכותו של ,   מצד יעקבא, למצרי�באי� � דמה כאילו עכשיו הנ יוס� מיתת שמצד ,עני� ראשו�העל להראות שמוסי� 

 זימה ותשטופשהיו המצריות מ� אשה  תגדורי� מעריות ולא רצו לשאבני ישראל בזכות שהיו ו , לה�היעקב עמד
  ". איש וביתו באו" :אמר הכתובשהו  בוא� למצרי� זטר�נשי� כל בניו של יעקב נשאו לכ� ו
  

  )ח' שמות א( "מצרים אשר לא ידע את יוסף ויקם מלך חדש על"
היה  של בני ישראל במצרי�עיקר השעבוד ש )'סדר עול� ג(ל במדרש " את דברי חז""""ראש דודראש דודראש דודראש דוד""""א מביא בא מביא בא מביא בא מביא ב""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד

וזה קשור לחק ,  שהיו בני ישראל במצרי�430' ה� בס  הכל חמישית מ86'א� עושי� חשבו� יוצא שו. י�שנ 86
עבודה קשה  לפרעה בעבדובני ישראל נתנו חלק� ו לכ� ,לפרעהמתוצרת�  חומשעליה� לתת למצרי� ששקבע יוס� 

� רבינו ואומר שרעיו� זה רמוז בפסוק  מוסי.מצרי�חובת השעבוד למ ובזה נפטרומהזמ� שהיו במצרי�  יתשיחמ
שיעבדו מספר נת� במצרי�  �סיוהיא לחוק שהכונה ו, "מצרי� אשר לא ידע את יוס� ויק� מל  חדש על"שלפנינו 

בני ישראל היו מחוייבי� שצא מכ  וי, לפרעהמהתבואה יביאו לפרעה והחמישית השייכת  שני� על אדמת מצרי�
ינה ולשהלי לה� לאכינההיהנותרות ת יותשיחמהלפרעה וארבע יה שייכת ממנו תה יתשיחמעבודה כל יו� שמ
אלא שפרעה גזר עליה� עבודה קשה ה� בימי� וה� בלילות , פי הגזרהשנה כ 430ובזה יהיו עבדי� , צרכיה�שאר ול
שאמרמה  וזה .ה� השלימו בזה את חוב� לפרעה,  השנה של החוב430'שהיא חמישית מ, שנה 86אחר שעבדו כ  ו

, יו� ולילה, הזמ� ישראל כלאת לענות במטרה , ועלילות  אשר נתחדשו גזרותיו בתועבות"מל  חדש ויק�: "הפסוק
  . לפרעהשיי , חמישית מיו� העבודה, חומששרק חק קבע את ה אשר ,"אשר לא ידע את יוס�"
  

  )ט' אשמות ("  עם בני ישראל אל עמו הנהויאמר"
כי , ע� זה משונה מכל העמי�היא לומר ש" בני ישראלהנה ע� "באומרו רעה הקדוש מבאר שכוונת פ" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה

לא כ� ואילו אצל בני ישראל ,  מכמה עמי�ה גדולתערובותואי� ל  ע� שאי� בו ,  ביניה�בי�תערבמשאר העמי� כל 
ות היות� באמצעכוונתו ש" רב ועצו�: "אמרמה שו, "בני ישראל ואי� זר את�הוא מ כולו ,ע�ההנה : "כאומר, הוא

משו� שכל אחד ,  לרבי� ועצומי� מה�י�חשבה� נ, שאר האומותיחס לה� יהיו מעטי� בלמרות ש, ע� אחד ומיוחד
  . על אחיומה� מוכ� למסור את נפשו

  

  )י' שמות א("  מן הארץועלה...  נתחכמה לוהבה"
 מ� ועלה"בני ישראל עד עלינו לנהוג בחכמה ולהתנכל ל, " נתחכמה לוהבה", פרעה מציע לעמו" ספורנוספורנוספורנוספורנו"לפי ה
דבר שיגרו� לכ  שישמיצו אותנו , ראויהסבה א כל לל בכח  אות�גרשצטר  לי שנלמב, מעצמודהיינו " האר�

איזו מלחמהא� תתחולל , " מלחמהתקראנה ירבה והיה כי פ�"וכל הפחד שלנו מה� הוא , העמי� הסובבי� אותנו
ברית בה� נו איתכי בהיות� נבדלי� מע� ישראל יצטר� אליה� ודאי הדבר ש"  ג� הוא על שונאינוונוס�", באיזור

אויבי� נחשבי� לה� הרי  " לח�העברי�לא יכלו המצרי� לאכול את "שהרי , �יבלשו� ובדעות העבריה� מילה ה
  . בעת המלחמהזו שנאת� את ויגלו , ספקכל  אלשלנו ל

  

  .   לפניוהיקימנו ונחי, בה�' הואנחנו נראה בנקמת , אבל כבד בראות� כבודנו
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   ) יב'בשמות (" ירא כי איש ויך את המצריו"
        ). ). ). ). יייי""""רשרשרשרש ( ( ( ("""" שיתגייר שיתגייר שיתגייר שיתגיירוירא כי אי� איש עתיד לצאת ממנווירא כי אי� איש עתיד לצאת ממנווירא כי אי� איש עתיד לצאת ממנווירא כי אי� איש עתיד לצאת ממנו""""
תולדותיו מישהו למשה א� עתיד לצאת ממה איכפת אז מיתה חייב המצרי א� , י אינ� מובני�"רשדברי  ,לכאורה 

.  בש� המפורש את המצרישמשה הרגי " שבהמש  מפרש רשז מבריסקז מבריסקז מבריסקז מבריסק""""הגריהגריהגריהגרי מסביר ?שאי� סיכוי לכ  או שיתגייר
שהכה איש גוי  ש)נ"הי "פמלכי� ' מהל( ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמה שפסק להבי� את הסיבה על פי נית� ? הרגו בשיטה זו עומדו
א  לא בידי אד� אלא חייב מיתה הוא , כלומר.  אינו נהרג יב מיתה אחי, ת בלבדוקלאותו חבל פילו רק א, ישראלמ

ע ומד ג� ברור עתכא  . שכ� זוהי מיתה בידי שמי�, הסיבה שמשה הרג את המצרי בש� המפורשוזו . בידי שמי�
עתיד לצאת וא� , ת עתידיי�ו� לחשבונויש מקכי במיתה בידי שמי� , המצרי לצאת מעתידמה שבמשה התחשב 

  . ול להמיתויכהרי שמשה לא אד� שיתגייר המצרי מ
  

  )כא' בשמות ("  לשבת את האיש משהויואל"
 ?ולא רק זאת אלא ג� נושא את בתו לאשה, בודה זרהעובד עשהיה יתרו  לאצמשה וע נשאר דמ, רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיישואל 

 שהוא מקו�כל פני יכולותיו של פרעה שיכול להגיע למהוא חשש ו,  מפני פרעההחיברהיה במצב של משה ומתר� ש
אחד הכהני� שה� להתחת� ע� חשב משה שכדי להיות בטוח שפרעה לא יזיק לו עליו לכ� ,  אותוגוהרנמצא בו ול

 עליה� שו� נגישה ושו� תביעה למל אי� ובני חורי� של הכהני� היו מפני שכל נכסיה� וזאת , בודה זרהמרי� לעכ
 וז, " מאת פרעהלכהני�כי חק " עוד בו וכת)'בראשית מז( "רק אדמת הכהני� לבד� לא היתה לפרעה: "כתובפי שכ

זה הכהני� שאר יתרו מדוקא את ומה שבחר , תגיירתאחר שבנות הכהני� לרצה להתחת� ע� אחד מהסיבה שמשה 
לא ידקדקו עמו וירצו בו כ  ש, "ולכה� מדי� שבע בנות" :אמרשצרי  היה לחת� שנ בנות הרבההיו ליתרו מפני ש
  . לא יקשו עליו את התנאי� לנישואי�לאלתר ו

  

  )יב' גשמות ("  כי אהיה עמך וזה לך האותויאמר"
א  הצלה זו אפשר , מיד מצרי� את ע� ישראל להצילשירד : למשה שני דברי�טיח מבה "הקב מבאר ש����""""הרמבהרמבהרמבהרמב

 �ותה אעלה ג� שי"הקב הבטיח כ�ל, ש�ל� באר� גוש� או קרוב  המצרי� א  ישאיר אותמידה "הקבשיציל� 
י מ"אמר כנגד ההבטחה הראשונה  ובטחות אלוה  נתירא משתימשהאלא ש. )ח' שמות ג( "אל מקו� הכנעני"מצרי� מ

הוא לו ו כהע� את שחרר לפרעהוא� אומר ל, אני שפל אנשי� רועה צא� והוא מל  גדול, "אנכי כי אל  אל פרעה
מי אנכי כי אוציא "אמר עוד כנגד ההבטחה השניה ו. ) ב'א טז"ש( "ושמע שאול והרגני"כעני� שאמר שמואל , יהרגני

ולא , חכ� ונבו�ישראל הוא כי ע� , אל אר� כנע�להעלות� ה "ציוה אותו הקבשפי כ, "מצרי�את בני ישראל מאר� 
, "אל אר� טובה ורחבה אל מקו� הכנעני",  ועצומי� מה�גדולי�עמי� שבה גרי� אל אר� משה ללכת אחרי סכי� י

או יגרש� מארצו על , עולו מעליה� ויציל�את יקל וא� ישמע פרעה אלא ,  ההצלה מיד פרעה אינה תלויה בה�כי
כי מי האד� שלא ירצה לצאת מעבודה קשה ,  שיבוא להציל�דחישמעו לכל אה�  עצמ� שמצדעוד מה ו. כרח�

בפסוק שלפנינו באה תשובת . הזבאליו לא ישמעו זהו דבר שתלוי בה� וה� לאר� הכנעני ות עללאבל , שאי� כמוה
 ל  האות וזה.  עמ  להציל אהיה אני כיאל תירא מפרעה משה מר לה או"הקב. להרגיע את משה משני פחדי� אלו' ה

ואז יקבלו , י� על ההר הזהקל' את הע� ממצרי� תעבדו� את האבהוציא כי ,  אנכי שלחתי  אליה�כיאל הע� 
למשה שלא יפחד והאות הוא סימ� , ) ט'יטשמות ( "וג� ב  יאמינו לעול�", ללכת אחר מצותוו'  העבודתעליה� את 

כי לצאת ממצרי� .  סיניהר יפחדו מ� העמי� בבוא� אל ולישראל יהיה האות שלא, צילושימפרעה כיו� שהבטיחו 
  . ברצונ�שלאי� בודאי ישמעו ויעשו כ� בי� ברצונ� בי� קל'ימי� לזבוח לא' ברצו� פרעה אל מקו� קרוב דר  ג

  

   )ז' השמות ( "ן לתת תבןלא תאספו"
'  מדוע מופיעה האות אשא� כוונת פרעה היא לומר שאי� להוסי� לתת לבני ישראל את התב�" מש  חכמהמש  חכמהמש  חכמהמש  חכמה"שואל ה

 שכל והיה זה מס שהמצרי� נותני� למל תב� בני ישראל את ה לי�נותנהמצרי� היו ומבאר שבתחילה ? "תאספו�"
פרעה וכעת אמר , ה� לבני�מ נתנו לישראל לעשות ותווא, התב�את � יספווהשוטרי� היו גובי� וא.  ית� תב�דאח
  . 'אהאות  הנכתבכ� ל. תב�את ה יקחו �י ישראל עצמרק שבנ, התב� מהמצרי�את  יאספו השוטרי� לאש
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  : לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 .נעם אברהם בן רויטל, ישראל בן נחמה, אליהו בן אסתר, א בן שרה"ג משה חזקיהו שליט"הרה
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