
  
  

  

 'ז 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 
   )א' שמות א(" שמות בני ישראל ואלה"

שהיא אות  ,ו"ואהאות בתוספת  "אלהוווו"לה הקדוש מדוע מתחיל הכתוב את הפרשה במי" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"שואל ה
כמו , מה הראשוני� ידעו והכירו בגלות וקבלו עליה� ועל זרע�: "ל"ומתר� וז? מה היא באה לחבר כא�, שמחברת

ה "כלומר בני ישראל הבינו שה� הולכי� לקיי� את גזרת הקב, "מוסי� על הראשוני� 'ואלה'והוא אומר� , כ� אלה
אחר הסבר זה נית� להבי� ול. לו זאת על עצמ� כמו אבותיה� שירדו למצרי� על דעת זהולהיות בגלות ארוכה וקב

כי , )ח 'בראשית מו(למצרי� כאשר ירדו � בפרשת ויגש ותאה שכבר מנ יאחרמדוע חוזר הכתוב ומונה את בני ישראל 
את מל# לסבול הת גזירעליה� את לקבל  י�הבאה� בספר התורה מי ומי כתוב וחוקק זאת לעולמי� מונה ההפע� 

 בראשית( "אחיו הל# לו אל אר� מפני יעקב"עשה עשו הרשע שפי שכוברחו  עור� ופנהלא מדגיש שה� ו, עול הגלות

במשמעות , "מצרימה הבאי�"הכתוב ואמר , חוב של הגלותהמפני שטר במדרש שעשו ברח ל "זאמרו עליו חו )ו 'לו
, שטר חוב הגלותאת בהסכמה לפרוע יעקב ל �דומיכלומר  ,"את יעקב", עול הגלות במצרי�את הבאי� לסבול של 

למצרי� לסיבה  ירדואילו כי , מכי� עצמו לדברהכאד� , "איש וביתו באו"והראיה לכ# היא ממה שאמר הכתוב 
  . בהזדמנות הראשונה לשוב ארצה כנע�מתו# כוונה והיו באי� ביאת עראי , ידועה לא היו עוקרי� דירת� ובאי�

  

  )ו' שמות א(" וכל הדור ההוא אחיווכל  וימת יוסף"
 ישראל ובני' אלא מת לא היה�ול%א ואחיושמת יוס�  יפל ע� א"על הפסוק שלפנינו דרשו ל "שחז רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר 

ואחר שהתחיל השעבוד , שריצה ועצימהשל הכתוב שקוד� השעבוד נשתלחה בה� ברכה זו מלמדנו . "'וישרצו פרו
הכתוב וזהו שאמר , "במאד מאד ויעצמווירבו "שנאמר  אר בה� הפריה ורביהוהעצימה ונש מהשריצהנפחת 

  . )יב' שמות א(" וכאשר יענו אותו כ� ירבה וכ� יפרו�"
  

  )ח' שמות א(" אשר לא ידע את יוסף מלך חדש על מצרים ויקם"
תוב על יוס� הלוא מ� הסת� היה כ" לא ידע את יוס�"אי# אפשר שהמל# החדש יגיע למצב של " ספורנוספורנוספורנוספורנו"שואל ה

 אתה ויש�: "לאחר שהנהיג חידושי� ביחסי הגומלי� בי� הע� למל# שנאמרבפרט בספרי ההיסטוריה ועל פעלו ו
�ומתר� שאכ� המל# החדש שמע על יוס� ? )כו' בראשית מז(" לחמש לפרעה מצרי� אדמת על הזה היו� עד קולח יוס

  . בזכות יוס�פני� לע� הזה ראוי לשאת לא הבי� ש ועל פעלו אלא שהוא לא קישר את יוס� ע� בני ישראל ולכ�
  

   )ב' שמות ב(" ותרא אותו כי טוב"
        ))))מדרשמדרשמדרשמדרש" (" (" (" (מלמד שנולד מהולמלמד שנולד מהולמלמד שנולד מהולמלמד שנולד מהול""""

חנוכת חנוכת חנוכת חנוכת "מתר� ב? "ותרא אותו כי טוב"כיצד זה רמוז בכתוב ? "נולד מהול"ל שמשה "לא ברור מניי� למדו חז
יפתח והלא  )ג' שופטי� יא(" טוב באר� וישב אחיו מפני יפתח ויברח"הפסוק על פי מה שנאמר במדרש על " התורההתורההתורההתורה

ומובא במדרש על . ותשהיא פטורה ממעשרומתור� שכ� משו�  ?אר� טוב אר� היאל� הל# לחו� לאר� וכי חו
א�  ?מה פרי אדמת# צרי# עישור ,מקיש פרי בטנ# לפרי אדמת#" )יג' דברי� ז(" ובר# פרי בטנ# ופרי אדמת#: "הפסוק

ותרא אותו "מדרש מה שאמרו בוב� מא� כ� . "המילהברית  יהוז"? ומהו המעשר מפרי הבט� "פרי בטנ# צרי# עישור
מדוע נאמר וא� כ�  ,זהו המילה? ומהו המעשר שיש לתת מהאד�שפטור ממעשר דבר טוב אלא נקרא לא ו "כי טוב

כ� שנולד כי ת" טוב"ולכ� נאמר בו  "מלמד שנולד מהול"במדרש אמר משו� כ# נ? תיכ� כשנולד" טוב"על משה 
  . המעשראת ממנו  תלת �לא היו צריכי
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  )ז 'אשמות ( "ותמלא הארץ אותם"
שהארציות דהיינו החומר והגו� שלה� מילא היא " ותמלא האר� אות�"מבאר שכוונת הכתוב  "נע� אלימל#נע� אלימל#נע� אלימל#נע� אלימל#"ה

  . בודת הבוראעב� לה ומסייע היו כל כ# צדיקי� וקדושי� עד שהיה הגו� מזכירכלומר ה�  ,את קדושת� ,אות�
  

  ) אי' אשמות (" ותםבסבלי מסים למען ענותו רוישימו עליו ש"

בכל  את עצמה שרי מיסי� על מנת לקיי�כל מדינה מתוקנת צריכה ו, שרי מסי� הוא דבר רגיל ביותרהג� שמינוי 
תפקיד שרי המיסי� לא במצרי� ש מ�מ�מ�מ�� וסר� וסר� וסר� וסראלחנאלחנאלחנאלחנ    ביביביביררררמתר� ? מדוע, זאת מזכיר זאת הכתוב את המצרי� עקב כ# לגנאי

ל גבו את המיסי� מכמסי� לא השרי , "למע� ענותו" אלא המטרה היתה, המדינהטובת למע�  מסי�לגבות היה 
  . לכ� הוזכרו המצרי� לגנאי, על ישראל בלבד, "שימו עליווי"שנאמר , אלא מבני ישראל בלבד האזרחי�

  

  )יא 'שמות ב( "בסבלתם וירא אל אחיו ויצא משה ויגדל ההם בימים ויהי"

ת את ולראדהיינו שמשה יצא , מדבר על היציאה הפיזיתאינו ק ושהפס "תפארת שלמהתפארת שלמהתפארת שלמהתפארת שלמה"ב מסקמסקמסקמסקוווומרדמרדמרדמרדשלמה שלמה שלמה שלמה     ירבמבאר 
: � הכתובובצרת� כלש ות יחד ע� אחיולהיאצל משה ת הנפש וררועל התעהיא ללמד ב ונת הכתוואלא כ, אחיו

ת מיצר ולבו להיו ושנת� עיני" ת�ווירא בסבל"ק ומש# הפסל בה"על כ� דרשו חזו )'שיר השירי� ה(" נפשי יצאה בדברו"
ת זאת ובזכות� וראה בסבלושמשה רבינו התגדל בכ# שיצא אל אחיו  %" יגדל משהו"ק ול על הפס"עליה� ואמרו חז

  . ת גואל� של ישראלוהתמנה להי
  

  )ה' שמות ג(" הואעומד עליו אדמת קודש  האשר את המקוםכי "
היות  "על אדמת קודש"עומד אותו הכתוב שהוא  זהירמהיה רחוק מהסנה משה עדיי� ש יפל ע� אש ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבאומר 

  ויבא אל הר "שנאמר  הרכבר היה על הומשה , בשעת מת� תורהפי שהיה תקדש כל ההר כשברדת השכינה ה
 עילתבנהיה המקו� קדוש אסור ההר היה  כלמכיו� שו, בראש ההרבוער והסנה היה , )א' שמות ג( "י� חרבהקל%הא

  ויאמר: "יהושענאמר אצל וכ� , אסור בנעילת הסנדלש� ת יכל מקו� שהשכינה נגלל במדרש ש"חזאמרו � וכ, הסנדל
ידוע ג� ו, )טו 'יהושע ה(" הוא קדש עליו עמד אתה אשר המקו� כי רגל# מעל נעל# של יהושע אל 'ה צבא שר
  .מאותה הסיבה יחפי� במקדשהני� שמשו והכש

  

  )טו 'שמות ג( "ה זכרי לדור דורולם וזעזה שמי ל"

, לקי אברה�%א"חס על האבות ימתיה "שהקבה כוונתו על מ "ול�עזה שמי ל"שמה שנאמר  "מש# חכמהמש# חכמהמש# חכמהמש# חכמה"מבאר ה
את בני ישראל  מוציאה "הקבומה ש, הכי ברית אבות לא תמ, "שמי לעול�" הוז "יעקבלוקי %איצחק ולוקי %א

כמו פסח  ות סביב יציאת מצרי�ת בנויומצוה ורוב, ה הישראליתלאומה "קבהשל דבקות השזהו ראשית , ממצרי�
  ' האני " "לקי# אשר הוצאתי# מאר� מצרי�%א' האנכי "עצמו תמיד ציג את ה מ"הקבהדר# ש וז, מועדי�הוסוכה ו

 . "זכרי לדור דור"זהו בבחינת  "לקיכ� אשר הוצאתי אתכ� מאר� מצרי�%א
  

     )כב 'גשמות (" ושאלה אשה משכנתה" 
צריכה לשאול משכנתה כלומר היא , "ושאלה אשה משכנתה"נאמר כא� , "דרכי דודדרכי דודדרכי דודדרכי דוד"פרו סב רבי דוד מילדולארבי דוד מילדולארבי דוד מילדולארבי דוד מילדולאשואל  

רעותה ולא  )ב' שמות יא(" וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה"בפרשת בא נאמר ו ליוא , רה עמה בביתגש
עה זו הצטוו שב, זמ� מכת הבכורות, �שעת יציאת מצריומתר� שהפסוק שלפנינו מדבר על ? מדוע ההבדל, שכנתה

ילו הפסוק וא . ולכ� יש לשאול רק מהשכני� )כב' שמות יב(" איש מפתח ביתו עד בקר" וישראל והוזהרו שלא יצאבני 
  .אחד� ולשאול מכל יהיכלו לצאת מבתבזמ� שבני ישראל מכת בכורות בפרשת בא מדבר על הזמ� שלפני 

  

   )יד 'ד שמות(" ויחר אף ה׳ במשה"
ה יודע שכל סרובו של משה ללכת ולהוציא את בני ישראל ממצרי� הוא "הלוא הקב? ה על משה"מדוע כועס הקב

ה כועס "שהקב" נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�"ב אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידמתר� . הרבה ולא מתו# עצלות או חוסר אחריות ענותנותורק משו� 
ואמרו לי מה שמו מה : "ה"ת הקבבתחילה משה שואל א, "ה תרגיל"עשה לקב"על משה משו� שהוא מבי� שמשה 

רזי� עילאי� דמנות זו לומד משה הרבה זהשמו הגדול ובאת גלה לו מהקב&ה תשובה וכ ,)יג' שמות ג(? "אומר אליה�
במשה וזה נראה כערמה ועל זה חרה א� ה' , )יג' שמות ד(" ביד תשלח שלח נא"ה "משה לקבמר וזה א יאחרו, מופלאי�

  .ה"של הקבשמו ל לשאולמשה ללכת לשליחות הוא לא היה צרי# בכוונתו של לא היה כי א� 
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