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ְ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 
  )ב 'ושמות (" 'להים אל משה ויאמר אליו אני ה-וידבר א"
 ,	יסוריי 	שלוה וסופ 	רשעי	 תחילת" ל המובא במדרש"חז מבאר את הפסוק על פי מאמר" נע	 אלימל�נע	 אלימל�נע	 אלימל�נע	 אלימל�"ה

את לשמור דהיינו  ,ביראהה "קבהצדיק לעבוד את הבתחילה צרי� לומר כ, "שלוה 	וסופ 	יסוריי 	וצדיקי	 תחילת
כל את ואחר שזכה לשבר , "	יסוריי 	תחילת"תאוות הגשמיות וזהו היצר הרע ולשבר כל שלא יכשל על ידי העצמו 

שדיבר הוא לשו� , "י	קל�וידבר א" ונה שלוכהו וז. "שלוה 	סופ"השלי	 עמו אז  ,הוא היצר הרעש ,אויבוהתאוות ו
א� כשמגיע , יראההאז כשהיה במדרגת , "לקי	�א", הלשו� קשב ,"וידבר"כלומר לקי	 הוא מדרגת יראה �וא. קשות

  . אמירה בלשו� רכהשזוהי , "'ויאמר אליו אני ה", מדרגת אהבההצדיק ל
  

   )ה 'ו שמות(" ריתיבים אותם ואזכור את דיבני ישראל אשר מצרים מעבוגם אני שמעתי את נאקת "
דת הדי� ימהוא לזה ש "שמעתי את נאקת בני ישראל"באומרו שכוונת הכתוב  """"פני דודפני דודפני דודפני דוד""""א בא בא בא ב""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידמבאר 
מצרי	 על  שר שלהטע� , ל"לפי חזכמו ש, ה	 עובדי עבודה זרה אינ	 ראוי	 לגאולה כיבני ישראל שותאמר  תקטרג

כלומר מה שבני ישראל עבדו עבודה , לעבודה זרה "מעבידי	 אות	", ות	ברשע ,"אשר מצרי	" אמרכ� י	 סו  ל
� �ומאחר שכ ,לשר של מצרי	ה "קבוכמו שהשיב ה, וראויי	 לגאולה פטורי	זרה היה באונס ולא ברצו� ולכ� ה	 

  . ממני לגואל	כלומר אי� מי שימנע  "ואזכור את בריתי"אזי 
  

  )ו' שמות ו( "ולקחתי ...וגאלתי ...והצלתי ...והוצאתי"
 לקי	�אש	 י	 את ארבע הפעמי	 שמוזכר זכירשהוזכרו בפסוק מלשונות גאולה אלו שארבע " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"אומר ה
' גשמות ( "יעקב שלחני אליכ	 לקי�איצחק ו לקי�אאברה	  לקי�אאבותיכ	  לקי�אכה תאמר אל בני ישראל "בפסוק 

יצחק  לקי�אאברה	  לקי�א" ,רטיפמדוע חזר הכתוב ו, "לוקי אבותיכ	�א", כללונשאלת השאלה א	 נאמר ה )טו
שהל� מארצו וממולדתו אבינו  אברה	מהגרות בזכות שבני ישראל ניצלו לומר ומתר$ שבא הכתוב  ?"יעקב לקי�או

 לעבודתשנעקד על גבי המזבח אבינו יצחק  בזכות העבודה שלניצלו עבודת מצרי	 מו ,ומבית אביו אל אר$ נכריה
היו כל האבות שוי	  	לקי�אב ותדבקהבעני� ו ,צלו מעינוי מצרי	ינויי	 כל ימיו נישסבל עאבינו ובזכות יעקב  ',ה

 �  . שבזכות כול	 יזכו לדיבוק השכינה "אבותיכ	 לקי�א"יחד ואמר הכתוב 	 אות כלללכ
  

  )ג' שמות ז(" אקשה את לב פרעה ואני"
 יאבהוא מ	 למה בני ישראל ממצרי שלא ישלח אתשל פרעה מקשה את לבו שה וא זה ה"י	 שואלי	 א	 הקברב
�א"ה שהוא "לכאורה נראה שאי� זה הוג� ולא מתאי	 למידתו של הקב? הה	 הגדולותהמכות ו את עלי �ל אמונה ואי
אי� ה "הקבמאת בני ישראל נובע  י שלחלבלתשל פרעה רוב יוא	 קושי הלב והס, )ד' דברי	 לב( "צדיק וישר הוא, עול
�""""רמברמברמברמבמובא ג	 במובא ג	 במובא ג	 במובא ג	 ב((((רבינו בחיי רבינו בחיי רבינו בחיי רבינו בחיי מתר$ ? ללובכל המכות ה לבהעל קושי את פרעה  מעניש ואה���פרעה היה רוצה אילו ש) 

 היה בזה חמסאותו על מניעה זו אכ�  מענישהיה מחזק את לבו באותה מניעה והיה ה "לשלח את בני ישראל והקב
הנה ע	 בני ישראל רב ועצו	 : "בכתוב שאמר מבוארולא צדיק וחטאו של פרעה רשע פרעה היה אלא ש, וחוסר צדק

חטא זה גר	 לה	  ,עמוכל הוא ו עליה	היה רשע וכופר מעצמו והזיד פרעה וכיו� ש )'שמות א(" ממנו הבה נתחכמה לו
 אפשרתשובה אי ב 	כי א	 היו חוזרי ,נת� בלבו שלא ישלח	את לבו ו' לכ� הקשה ה ,דרכי התשובהה	 ו מעמנשי

  ". ואני אקשה את לב פרעה"להעניש	 והראיה מאנשי נינוה ועל כ� הוצר� למנוע מה	 דרכי התשובה ואמר 
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   )יג' שמות ו(" ישראל מארץ מצרים ינלהוציא את במלך מצרים  י ישראל ואל פרעהנויצום אל ב"
מש� מש� מש� מש� "מתר$ ה? ישראל ממצרי	 כיצד יתכ�ה מצוה שג	 בני ישראל יוציאו את בני "על פניו נראה בפסוק שהקב

והיו משעבדי	 את בני ישראל לעבדי	 שמכרו , ג	 אז במצרי	 היו גדולי האומה שהיו שרי	 נכבדי	שיתכ� ש" חכמהחכמהחכמהחכמה
לוי "במדרש מובא כמו ש, שמעו� ולוי שהנהיגו שררה במצרי	, שבטי	 ראוב�ה תשלש	 ואולי היו ה, המצרי	לה	 

 �וכ� ראוב� לא נטל רק בעבר הירד� ושמעו� נתקיי	 עליו אחלק	 , לא נטל נחלה באר$שלא היה בשעבוד מצרי	 לכ
לה	 מהממשלה  ונמכרשושרי	 שהיו משעבדי	 את ישראל  �מה	 היו בני חוריהרבה ו �"שפירש הרמב "ביעקב כמו
יחוס את מני� וולכ� סמ� לזה , ג	 פרעה יוציאו את בני ישראל מהשעבודובני ישראל ג	 ש 'וה הילכ� צ. של פרעה

  . שבטי	ת השלש
  

  )יד' שמות ו(" ראשי בית אבותם אלה"
במני� הנוכחי אנו רואי	 שהכתוב מונה רק את בני לוי אלא שבתחילה מזכיר הכתוב את בני ראוב� ושמעו� ולכאורה 

�""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר ? הזכרה זו מיותרת���כדי , "אלה שמות בני לוי לתולדות	"ישירות ולומר לא רצה הכתוב להתחיל ש 
אחיו הגדולי	 ממנו הכתוב תחילה את הזכיר לכ� , בכורהלוי כאילו משו	 כבודו של משה נחשב כעת שלא יראה 

כי בראוב� , "לתולדות	"מזכיר הכתוב בבני לוי  קרכראיה נית� לראות מכ� שו. נמנה שלישישנזכור שלוי י דכ
 �תולדות אבות את יו וחי תולדותיו ושנותאת  הכתובזכיר מובלוי , יורדי מצרי	את רק את	 הכתוב  זכירמושמעו
  . של משה ואהרו� כבוד	משו	  חייה	 ושנות, הנביאי	

  

  )ג' שמות ז(" את לב פרעה אקשה ואני"
א	 אחפו$ ', חי אני נא	 ה: "הכתוב אמרמכ, רשעי	 ולא במיתת	החפ$ בתשובת ' על פי הידוע שה" ספורנוספורנוספורנוספורנו"אומר ה

היה פרעה פרעה לב את ' ה דיאי� ספק שלולא הכבש )יא 'לג יחזקאל(" וחיההרשע מדרכו  בשובכי א	 , במות הרשע
א  , ה"על כ� שמרד בקבשיתנח	 , ל�אפני ההכנעה להתשובה וה צדעל היה זה לא א� , משלח את ישראל בלי ספק
	 תדע הטר: "עבדיו אמרוכמו ש, צרת המכות אתלסבול עוד היה יכול היה מצד שלא אלא , על פי שהכיר גדלו וטובו

ולשוב אליו  ל�אפני הכנע לילה חפ$א	 היה פרעה  �א .שובה כללה נחשב לתזאי� ו )ז' שמות י(" כי אבדה מצרי	
הכוונה היא לתת לפרעה כוח " פרעהואני אקשה את לב : "'אמר השה מו, דבר שימנע בעדולא היה , בתשובה שלמה

 ,"למע� שיתי אותותי אלה בקרבו"וזאת , תמיראת המכואת בני ישראל המכות ולא ישלח את שיתאמ$ לסבול 
  . המצרי	 בתשובה אמתית וישובו' של ה ווטוב ודלוגאת יכירו מכות שמה

  

  )כא' שמות ז(" מצרים בכל ארץ הדם ויהי... היאר ויבאש מתה אשר ביאר והדגה
ה מעשה תלא היכתוב היא להראות שמכת הד	 היתה אמיתית וממשית והת כוונש הקדוש" אור החיי	אור החיי	אור החיי	אור החיי	"מבאר ה
ד	 שיהרוג כל דהיינו המי	 דומי	 לד	 א� אינ	 באמת , יי	ולא ממשניי	 דמיו י	מעששה	 , ו מעשה כשפי	אשדי	 
 אשר ביאור והדגה "הכתוב שמכת הד	 היתה אמיתית עד כדי כ� שמר ואמה שזה  .ואפילו דגי	ה ממנו שותמי ש
ויהי הד	 ": ג	 סופו של הפסוק, דמיו�אמיתי ולא וא ה לקי	�אהמעשה שזה לאות עול	 יהיה ו, "ויבאש היאור מתה

שהיו נוטלי	 אותו ממקו	 זה כג	  מהמי	הד	 ההוא שנעשה מלמד על אותו רעיו� וכוונתו לומר ש" בכל אר$ מצרי	
מבטל את הקס	 או  מקו	 שינוישממעשה שדי	 נשאר להיות ד	 בניגוד לד	 שנוצר ונותני	 אותו במקו	 אחר 

יתו ובהונשאר הד	 כא� נאמר שו, ג	 דבר זה מבטל את הקס	 כידועשבאר$ י	 אותו ניחמר שאובפרט כ, הכישו 
  . ג	 כשהושל� לאר$" בכל אר$ מצרי	"
  

   )כט' שמות ט(" 'כצאתי את העיר אפרוש את כפי אל ה"
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (אבל בתו� העיר לא התפלל לפי שמצרי	 היתה מלאה גלולי	אבל בתו� העיר לא התפלל לפי שמצרי	 היתה מלאה גלולי	אבל בתו� העיר לא התפלל לפי שמצרי	 היתה מלאה גלולי	אבל בתו� העיר לא התפלל לפי שמצרי	 היתה מלאה גלולי	""""

בכל שאר המכות לא אילו חו$ לעיר ולהתפלל ואל מקפיד משה לצאת ברד ההקא במכת ודומדוע , נשאלת השאלה
? "כצאתי את העיר"אחר לא אמר בשו	 מקו	 שהרי  ,חוצה להמא	 בתו� העיר או שתהיה על תפלתו משה הקפיד 
והנה כא� במכת ברד . עבודה זרה של מצרי	 היו הצא�הו ה	לוליישידוע שג """"חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורה""""רבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל במתר$ 

של המצרי	 היו כל הצא� ובקר שנמצא   )כ 'ט שמות(" אל הבתי	 את מקנהואת עבדיו והניס ' א את דבר ההיר"ב וכת
אבל בכל שאר המכות היו כל הצא� מחו$ לעיר לפיכ� . עירחוצה למהתפלל עתה הקפיד משה ל כ�בתו� העיר משו	 

  . להתפלל בתו� העירמשה היה יכול 
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