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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 
  )כא' שמות י(" ידך על השמים נטה"

על אר�  ש�וויהי ח: "בפסוק שלפנינו פעמיי�, "ש�וח"המילה פעמי�  מציי� שבפרשה מוזכרת שלוש רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי
על שלושה לרמז ודבר זה בא , )כב' שמות י(" ש� אפלהוויהי ח: "ופע� שלישית בפסוק )כא' שמות י( "ש�ווימש חמצרי� 
 :נאמר� בי� הבתרי� שזה סוג החוש� שהיה בברית  "עלטה" ".ערפל"ו "אפלה" ,"עלטה: "וה� שקיימי�ש� ומיני ח

ש� של וח הוא "ערפל"ו, "ש� אפלהוויהי ח" :ש� של מצרי� שנאמרוחההוא  "אפלה", )יז' טו בראשית(" ועלטה היה"
  .)יח' שמות כ(" ומשה נגש אל הערפל" :מת� תורה שנאמר

  

  )ד' שמות יא(" הלילה כחצות"
הקדוש על פי " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מתר� ה ,ת"בבי, "בחצות"ולא אומר  ,#"בכ ,"כחצות"מדוע אומר משה ל "זעל שאלת ח

במלחמת אברה� מול ארבעת המלכי� שהלילה  )טו' בראשית יד( "ויחלק עליה� לילה"ל על הפסוק "מה שאמרו חז
ונזכרה , עשתה רוש� גדול באומות מלכי�אברה� את ארבעת ההריגת של "זחעוד אמרו ו, ו בניס�"ל טההוא היה לי

ג�  מלכי� גדולי� ותקיפי�חמישה ו על שלטאשר מלכי� תקיפי� ה זה פלא גדול שארבעה כי הי, מלחמה זו לדורות
כלומר כמו אותו חצות לילה הידוע , "כחצות"וזו כוונת משה כשאמר , עבדי ביתוהוא ו, אחדאד� ה� נוצחו על ידי 

  ". בתו� מצרי�יוצא  אני"כמו כ� , אברה� אביה�את ע ישהויצאתי לובו , ו בניס�"שהיה בט, ומפורס�
  

  ) טו 'יב שמות( "כי כל אוכל חמץ ונכרתה"
לוא הלכות אלו לא נהגו בפסח מצרי� ה? מדוע מפרט כא� הכתוב את הלכות הפסח לדורות" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"שואל ה

, ד בלבד ולא שבעה ימי� כפי שמציי� הכתובנוהג אלא יו� אח� חמאיסור פסח מצרי� לא היה שהרי ידוע שב
א ב, ורותדשל את ההלכות של פסח  כתובה עתכמר לה� ומתר� שמה שאו? ובמצרי� לא היה זה יו� טוב כלל

אויביה� ה של מפלהיו� וצחו� ייו� הננוהגי� לעשות את  �כי כל העמי� בדת, 'ה שלימות מצוותלנו על להורות 
על נוהגי� לחגוג על מפלת אויביה� ולא � אינ� שמחי� ה, אי� הדבר כ� ישראלשאצל לא א, "צחו�יחג הנ" ,חגיו� ל
אד� ש. )יז' משלי כד(" והשיב מעליו אפו, ורע בעיניו' הפ� יראה ... ל אויב� אל תשמחבנפו: "הכתובוכמו שאמר , כ�

ולכ� לא , אוצרי� לשנ' ההרע בעיני את הלא ו ,'הבעיני  הרעזו משו� ששמחה  מעלה אינו שמח בנפול אויבובעל 
אבל על מפלת , רי�הוציא את בני ישראל ממצ 'שהרק מצוי� , במצרי�שפטי� עשה ' פסח העניי� שהנזכר בחג ה

על שמ� זית והמנורה בהדלקת הנס של מורה רק על  חגה, ג� בחג החנוכה .לישראל אי� יו� טובאי� חג ו, האויבי�
 לכו, לקי� על עמו ישראל בזמ� שלא היה נביא וחוזה בישראל%אההשגחת מציינת את ו, וטהרתו' הנו� בית יח

כי . דלקה שמונה ימי� בהיכלשהמנורה  ,מפורס� אלה נסתר ושהי� יענית החנוכיה היא להזכיר הדלקהמצווה של 
צ� וכח� ועשבזכות ההשגחה שמא יאמרו ה חשש, הני� הגדולי� החשמונאי�והיו הכ צבאהושרי  שהמנהיגי�היות 
ע ואשר אינו יד ,ההשגחה אות ומופת בהיכל �הראתה להלכ� , את היווני� נצחושעשו מלחמה הלות ובתחבו, יד�

 ורי� לא עשוכ� בנס פו, למעלה מהטבעשהוא ה זאת דר� נס תעש תלקי%למע� ידעו כי יד א, הני�ולכ רקלרבי� אלא 
ימי� כנגד היו� טוב אלא עשו  ל ישראלאצשמחה זו כי אי� , בשונאיה� ו� שהרגובי וא, � שנתלה המ�וב ביויו� ט

ת ולקיי� עליה� להי... ספרי�ב מרדכי את הדברי� האלה וישלח ויכתו: "כתובכמו ש ,מאויביה�בה� אשר נחו 
" קנאה את מעוררת עלינו בי� האומות: "ל"מרדכי למה שאמרו חזלכ� לא חשש , "כימי� אשר נחו בה�... עושי�

  .בשונאיה� לא על יו� ההרג, רק על המנוחההיא השמחה כל שמשו� , )י"רש % שאנו שמחי� במפלת�( .)מגילה ז(
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  )ג' שמות י(" מתי מאנת עד"
מאחר שאינ� נכנע "ה לפרעה "ואומר שכביכול אומר הקב? "עד מתי"את הכוונה בשאלת הכתוב " ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה

אי� , כרגעלא תוכל לחיות אפילו בלעדיו אשר , על האויר המקי#שאני שולט יכולתי את שראית לאחר אפילו עתה 
זמ� ל� לשוב זה א� המכות יתמידו  הדבר היחיד שאולי יגרו�, לא חשוב גודלהוה ח שו� מכולקוות שתשוב מכ

  ? התמדת המיאו� ע� התמדת המכות גבולעד איזה זמ� יהיה כשואל " עד מתי"� מתאימה השאלה לכ, "ארו�
  

   )יא' שמות י(" לא כן לכו נא הגברים ועבדו את ה׳ כי אותה אתם מבקשים"
הקהל את הע� : "ל על הפסוק"ו חזשפירש על פי מה שאמר חביבחביבחביבחביב    ב�ב�ב�ב�מהר&� מהר&� מהר&� מהר&� ההההשל  ושופירמביא את  אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד

לית� שכר  ?למה באי� אנשי� באי� ללמוד נשי� באות לשמוע ט# �א" ,)יב' דברי� לא(" האנשי� והנשי� והט#
ט# למה "נית� היה לקצר ולשאול מיד ? שואלי� המפרשי� מדוע אריכות הדברי� בגמראו. .)חגיגה ג(" למביאיה�

הרי , נשי� באות לשמועהו ,אנשי� באי� ללמודהא� ל היא ש"בדברי חזה נושהכותרצו ו. ללא כל ההקדמה? "באי�
כ� דעת� י� את בלבלמו, מהוריה� לתת את ליב� לנאמרמונעי� מפריעי� ו �שהמפני הט# שאי� טע� להביא את 

כוונתה היא שההורי� , "לית� שכר למביאיה�"ל "שובה של חזתהו .� ולא יצאו ידי חובת�ולא יוכלו לכושההורי� 
ה� ע� כל זה ומפריעי� יש לה� מונעי� להראות שלמרות ש שכר�את להרבות מביאי� בכל זאת את הט# כדי 

� שההיא משו�  "?הט# למה באי�"המקור לשאלה מר כלו. ללמוד ולשמועומתאמצי� ומכווני�  נותני� לב�
תשרה עליכ� שכינה אזי , ללא הט# ,את� לבדכ�ר שאכ "יהי כ� ה' עמכ�"כשאמר  ונת פרעהוכג�  יהוזו. פריעי�מ
, �אתכ ומטריד הט# מונעמשו� ש, "ואת טפכ� כאשר אשלח אתכ�"לואי� זה דומה , ומשפטי� קי�ולמד אתכ� חות
 יהוזלא שכינה אהפני את לקבל באמת שאי� את� רוצי� � את� מתעקשי� לקחת ג� את הט# הרי שזה מלמד אותי וא

  ". לא כ� לכו נא הגברי�", שכינההפני את רוצי� לקבל  א� האמת אתכ� שאת�אבל  ,תחבולה
  

   )א' שמות יא(" הכשלחו כלה גרש יגרש אתכם מז"
וצרי� להבי� את הקשר שבי� שני  )א' שמות יא(" דבר נא באזני הע� וישאלו איש מאת רעהו: "נאמרהבא פסוק ב

פועל החוזר באמצע בהלכות פועלי� שדי� על פי ה """"חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורה""""רבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל במבאר . זה לזההפסוקי� הסמוכי� 
א� הבעל הבית אילו ו) ואי� הוא יכול לדרוש את שכרו(ידו על התחתונה  )ומסרב לעשות את המלאכה( המלאכה

א בגמרמובא ו. )וצרי� לשל� לפועל כאילו עשה את המלאכה( יד הבעל הבית על התחתונה) ומסלק את הפועל(חוזר 
 הביזה שנטלו ממצרי�את לה� ישיבו ישראל בני שודרשו � ומוקדכשדנו המצריי� לפני אלכסנדר  .)סנהדרי� צא(

ה "צה הקבר ילווהנה א. רי�צהמעבדו יעבודה של ששי� רבוא ששהשכר את ישלמו לה� קוד� שראל שוהשיבו י
בעוד רחו של פרעה ויוצאי� בעל כבני ישראל א� א� היו . שלא בטובתובעל כורחו ולשלח� את פרעה ח יכרהיה מ

באמצע המלאכה ולא היה מגיע לה� הרכוש על  �חוזריש �יה לה� די� של פועליה, עדיי� לא נשל� זמ� השיעבודש
א� . חוזר באמצע הזמ� וידו על התחתונהשבעל הבית נהיה פרעה כ� מארצו אות רששפרעה ג ,וא� עכשי. פי הדי�

  . "דבר נא וישאלו"לכ� " כשלחו כלה גרש"מכיו� ש :זהו ההסבר לסמיכות הפסוקי�ו. הרכוש מ� הדי�מגיע לה�  �כ
  

  )ד' שמות יא( "הלילה אני יוצא בתוך מצרים כחצות"
שר של את הכדי להפיל  ,בעצמו ,ה"תחילה יצא הקבבלומר ל� ש אהי "אני יוצא"אומר שכוונת הכתוב " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה

שיפגעו משחיתי� מלאכי�  ה"קבשלח הכ� יואחר , לעשות מלא�ח ביד שו� שליח או וכי דבר זה אי� כ ,מצרי�
ומת כל בכור : "ר כ� נאמראחרק ו "מצרי� אר�אר�אר�אר�בתו� "אמר נולא  "בתו� מצרי�"נאמר אני יוצא  �לכ ,בבכורי מצרי�
  . ראשונה לא היתה באר� כי א� בשמי�היציאה השללמד�  "באר� מצרי�

  

  )מב' שמות יב(" להוציאם מארץ מצרים' שמורים הוא לה ליל"
לישראל את הלילה הזה כבר מר לה� ה ש"לומר שהקב" 'ליל שימורי� הוא לה"נת הכתוב המבאר שכוו ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב

בעתה "כפי שאומר הנביא , וללא שו� דחייה הק�בבא מיד הגלות שיוציא� בלילה הזה את מהעת שגזר עליה� 
 ה היה"נו שהקבהוא לומר ל, "'שמורי� הוא לה ליל"למה שכתוב  ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבהסבר נוס# מביא . )כב 'ישעיה ס( "אחישנה

בה בני מצפה לעת שיושב וה "שהקבמכא� , מצרי�מאר� את בני ישראל  יוציאהזה שבו הוא שומר ומצפה ללילה 
  . �מצרייהיו ראויי� להוציא� מישראל 
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