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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 
  

   )טז' שמות יג(" ויהי בשלח פרעה את העם"
ל מוציא� �א'והלא בלע� אמר  ?�את הע וכי פרעה שלח: "מביא את שאלת המדרש """"חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורה""""רבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל ב

בפרשה הקודמת כאשר ממה שאמר בלע� ראיה הביא דוע תפלא על דברי המדרש הללו מומ? "ולא פרעה' ממצרי�
וג� בעשרת הדברות נאמר . "ממצרי�' כי ביד חזקה הוציא� ה"ב וכתעוד ו. "ממצרי�' כי בחוזק יד הוציאנו ה"ב וכת
אשר הוצאתי אתכ� מאר� לוקיכ� �א' אני ה"נאמר ובפרשת ציצית . "להי� אשר הוצאתי� מאר� מצרי��א' אנכי ה"

כל מקו� מתר� על פי דברי המדרש שבו ?פסוקי� הללוהממדברי בלע� ולא מקשה המדרש דוע וא� כ� מ. "מצרי�
כי נית� לומר שש� היה המדרש להקשות יכול פסוקי� הנזכרי� לא מהכ� ל. "ערב רב"הכוונה היא ל "ע�"שנאמר 

שהרי נאמר  "ערב רב"מדובר על ה "ויהי בשלח פרעה את הע�"הכתוב � ואות ה הוציא"שראל שהקבמדובר על י
לא יצא  ?אתה אמרת הנה ע� יצא ממצרי�"אמר לבלק לכ� מקשה המדרש מדברי בלע� כי לפי המדרש בלע� . "ע�"

ל �והלא בלע� אמר א "ויהי בשלח פרעה"מובנת שאלת המדרש לפי זה  ,א� כ�. אותו י� הוציאקל�אלא א ,מעצמו
. על ישראלדבריו ובלע� אמר לעיל  מבוארכ "ערב רב"מדבר על ה" ויהי בשלח"אפשר לומר שהכתוב  ואי. הוציא�
חייבי� לומר שמה א� כ�  ,"ערב רב"שמדבר ג� על  "ע� יצא ממצרי�הנה "שאמר בלק תגובה לדברי ככי הוא 

  ".ערב רב"ה הוציא ממצרי� ג� את ה"הכוונה היא שהקב" ל מוציא��א"שאמר בלע� 
  

  )ב' שמות יד( "בעל צפון לפני"
וצרי� להבי� מדוע  מצרי�היחיד שנשאר מכל אלילי הוא היה מאלילי מצרי� " בעל צפו�"ל במדרש ש"אומרי� חז

על פי הידוע שלמצרי� היו מספר סוגי� של " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מתר� ה? האלילי� של מצרי�יותר משאר דווקא הוא נשאר 
, � מיוחדיעני היש כח והשפעה על איזא וה� האמינו שלעבודה הזרה ההי, שונהמזל ה לכל אחת ה� יחסו עבודה זר

מצפו� " כלשו� הכתוב פניני� הזהב ורב הושפע לה� ה מממנבודה הזרה שהמצרי� האמינו שהעה הי "בעל צפו�"ו
בודה עה� שיאמרו שאת המצרי להטעותכדי זו את העבודה הזרה ההשאיר דווקא ה "הקבו )כב 'איוב לז(" זהב יאתה
עליו הצדיק פרעה  ,שאר המכות בכלכי  .ממונ� שלא כדי�את נטלו כ� שבני ישראל עלבונ� על את תתבע הזרה הזו 

בני ישראל עשו זאת חשב שפרעה ממו� בנוגע לאבל  ,ובדי� לקו ג� שרי מעלה שלה� עליואת הדי� לומר שבדי� באו 
לכ� אמר  ,�לה השאילוש� ממואת הע מישראל ותבנשאר על מנת ל "בעל צפו�"ולהבנת� , לא בצדק ולא במשפטש

ומה , לבני ישראל שהשאילו� ממוהדבר נגר� בגלל הי "רש ירשופ" ועבדיו אל הע�ויהפ� לבב פרעה : "הכתוב
זאת אומרת  "כל מה שקנה עבד קנה רבו"ל ש"מה שאמרו חזלפי הוא  "כי שלחנו את ישראל מעבדנו" שאמרו
  . י מצרי�ילמכל אלנשאר  "בעל צפו�"ש שראהדבריו במה תלה את הממו� פרעה שבגלל 

  

  )כט' שמות טז(" נתן לכם השבת' ה ראו כי"

 אמרמכישראל  �ע זולתא% אחד אחר היא מתנה שלא נתנה ל אה בלבד אלומצושהשבת אינה " ספורנוספורנוספורנוספורנו"מדייק ה
נתתו ולא "בתפלה ל "חזסדרו ג� ו:) י שבת( "מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני חפ� ליתנה לישראל"ל "זח

בזכות ש )טז 'לא שמות( "לעשות את השבת לדורות�, ושמרו בני ישראל את השבת"ל "חזאמרו ו, "לגויי הארצות
  . לו שבתויו� שכזכו לישמירת השבת 
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   )יט' שמות יג(" אתכם מזהולקחתם את עצמתי "
שכוונת יוס% היא שיעלו את עצמותיו אי� לומר ואומר ש, "מזה" ס%וי אומרשטע� הקדוש מבאר את ה "אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה
שעשה לו ובה עבור הט חבירוהשבועה שתהיה חזקה כדי� הנשבע על דעת את לחזק נתו היא אלא כוו, וקא מש�וד
, )י"רש(" מהאחוהנסעו "ש, )יז 'בראשית לז(" נסעו מזה"ל על הפסוק "פי מה שאמרו חזעל  ופירושש, "מזה"אמר כ� ול

לו  נשבעי�זה שה� החסד השבאמצעות , אתכ�" מזה"רמז לה� כא� בשעת השבועה באומרו מו, "זה"שהוא מני� 
 �, יהיו לאחדה� עכשיו יתוק� הדבר ו, האחווהמדהיינו , "מזה"אותו  שה� הפרידוה� יתקנו את מה שפגעו בו בכ

מה שפשעו על חל לה� ומלהראות שהוא בזה ת יוס% וכוונ, הוה� יחד באחוכעת הרי שו� ההוא ועקר העיו ,"אתכ�"
  .לו �נשבעיה� זה שהחסד תמורת ה, בו
  

  )יד' שמות יד(" ילחם לכם' ה"
ה בימדת הדי� היא הנלחמת והמחרדהיינו " 'ה"בא ללמדנו ש" ילח� לכ�' ה"שמה שאומר הכתוב  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר 

רחמי� הדת יהיתה מ ,המצריי�באבד�  ,ג� בנס העצו� הזהשלהורות בא הש� המיוחד את ומה שהזכיר , י�הת א
לא "ממה שכתוב  רו�חדת הדי� נמתחה עליה� לכלות� לגמרי כליו� ימששנראה  יפל ע% וא, דת הדי�ימשותפת ע� מ

נטית ימינ� "ממה שכתוב , נתנו לקבורהה� שבכ� רחמי� הדת ימשל תו% ישג� הרי מצינו , "נשאר בה� עד אחד
� יונלח� בגוי' ויצא ה"� גוג שכתוב יעתיד בענישיהיה בנו אוכ� מצ. דת החסדיהימי� היא מידוע שו, "אר� תבלעמו

כ� מצינו ש� שתו% רחמי� והוא שיזכו לקבורה כי כ�  יפל ע% הדי� ואעל מדת שמדובר ואי� ספק , )'זכריה יד(" הה�
  . )'יחזקאל לט(" ש� קבר מקו�ביו� ההוא את� לגוג "כתוב 

  

  ) יט 'ידשמות ( "ויעמוד מאחוריהם... ים ההולך לפני מחנה ישראלקל- ויסע מלאך הא"

ע� מה גבוהבדרגה יותר ה�  ,קדושת�צד מ ,המלאכי�שידוע ש """"קדושת לויקדושת לויקדושת לויקדושת לוי""""ב בב בב בב ב''''רבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצמסביר 
אז ישראל ה� למעלה מכל מלאכי , אוהב את ישראלהוא אהבתו לעמו ישראל ואת מראה ה "קבהר שאכ� א, ישראל
ויסע "וזהו . �והיו ישראל למעלה מכול, והנה בעת קריעת י� סו% הראה הקדוש ברו� הוא אהבתו לישראל. מעלה

, שהמלאכי� שהולכי� לפני מחנה ישראל כלומר, ויעמוד מאחריה�' אללפני מחנה ישר'י� ההול� קל�מלא� הא
שישראל היו למעלה מ� , עמדו אחר מדרגת ישראל ,בקריעת י� סו% ,ה�, שה� למעלה ממדרגת ישראלכלומר 

  .אהבתוישראל את ראה לה מ"וזאת משו� שהקב, המלאכי�
  

   )כה 'יד שמות(" ויאמר מצרים אנוסה מפני ישראל"
כי ה& "י� דעויאנחנו עתה היא ש "אנוסה מפני ישראל"שכוונת מצרי� באומר�  """"פני דודפני דודפני דודפני דוד""""דא בדא בדא בדא ב""""החיהחיהחיהחי    רבינורבינורבינורבינואומר 

להתנק� ולא בשביל , בעבור�כלומר כל המכות שלקו בה� המצרי� היו לכבוד� של ישראל ו "במצרי� נלח� לה�
פרעה זאת כנקמה ל אלא הוא עשה, מה שעשה במצרי�ה "קבלא מאהבת ישראל עשה השהיה מקו� לומר ש. פרעהב

היה נכנע א� א� פרעה , פרעה ועמוה� של וזה היה בעוכרי, )ב 'ה שמות(" מי ה& אשר אשמע בקולו"ואמר  סהתריעל ש
ה יפקיר אות� "הקבא� בצאת ישראל ממצרי� כ� הוא והמבח� ל .בידו ישראל היו עדיי� משועבדי�, ה"לפני הקב

אחר צאת� לא� א� , פרעה חיר% וגיד%שמפני בא למצרי� הכל הדבר שברור ולא יטפל בה� בפני המפגעי� בה� 
  . הוא בעבור ישראלה "קבעשה המה שכל הדבר שנודע , להטיב לה�ועמ� ה ממשי� להיות "קבהממצרי� 

  

  )כ' שמות טו(" אהרן אחותותקח מרים הנביאה "

שהכתוב מזכיר זאת כדר�  ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמתר� ? הלוא פרט זה ידוע לנו, מדוע מזכיר הכתוב שאהרו� הוא אחיה של מרי�
 אחות"ואמר , רצה הכתוב להזכירולכ� לא הוזכר אילו אהרו� משה ומרי� והוזכרו  י�הת בשירכבוד לאהרו� היות ש

ג� ויתכ� . 'ג� הוא נביא וקדוש ההרי ש, חסת אליויואחותו הנביאה מתי, של מרי�הוא אחיה הגדול אהרו� ש, "אהר�
שהיה , )מב 'א ב"דהי( "ובני כלב אחי ירחמאל"מו שכתוב כ, האחי�אל גדול את האד� דר� הכתובי� ליחס שכ� היא 

  ".את ירחמאל ואת ר� ואת כלובי" )ט 'ב א"דהי(שנאמר , גדול מאחיו
  

  )כה 'טושמות ( "סהונושם שם שם לו חק ומשפט "
            ))))מדרשמדרשמדרשמדרש" (" (" (" (ישראלישראלישראלישראל    אתאתאתאת    המקו�המקו�המקו�המקו�    נסהנסהנסהנסה    ש�ש�ש�ש�: : : : המודעיהמודעיהמודעיהמודעי    אלעזראלעזראלעזראלעזר    אמר רביאמר רביאמר רביאמר רבי    ....דברי רבי יהושעדברי רבי יהושעדברי רבי יהושעדברי רבי יהושע    ,,,,ש� נשא לו גדולהש� נשא לו גדולהש� נשא לו גדולהש� נשא לו גדולה� � � � וש� נסהווש� נסהווש� נסהווש� נסהו""""

הכוונה " ש� ש� לו חק ומשפט"הול� על פי שיטתו שהוא  שמה שנאמר יהושע בי רש "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מסביר ה
לכ� , נצטוו עליה�בני נח לא ששאלו ה� מצוות חדשות , "כיבוד אב"ו מצות ז" משפט"ו" שבת"היא למצות " חוק"ב
" משפט"ו, "עריות"הכוונה היא ל "חוק"שסובר שהמודעי לעזר אבי אבל ר, הוא במשמעות של גדולה" נסהו"ב

  . סיו�ינשל לשו� ב" נסהו"מפרש , שאי� כא� מצווות חדשותכ� , בני נחבה� צטוו הדיני� שהכוונה היא ל
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