
 
 

 

 'ט שנה             

 
 

 
ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
  (א' שמות א)" שמות בני ישראל ואלה"

 אור "מתרץ ה? החיבור הלוא מתחילים חומש חדש ו"בתוספת וא "ואלה"מדוע מתחיל החומש עם המילה 
 מוסיף על כ "ואלה"אמר הכתוב , אבותםמו צדיקים כהקדוש שבא הכתוב ללמדנו שבני יעקב היו " החיים

 תירוץ נוסף הוא על . הבניםך היו צדיקים עליונים כהיו , יעקבואברהם יצחק , ראשוניםה מההראשונים 
 על בני ישראל " ואלה"מה שאומר הכתוב ו, קיצחפי מה שמובא במדרש שהגלות החלה מזמן לידתו של 

 דהיינו בני , "ואלה"גם בגלות היו הראשונים כמו שלומר לך שווסיף על הראשונים בא לה, םמצרישירדו ל
 .ותבגל עמם היו, ישראל

 

  (ג' שמות ב)" לו תבת גמא ותקח"

, ומציין שפעולתה זו של יוכבד .לתועלתו והצלתושהכוונה היא  רבינו בחייאומר  "לו"מה שאומר הכתוב ותקח 
את זה כדי שיראו היא עשתה זאת . יש בה המון חכמה ותחבולה גדולה, להניח את משה בתיבה על שפת היאור

את בטל פרעה ייאור ואז ן של ישראל אל הכבר הושלך מושיעלפרעה שויאמרו  ,מכח אצטגנינותם ,פרעה אצטגניני
החוזים של "זחשדרשו מה וזהו . לא ולא יחפשו אחריו ומת אחר השלכתו ליאור אהוא אם  יחקרולא הם כי  ,הגזרה

פרעה הרשע  האצטגנינים והחוזים שלוהראיה מ, יבוא עליך לא כל אשראבל עליך  יבואבכוכבים מודיעים מאשר 
 . רוצה להצילהוא מי שאת  מצילה "כשל כח חכמתם ולא מצא ידיהם בחזיונם והקבש

 

 (א' שמות ד)" משה ויאמר והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי ויען"

מר ואמערער ו משהו, (יח 'גשמות ) "ושמעו לקולך"לו מבטיח ה "הקבשהרי , שלא כהוגןכאן דבר לפי המדרש משה מ
ושמעו "שנאמר אומר שמה  ן"שהרמבאלא . אותותאת התן לו וה בשיטתו ונ"הקב על כך עונה? "לא יאמינו לי והן"

מלך פרעה וזקני ישראל אל  אתה ואותבאז ולקולך  ראוי להם שישמעווי כאומר שויצאלא הבטחה ו איננ "לקולך
ראוי הכוונה היא ש, (יד-יג 'במדבר יד) "ואמרו אל יושב הארץ ...ושמעו מצרים כי העלית בכחך"מה שנאמר וכן . מצרים
ושמעו "ה אומר למשה "הקב: ה למשה"את הדו שיח בין הקב ן"הרמבמסביר עוד . בהרבה מקומותוכן , ךכשיהיה 
אבל קחו בחשבון ? פסידש להם להכי מה י, "י העברים נקרא עלינוקל-א"לו  ואמרתעמך אל המלך וויבואו  "לקולך

לא  והן"ועל כך עונה משה ואומר . פרעה לא יקשיב לכם מיד בפעם הראשונה, "יתן אותם מלך מצרים להלוך אלכי "
 כי, כלל לקוליישמעו עוד  ולאלהם ללכת הם יאבדו את האמון בי תן נולא פרעה ש ראושיאחרי כלומר  "יאמינו לי

 . דברוהיה מעז להמרות את לא פרעה  'השל שאלו היית שליח ', יאמרו לא נראה אליך ה
 

 (כב' שמות ד)" בכורי ישראל בני"
שפה בל העמים יקראו כ םהימיבאחרית אף על פי ששיש בפסוק שלפנינו הבטחה לישראל ש" ספורנו"מבאר ה
לם באשר הוא ונכבד מכה כ"הקב יחשב אצלעם ישראל מקום  מכל ,שכם אחד' כולם את העבדו יו', בשם ה ברורה

זאת בזכות ו, עונשהיראת  ואשכר המאהבת שעובד את אדונו לא כעבד , מאהבה ,כמו בן' את העובד דהיינו ש "בני"
כי כל העמים ילכו איש : "הנביא אמרמכ, בתעות כל האומות מעלי, תיאו עבדשראשון הוא היה ה "בכורי"שהוא 
  (ה' מיכה ד)" ועד לעולם ינוקל-א 'ה בשם נלך ואנחנו אלהיובשם 
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 (א' אשמות )  "מצרימה ישראל הבאיםואלה שמות בני "
 ארבעבינו א שהקב״ה הראה לאברהםל במדרש "מרמז על דברי חזפסוק שה "שמחת הרגל"א ב"רבינו החידאומר 

אך  .ארבע גליותשמדובר ב (יב' בראשית טו)" עליו אימה חשכה גדולה נופלת והנה: "את על הפסוקזאמרו ו, יותוגל
איך אז  ,יותוחירות משעבוד מלכוות וחירות ממלאך המזכו בני ישראל לבמעמד הר סיני נשאלת השאלה הלוא 

האומות  כלו, ונשארו שםם מצרילבאו כל האומות ומקבצו התהרעב ל שבגלל "תרצו חז? יותוגלהארבע יתקיימו 
כל  כי, יותוגלהמארבע  יםניצולהיו עגל כבר ועשו את הני ישראל בו חטא ואלמלא, ישראל בני של דושעבהשתתפו ב
יות בזה אחר וגלהארבע ת לסבול א הוצרכו, בחורבשעשו עגל לא שבגלל הא. הםשעבדו בהיו במצרים האומות ש

בצם יגאלם מיד צר ומארצות ק יאמרו גאולי ה׳ אשר"ת הפסוק וונכגם שזו  נעים ןביעקב הרב ומביא בשם . זה
סוברים שגאולתם אינה אלא  ,גאולי ה׳ ,ישראל, (ד' תהלים קז)" בישימון דרךמצפון ומים תעו במדבר  ממזרח וממערב

 כאלו הציאת מצרים חשובישידעו אבל הם לא . בלשון יחיד, "אשר גאלם מיד צר"שנאמר , בלבד מצרים מיד
, יותוידי חובת ארבע גל יםצאויהיו  ,ואילו זכ ,לבדבובארץ מצרים , "ממערב מצפון ומיםבצם ממזרח וימארצות ק"
, העגלאת  ועשו "תעו במדבר"אך . םאות היו במצרים ושעבדו לפי שכל האומות, בצם מארבע רוחותיכאלו ק בחשנו
ואלה שמות בני ישראל : "הכתוב אומר? כיצד זה רמוז בפסוק. בפועלגם יות וגלהארבע גלו ישראל בסבה שהו וז

מרמז על מצרימה  באים-ז הוזה רמ, יותוגלנחשבת כחמש  מצריםזכו היתה ביאתם ל לומר לוכ, "מצרימה הבאים
מהמילה ה׳ ורמוזה באות  ,יתשיחמא הגלות הימצרימה הו, ם"ר״ת באי, די'מ ,ון'י ,דום'א ,בל'ב: חמש הגלויות

 .במצרים הכי הכל הי, באיםה
 

 (יד' בשמות ) הדבר״ עודנ״אכן 

? אחרים םבגלות יותר מעמי סובלים בני ישראלבני ישראל  מדוע, משה ןתחילה לא הבישב" שפת אמת"מבאר ה
״וכי אוציא : שאלמדוע ואפילו היטיב הבין , הרע ןמחלוקת ולשו, ביניהם רכילויותשיש  שנוכח לראותכ, עתהאבל 

, מחלוקת ורכילות, הרע ןלשולומדים מכאן ש ?בני ישראל להיגאלזכות ראויים  כלומר באיזה? את בני ישראל״
 . כל הזכויותים את בטלמ

 

 (יח' שמות ב) "ותבאנה אל רעואל אביהן ויאמר מדוע מהרתן בא היום"

ללא " ולכהן מדין שבע בנות: "ואילו קודם נאמר, רעואל, שמו של האבמדוע נאמר כאן הקדוש  "אלשיך"שואל ה
ומתרץ על פי ? דווקא" רעואל"מדוע נבחר השם , ועוד ידוע לפי המדרש שהיו לו מספר שמות אם כך? הזכרת שמו
ת היה כהן לעבודה זרה הוא כעיתרו ש, כלומר. ל-ע לאנעשה ר  בע משום שהוא נק "רעואל"שהשם ל "זהידוע מח
היו  הלכו בנותיו לרעות הצאןעד כדי כך שכאשר מאסו בו  הרועיםו, נידו אותו יושבי עירוומשום כך , כופר בה

. בנותהלו שבע מדין נולדו  כהןעדיין בהיותו לומר כ, "ולכהן מדין שבע בנות" ,לנוומר ובא הכתוב ל. מגרשים אותן
הוסרה גדולתו וכהונתו היה זה אחר שכפר בעבודה הזרה ו ,ובאו אל הבארו הבנות לרעות את הצאן אבל כאשר הלכ

פר בעבודה וכ, ל-ע לאהיות שנעשה ר  כי , שבאו לומר, כלומר. באו אל רעואל אביהן, ואחרי המאורע ההוא, ממנו
הדבר נכון אם , כלומר, "הרתן בא היוםימדוע מ", להן אביהןאז השיב . עירהבני מו הז השנאהבאה להן , זרה

הוא שזה בזכות שא אלאין זה ו באלהרתן ימוהצלחתן יותר היום אדרבה אלא ? הרתן בא היוםימדוע מאז  ןכדבריכ
שמן הסתם המצריים , "איש מצרי"לא א ואמרו נהפוך הוא על כך השיבו לו בנותיו, כפר בעבודה זרה הצליחו בנותיו

שיב רעואל מאז . הרנו לבאיבזמן מועט כזה שמ "וגם דלה דלה לנו הצילנו מיד הרועים", ה זרהעובדי עבודהיו 
מה שעשה כי הלא . שגעלתי בעבודה זרה הצלחתןשמשום , ראיה לדברידבריכן הוא דווקא , כלומר. "ואיו", מרווא

 . זרההמהעבודה  יזה רק בזכות פרישתו, הוא' רק כי מלאך ה, לכן אין זה ,טבעהשלא בדרך היה האיש 
 

 (ב-א' שמות ד). "ויאמר מטהויאמר אליו מה זה בידך ' כי יאמרו לא נראה אליך ה... הן לא יאמינו ליו"
" אז יבדיל משה שלש ערים: "א במדרש על הפסוקעל פי המובת הפסוקים א "חנוכת התורה"ברבי העשיל מבאר 

משה פחד שמא  (עם התבשילאת טהקדרה יודע ממי שאוכל ) "מאן דאכיל קידרא ידע טעמא דתבשילא" (מא' דברים ד)
לוקת יש מח( .מכות יג)בגמרא ו. פטוראתה ה "אמר לו הקב. המצריגלה לעיר מקלט משום שהרג את ישמדובר עליו 

 ותררחוזר לשמשתחרר מעיר המקלט שלאחר  ,בעל שררהלפנים היה ש ,בשגגהרוצח  אםהרבי יהודה לרבי מאיר בין 
רבי אילו ו. מעבד עברי "שב" "שב"ה וגזירה שובזאת שהוא חוזר לתפקידו ולומד רבי מאיר סובר ש? או אינו חוזר
אותו משה הוא  ו שלהמטה שהיה בידשא במדרש מוב. אינו חוזרעבד עברי שכמו לתפקידו אינו חוזר שיהודה סובר 

לא יאמינו ( בני ישראל)הן ": הכתובאמר וזה מה ש. המטה שהיה משמש בו אדם הראשון ואברהם וכן יעקב ועמרם
שאינו חוזר , לשיטת רבי יהודה ,ודין רוצח ,הרגת את המצריהיא משום שוהוכחתם  "'כי יאמרו לא נראה אליך ה ...לי

שבידך מוכח שחזרת המטה לומר מכ. "ויאמר מזה בידך ויאמר מטה"ה "זה השיב לו הקב לע. לשירות אבותיו
 . להתייראממה אין לך  ךאם כ, אבותיךהשתמשו מטה הזה בלשירות אבותיך ש
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