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ְ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

 

 
  (ב' שמות ו) "'הים אל משה ויאמר אליו אני קל-וידבר א"

? "'ה"ו" לוקים-א", "ויאמר"ו" וידבר"מדוע הכפילות בפסוק ? על הפסוק מספר קושיות קשהמ הקדוש" אלשיך"ה
מובא במדרש בשם רבי ? "'אני ה"מה החידוש באמירה ו, "אל משה"ת אחר שאמר א מיותריה "אליו"האמירה גם 

 "למה הרעות לעם הזה", קשה' זהו דיבור קשה כעונש על שמשה דיבר אל ה" לוקים-וידבר א"וב יהודה שמה שכת
ה לוקח אחריות ואומר שאני "כביכול הקב" 'אני ה, ויאמר אליו"ומה שכתוב . על שהרע לישראל במקום להיטיב

בפרטי על האדם  חישגה את זה שהוא מ"קבגלה המה ופ, הקדוש" אלשיך"ומוסיף ה. נגדי הבר קשדללך גרמתי 
רי שהדבר נובע ה, "למה הרעות"' אל המשה הקשה לדבר למרות שכי . לבבופי שלם לאיש כמעשהו וכומ פרטים

 אה ללבבוגם ראלא הוא , םילעינירק רואה שאינו כמו האדם ש' הו. ישראל ומאהבתו אליהםעל של משה חמלתו מ
מר ואמה שוזה . לקבל שכרובמידה מסוימת ראוי הוא  אותום יאשמלא הוא כן לו. מה מניע את משה לדבר קשהידע 
, קשההעל כן כנגד הדבור . "כי צר לך בצרת בני, ולבך טוב, הנה דברת קושי מן השפה ולחוץ: "ה למשה"הקב

, "'ויאמר אליו אני ה", אומר הכתוב ועל טוב לבו. בדבור בלבדהוא קושי למרות שזהו , "ים אל משהקל-וידבר א"
 . הנוגע אליודבר שהוא , "אליו"י כוונת הכתוב הווז. חמת על בנייך על שרם עלירחני מוא, בעל הרחמים

 

 (ו' ושמות )" ולקחתי ...וגאלתי ...והצלתי ...והוצאתי 'אמור לבני ישראל אני ה לכן"

ה לעם ישראל "הקבלה יקל יבתח. שהכתוב מבטיח את הגאולה לעם ישראל בצורה מדורגת אומר "אור החיים"ה
אכן מה שקרה וזה , תוקף השעבודלהקל מעלליהם את , "מצריםוהוצאתי אתכם מתחת סבלות "ואומר , סבלםעול מ

את  דועבמשיכו לישראל ה ניבמנם א, לרדות בישראל שוטריםהנוגשים ושאז הפסיקו היאור הדם במכת לאחר מיד 
, "והצלתי אתכם מעבודתם"אמר נוכנגד זה , עבודה קלהו היתה עליהם ועבדשהמצריים המצרים אך היה זה מאימת 

לל וכ, יציאתם מארץ מצריםלהיא שהכוונה , "וגאלתי אתכם"אמר אחר כך , לליכ עבודהמהם השתעקר כלומר 
ולקחתי אתכם לי " לבסוף נאמרו, הוצאה שיש בה גאולהכוונתו " וגאלתי"כי , גאולהזו אין כן  אלולקריעת ים סוף ש

 אומרמה ש הזו, שמו עלינואת ייחד ' הו לעם והיות ללעם ישראל יחדו תיהשם שמתן תורה הכוונה היא ל, "לעם
 ". לקים-אוהייתי לכם ל"הכתוב 

  

 (כה' שמות ו)" את פנחס ן אהרן לקח מבנות פוטיאל ותלד לובואלעזר "

זה  פנחס"ז״ל חאמרו עוד ו ,(קדושין ע)" אליהו כופתו והקב״ה רוצעו ,כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו"שאמרו ל "חז
נשאלת כי , "מבנות פוטיאל ואלעזר בן אהרן לקח"שאמר  ו היא כוונת הכתובזש א"רבינו החידאומר . "אליהו

ותלד "אמר כן נל, שהיה כהן מדיין בעברו יתרושהרי היא מצאצאי וגנת ה שאינההשאלה על אלעזר כיצד לקח אשה 
אליהו שכופת אותו " פנחס זה אליהו"שהרי היא ילדה את פנחס ו, אשה הוגנתהיתה ודאי היא כלומר , "את פנחס לו

לבן לא היה זוכה ם לא היה כן הוא אש, הוגנתאשה  אלעזר נשאההוכחה שמכאן , אשה שאינה הוגנת מי שנושאאת 
 . נושא אשה שאינה הוגנתאת מי ש שכופת

 

  (כז' טשמות )" רק בארץ גושן אשר שם בני ישראל לא היה ברד" 

מובא וכ, גם שם ואבל הקולות נשמע" לא היה ברד"שהכתוב אומר שבארץ גושן  "העמק דבק"ב ב"הנציאומר 
 . היה נדרש אז הרבה וזה, עקמימות שבלבאת ה רעמים באים לפשט השהקולות של   (נטברכות )בגמרא 
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 (יד' שמות ו) "ראשי בית אבותם אלה"

 ראובןצאצאי כי , נכבדים מכל האומההכי היו , על ישראלאומר שבצדק מונו משה ואהרון כמנהיגים  "ספורנו"ה
, בני שמעוןאצל וכך היה , נפש שכבר מתושבעים בניו שהיו מכלל  בשם זולתקרא יים להיראו היובכור לא שהיה ה

, עמרםאת קהת ואת וכן , גם את בני בניו להבין ולהורותולחנך גדל הספיק ללם יותר מכואבל לוי שהאריך ימים 
 . אהרן ומרים ,משהצאצאים חשובים כשיצאו מהם  באופן

 

 (ל' שמות ו)" אני ערל שפתים ואיך ישמע אלי פרעה הן"

הוא שתק כי חשב שהדבור  משהה ציוה את משה ואהרון לדבר אל פרעה "שבפעם הקודמת שהקב רבינו בחייאומר 
הטענה שוב את לטעון משה ר זוח "את כל אשר אני דובר אליך"לבדו משה מר לוחזר ואה "הקב כאשרכעת ולאהרן 

קל וחומר כלומר אינני ראוי לדבר אל העם  "אני ערל שפתים הן"שכבר הזכיר אותה ואמר למרות ערל שפתים הוא ש
 . אל המלךשלא אוכל לדבר 

 

 (ט 'זשמות ) "כי ידבר אליכם פרעה תנו לכם מופת"

. רצה שיתנו לו מופתהוא שפרעה וודאי י כ" תנו לי"ת פרעה צריך היה לבקש קימדו האינ, "לכם"ה לימלכאורה ה
כן עשו מופת שהמטה נהפך לתנין וגם החרטומים פרעה את ה הראו לפנימשה ואהרון אחר ששאלה נוספת היא ל

הלא ממילא מאחר שראה שגם החרטומים עשו , "ויחזק לב פרעה"כמו שנאמר  ולבאת חזק יפרעה דוע היה צורך שמ
אזי תמיד  ,בכל עת יםסיעושה לו נה "קבאדם המלומד בניסים שהש" נעם אלימלך"מבאר ה. צריך חיזוקהוא כן אין 

הדבר חשיב את עושה לו תמיד ניסים אף על פי כן הוא מה "קברואה שההוא שלמרות , חידוש נפלא בעיניוזהו 
וש חידזה אין יה שניהעל ידי כישוף וכדומה אזי בפעם  ,תפעם אח ,העושה דבר חידושאדם לחידוש גדול אבל 

, "כי ידבר אליכם פרעה תנו לכם מופת"ה "קבשאמר המה  וזה. תפעם אחזאת כבר עשה הוא בעיניו כלום מאחר ש
וישלך אהרן את מטהו לפני "ב ולכן כת .'ודאי דבר הב וכי זה ,שגם לכם יהיה למופת ולחידושכלומר עשו מופת כזה 

השלכת שמשום  ,"לפני פרעה"ב וולא כת, "יהם כןויעשו גם הם בלט"חרטומים כתיב כגבי לו. "פרעה ולפני עבדיו
אבל . מחמת שראה שגם בעיני משה ואהרן היה לחידוש' מטה אהרן היה חידוש לפני פרעה שהבין שהוא דבר ה

ויחזק "טותיהם ולכן נאמר יעל ידי שזאת עושים הם כי ידעו ש, בחרטומים לא היה שום חידוש לא להם ולא לפרעה
 . כי הבין שאין בהם ממש, חיזוק הלבלשהיה צריך , "לב פרעה

 

 (כג 'זשמות ) "ויפן פרעה ויבא אל ביתו ולא שת לבו גם לזאת"
. על כנסת ישראל תרמזמ" בזאת"ל במדרש שהמילה "אמרו חז (ג 'ויקרא טז) "בזאת יבוא אהרן אל הקודש"על הפסוק 

כל העולמות ל ש"אמרו חזכי , ישראלעל כנסת  תרמזמ" זאת"צדק המילה בש "קדושת לוי"רבי לוי יצחק במסביר 
כלומר , "זאת"כנסת ישראל במלה  תמרומזלכן ו, לא נבראו אלא בשביל ישראל והם העיקר הגורם לבריאת העולם

 לאראה נוכאן משה . (א 'דברים לג) "הברכה אשר ברך משה' זאת'ו"בפסוק רמז גם הוזהו . עיקר והגורםהא יזאת ה
" 'זאת'ולא שת לבו גם ל"מה שנאמר וזהו , זהלפרעה לא רצה להאמין אלא ש, מר לו שישראל הם עיקרופרעה וא

 . לכך שעיקר בריאת העולם היא בשביל ישראל
 

 (טו' שמות ח)" להים הוא-החרטומים אל פרעה אצבע א ויאמרו"

 כי , עצתםברצונו סכל כדי ל' סיבה מאת ההיה  שלא יכלו החרטומים להוציא את הכנים השז ן"הרמבמפרש 
 המכה היתה מכת הצפרדעים בו, תולדת המים לדם נהפכהמכת הדם מסביר שבו. שלו והכל בידוכל ה

  אובריאה מכות אלו כי אין ב, לעשותהחרטומים יכלו דברים אלו , מן היאור את הצפרדעים להעלות
  .ו ועלונאספכל הצפרדעים ש, "ותעל הצפרדע"רק אלא , "ויהיו הצפרדעים"לא אמר הכתוב שהרי , חדשים יצירה

 מר כלו, "והיה לכנים"על כן אמר , להיות כנים העפראין טבע של דבר חדש כי  מכת הכנים היתה יצירהברק 
 ל לעשות ויכ לאדבר זה ו. (כד 'בראשית א) "ויהי כן ...תוצא הארץ נפש חיה"שנאמר ין יכענ, להוציא את הכנים

 כמו אהרון השדים לעשות את ביעו שהם השהכוונה היא " ולא יכולו, ויעשו כן"מה שאמר ו. בוראזולתי ה
 . לכך כח בהםאין אבל 

 

  (ה 'טשמות ) "הדבר בארץ' השה עד לאמר מחר יעמו' הוישם "
את ימכרו י שהמצרים דכה את תחילת מכת הדבר למחרת היה בכוונה "שמה שדחה הקב" משך חכמה"אומר ה

ובני ישראל נהגו בהן  ,כל בהמתם לבני ישראל אתמכרו שהמצרים  .לא ימותו וכן היהכדי , בהמתם לבני ישראל
השיב פניהם ריקם בשאלם מלבושים משום כך המצרים התביישו לו. למצריםר המכה נתנום אחכאשר , טובת עין

 . וכלי כסף וזהב
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