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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

 

 
 (טו' שמות א)" מצריםמלך  ויאמר"

 עשה לא שהרי , "וימררו", "ויעבידו", "וכאשר יענו", "וישימו"לשון רבים מתחילת הפרשה מדבר הכתוב ב
 ויאמר "אבל את דבריו למיילדות אומר הכתוב בלשון יחיד , אלא גם העם עשה זאת עימו לבדבהמלך זאת 

 הוא עשה זאת , המלך לבדוהקדוש שהטעם הוא משום שפעולה זו ביצע " אור החיים"מסביר ה". מלך מצרים
 ילדות יהמאת  ירחיקושלא ו, ןהריונאת להסתיר בצנעה כדי שהנשים העבריות לא תדענה על כך ותוכלנה 

 אשר שם האחת ", מדוע מפרט הכתוב את שמות המיילדות, הקדוש" אור החיים"שואל ה, אך. ןילד אותלימ
 אלא , מיילדותבאו לפניו הרבה ו, ומתרץ שפרעה קרא לכל המיילדות העבריות? "ת פועהשפרה ושם השני

 וכיון שהן היו  .הדיבורן את יחד להילכדי בשמם להן קרא הללו ולכן לדות יהמישפרעה הכיר רק את 
 , ובקריאה זו העלה פרעה את המיילדות, ןעליהאת המשימה הקשה להטיל  פרעה החליט, ילדותימבגדולות שה

 . לגדולה ונעשו שרות על כל המיילדות, שפרה ופועה
 

 (כא' שמות ב) "ויואל משה לשבת את האיש ויתן את צפרה בתו למשה"

משה עשה את מה שעשה ונשאר אצל רעואל היה על מנת ש, היה לחשובשעל פניו ניתן , הקדוש" אלשיך"מסביר ה
שכל לומר , "את האישויואל משה לשבת : "מרובא הכתוב ואכן ל. פי שאכן קרהכ, לאשה לוקחת את בת רעואל ל

י פכוהיתה זו יוזמה שלו , אלא שמרעואל יצא הדבר. חיתוןכוונות לא לבלבד  "לשבת את האיש"היה משה  לשחפצו 
 ". למשה" ,עצמועל דעת  ,"ויתן את צפורה בתו"שמעיד הכתוב 

 

  (כה' שמות ב)" יםקל-וידע א ים את בני ישראלקל-א וירא"

משועבדים במצרים שבני ישראל היו  מתרץ רבינו בחיי? "לוקים-וידע א", "לוקים-וירא א"מדוע הכפילות בפסוק 
פעם , להם ומתחכמים עליהם יםצרהיו מוהמצריים , משונותשונות ו צרותמעונים בכל מיני והיו ת פרך ובעבוד

מצרים הלצרות שהיו שהכוונה היא , "יםקל-א וירא"מר הכתוב וכן אל, ישראלמנת לענות את על , בנגלה פעם בנסתר
עושים להם המצרים על הצרות שהיו לומר , "יםקל-וידע א"והוסיף הכתוב , לעין םלהם בנגלה שהיו נראי םעושי

 .לבדו' הלשום בריה כי אם ל נודעו לאצרות שבנסתר 
 

 (כב' שמות ה)" למה הרעותה"

 'דשמות , יט 'גשמות )ים יהודיע למשה פעמה "הלוא הקב? "הרעותה למה"ה "מתפלא על משה ששאל את הקב ן"הרמב

ה "שאמר לו הקבמה ומתרץ שמשה הבין ש? ה"משה על הקב תרעםממדוע , אם כך. להם ללכתלא יתן פרעה ש (כא
אלא , אות ומופתאחרי עשיית ולא גם , ה"של הקב וציאם מיד במצותוא יפרעה להכוונה שלא ישמע אליהם שפרעה 

שהתהליך הזה יהיה קצר חשב א שמשה אל, הרבות נפלאותיולפרעה את ה ראיה "היציאה תהיה רק אחרי שהקב
לא לאחר שפרעה ו, אות התנין לפניולעשות ה "עליו הקבה ויצומיד  "'לא ידעתי את ה"פרעה אמר ישכלומר מיד כ

אבל כעת משה רואה שכבר עברו . בכל המכותר כך יכה אותו אחמיד דם ומכת היכה אותו בו ביום בהוא , ישמע
לכן , לעשותו מה ל להודיעכדי למשה ה לא מכה בו ולא מתגלה "ישראל ואילו הקבריע לשבהם פרעה משלשה ימים 

 .ה"הבין משה שהתהליך הוא ארוך ולכן התרעם על הקב
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 (ז' אשמות ) "מאד מאד ותמלא הארץ אותםב ו ויעצמובובני ישראל פרו וישרצו ויר"
י דרך העולם טבע התאומים הוא להיות חלשים וקל וחומר כאשר שלמרות שלפ "גאולת עולם"א ב"רבינו החידאומר 

חזקים בכח היו כן בא הכתוב להודיענו שכולם ל, שיהיו חלשים מאוד ,"פרו וישרצו וירבו", אחד סששה בכרנולדים 
נוקות היו נבלעים יוהת, בשדההמדרש הנשים היו יולדות לפי הוא משום שוהטעם ". ויעצמו במאוד מאוד", גדול

י מלאכדלו על ידי ם גוכיון שה, מלאכיו לגדלם ולהניקםאת לח ש 'וה, "על גבי חרשו חורשים"כמו שנאמר באדמה 
  .גדולהיה היו חזקים וכחם לכן עליון 

 

 (ח' אשמות ) "ידע את יוסף אאשר ל מלך חדש על מצרים םויק"
יוסף הזכירו את סטוריה של מצריים יהוחייב לומר שבדפי ה, אין לומר שפרעה לא ידע כלל על מציאותו של יוסף

כוונת ש ,"ספורנו"אומר ה ,אלא, את אדמת מצרים למלך לחוקאשר שם שהוא חידש במצרים כדוש ין החיבפרט בעני
 , זהשיוסף היה מהעם האפשרות הה על דעתו תעלכתוב לומר שאמנם המלך החדש שמע על יוסף אך הוא לא ה

 . יוסף בעבורם הזה ראוי לשאת פנים לעוש
 

 (א 'שמות ג) "הצאן אחר המדבראת וינהג "

 (מרעה טוב) (תרגום יהונתן" )לשפר רעיא"
על פי מה התרגום יהונתן היא  כוונתש "חנוכת התורה"רבי העשיל במתרץ ? מה בא התרגום יהונתן לחדש לנו

העלה את הצאן לראשי צוקים שאם נפלו אזי הרועה חייב בנזק אך אם המקום על רועה ש :(לובבא מציעא )ל "שאמרו חז
, אם כך היה חד כחרב רבוחר שה, לפי המדרש, ידועו. הוא מרעה שמן וטוב אזי הרועה פטור כי זהו דרך הרועים

 ?דין הוא שהוא חייבם שהלראשי צוקיאת הצאן העלה רועה שהר חד כחרב הרי זה כמו משה את הצאן ל כיצד הנהיג
 . שמן וטובשמדובר בהר שהמרעה בו יהונתן לכן פירש התרגום 

 

 (ב 'גשמות )" בלבת אש מתוך הסנה' וירא אליו ה"

וה והחמדה וה והתאוהשנאה והקנאה והגאו הרעות כגוןדותיו ישבר את מצריך לאדם שה" נעם אלימלך"ה פרשמ
ולמראות רוחנית גבוהה גה למדרהגיע ומתוך כך יכול האדם לדות המגונות יכל המלתקן את הוא וצריך  ,וכדומה

מתוך ש, "בלבת אש מתוך הסנהאליו ' הירא ו"נה וכוהו וז. 'בעבודת ה ההתלהבות ודביקות גדוליראה ו םיגדול
וירא והנה הסנה בוער באש והסנה איננו ". היה לו התלהבות אשתדות המגונות שהם כקוצים בא אל מדרגה שיהמ

ולא נשרפו דות המגונות יממנו כל המ וואף על פי כן לא נפרד הה לו התלהבות גדולתהישראה שכלומר , "אוכל
אז  "ואראה את המראה הגדול"דות המגונות יאסורה נא לגמרי מן המכלומר , "ויאמר אסורה נא ואראה ", לגמרי

 . יםמדרגות גדולות לראות מראות גדוללגיע א
 

  (די 'גשמות ) "לקים אל משה אהיה אשר אהיה-ויאמר א"
מון ושלם בתכלית דקהוא , נצחית ובלתי מושגתשל הבורא היא תו ייוהשגת הפירוש ש "משך חכמה"מבאר ה

אמר : "ל"זח וכמאמר. רק משתנה בשמותיו לפי השגת הנבראיםוהוא , מותו האמיתית לאין סוףדהשלמות בק
 .'ים בהקל-אות בא-די בצב-ל ש-פעמים שאני נקרא בא ,לפי מעשי אני נקרא ?שמי אתה מבקש לידע :למשה ה"בהק

וכשאני תולה על חטאיו  ,אות-וכשאני עושה מלחמה ברשעים אני נקרא צב ,יםקל-כשאני דן את הבריות אני נקרא א
לפי צורך  םפעולתיו הכל ו (ו' ר ג"שמ) "'וכשאני מרחם על עולמי אני נקרא ה ,די-ל ש-של אדם אני נקרא א

ה תגלה בהלא צורה ש, ה"שה בשם הוידהתגלות חצורת למשה ' המראה כעת ו, הנמצאים ולפי שלימות הנבראים
על השתנות או הוספה איזו ' ה ה אצלתהיחשבו שחלילה לא יש, "אהיה אשר אהיה"ואמר  יםדולכן הק, לאבות

 .תיינתשהלא ו' האותו אני אלא , שלמותו
 

 "שה אהיה אשר אהיה ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכםים אל מקל-ויאמר א"
  ( די 'גשמות )

, 'עבודת הכל פעולה גשמית שהאדם עושה צריך שתהיה כוונתו לבש "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצאומר 
ת דוויוכל לעסוק בתורה ובעב, כלואיהיה לו שעל מנת חורש וקוצר הוא ש ונתווהיה כתדהיינו בשעת חרישה וקצירה 

ובשעה , 'האת דהיינו שאחר החרישה והקצירה יאכל ואחר כך יעבוד , "אהיה אשר אהיה"ת נקראאת ובחינה ז, 'ה
 .'ת הדויבוא לעבהזו האכילה כי מ, "אהיה"אוכל הוא בבחינת הוא וכש, "והוה"הוא בבחינת  'ת הדועוסק בעבהוא ש

עוסקים יהיו ישראל לארץ בני יכנסו ר שאכשה תהי ונתווכי כ, "אהיה אשר אהיה"בתחילה למשה  ה"באמר הקלכן 
כי תיכף כשיצאו ממצרים , "אהיה שלחני אליכם"ואחר כך אמר . "אהיה אשר אהיה"בחינת שזהו , בחרישה וקצירה

 ". אהיה"בחינת י הווז, לחרישה וקצירה יצטרכוואז לא , היו במדבר וירד להם המןי
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