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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 יח)" שלוחיה אחראת ציפורה אשת משה "

שהכתוב הוצרך לציין  ן"הרמבמתרץ ? "אחר שילוחיה", של ציפורה" מצבה המשפחתי"מדוע מזכיר הכתוב את 
 ויקח: "שמשה לקח את ציפורה למצריים שנאמרהזכיר הכתוב שמשה שלח את אשתו לבית אביה משום שבעבר 

לכן בא כאן הכתוב לומר ? מה עושה היא אצל יתרו, אם כן, (כ 'ד שמות)" מצריםמשה את אשתו ואת בניו וישב ארצה 
 . שםלשה שלחה משום שמ אביה בביתשציפורה היתה 

 

 (טו' יחשמות )" לקים-יבא אלי העם לדרוש א כי"
 היה מתעסק וזאת משום שמשה  "לוקים-לדרוש א"אלא אמר " 'לדרוש ה"לא אמר שמשה  רבינו בחיימדייק 

 והודעתי את "וכן הוא אומר  ,(יז 'א דברים)" הוא לקים-לאהמשפט "לקים כי -המשפט ועל כן אמר א יניבעני
 מסביר משה ליתרו שבני ישראל צריכים לעמוד לפניו , "'את חקי ה"ולא אמר  "לקים ואת תורותיו-חקי הא

 ימצא להם שכדי  ובא לפנישמהם חלק אחר חוליהם ויש  תפלל עליש ולפניחלק גדול מהיום מפני שהם באים 
 בעניין  .ינים אלוילקים בשני ענ-אשכבר מצאנו בכתובים על מקרים שהלכו לדרוש , מהם ושאבדדברים 

  יתפלל עליו ויודיעכלומר שהנביא , (ח 'מלכים ב)" מחלי זה האחיהמאותו לאמר ' ודרשת את ה"אמר רפואה נ
 גם פנייה לנביא נו אומצ, ('בראשית כה) "'ותלך לדרוש את ה"בקה אצל רין האמור יוכענ, אם נשמעה תפלתו לו

 , ('שמואל א ט) "לקים לכו ונלכה עד הרואה-לפנים בישראל כה אמר האיש בלכתו לדרוש א"דה יאב יןיבענ
 י והודעת"אני מלמד אותם תורה בנוסף , "יהיה להם דבר בא אלי ושפטתי כי"שופט אותם גם אני וחוץ מזה 
   ".לקים-את חקי הא

 

 (ב' יטשמות )" ויסעו מרפידים"

באו "דבר זה היה צריך להיאמר לפני שנאמר בפסוק הקודם , אינו במקום" מרפידים ויסעו"מה שכתוב , לכאורה
" אור החיים"מסביר זאת ה? מדוע, כי דרך הכתוב לומר מהיכן יצאו ולאן באו וכאן הסדר הוא הפוך" מדבר סיני

על איזה , המאוחראת להקדים וגורמת  "השורהאת אהבה מקלקלת "ל במדרש שה"מה שאמרו חז הקדוש על פי
מקווים , העליונים והתחתונים היו מתאווים, העולם, התורה, ה"הקדוש שהקב" אור החיים"אומר ה? אהבה מדובר

ה ובני ישראל הגיעו היום הז כשהגיעולכן , מדבר סיניליבואו בני ישראל שנברא העולם ליום שבו מיום ומצפים 
מדבר ביום הזה באו " אמרוההודעה ים את קדומיד הותיכף , יםסדר הדבראת לספר הכתוב  עצרלא , למדבר סיני

תכלית הבריאה י הזוכי , "וארץלחושק וחשוק ושמחו שמים  ,הגיע חשוק ונחשק"ומתאר זאת בלשונו הצחה , "סיני
 . לפי סדר הוויתם דבריםהי פרטאת ואחרי כן חזר הכתוב להודיע , תהוותקו

 

  (יב 'כשמות )" לך נתן יךקל-א 'ה אשר האדמה על ימיך יארכון למען אמך ואת אביך את כבד"
עבור שתזכה השכר שהכתוב בא לומר ש" ספורנו"מתרץ ה? "על האדמה"מדוע מציין הכתוב שאריכות הימים היא 

חמש מה שאין כן בשאר , שלא תגלה ממנהומובטח גם בשבתך על האדמה יהיה  ימיםהאורך היינו ד, יבוד ההוריםכ
, במעשה בדבור ובמחשבה, בגופו בכבודו ובממונואחר שלא נזיק לאדם שהציווי הוא , שבין אדם לחברו דברותה

 . עולם הזהבמהעונש בעולם הבא ושמזהירות 
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 (גי 'טישמות ) "יד בולא תגע "
 " 'יד ה"הביטוי מסביר שו, נבואהלשכוונתו  "'היד "ביטוי את המצאנו ש" משך חכמה"מזכיר לנו ה

  אליהונאמר אצל שכמו , לנבואה הראויההכנה בו ה הה חסרתבמקום שהיהיא לנבואה שהתקבלה  תוכוונ
 וגם אצל יחזקאל נאמר  (ה' מלכים א יט) "אכול קום לו ויאמר בו נגע מלאך זה והנה אחד רתם תחת ויישן וישכב"
  :כאןלכן אמר  .מקום שאינו מוכן לנבואה, לארץ ץבחו' כבוד האת שראה כ (א' יחזקאל לז) "'ה יד עלי היתה"
 גם על מי שאינו ' שתנוח רוח ה, ישראללכל ' הכאשר מתגלה עת כשלא יעלה על הדעת ש "יד בולא תגע "

 הרוח נוח תשלא , "לא תגע בו יד בקצהוונגע עלות בהר  לכם השמרו"אמר לכן , גע בהרלכך כיון שנמוכן 
 . ל יסקלוסקבהר אלא על העולה 

 

 (ב' שמות כ)" מארץ מצרים הוצאתיךאשר  יךקל-אנכי ה׳ א"
על פי הידוע שהמלאכים התנגדו  "כסא דוד"א ב"רבינו החידמתרץ ? בדיבר הראשוןוזכרת יציאת מצרים מדוע מ

 ,(ב 'ח תהלים)" תנה הודך על השמים: "ל מהפסוק"עם ישראל ובקשו להשאירה אצלם ולמדו זאת חזלנתינת התורה ל
באסיפת  אמנם כתוב, ה"דהיינו המלאכים קרובים יותר לקב" דינא דבר מצרא"משום של המלאכים היא וטענתם 

גם ו. "חי ל-בני א"למקום נקראים בנים עם ישראל ו, "בר מצרא"שייך הדין של  אלגבי בן לש (בבא מציעא)זקנים 
 בחשבון קושי השעבוד באשהיות ויש לנו דין בנים לכן , קושי השעבוד משוםמה שיצאנו ממצרים לפני הזמן היה 

 "יךקל-אנכי ה׳ א"כלומר , "מארץ מצרים הוצאתיךיך אשר קל-אנכי ה׳ א"הכתוב מר ושאמה וזה  .הזמן הכללי
 ."בר מצרא"ן את הדין של אישאתם בנים וכלפי בן  משום, למלאכי השרתמשאיר אותה א לו, התורהאת לכם  נותןש
כם את יכולים לשעבד ולגבי בן לא היו "בן"שאתם היות , הזמן לפני "אשר הוצאתיך מארץ מצרים"ם טעגם הו הזו

כלומר יציאת מצרים מוזכרת בתחילת . הזמןלפני יצאתם בחשבון ולכן קושי השעבוד  עלהכך משום , ביד חזקה
 . בניםשהם טעם המהיא  ישראלעם נתינת התורה לשלהגיד הדברות 

 

 (ג' כשמות ) "ים אחרים על פניקל-לא יהיה לך א"

הקדוש על " אלשיך"מסביר ה. ובן מדוע נאמרנראה מיותר ובלתי נצרך ולא מ" על פני"מה שאמר הכתוב , לכאורה
אין שאר העבירות  לבכש, עבירותהיתר בין עבודה זרה להבדל בין העבירה של על ה (.קידושין מ)ל "פי מה שאמרו חז

: ולמדו זאת מהפסוק ,ה מצרף מחשבה למעשה"הקב עבודה זרהואילו בעבירה של  מצרף מחשבה למעשהה "בהק
המקדש את האשה על מנת שהוא רשע גמור זו הסיבה שאדם ו. (ה 'יחזקאל יד) "למען תפוש את בית ישראל בלבם"

ברור שעבירה ו. (:קידושין מט)עבודה זרה בלבו בר שמא הרה, לקדושיו םחוששיבכל זאת הוא איש צדיק למרות ש
" יראה ללבב' ם והיכי האדם יראה לעיני: "כתובכ, אדםהבני ה ונסתרת משאר "בהיא גלויה רק לפני הקה זהג ומהס

העבירה שאופן ברק האיסור הוא שלומר אין " ים אחריםקל-לא יהיה לך א: "מה שאומר הכתובוזה  (ז 'טז א שמואל)
על "אדם אך היא שאר בני הנסתרת לשהיא דהיינו במחשבה שהיא בלב , "על פני"אלא גם , אדםהבני שאר ל הויגל

 . רק הוא יודע זאת, ה"של הקב" פניו
 

  (ה' שמות כ)" ה להם ולא תעבדםלא תשתחו"
וראית בשביה אשת יפת תאר ולקחת לך : "בוכתעל הרבי חייא את רבי אליעזר , בזוהר הקדוש ,על הפסוק הזה שאל

מה הקשר בין השאלה של רבי תמוה הדבר ולכאורה  ?ארותהיפת ם שהתורה התירה את טעהמה  ('דברים כא)" לאשה
לא "בזוהר שמה שכתוב עוד שמובא  "חנוכת התורה"רבי העשיל בפרש מ ?"לא תשתחוה להם"פסוק חייא ל
ולא  ...לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל"מתייחס למה שכתוב  "ה להם ולא תעבדםותשתחו
על  ,אלא ?מלאכיםוה אברהם לוהשתחכיצד זה , אם כך תווחתשאסור להלמלאכים גם לומר כ "ה להםותשתחו

והנה המפרשים . לאדם כמותךשמותר להשתחוות א בגמרא מובו. כערבייםשהמלאכים נדמו לו לתרץ ך צרי ,כרחך
ה תדעת אברהם הישלביתו ותירצו  ,א אסור להזמין ערבייםלוה, על אברהם כיצד הזמין את המלאכים לביתוהקשו 

ומי שלא  םבעל כרחאת האנשים אברהם היה מגייר שבמדרש מובא א לוהעל אברהם קשה עדיין אך . לגייר אותם
מהפסוק של יפת  אלא. גראינו נחשב בעל כרחו ומי שמתגייר . ייר נאלץ לשלם ביוקר על הארוחה שאכלרצה להתג

 .ברור הקשר בין הפסוקיםו . גרחשב גר בעל כרחו נלומדים ש ארתו
 

  (יז 'כשמות ) "יםקל-כי לבעבור נסות אתכם בא הא"
ולא " "אנכי"בעצמו ה "באמר הקשמה ש שכוונת הכתוב היא לומר "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמבאר 

, 'הנפשו על קידוש מוכן למסור את עד שאפילו הקל שבקלים , ישראלואיש מק בלב כל איש וחקם וורש, "יהיה לך
 . סיוןיבנהוא כדי שתוכלו לעמוד " אנוכי"מר מה שאמר הכתוב כלו, "אתכם לבעבור נסות"לכן אמר הכתוב 
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