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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

 

 
  (ט' שמות א" )ממנו ועצום רב ישראל בני עם הנה"

פרעה אומר מדוע וגם  ?"נתחכמה לו", "רב ועצום"כאומרו , ראל תמיד בלשון יחידפרעה את עם ישלמה מזכיר 
 אומרמדוע , עודו ?"ויאמר על עמו" אמרשנ, הרי הוא מדבר אל רבים, "הבו נתחכמה"ולא אמר , "הבה נתחכמה"
 וירבופרו וישרצו "אמר במצרים שנתרבה הודיע לנו הכתוב שעם ישראל ההלא כבר , "רב ועצום"ו" פן ירבה"

גבורה . ג, השגחה. ב, אחדות. א: הקדוש שיש שלושה תנאים שעוזרים לנצח את האויב "אלשיך"מסביר ה ?"ויעצמו
השלישי תנאי ועל , "ישראל עם בני"פרעה  והשני אמרתנאי הראשון על ה. הם רמי הקומה ועצומי כחהעם בטבע ש

בלשון יחיד כדי להורות אחד הזכיר בכל ו. חוקומה ועצומים בכגבוהי , רבי הכמות באבריםשהם , "רב ועצום" אמר
 . שהוא עיקר גדול למלחמה, אחדותםעל 

 

 (טז' שמות א" )וחיה הוא ואם בת אתו והמתן הוא אם בן"
אם "לכן די אם היה אומר , הרי כל כוונתו היתה להמית את הזכרים? "וחיהואם בת היא " אומרמדוע מוסיף פרעה ו
די הקדוש שפרעה התכוון לכך שהמיילדות תדאגנה שהבנות תחיינה כ" אור החיים"מבאר ה". בן הוא והמתן אותו

 לדותווהשלפעמים  נה שמיתת הבנים היא יזומה משום שהן תראינהרגשתהנשים היולדות לא  שבאמצעות זה
 . הנקבותמשאירות את הזכרים וות בכוונה את הורגן הש לדותיבמי דוחשבואו ללא יובכך  םימימתקי

 

   (ה' שמות ג" )נעליך של"

ל"מדוע נוקט הכתוב בלשון  שמוזכר כמו " נעליךחלוץ "ואמר " חלוץ"בלשון  נקטלא , "של נעליך"באומרו " שַׁ
ן יבענישנקט כמו " שלוף נעליך"ואמר " שלוף"נקט בלשון ולא , ('דברים כה)" וחלצה נעלו"נאמר בום שיין הייבענ

נקט הכתוב  ,ין הנבואהיבענשמדבר הכתוב , שכאן רבינו בחיימתרץ ? ('רות ד)" שלף איש נעלו"בו  שכתובן יהקני
 הלוהחומריות המשאת מו עצשישלול מה את משה "הקב הזהירכיון שפה ממלשון שלילה  שהוא" של"בלשון 
יש נעלו מעל רגלו כן את וכשם שיש ביד האדם לשלול , ברגל ההחומר דבק בגוף כמו שהנעל דבקמשום ש, לנעלים

הכתוב והזכיר וכן . ראוי להדבק באור השכליהיה ו, כדי שיהיה מוכן לנבואה החומריותאת שלול ממנו לבידו 
על שלילת את יהושע  ירההזהמלאך כי בלשון יחיד " נעלך"אבל שם אמר הכתוב  (טו' יהושע ה) "של נעלך"ביהושע 

שה ונאמר ימיהושע שהרי משה פרש מהאגדולה יותר עלתו של משה שבזה הייתה מ, לןוכאת לא החומריות ומקצת 
 . נאמר ליהושע לאדבר ש ('דברים ה)" ואתה פה עמוד עמדי"לו 

 

 (יט' שמות ג" )ביד חזקה ולאלהלך  מצרים מלך אתכם ואני ידעתי כי לא יתן"

  (י"רש" )כל עוד שאין אני מודיעו ידי החזקה לא יתן אתכם להלוך"
חולק על  ן"הרמב. ה"י פרעה יתיר לבני ישראל ללכת מארצו רק לאחר שירגיש את היד החזקה של הקב"לפי רש

וההסכמה של , "ביד חזקה" לאגם ו בדבורלא  "יתן אתכם להלוך לא"ולהבנתו כוונת הכתוב היא שפרעה , י"רש
ביד חזקה ובזרוע נטויה ", (כ' שמות ג)" בכל נפלאותי אשר אעשה בקרבו" ידיאת אשלח יע רק לאחר שפרעה תג

פרעה לפני  לם באו עלוכואכן ראינו ש, "ישלח אתכם" ךכר אחרק ו, (כא 'לב ירמיה)" ובמופתיםובמורא גדול ובאותות 
 . ן להם לצאתנתש
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 :מתי ישראל ובכללםהעלון מוקדש לעילוי נשמת כל " נשמת אדם' נר ה"
 ו"אייר תשע' ע כג"ל בן סוליקה נלב"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 ניסן' ל בר חיה טז"הרב אביחי ניסן רונצקי ז

 שבט        ' ע ו"ל נלב"אברהם נחמיאס בר שמחה ז     ה"תנצב   אדר  ' ע ב"ל נלב"אהרון כהן בר מסעודה ז
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 (ט' שמות א" )הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו"
משום באיכות  "ועצום" ,בכמות ,"הנה עם בני ישראל רב"שאומר פרעה זה מה ש "זרוע ימין"א ב"רבינו החידמבאר 

ובכל , תחת השר אנחנושטוב מאיתנו יותר מצבם  ,״ממנו״, רצונםאת עושה הוא נשמעת ו שהם קרובים לה׳ ותפילתם
ומהגזירות לרעה אין  ,ין הטובהיהשנה ועליו אין להוסיף לענ ניתן לשר להרע ולהטיב לאומתו בכל משך ראש השנה

 "פן ירבה", למושיען של ישראל, "לוהבה נתחכמה ", לכן ,ועו אין ביד השר להושיעםוויש גם כי יזעקו, רועלג
ונוסף ", עליהם קטרגישר שלנו כאשר הלמעלה בשמים  "מלחמה והיה כי תקראנה" ,ותו בבוראדבקשתגדל באיכות 
הקדושה את יברר , "ונלחם בנו" ,הוא למטה יוסיף בתפילהגם , להם זרועשבשמים  אשרהבורא מלבד , "גם הוא

, (ט 'יד במדבר) "נאכלם כלחם"י "רשדברי  הקדוש על" אור החיים"פי פירוש העל , הבירור בלחם אשר בתוכנו כמו
כי כל חיותם , שארו מתיםיוי, הקדושה ניצוצייעלה את  "ועלה מן הארץ", פעולת הלחם בנו עשה, "ונלחם בנו"וזהו 
 . ישארו מתיםהם י ואם יבררום, מניצוצי הקדושה אשר בקרבם היא

 

 (טו' שמות א" )העבריות למילדות"

שכוונת הכתוב , "ספורנו"מבאר ה, ודאי היו הרבה יותר מיילדות אלא? וכי רק שתי מיילדות עבריות היו בעם ישראל
שתי יתכן שתהיינה לא וגדול בעם כל כך רב כיון ש, שהיו בעיר מצריםלומר שפרעה דיבר עם המיילדות העבריות 

מצרים בגדו שהיו ב ילדותימהאחר שרוץ הוא שלהתי? מדוע לא פונה פרעה לכל המיילדות, אם כך, ילדות בלבדימ
 . מקומותהשאר שהיו בלדות ילא בטח במיהוא כבר , הן המלך בעצמוילאאחר שדבר , במלך

 

  (כג' שמות ב" )מן העבדה לקים-אל הא שועתם ותעל... ויהי בימים הרבים ההם"
מדוע הפך הכתוב את הסדר ואמר , כךאם , "יםקל-ותעל שועתם מן העבודה אל הא"הפסוק היה צריך לומר , לכאורה

, "הנשמגלות ה"ה תגלות מצרים היהגלות בשעיקר " פנים יפות"מבאר ה? "דהוהעב מן יםקל-הא אל שועתם ותעל"
על מנת לעורר על ידי זה ' מאת הף היה גוהקושי השעבוד של ו .בגלולי מצריםבני ישראל  טימאו אתהמצרים שבזה 

ים קל-אהעל גלות נשמתם וזעקו אל בני ישראל זה התעוררו הקושי המתוך , אכןו .תשובהשוב בלאת בני ישראל 
מצאוני הרעות לוהי בקרבי -על כי אין א.. ומצאוהו רעות רבות וצרות ואמר"שנאמר מה כעין , לגאול את נשמתם

ים על קל-שגדלה צעקתם אל הא "ים מן העבודהקל-ותעל שועתם אל הא"הכתוב שאמר מה וזה , (יז' דברים לא)" האלה
 . הקשה גלות נשמתם מחמת העבודה

 

  (כה 'בשמות ) "יםקל-ים את בני ישראל וידע אקל-וירא א"
בני עתידים ראה שה "הקבלומר ש" לוקים-וירא א"שכוונת הכתוב  "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצאומר 

לשון מהוא " וידע", (מדרש" )הללו עובדי עבודה זרה"הם בגדר של שכעת למרות , התורהאת  קבללהסכים לישראל 
אילו ו, ם הטובים שיעשו בני ישראלמעשיאל ההתחבר ה "הקבשיא ה "יםקל-וידע א"כוונת הכתוב ו. התחברותשל 
 . לא התחבר אוים השועמעשיהם הרעים שאל 

 

 ( די 'גשמות ) "לקים אל משה אהיה אשר אהיה-ויאמר א"

מקבלים הוספה ה אינו כברואים אשר "היא לומר שהקב" אהיה אשר אהיה"שכוונת הכתוב " משך חכמה"מבאר ה
" 'האתהלך לפני "כמו שאמר , תכלית בריאתםאכן זה ש ,אתמולבהם היה  אלששבר ם מחר הבה הישיויתכן , ושינוי

בבוא בוא ל דלעתיגם היה כעת ימה שהוא אלא לא כן הבורא . ממעלה למעלהולעלות  דלהלך תמישהכוונה היא 
להיות  דמה שאנכי עתירוצה לומר הכתוב שוזה ש. בלי שום שינוי ותמורה ,עולםהת היה טרם בריאגם  ךוכ, משיחה

אהיה "מה שנאמר בוזה . הנני אנכי כעתהכול ' כוכזקן ויושב בישיבה במתן תורה וו ת ים סוףכבחור ביום קרב בקריע
 .בו השגה יתרה ונפלאה להם שהם עתידים עוד להשיגובזה רמז , מה שאהיה לזמן הבאכעת שהנני , "אשר אהיה

 

  (כג' שמות ה)את עמך  ומאז באתי לדבר בשמך הרע לעם הזה והצל לא הצלת"
מבאר . ממילא לא הציל אותםהרי ש "הרע לעם הזה"שון כיון שאמר הוא כפל ל, "הצל לא הצלת"הכתוב  ,לכאורה

לחשוב כלל על צרותינו כי אם על אין לנו  ,ה השכינה עמנותוגלבגלות המר הזה שכעת כשאנחנו , "נעם אלימלך"ה
ודם בשר לא שאנחנו א, היינו נגאלים מידשודאי ינה מגמותינו וצערנו רק על צער השכ ולו הייוא, צער וגלות השכינה

נו עם צער צעראת בגלות המר מחמת שאנו משתתפים לכן ארכו לנו הימים צרותינו את לסבול לנו  יובלתי אפשר
, "ומאז באתי לדבר בשמך"מר משה ושאמה וזה . לותהגמו נתוהיה מציל אהוא צדיק אחד נו יבינואלו היה , השכינה

כי  "הרע לעם הזה"אני רואה שפרעה היא ש אמת אתיהראיה שנו והולא בשביל גלותהיה רק בעבור שמך כל דבורי 
היא אחרת רק לשמים בלי מחשבה יא שכוונתו ה תדעלסימן ה, או לדבר דברי קדושהרו אדם הרוצה להוכיח את חב

בכוונה שלימה הם דבריו וא שודאי ההם כועסים על דבריו שרואה בדברו לפני אנשים שאינם מהוגנים הוא אם 
  ?"הצל לא הצלת"היה שיגאלו ישראל מיד ומדוע  ומאחר שהיו דברי רק למען קדושת שמך מן הראוי .לבדבלשמים 
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