
 
 

 

 'יא 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

 

 
 ( ד' שמות ו)" וגם הקמתי את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען את ארץ מגריהם אשר גרו בה"

 אומר שרו של מצריםשלפי המדרש , הקדוש אומר שהפסוק שלפנינו הוא תשובה לטענת השר של מצרים" אלשיך"ה
עדיין ו, ו"מנין רדכ, הלא הם עבדו רק מאתיים ועשר שניםו, "אמרת ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה"ה "לקב

השבועה . "להםלתת  אתםוגם הקימותי את בריתי : "כך משיב הכתוב לע ?ץ"קכמנין , מאה ותשעים שנהנשאר 
הכוונה היא לארץ ו "לך ולזרעך"כאומרו , כי אם גם להם בעצמם, את הארץ ולא רק לזרעם להםלאבות היתה לתת 

 "כי גר יהיה זרעך"מאמר יוצא אם כן שגם ה. "את ארץ מגוריהם אשר גרו בה"אמר לכן , היו גרים בהשהאבות 
ואם מחשבים את הזמן , נולד יצחק שבו יקרא לאברהם זרעשמאז היא  "זרעך"כוונת המאמר ו, מהאבותכבר חשב נ

 . ארבע מאות שנה שלמיםלנו הרי מלידת יצחק 
 

 (יב' שמות ו) "שפתים ערל ואני ,פרעה ישמעני ךואי אלי לא שמעו בני ישראל הן"
הן בני "ה "ה מצווה את משה לבוא אל פרעה משה בא בטענת קל וחומר אל הקב"לאחר שהקב, לכאורה קשה

ואיך ישמעני "אם כך , "קשה ומעבדה רוח מקצר משה אל שמעו ולא"שהרי נאמר לפני כן " ישראל לא שמעו אלי
מבאר . למשה את טענת הקל וחומר אלא מצווה שוב את משה ואהרון לדבר אל פרעה ה לא פורך"אבל הקב? "פרעה

 ...לא שמעו"בני ישראל משה לא הבין שש וןכיה לא פורך את טענת הקל וחומר של משה "שהקב" כלי יקר"ה
אבל  ,שפרעה לא יאמין לוך קל וחומר כם ם בנבואתו ואיאינם מאמינש וןשמעו לו כי לאחשב שאלא  "מקוצר רוח

כי ל וחומר הקטענת להשיב על  שלא חש, "מקוצר רוחלא שמעו אל משה "בני ישראל האמת שאת ידע ש ,ה"הקב
 "ואני ערל שפתים"מה שהשיב למשה זה על הטענה השנייה ממשות וו שום זל וחומר הקטענת הידע שאין בה "הקב

למשה  שנאמרלפי הוא  "ני ערל שפתיםהן א"הזכיר משה פעם נוספת שה ומ ,אמר שאהרן יהיה לו למליץעל כך ו
שחלוקת התפקידים היא שאהרון יאמר לפרעה וחשב משה  "דבר אל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני דובר אליך"

לדבר אל פרעה כי כן משה יצטרך  לבדמשה ב לא ה"קבאבל מה שידבר ה, ה ידבר אל שניהם"את הדברים שהקב
 "ואהרן אחיך ידבר אל פרעה... אתה תדבר"ה "השיב לו הקב ךכל עו "אשר אני דובר אליך כלאת "הלשון ממשמע 

 .מדבר אליך לבד שאניכל הדיבורים אפילו מה את 
 

 ( די' שמות ו)" בית אבתם ראשי אלה"

 מדוע לא נמנו גם שאר , ראובן שמעון ולוי בלבד, בהמשך הפסוקים הכתוב מונה את שלוש השבטים
 , ולא השתעבדו אלו הנהיגו שררה במצריםהשבטים השלפי המדרש שאומר " משך חכמה"מסביר ה? השבטים

 ם לשונם ואת שמאת נו יששהמדרש אומר שבני ישראל נגאלו ממצרים בזכות שלא , ן מנה אותם הכתוב כאןלכ
 שהיו שבני ישראל עשו זאת כיון " משך חכמה"ומסביר ה, לגרים םעצמאת לגוי והחזיקו  םוהיו מצוייני

  "וירכתו על צדון"אמר נכמו ש, שיעקב בירך אותם איש איש כברכתו בחלוקת הארץאחרי ' המצפים לתשועת 
 הם כל אחיהם מו היו משועבדים כהם אילו , לא ברךהשבטים הללו שיעקב  אבל שלש, (יג' בראשית מט)' וכו

 לפיכך מנעה , ה בקרב ישראלשאין להם חלק ונחלבנפשם היו מדמים כיון ש, ומתבוללים במצרים םהיו מתערבי
 . את השעבודההשגחה מהם 
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"אייר תשע' ע כג"ל בן סוליקה נלב"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 סןני' ל בר חיה טז"הרב אביחי ניסן רונצקי ז     שבט     ' ע ד"ל נלב"שמעון בן חמו בר לויזה 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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 (ב' שמות ו" )'ה אני"
את  ממציאה "רק שהקבלא כלומר , המציאותאת מקיים ה "היא שהקב" 'אני ה"שכוונת הכתוב " ספורנו"אומר ה

ואתה "כאמרו , עליהםאות שום ישות וקיום זולתי מה שאני משפיע ישאין למצ, ם אותהגם מקיי אאל, המציאות
 . ומזה יתחייב שאין לשום נמצא קיום מציאות בלתי רצוני "לםומחיה את כ

 

 ( יג 'ושמות ) "ישראל ויצום אל בני"
 ,ישראלעם ו. ישראלעם ל הכאשר הוא נותן טובה עונג "שיש לקב "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצאומר 
וידעתם כי "וזהו . ה מזה תענוג"כי בקבלת הטובות יש להקב, ותוומצו' הרצון את בזה  העוש ,הטובותאת  המקבל
בזה יהיה , הטובותאת בזה שאוציא אתכם מתחת סבלות מצרים ותקבלו כלומר , (ז' שמות ו) "המוציא אתכם' אני ה

שאצל ישראל , והולשון מצ, אל בני ישראל "ויצום"וזהו . ה שהשפיע לכם טובות"ענוג להקבתשתגרמו , והולכם מצ
 . ם ממצריםאות ה כאשר הקדוש ברוך הוא מוציאוהוא מצו

 

 (ד' שמות ז" )את עמי בני ישראל אותי-את צב והוצאתי"

כנגד הם שבטים ושנים עשר ה, שהם כנגד צבא הגלגליםמשום  "אותי-צב"רא לישראל וקשהכתוב  רבינו בחייאומר 
 .('דברים א) "והנכם היום ככוכבי השמים לרוב"לכוכבים שנאמר  נמשליםבני ישראל שמשום ועוד  .מזלותשנים עשר ה

עם עמי יחד אותי של מעלה -והוצאתי את צב" הכתובכאילו אומר , ל הצבא העליוןמרמזת גם ע" אותי-צב"המילה 
ל ק בגלות םמיעהיתה שכינה הואם  "שכינה עמהם ,גלו למצרים"ל "חזשאמרו נלמד ממה  וזה, "בני ישראל של מטה

קרא נהוא אינו נמחק לפי שששם קדש היא  "אות-צב"שהמילה ל "זחשאמרו מה  וזה, לשאר העליוניםוחומר 
 . תחתוניםלעליונים והכוונה ל ('שמות יב)" 'יצאו כל צבאות ה"אמר ש הממעלה ו אות-צבעל שם שרי  "צבאות"

 

 (כג' שמות ז) "ולא שת לבו גם לזאת"
 (י"רש" )דם של לזה ולא לתנין שנהפך המטה למופת, לזאת גם"

תחזק אחרי המכה השף על פי א, ואילךצפרדע ממכת ה, בכל המכותשכוונת הכתוב לומר ש" פנים יפות"מסביר ה
ה מ, כמפורש בכתובים ,נכנעלבו של פרעה בשעת המכה היה  , בכל אופן, ישראלאת בני ולא שלח של פרעה לבו 
 ".גם לזאת"כלל  "ולא שת לבו"נכנע וזהו שאמר לבו בשעת המכה לא היה שאפילו , מכת הדם ,זוהבמכה  ןכינו שא

 

 (ה' שמות ח" )למתי אעתיר לך עלי התפארויאמר משה לפרעה "

פרעה מתייסר במכת הצפרדעים ומגדיר את עצמו שהוא נמצא . הסיטואציה כאן מאוד מוזרה" אור החיים"לפי ה
למתי אעתיר "כעת כשמשה שואל אותו ו "הצפרדעים ממנייסר "במצוקה שהרי הוא זה שהזמין את משה על מנת ש

לאדם  תניכר הקא בדבר שאין הרעוזה דואבל , רעלה ואומת נפש רשעאמנם ידוע ש? "למחר"משיב פרעה " לך
? כאן הרי מדובר ברעה גופנית מדוע חפץ פרעה לעכב את הרעה עד מחר ךא, מושכלאופן ברק אלא באופן מוחשי 

למלא זריזותו של משה שפרעה רואה את נכונותו המהירה ו" אור החיים"מתרץ ה? "עכשיו"מדוע לא השיב למשה 
זמן ה בכך לחשוב שמשה אמר זאת כיון שמשה יודע שכבר הגיע הטעהוא , "לךאעתיר  למתי"ר שאמאת בקשתו כ

ל עהערים לכן חשב פרעה ל, כלתה מאליהוהיא המכה על  העברים לקי-אשליטה ל עודאין כבר ולחלוף המכה של 
יאמר פרעה מן הסתם כדי ש, "עלי התפאר" אמרכש הנגעאת להסיר לבקש מהר שכיון שמשה ציפה שפרעה ימשה 

את הצער של הצפרדעים עוד זמן מה ובלבד שידע אם משה מרמה ל וסבכן הסכים פרעה לל, "בעת ובעונה הזאת"
 ". למחר"ואמר אותו או שבאמת יש לו שליטה על המכה ולכן ענה פרעה למשה 

 

 ( ח' שמות ח" )'ויצעק משה אל ה"

כדי שיתקדש שם ', כלומר עבור שם ה" 'אל ה"מכוונת בעיקר  שצעקתו של משה היתה" באר מים חיים"מובא ב
 . שמים כאשר יסתלקו הצפרדעים בדיוק במועד שנקבע על ידו ומשה לא חשב על כבודו כלל כי אם רק לכבוד שמים

 

 (טו' שמות ח" )להים הוא-החרטומים אל פרעה אצבע א ויאמרו"
במטה לעיני פרעה מכה לא אהרן במצרים לפני בא המכה אאנו רואים שבמכת הכנים משה לא מודיע ומתרה בפרעה ו

ה מתרה בפרעה רק "הקבלא אשלא בכל המכות משה ותריע ומזהיר את פרעה  ן"הרמבמסביר . ומתחילה מכת הכנים
שהוא רומז למיתה או להשחתה , (מה 'תהלים עח) "וצפרדע ותשחיתם"ב בצפרדעים וכת, בהן מיתה לאדםשיש במכות 

יתר הפלטה הנשארת "את כי אכל , ברעבם אות מיתשההארבה במכת וכן . ותםשהיו מסרסים אל "דרשו חזשכפי 
מדרכו לשוב ממנה ולא שב  רשעואתה כי הזהרת : "שנאמר, ה"של הקברחמים בגלל מידת הוהכל . "להם מן הברד

מכת כנים ולא במכת הבפרעה ב לא התרהמשה ולכן . (ט 'יחזקאל לג)" מדרכו הוא רשע בעונו ימות ואתה נפשך הצלת
 .מיתהיש במכה זו בעבור ש, רב  בד   רקחשך מכת השחין וה
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