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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

 

 
 (כט' י שמות" )אוסיף עוד ראות פניך לא"

 משה אל, באופן חריג ,התגלתההשכינה ש, רבינו בחייאומר , "עוד נגע אחד אביא על פרעה"משה מה שאמר לפי 
צא כדי שלא יו "לא אוסיף עוד ראות פניך"פרעה למשה אמר ש מפני הזושם בא אליו הדבור והיה של פרעה בהיכלו 

לוקים -האכביכול ש "יםקל-קפץ עליו הא"ל "זחמה שאמרו  הזו, אליו השכינה באותו מקום עצמו התגלהתבדאי 
מכאן  .בדאימשה כדי שלא ימצא ו "לא אוסיף עוד ראות פניך"שאמר משום נכנס בפלטרין של פרעה בשביל משה 

כצאתי את העיר אפרוש "שנאמר בלבד שעה ה אותהבה אלא בביתו של פרע שהמם עה "בשלא דבר הקלמד  אתה
 ."אחדעוד נגע "ה ודבר עם משה שנאמר "ו קפץ הקביועכש( 'שמות ט)" 'אל ה כפיאת 

 

 (טז' יגשמות " )ממצרים 'ה הוציאנו יד בחזק כי בין עיניך ולטוטפות"
החלו הדעות ואומר שמאז החל האדם לעבוד עבודה זרה  מצות רבותמי כלל בטעמאריך כאן ומביא יסוד ו ן"הרמב

כולתו של מכחישים בייש ה, בראו' הומכחישים ש העולם קדמוןש ואומרים בעיקרכופרים היש  .להשתבש באמונה
ה יודע "יש שמודים שהקבו, (יא 'תהלים עג) "בעליוןל ויש דעה -איכה ידע א" יםמרוואל וה לדעת ולהבין הכ"הקב

או מסוימת דה יים בעקל-האברצות אלא ש. "את הארץ' עזב ה"אומרים ול ושהוא משגיח על הכמכחישים ל אך והכ
ואז , עולם וטבעוהמנהגו של את שמשנה מופת אות או ם שה עמועהוא מראה זאת על ידי זה שהוא יחיד אדם ב

ומשגיח ל והכיודע ש, אותו מחדשה קלו-שיש לעולם אלכולם ה ארכי המופת הנפלא מ, וללהדעות המתבטלות כל 
האדם מדבר עם ים קל-האש, תת הנבואהיאמת גם תבררמההוא נגזר תחלה מפי נביא  המופתוכאשר . לועל הכ

 . להוהתורה כמת תקיימבזה ו, הנביאים גלה סודו אל עבדיומו
. לוקית-הא השגחהלהורות על הכדי , (יח 'ח שמות) "בקרב הארץ' למען תדע כי אני ה"מופתים על המר הכתוב וא לכן
  ,מאיןיש בראם והם שלו ש, החידושהבריאה ולהורות על , (כט 'ט מותש) "הארץ' למען תדע כי לה" מרווא
מי אין ו לוכעל השהוא שליט , הרבה ויכולתלהורות על . (יד 'ט מותש) "כמוני בכל הארץ אין כיבעבור תדע " מרווא
האותות והמופתים הגדולים עדים  ,אם כן. מסתפקיםהיו המצריים מכחישים או הדברים הללו כי בכל , מעכב בידוש

  .להונאמנים באמונת הבורא ובתורה כ
 כרון יתמיד זוה אותנו שנעשה יצלכן הוא , שה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופרועה לא "הקבכיון שו

 ין יוהחמיר מאד בענ. ובניהם לדור אחרון, ובניהם לבניהם, אל בנינו יםהדבראת ונעתיק , עינינוואות לאשר ראו 
  ינוראכל מה שאת שנכתוב דרש ו, עזיבת הפסחאו על אכילת חמץ על שחייב כרת שרואים הזה כמו 

 ושנזכיר זה בפינו, על פתחי הבתים במזוזותגם  תאז ולכתוב, בתפילין העינייםבין ו ידהעל  ופתיםבאותות ובמ
 כה וושנעשה ס (ג 'דברים טז)" למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך" שכתוב כמו , קר ובערבובב

 הדורות  לנו בכלהיה תכדי של ווהכ. "זכר ליציאת מצרים"שהן מצות רבות  הזכל כיוצא ב וכן, בכל שנה
 הקונה מזוזה אדם כי . יםקל-אמונת האאת להכחיש  יםפה לכופר פתחוןולא יהיה , מופתים שלא ישתכחולעדות 

 וגם , הבורא והשגחתו ובידיעתדוש העולם יודה בחמצהיר בזה שהוא מ ביתו ה בפתחאות בעובזוז אחד וק
 . עבדות לחירותמ וציאנושהחסד הבורא על ה אהודהמלבד וזאת , נות התורהיאמין בכל פמאה שהוא מרו, בנבואה
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   (א 'י שמות) "בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אתתי אלה בקרבו"
ומיד אחר בני ישראל  תאגובתו של פרעה שמצד אחד הוא מסכים להוציא לאור ת, במבוכה רבההיה משה אין ספק ש

' ה ,חטאתי הפעם"בפעם הזאת שאמר פרעה כפי שהיה מעולם לא נכנע ש, חוד כעתיבי. ניחם מתשובתוכך הוא 
בפעם ו. חזר לסורובכל זאת הוא ו, (כז 'טשמות )" ואשלחה אתכם ולא תוסיפון לעמוד ,ואני ועמי הרשעים ,הצדיק
מסביר . עבדיוגם לב ולבו גם ועתה הוכבד , לבואת מכביד  לבדפרעה בכי עד כה היה . הוכפלה הרעההזאת 

פרעה אם . 'ה מאתשהדבר היה או  ,מעצמו לבואת הכביד  שפרעהאו , בלבוהקדוש שבודאי אמר משה " אלשיך"ה
עוד יוסיף  "רוצה אני"מר אישכדי ו אות שיוסיפו להכותות למרש, לי ללכת אליו שובלמה , מעצמוהכביד את לבו 

, איש עד שיחטא לבאת השופט כל הארץ יחזיק ", ורבאמ, הלא יתחמץ לבב אנוש, 'האת מ יצא הדברם וא. סרה
והתודה ' האת ד ביכפרעה ש ,עתהבל א, פרעה בתשובה החרשנולא שב כן כל עוד וא ?"על חטאתו אותו ויעניש

ידו במקום שיפשוט את ו, ואות חטיאהלבו ואת הכביד אחרי ש ואות ירשיעלוקים -שהאהיתכן , "חטאתי"אמר ו
תמנע מהלוך אליו בחשבך ואל  "בא אל פרעה", ה"קבמר לו הוכן אל? עוד וה אותכומב שהוא , שביםאת הלקבל 

 הזל תתמה על או. "את לב עבדיו"גם ו, "אני הכבדתי את לבוכי "אלא , כי לא כן הוא. עז הוא ולא ישוב עודש
רק שהוא אינו שם לב על המכות הוא אינו  אלו. א שב מלבוהאמת היא שהוא לכי , אחרי שובוגם שהכבדתי את לבו 

השפה ולחוץ ולא היתה תשובה רק מזה היה , המכות אשר הוכה והתודה בהןו, אותותי אלה אשר לפניולגם מתייחס 
 . עברו בקרבויאותותי אלה שאת למפרע אשית  ,מעתה בלא. לא היו בקרבואותותי כי , אמתית

 

  (ב' שמות י) "ולמען תספר באזני בנך ובן בנך"
שהניסים והנפלאות שהיו במצרים היו בזכות המצות שיקיימו הדורות  "למען תספר"לשון את הפרש מ" פנים יפות"ה

י שלא היו פל עף א ,ה בימים ההם"אמר שהניסים והנפלאות שעשה הקבמה ש הזו, בסיפור יציאת מצריםבעתיד 
ה ובשכר מצושזכו אבותינו בעת ההיא ו מצות הסיפור שיקיימו בניהם לדורי דורותזכות בבל ויים לכך אישראל רא

בעת ניסים ' זכות מצות הסיפור שאני מספר עשה הב "לי' בעבור זה עשה ה"מנאמר וכמו ש, להם נפלאות העשיזאת 
כיון , "ילו היה שם לא היה נגאלשא ,לי ולא לו", לואומר ביציאת מצרים הרשע שאינו מספר ן כאשר כול, ההיא

, "כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח"בהגדה אמר מה ש הזו, הסיפורעל שכר היתה כהגאולה ש
כיון שבשביל זה היו הניסים והנפלאות , למרבה לספרשבח הוא ה ומספר נפלאותיו "קבשהסיפור שהוא משבח ל

  .ח גדול מזהוכיון שהוא היה הגורם לדבר אין לך שב
 

 (ה' יאשמות " )כל בכור ומת"

מה ומבאר זאת על פי  ,"בכורוהרגתי כל "מר וולא א" כל בכור ומת"הקדוש מדייק שהכתוב אומר  "אור החיים"ה
 "ונעשה גל של עצמותנתן בו עיניו " גם אמרו, [נתן בו עיניו והרגו] (.יבמות מה)" יהב ביה עיניה וקטליה"ל "זחשאמרו 

יתכן שהצדיק יראה ויצא כי איך , ירחקם השכלאינם הגיוניים ו אלודברים נראה שבהשקפה ראשונה אשר , (.ברכות נח)
לרע עין המזיק " דושקר הזוהבמציין י "רשבגם , (ט משלי כב)" טוב עין הוא יבורך"ב והלא כתרע דבר זה המבט המ

שהרי , "ראה בו בעיניו"כ "יהיב עיניה"ולפרש ל "ניתן לדקדק בדברי חזשנייה השקפה ך בא, "בעינו כי הוא חלק רע
הוא מצד ק הרע חלהכי , הטובבחינת משהוא אותו המעמיד כלשהו דבר  ,בהכרח ,יש לו ,בעולםקיים רע שדבר כל ל
 שהוחלק כל בויהיה כן חייב של, ואיך יחיה ויהיה במציאות ואין צריך לומר שיתנועע וילך כבעלי חיים "מיתה"ה

 שטןלה "לעתיד לבא יביא הקב"ל "זח מאמראת להבין ניתן ובזה  ,טובהחלק הוזה , "חיים"מבחינה הנקראת 
, שחיטה למלאךשייך כי לא , הגיונית אין להם משמעותשלכאורה לדבר זה  (.סוכה נב) "וישחטנו במעמד הצדיקים

, זו היא שחיטתוממנו חלק הטוב הובהסרת , ואות המחייההטוב חלק את המלאך יסיר מה "הכוונה היא שהקבאלא 
 . תו זו היא מיתתוהחלק הטוב המחייה אור ממנו סוכיון שי" ומת"אלא " והרגתי"ר מאלא נ, כך גם בפסוק שלפנינו

 

  (מב' שמות יב" )'ליל שמורים לה"

 (מדרש" )מכאן שאותה הלילה הוי נהיר להון כמו בתקופת תמוז"
ובא מהעל פי  "חנוכת התורה"רבי העשיל בפרש מ? שהלילה ההוא זרח כמו בתקופת תמוז קראמז בורמכן ותמוה הי

לילה באשר לו "יםקל-א"יום הב אצל וכתדוע מ" ים לאור יום ולחושך קרא לילהקל-ויקרא א"במדרש על הפסוק 
  וגבילב ולכן לא כתדינים זמן של לילה הוא רע ושומתרץ המדרש ? יםקל-לא אל "ולחושך קרא לילה"ב וכת

 "'להליל שמורים "ב וכתשנינו פשלהמדרש את ן יבניתן להובזה . שמו על הרעהאת ה משתף "אין הקבכי  "יםקל-א"
ב וכתכך שום ביום מכמו  ור אה הלילה הי ואותשבהמדרש מתרץ לכן ? אצל לילהשמו את ה "הקבף תישכיצד וקשה 

את תף של םלילה יכוליה ובאותש "'הוא לה"הלילה  ודהיינו אות "ליל שמורים"ובזה מדויק הפסוק . 'הו שם גביל
 . ה"שמו של הקב
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