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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

 

 
 (י' שמות י" )כי רעה נגד פניכם ראו"

כוכב אחד יש ששמו רעה ואמר להם פרעה רואה אני באצטגנינות שלי כוכב אחד עולה , ראו כי רעה נגד פניכם"
  (י"רש" )במדבר והוא סימן דם והריגה לקראתכם

 קרא ,גדולאצטגנין בעצמו שהיה  ,ופרעה הרשע ."מאדים"כוכב הוא ההכוכב שעליו מדבר פרעה  רבינו בחיילפי 
 .הפצעים והמכות ,ממוןיהש, החרב, מורה על הדםשהוא כוכב ו לןוכלפי שהוא סבת הרעות  "רעה"לכוכב הזה 

ב וכתשכן את לבו  הקשההוא בכך ששחטא כיון נענש פרעה  ,מדה כנגד מדה ,פרעה לשכוכב זה גרם לנפילתו ו
הוא  ,בכחו הגדול ,ואכוכב הההדהיינו ש "כםנגד פני"מר ואמוסיף פרעה ו. ('משלי כח)" ומקשה לבו יפול ברעה"

עגל חטא כנגד מה שחטאו ישראל בכוונה היתה וה .במדבר וד להזיק לכם בדרך הזיועת אליכםמביט  ,לנגדכם
כלומר אם אתה , "הוציאם 'ברעה'למה יאמרו מצרים לאמר " בתפלתוזכיר שמשה מ הו הסיבז .תחייבו מזה הריגההו

 "רעה"מצרים כי היה זה בכח אותו כוכב ששמו ה ויאמרויתחלל שמך הגדול  מכלה אותם עתה במדבר בחטאם
ח וויאמרו שגם הם היו בכ ,ראוהאותות והמופתים אשר את כל יכחישו למפרע בזה ו ,מתו במדבר ןשהוציאם בו ולכ

הדם לדם את הפך ה "והקב, "על הרעה' וינחם ה"נאמר מיד . ו"ח אלא לכוכבים והמזלות' לההמזלות ואין הממשלה 
שהיו ( 'יהושע ה)" היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם"שכתוב לפני הכניסה לארץ  אותםמל יהושע ש ,מילהה

 . אומרים לכם דם אנו רואים עליכם במדבר
 

   (יב' שמות י" )זהב וכלי כלי כסף רעותה מאת ואשה רעהו מאת איש וישאלו"
של ין יבענ "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול"הבטחה לאברהם ה לקיים את ה"מדוע בוחר הקב, על השאלה המפורסמת

 אחרימצריים להוטים לרדוף הכדי שיהיו שסיבת השאלה היא " חזקוני"מתרץ ה? "מתנה"של ן יולא בעני "שאלה"
מתנה גמורה של לשון ב "וישאלו"ומביא גם שיש מי שמפרש את המילה . בני ישראל וכך לגרום למפלתם הסופית

 (ח' תהלים ב" )ממני ואתנהשאל "שכתוב כמו 
 

 (ח 'יגשמות ) "צאתי ממצריםבלי  'העשה לאמר בעבור זה  אום ההויבך בנדת לגהו"

כל כשירה נאה דבויים די עדבעחמד בתו לעלם את שהשיא  דםלאאת הפסוק על פי משל " משך חכמה"מפרש ה
זמן השמחה אינו , אמר לה בעלהאז . בעלהבית בה מצאה מנוחה בתעל כך ש ,אם הבת ,ושמחה אשתו. מחסורו עליו

אשר כ ?נאמןואוהב בעל עמלי היה לתועלת ובתי מצאה שכל מתי אראה , כאשר כל צרכיהם נתון ומוכן להם, כעת
אמנם . זו גם כוונת הכתוב כאן. אי היה עמלי עליודאז אבין כי כ, אג לפרנסתה ובנפשו יביא לחמהאראה את בעלה דו

 םה דבעו' מצות האת התכלית שישמרו ועיקר האין זה אך , מצהאכילת פסח ובמצוות אכילת הטוו י ישראל הצבנ
 ,כאשר יבואו לארץהעיקר והתכלית הוא . אוכלים מן ושותים מי באר, ענן דמסובבים בעמו, שאים על כנפי נשריםינ

הנסים ה לעשות את כל אי הידכשראה אז א, החגמצוות שמור את הם יקפידו ל ,עת הקצירשהוא , ש הזהדובחו
בכל זאת שאתה עמל וזורע וקוצר ו, "בעבור זה"ו הכוונה וז, והנפלאות אשר עשיתי בעת הוציאי אותך ממצרים

 . "לי בצאתי ממצרים' העשה "', המצות את שומר 
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 :לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם העלון מוקדש" נשמת אדם' נר ה"
 ו"אייר תשע' ע כג"ל בן סוליקה נלב"ג אליהו דרעי זצ"הרה
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  (טז' שמות י" )להיכם ולכם-א' הוימהר פרעה לקרא למשה ולאהרן ויאמר חטאתי ל"
קטן ההוא ש, אהרןפי להוא חטא כ. א :הקדוש פרעה מבין שהוא חטא בשלוש רמות של חטא" אלשיך"לפי ה

נתתיך אלהים ראה "אמר שנמו כלפרעה אלהים כשהיה  ,משהפי לכחטא . ב. היה לפה למשהאהרן רק , כולםמ
מבין שהוא צריך להיכנע לפני כל אחד  פרעה. 'המה שחטא כלפי הוא והחטא הגדול ביותר . ג (א 'ז שמות)" לפרעה

זה וידוי , "להיכם ולכם-א' חטאתי לה"ראשית הוא מודה על חטאו כלפי שלושתם ואומר . לפי מעלתו, מהשלושה
לכן הוא מוסיף , אין זה מספיקמשה כלפי אך . ולמשה' וידוי לההעם וי כלל אותו בווידשבמה ספיק לאהרן צריך לה

לכן , יותרלהתאמץ צריך ' הכלפי , ולבסוף. נוסף לוידוי הכוללב (יז' שמות י" )ועתה שא נא חטאתי"ואומר למשה 
 "רק את המות הזהיסר מעלי "אותו כדי שפייסו ו "להיכם-א' העתירו לה"הוא מבקש משניהם 

 

 (ה' שמות יא" )ורכל בכ ומת"
במכת ' ה ההבין מדוע הכעוד ליש  ?באמצעות מכת בכורותיצאו ממצרים ישראל כך שבני טעם למעניין להבין מה ה

הטעם ש, הקדוש" אור החיים"מתרץ ה? (כט 'יב שמות)" בכור השבי"דכתיב  יםמצרים שאינות אפילו בכורהבכורות 
כל מה בזוהר הקדוש של "זאמרו חוכבר , (כב 'ד שמות) "יבני בכור"לישראל  ה"קבנו שקרא האשמצמשום הוא 

וכל בחינה ובחינה שיש בקדושה יש , להים בבחינת הרע-גם זה לעומת זה עשה הא ,דת הטוביבמה "קבשברא ה
כנגד בחינת הבכורה שבקדושה היתה בחינת בכורה  כןול, והקליפה מתאמצת ומתחזקת לאחוז בה, בקליפה כנגדה

אם היא בין  ,בכורה שבקליפת מצריםשל כל שם ' עד אשר הרג ה, שלח תיה לבלאותותוקפת בה  אוחזתשבקליפה 
לא רק  ."עד בכור השבי ובכור השפחה וכל בכור בהמה", כאמורהאומות שהיו שם שאר של אם היא של מצרים בין 
שאר בכורה יא תכדי של, (יג 'במדבר ג)" לי כל בכור הקדשתי: "כתובישראל כ יבכורקידש את גם ה "זאת אלא הקב

ענף הרע ה נפל הבכורה מצד הקליפהוכיון שנעקר שם . מת בהמההאפילו בכור שה ו הסיבוז, קודשזו שמצד הזולת 
אחרי שיצאו היה  רדפו אחריהםהמצרים ש המו, ממצרים ותיכף יצאו בני ישראל, שהיה מחזיק בבכור הקדושה

 ".לא נותר בהם עד אחד"הוא שעלה בידם ש מהאך , םהכח לאחוז ב בהםחשבו שעדיין יש  משום שהמצרים
 

  (ב' שמות יב" )ראש חדשים םמצרים לאמר החודש הזה לכ ארץבויאמר ה׳ אל משה ואל אהרן "

תמש שאפשר לשני מלכים לה איואמרה שוקטרגה אלא שהירח , םשהשמש והירח נבראו שויבמדרש  ל"זחאמרו 
 ואינן חרפתן שומעין ,עולבין ואינן עלובין, נו רבנןת: "ל"חזואמרו . "לכי ומעטי עצמך"ה "הקבלה  אמר, בכתר אחד

מביא :(. חשבת פ" )בגבורתו השמש כצאת ואוהביו אומר הכתוב עליהן ,ביסורין ושמחין מאהבה עושין ,משיבין
להשתמש בכתר אפשר לשני מלכים  אי"אמרה מהירח ש השהשמש נעלב מהר״י פינטואת דברי  א"רבינו החיד

צא תו, משול ביוםשתמעלה לשמש דווקא  הקב״ה נתןאך . גרע השמששתתאיר תמיד ושכוונת הירח שהיא , "אחד
שמה , בסדר היום "אריה לב"ומובא ב. מעלה ויתרון ישיג האדם הנעלבכך תמיד . נעלבה הבגבורתו להיות השמש

שנתמעטה הלבנה על ידי  "החדש הזה"ראיה מדוגמה וקחו לכם ילומר שתנתו כוו, "הזה לכם החדש"שאמר הכתוב 
 . "בים שומעים חרפתם ואינם משיביםלעו מן הנעלבים ואינם"ו להיות דאגאתם תגם כך  .קטרוגה

 

 (ח' שמות יב" )על מרורים יאכלוהו ומצות"
אחר כך חוזר הכתוב ו, "את הבשר ומצות ואכלו", כלומר, שנאמר קודם למה כתנמש" ומצות"המילה  ן"הרמבלפי 

על  צוהשהכתוב מ ן"הרמבומדגיש , עם מרורים בשר הנזכריש לאכול את ה, כלומר ".יאכלוהו מרורים לע"צוה מו
, בשר עם מרוריםאת המר שיאכלו ורק א, אכילת המרוריםעל צוה מלא אך הכתוב , אכילת הבשר ואכילת המצות

בזמן שאין בשר כך ש, המרורים בשר עםאת הלאכול אלא המצוה היא  ,מרוריםמצוה לאכול שאין הכתוב מז ובכך רו
חובת מצות ידי יצא  מרוריםפסח ולא אכל את בשר אכל  ואם, הבשראת גם אינם מעכבים הם ו. במרוריםמצוה אין 

 . צוה בפני עצמהמכל אחת , כמו המצוה במצההיא כי המצוה בפסח , פסחה
 

 (כו' שמות יב" )לכם הזאת העבדה מה בניכם אליכם כי יאמרו והיה"
, ר הקרבנותששאלת הבן נובעת מכך שהוא רואה שזמן הקרבת קרבן הפסח שונה מזמן הקרבת שא הספורנומבאר 

שחר עד  שלתמיד קרבים בין הקרבת השאר הקרבנות , ולא ביום חול "ביום מקרא קדש"אר הקרבנות קרבים ש
חוץ מזה בקרבנות ציבור די , ואילו קרבן הפסח נשחט אחר התמיד של בין הערביים תמיד של בין הערביםלהקרבת ה

ואמרתם "על כל השאלות הללו התשובה היא . תבקרבן אחד לכל ישראל ואילו קרבן הפסח קרב לפי מספר הנפשו
עשות בחצי הלילה ינעשה בשביל הפסיחה שעתידה להכלומר הקרבן הזה ( כז' שמות יב" )'לה פסח הוא זבח

ין יבענ ,הנמשך אחר הלילה שלאחריוהזה זמן בבלילה הוצרך לעשותו  יםזבחמקריבים ומפני שאין , שלאחריו
 . נעשה לכל יחיד בפני עצמו ולא לציבור בכלל הנסבן משום שקרך כל אחד להקריב יוצר, הקרבנות

 

 

 "ברית יצחק"ו" חנוכת בית"ספרים ל": בית יצחק"ח "גמ( איטר, אשכנזי, ספרדי)י "מבחר תפילין רש": יד יצחק"ח "גמ
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