
 
 

 

 'גי שנה                     

 
 

 
ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  א וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (ז' שמות א) "ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד ותמלא הארץ אתם"

כי . דת פורענותיממ הטובהדת ימרובה מה ש"הקדוש שמהפסוק אנו לומדים את הנהגתו של הקב" אלשיך"אומר ה
בראשית ) "ועינו אותםועבדום כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ידוע תדע "לאברהם כבר  ההשעבוד נאמרגזרת הלא 
 כי לגוי גדול אשימך... מרדה מצרימהאל תירא "אחר כך זמן ליעקב הרבה  הבוי הזרע נאמריראילו הבטחת ו, (טו יג

. יותר המוקדם, לשעבוד, ת יותרמאוחרה היותלמרות , ההטובאת הקדים  ה"אילו בפועל הקבו, (ג 'מובראשית )" שם
שהוא " ויקם מלך חדש"נאמר ואחר כך , ליעקבהמובטח " ישרצו וירבו ויעצמוובני ישראל פרו ו"מה שנאמר  וזה

אמר , מזל שלההאו , האוכלוסיןשגרם לריבוי הארץ זה טבע אולי היה , נאמרוכדי שלא . השעבוד הנאמר לאברהם
עד , מצריםאנשי ולא בבלבד בבני ישראל הריבוי היה כלומר , "ישרצו וירבו ויעצמוו ובני ישראל פרו"הכתוב 

 . בטלים ברובהיו המצריים ש, "תמלא הארץ אותםו"ש
 

 (כ 'שמות א" )למילדות להים-א וייטב"
 (י"רש) "מהו הטובה ויעש להם בתים"
לבין הפסוק " לוהים-וייטב א"בין מפסיק שיש פסוק י כיון ש"חולקים על פירוש רש" דעת זקנים מבעלי התוספות"ב
להים -וייטב א", כלומר הכתוב אומר. למילדות כתובה בפסוק עצמושההטבה לכן נראה , "ויעש להם בתים"

 תואינן צריכו "כי חיות הנה"המילדות לפרעה כאשר אמרו לפי ש ".וירב העם ויעצמו"? היא ההטבהמה ו ,"למילדות
 ,ת דוברותהמילדוהאמין שאמת  "ויעצמו מאדרבו "העם שכשראה אך , תשקרולטעון שהן מפרעה  היהיכול  ,אותנו

 . ל כךעם רב כלילד אינן מספיקות  שתיםאחת או  "חיה"שכי ברור 
 

 (כב 'שמות א" )הבת תחיון הילוד היאורה תשליכוהו וכל הבן כל"
, מכברשנולדו  הזכרים ולא כעת הנולדכלומר כל הבן " כל הבן הילוד", "העמק דבר"ין ב'ב מוולוז"הנצימבאר 

נה כווהו. אותן להחיות תשתדלו, "תחיון" ,מהיום הנולדות בין נולדו שכבר בין, "הבת וכל", "היאורה תשליכוהו"
 להיטיבהתכוון  ובזה למצרים, כורחן בעל, הן תישאנה ,לזכריםביחס  מאד הבנות שירבו שאחרשל פרעה בזה היתה 

 , אם כך, ישראל עםב בויילר גרםמה ש שזה סברהוא  "הנה חיותכי " ישראלות שעל נ המילדותאמרו ש אחר ,לארצו
 ."ויעצמו ירבו"גם הם  יםלמצרינה ינשאהן ת כאשר

 

 (יא' שמות ב" )עברי מאחיו איש"

 הביט בו לנו שמשה רמוז ל, "מאחיו"שהאיש העברי היה דקדק לומר הקדוש שהכתוב מ" אור החיים"אומר ה
 ד ומניתן לל, רשעיםבמצרים היו גם צדיקים וגם היו ישראל כשכי , בישראלהיו היה מהצדיקים שוראה שהאיש 

 אחד שרק ( יח' שמות יג" )בני ישראל ממצריםשים עלו ווחמ"פסוק במדרש על ה ל"זחשאמרו  מהזאת מ
 אמר וגם מה ש. רשעים היוכיון ש החושךמכת והשאר מתו בימי ממצרים עלו מבני ישראל  מחמשה חלקים
 , היו רשעיםזה משום ששני האנשים " יומאח"לא אמר ו (יג' שמות ב" )אנשים עברים נציםשני "הכתוב בהמשך 

 . ואבירם דתןהם  ל היו"ולפי חז
 

 

 732 מס  עלון ד"בס

 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון מ
 ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג          ל"ז צחק בנימין בר שוריןי  ל "ז יצחק בן חמו בר אסתר

 ז"ניסן תשס' ע יא"נלב       ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב  ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב

 ה"תנצב
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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

 ף"תמוז תש' ע יז"ל נלב"יה ז'אריק שלום בר גורג

 ה"תנצב
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  (א' שמות א" )הבאים מצרימהואלה שמות בני ישראל "
דהיינו על ידי הגדרים , על ידי המיצרבאו  ,ם"ר י"מיצמלשון מצרימה  "נועם אלימלך"רבי אלימלך מליזנסק במפרש 

 . שגדרו לעצמם ומוחזקים בהם בכשרות ועולים במדרגתם אל הים העליון וגורמים השפעות טובות לעולם
 

  ( ב' שמות ב" )שלשה ירחים ותצפנהו"

הרי שאמו של משה  "בשבעה באדר נולד משה"ל ש"עורך את חשבון הימים ואומר שלפי מה שאמרו חז" החזקוני"
ימים בחודש וששה  ,איירכל חודש  ,ניסןכל חודש  ,אדראת יתרת עשרים ושלושה ימים שבחודש תו ה אוהצפינ
יום זה הוא ו ,בסוף על שפת היאורשמה אותו אימו ואז . המוזכרים בפסוק "שלשה ירחים"נשלמו הביום זה  ,בסיון

  .משה על נההגוזכות היום הזה היא ש, בהר סיני לקבל את התורהמשה עתיד בו היום ש
 

  (כג' שמות ב" )בני ישראל וימת מלך מצרים ויאנחו"

רבי אלא שמבאר . אכזרי ממנויותר שפחדו שיבא מלך כוונת הכתוב היא לומר שבני ישראל נאנחו משום , לכאורה
שסדר הדברים הוא הפוך ומה שגרם לכך שמלך מצרים האכזרי מת היה אנחתם וצעקתם  "צרור המור"אברהם סבע ב
לצעוק  ואלהתפלל  םלא היו יכוליהם שהכתוב אמר וכדי שנבין את גודל צערם שחל בני ישראל . של בני ישראל

את נושאים  אלא שברוב צערם היו. מכאב לבם לומר אוי ואבוי "ויצעקו" ,משברון מתנים ,"ויאנחו"אלא . בפיהם
לפי הזוהר הוא  "שועה"רוש המילה כי פי. "להים מן העבודה-ותעל שועתם אל הא"שנאמר וזהו . עיניהם לשמים

ואם לא יהיה בי  ,כשאתפלל לפניך ,"'שמעה תפלתי ה: "דוד בתהליםולכן אמר . "ושוע אל ההר"נשיאת עינים כמו 
אל דמעתי אל ". אם לא יהיה בי כח לישא עיני אל ההריםו. כשאני נושא עיני לשמים "ושועתי האזינה"כח להתפלל 

. עשה בשביל זכות אברהם שאמר גר ותושב אנכי. ואם לא אוכל להוריד דמעות. אחר שהיא באה מעצמה "תחרש
 . "כי גר אנכי עמך תושב ככל אבותי"וזהו 

 

   (ח' שמות ג)" ודבש חלב זבת אל ארץ ורחבה טובה אל ארץ ...ולהעלתו מצרים מידלהצילו  וארד"

קשים  םיסוריימיוסר בהלוא בני ישראל , "ודבש חלב זבת ארץ"ארץ שהיא להאריך בשבח ההמקום כאן מה לא ברור 
אל ארץ שיצאו על מנת  ואפילו ,גאולהה של הרושהיה שהכתוב היה משמח אותם בבדי אכזרים וביד אדונים 

. שכל השבחים המובאים בפסוק כוונתם היא לשבח את התורה רבינו בחיימבאר . מקום שומם צחיח וחם, תלאובות
כי "שנאמר  "תורה"זו " טובה"כאשר , "רחבה"ושל  "טובה"ארץ של הכוונה היא ל" ארץ טובה ורחבה"מה שנאמר 

. (תהלים קיט)" רחבה מצותך מאד"שנאמר " מצוה"זו " רחבה"ו, (משלי ד)" נתתי לכם תורתי אל תעזובולקח טוב 
זכיר מואחר כך , (דהשירים שיר )" תחת לשונךדבש וחלב "שנאמר מרמז על מה  "ארץ זבת חלב ודבש"ומה שנאמר 
ון מקום הכנעניים כיאת כלומר אתם תירשו , "אל מקום הכנעני", קר התורה הזאתיששם ע ,הארץ ממשהכתוב את 

 . ם לדור במקום משכנות התורהיאינם ראוי שהם
 

 (כב' שמות ג" )את מצרים ונצלתם"
תהיו חייבים כלומר ש, השאלהשל דרך בהכל מהם את אף על פי שתקבלו שהכתוב אומר ש" ספורנו"מבאר ה
, אחריכם להלחם בכם ולשלול את שללכם ורדפמשום שהם , דיןעל פי את הכל תקנו אחר כך הרי ש, להם להחזיר

 . כמנהג בכל מלחמה, כל שלל הרודפים לנרדפים "דהימדה כנגד ימ"בדין גיע ה, מתו באותה המלחמההם כאשר ו
  

 (יג' שמות ד" )תשלח ביד"
לארץ ולהיות  םשאין סופי להכניס, ביד אחר שתרצה לשלוח ,דבר אחר. והוא אהרן, ביד מי שאתה רגיל לשלוח"

  (י"רש" )יש לך שלוחים הרבה, לעתיד גואלם
כל אדם אחר שתשלח , לומרכ, "תשלחנא ביד כל אשר  שלח"אומר בפשטות שכוונת משה בדבריו היא  ן"הרמב

מה שמשה מסרב לשליחותו של . "אין אדם בעולם שלא יהיה הגון יותר ממני לשליחות"ו, יהיה ראוי יותר ממני
עצמו מתפאר בפני פרעה צא את ולא ממשה  .מכל האדם אשר על פני האדמהה הוא משום ענוותנותו הגדולה "הקב

 . להוציאם ממצרים ולהיות עליהם מלך, קל וחומר לומר זאת לבני ישראל, ה"ליחותו של הקבואומר לו שהוא בא בש
 

 (יז' שמות ד" )את האתת תעשה בו אשר ואת המטה הזה תקח בידך"
בזכותם ששבטים הו אמהותה ,אבותהשען על זכות ילהמשה רמז לשהפסוק מ "ת הרגלחשמ"א ב"רבינו החידאומר 

אשר  ,"ואת המטה הזה"כוונת הכתוב וזו , ראויים מצד עצמםישראל אינם בני שלמרות האותות את יעשה  ה"קבה
 חובכ "אשר תעשה בו את האותות", המפורש שםהשבטים וה, אמהותה, אבותשמות החקוקים בו ל היו "לפי חז

 . האמהות והשבטיםאבות הבזכות המפורש והשם 
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