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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

 

 
 (א' שמות י" )אל משה בא אל פרעה' ה ויאמר"

טרקלין השיכנס אל  משהלומר לכתוב הן וכומת "פרעה אל בא"אמר נבכל מקום שהקדוש מסביר ש" אור החיים"ה
 .אף על פי כן ייכנס אצלו מבלי שאלת רשות םשומרי ,כמשפט המלכים ,לו שהיוהגם  .לא שאלת רשותפרעה ל של

א ראיה ביומ, נכנס באין מונעמשה כלבים היה האריות וההיו לפרעה ושמזוינים ה שומריםלמרות ה, וכן היה עושה
כי למה הוצרך פרעה להתרות במשה והיה לו , (כח 'ישמות ) "אל תוסף ראות פני... השמר לך" למשהממה שאמר פרעה 

אלא ודאי כי , ה שלא יניחוהו ליכנסולהם יצו, כי כן מנהג המלכים להעמיד שומרי המלך, הביתלצוות לעבדיו שומרי 
כנס ועלה אליו יה ופירושש "פרעה אל בא"צריך לומר לו ' לזה היה ה, נס עצום וזה, לא עמדו כנגדו ואפילו אריות
כי שם אין , "לך אל פרעה" משהאומר לה "הקבהמימה היה  יוצאובזמן שהיה פרעה  .ולא תשים לבך למונע בעולם

 . לומר אליו עלה אליוצטרך שי ,שומרים לירא מהם
 

 (יג' שמות י" )ורוח הקדים נשא את הארבה היה הבקר"

שכתוב וזה מה  .את הפורענות הלקיורוח מערבית ס, הארבה ,הפורענותאת רוח מזרחית הביאה ש רבינו בחייאומר 
הוא משום  "הבקר היה"הכתוב ומה שאמר ". רוח ים חזק מאד וישא את הארבה ויתקעהו ימה סוף' הויהפך "
משה גם ו, ('תהלים קא)" לבקרים אצמית כל רשעי ארץ" כתובבאמר מו שנכ, קרובבהיא הרשעים של פורענות הש

קר ובבהיא ישועת הצדיקים מצאנו ש, לעומת זה .('במדבר טז)" את אשר לו' בקר ויודע ה"קרח של הזכיר בפורענות 
ישעיה )" צרה בעתהיה זרועם לבקרים אף ישועתנו "בנביא  בווכת (שמות לד) "והיה נכון לבקר"שנאמר למשה כמו 

 ('איכה ג)" חדשים לבקרים רבה אמונתך"ב ווכת, (ולג
 

  (יז' שמות י" )ויסר מעלי רק את המות הזה"

מלחו ל במדרש שהמצרים "הקדוש על פי מה שאמרו חז" אלשיך"מבאר ה? "רק"מה בא פרעה למעט כאשר אמר 
, "רק את המות הזה"ה יסיר מעליו "ה שמבקש כאן פרעה ממשה זה להתפלל שהקבומ. מהםמהארבה כדי לאכול 

. אותו לא בקש פרעה להסיר, דהיינו רק את הארבה שמציק לו ומצר לו אבל את הארבה שנמצא בצנצנות ואינו מזיק
דהיינו , "חיים"אך לא את ה ,דהיינו הארבה החי, "מות"רק את השיסיר , כלומר, באה למעט" רק"מה שהמילה וזה 

 לא נשאר ארבה אחד", אלא הסיר את כל הארבה, לא עשה כןה "אלא שהקב. ומיועדים למאכל שהם מלוחיםהארבה 
ה להראות לפרעה שסילוק הארבה "ובזה רצה הקב. שאפילו המלוחים הלכובמדרש ל "זחואמרו , "בכל גבול מצרים

כי , "ויתקעהו ימה סוף"מה שנאמר . א, שני דבריםאת על ידי זרואים ו. פרטית בהשגחהלא היה באופן טבעי אלא 
 . לא נשארוהמלוחים גם ל ש"זחשאמרו " לא נשאר ארבה אחד"מה שנאמר . ב. ביםאותם  עואין דרך הרוח לתק

 

 (מב' שמות יב" )להוציאם מארץ מצרים' שמורים הוא לה ליל"

שגזר עליהם  אזבר מוכ, זהם היוהישראל את שמר לה "ליל שימורים הוא שהקב"שמשמעות הביטוי  ן"הרמבמבאר 
(. כב 'ישעיה ס) "בעתה אחישנה"מו שנאמר כ, מיד הקץהגיע שיוציאם בלילה הזה בה לעצמו "קבע הקבהגלות את 

וציאם מארץ הזה שבו הוא יוכל להשומר ומצפה ללילה ה היה "קבשה" 'שמורים הוא לה ליל"הסבר נוסף לביטוי 
 . מצריםוציאם מכך שייהיו ראויים לבה צפה לעת שמהיה ה "הקבכלומר , מצרים
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  (ו' שמות י" )פרעה מעם ויפן ויצא"
נתן להם זמן . תשובה אלא יצא מידללא המתין משה להורות ששהפסוק בא  "צרור המור"רבי אברהם סבע במבאר 

לנו "הזה העם משה האיש או , "ויאמרו עבדי פרעה אליו עד מתי יהיה זה לנו"ב שכתוו מכלהתייעץ ביניהם 
 .כלומר טרם שתשלחם תדע ותראה כי אבדה מצרים. "ם תדערהט". ולא את העם "שלח את האנשים". "למוקש

  

 (יא' שמות י" )פכם ראו כי רעה נגד פניכםטואת  יהי כן ה׳ עמכם כאשר אשלח אתכם"

ל "זו חלאשמה שעל פי לדבריו אלו של פרעה חביב  ןב מהר״םש הויראת פ "רוח חיים"בא מביא "רבינו החיד
נשים  ,אנשים באים ללמוד םא" ,(יב 'לא דברים) "הקהל את העם האנשים והנשים והטף"על הפסוק ( חגיגה)רא מגב

ה הגמרא אריכמלמה  ,שאלו המפרשיםו. "ליתן שכר למביאיהם" :ותשובתם היא? "למה באים טף ,באות לשמוע
ת הגמרא נוכושופירשו . לא כל ההקדמהל ?"טף למה באים" :ותרישתשאל יש..." ללמוד אם אנשים באים"רים דבב

יתנו שמהם  מונע אוהטף שהאת  לא יביאואז היה רצוי ש, "נשים באות לשמועהו אנשים באים ללמודהאם "שלומר 
ליתן שכר "הוא ץ ותירהו .ולא יצאו ידי חובתם ןולא יוכלו לכועד שדעתם את  ויבלבלו, ללימוד לבםאת 

 בםילהם את נותנים את כל זב ,מהם ללמוד מונעמה שיש להם שלמרות ש ,שכרםאת להרבות  ,כלומר, "למביאיהם
. ללמוד ולשמועמ םאות יעכבונותנים לתינוקות שולא  כאפרכסת םאזנים את שועו, ומכוונים בטורח ללמוד ולשמוע

שתשרה  אתם לבדכםר שאכ ,"יהי כן ה׳ עמכם"אמר ר שכא של פרעהכוונתו זוהי , חביב ןב מהר״םהאומר , בעצם
הטף שמשום , "ואת טפכם כאשר אשלח אתכם"זה דומה יהיה  אלו, ומשפטים קיםושכינה ללמד אתכם חהעליכם 

כי רעה "תחבולה  וזלא פני שכינה אאת לקבל באמת אין אתם רוצים  ,אלא שכנראה, אתכם מהלימוד ומטריד מונע
 . שכינההפני את קבל רוצים ל אם האמת אתכם שאתם "לא כן לכו נא הגברים" .הליכה בלי תורה ,"נגד פניכם

 

 (טו 'ישמות " )הברד הותיר אשר"
מה ההבדל בין . (יב 'י שמות) "הברד השאיר אשר" בוכתכמה פסוקים לפני כן ו" אשר הותיר הברד"כאן כתוב 

 ולא ממילאתו שנותר משמעו "נותר"שההבדל הוא ש "העמק דבר"ב ין'ב מוואלוז"הנצימבאר ? "הותיר"ל" השאיר"
 שהרי ,והגנות היערצי בעכאן שמדובר , לכן. שאירמהת נובכותו שהושאר משמעו "השאיר" אבל. המותיר ונתובכ

, כוסמתבו טהיבחכאשר מדובר  אבל ממילאהם נותרו ש "הותיר" בוכתלכן  הברד יל ידע נשברו כבר השדה עצי
, בהשגחה פלאותנ להם שנעשו אלא ,העז הברד יל ידע יקצץהל הטבע יפל ע ראויות היו ,תאפילו שהיופי  על אףש

 . בכוונה, "הברד השאיר אשר" בוכתכך  משום
 

 (ב 'יבשמות " )לכם הזה החודש"
. ית דין את החודשדוש ביהכל תלוי בקש "כזה ראה וקדש"ל "אמרו חזמה ש" מבעלי התוספות דעת זקנים"מובא ב

בימה והוציאו ספרים  העמידו'ה אומר למלאכי השרת "הקב ,אש השנהלר םכשישראל מגיעי אושעיאבי רכמו שאמר 
עד  אש השנהראת ודחו את החודש ברו ימטה וע של יןדית ב םבין כך ובין כך נמלכי .'כי למחר אני בא ודן עולמי

 ,ולםעונו של ביר'ה ואומרים לפניו "מלאכי השרת לפני הקב םבאי ,ה דן את עולמו"למחר אין הקב ,אחריויום שלה
והדבר  ,את הדין עד למחר םהרי בני דוחי'אומר להם  ?עולמי ונשמוט הדין באפס אתדן לא כך אמרת לנו למחר אני 

כי מי גוי גדול "אמר משה  הזל וע ,נעשה עמהם םוכל מה שהם עושי ,קביעותםלילך אחר  םשאתם צריכי ,מסור בידם
 .קריאת החדשים והמועדות שלנו אליו מרכלו אליוקריאתנו  כלב שכוונתו  "בכל קראנו אליו ...אשר לו

 

 (לו 'יבשמות ) "עיני מצריםבנתן את חן העם הזה ' הו"

" משך חכמה"האר מב? (ג' שמות יא" )את חן העם' הויתן "הלוא כבר נאמר " נתן את חן העם' הו"דוע נאמר שוב מ
ם מצריה עלש ,נדרוסאלכספני דין לב ,שגביהה בן פסיסא השיב למצרים (.צאסנהדרין )בגמרא אמרו שה מעל פי 
. בדין את המצרים נצחבזה הוא ו, ארוכהכל כך מישראל תקופה  בואיעבודה של ששים רעל השכר  ישראלללשלם 

' וה"כאן הכתוב אמר מה שלכן . בית דינולוה "לקבא נה היווכה "'הו"כל מקום שנאמר נאמר שבירושלמי תלמוד וב
 . שכר עבודההיה ישראל ממצרים בני ששאלו  דבריםהזה שלם הסכיה "ן של הקבדיהשגם בית בא להורות לנו " נתן

 

 (לט' יבשמות ) "לא חמץ כי"

עד  ,שהיא בארץ מצרים ,ם מרעמססתעימפני קוצר הזמן שהיה משעת נס, ץיחמלא השהבצק " ספורנו"מבאר ה
שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד  "ו שאנו אומרים בהגדה מכ, מצרים חוץ לגבולמשהיא , לסכותשהגיעו 

 נגלו עליהם עמוד ,חוץ לגבול מצריםמשהוא  ,סכותלבני ישראל  כבר בהגיעכי , "שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים
 ".הולך לפניהם' ה"נאמר ו, הענן והאש
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