
  
  

  

 'ח שנה                          
 

  
ְזרַ֤  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ " ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ ה וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ׁשְ   )הּו ה' " (בראשית כו' יבים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
   (שמות י' יז)לקיכם" -א לה' והעתירו הפעם אך חטאתי נא שא "ועתה

שהרי דרך כבוד למשה, מחלק את דברי פרעה לשני חלקים. כשפרעה אומר "שא נא חטאתי" הוא פונה ב הרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהרמב"ן
אל ה'  והעתירווכשהוא אומר ". ג) 'יאשמות ( "וגדול מאד בארץ מצרים" א) 'זשמות ( "אלהים לפרעה"הוא משה 

למרות  דרך מוסרלמשה ולאהרן, והוא פונה כך בכל פעם לשניהם בלשניהם, בלשון רבים, הוא פונה , "יכםקל-א
או , ח) 'ח שמות( "למתי אעתיר לךמשה "אמר לו שי פ, כומבקש מהקב"ה מעתירש הזמשה הוא שיודע שפרעה 

ואכן נשאלת  כל הדברים בלשון יחיד. כט) 'ט מות(ש "את כפי אל ה' אפרושוכן ", כה)מות ח' (ש "והעתרתי אל ה'"
לא דבר שמשה  הרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהשאלה על משה מדוע לא דיבר, כמו פרעה, בלשון רבים כדרך של כבוד לאחיו? מתרץ 

  , כיון שאי אפשר לכבד מישהו אחר על ידי שקר וכזב. מפיושקר דבר וציא להלא כדי בלשון רבים, 
  

  (שמות י' כט)פניך"  ראות עוד לא אסף דברת כן משה "ויאמר
תשובה היא כבאומרו "כן דברת" ואומר שכוונת משה רמז  בדרך" הקדוש את דברי משה לפרעה אור החייםאור החייםאור החייםאור החייםמבאר ה"

על כך אומר לו משה "כן דברת" דהיינו "לדבר" אתה , (שמות י' כט)" ביום ראותך פני תמותפרעה "למה שאמר לו 
", אור החייםאור החייםאור החייםאור החייםולפי ה" ".כן תעשה"לא אך  "כן דברת"  כלומר, כח, אבל להמית אתה לא יכולאמנם יכול, לזה יש לך 

משה מזכיר לפרעה באומרו "כן דברת" מקרה דומה בעברם המשותף כאשר, לפי המדרש, פרעה בקש להרוג את 
עוד נאמר במדרש  .בידך עלהכבר דברת כן פעם אחת, וראה מה כלומר , משה על שהרג את המצרי ולא עלה בידו

אין להם שליטה עליו, לפרעה שהשיבו הם , ולארמון יכנסהשהניחו למשה להארמון על  שועריכל את הרג שפרעה 
חפץ לראות ". לגופו של עניין אומר משה שלא רק אתה אינך תמות ראותך פניביום ן כיצד פרעה מעז לומר ש"כם א

  עוד ראות פניך". לא אוסיף " לכןני חפץ להסתכל בדמותך נגם אני איאלא פני, את 
  

  (שמות יב' כט)" ' הכה כל בכור בארץ מצריםוה"
כנגד התנהגותם  "מדה כנגד מדה" ,דצ"ך עד"ש באח"ב ,מכות הללועשר הבמצרים שלם להקב"ה מ רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיילפי 

הם כרמיהם ואת שדותיהם ואת היה היאור שהיה משקה של המצרים  טחונםיבקר יעלבני ישראל לפי הפירוט הבא: 
ישראל את בני  מעורריםהיו המצרים . "דםדםדםדם""""מיהם לפיכך היו מימי היאור לישראל לשאוב את מיאת בני עבדו יש

מכאב לב ומתוך הסבל  םהיו מקרקריבני ישראל לעבוד עבודת פרך וכדי ם בלילה יהמשנתם ומקימים אותם ממטות
. "טתךיובחדר משכבך ועל מ"בחדריהם ועל מטותיהם שנאמר  צפרדעיםצפרדעיםצפרדעיםצפרדעיםאת מכת ה םמצריה עלהקב"ה הביא לכן 

היו המצרים . כניםכניםכניםכניםוהיו הכנים מצערים אותם לפיכך הרחישה אדמתם  מרחצאותלגשת לישראל בני מנעו מהמצרים 
היו משתעבדים המצרים . "ערובערובערובערובהקב"ה את מכת ה"עליהם  הביא ןצודו חיות כגון אריות ודובים לכשי אותםוים ומצ

את בני ישראל שיחממו היו משעבדים הם  ",דברדברדברדברהקב"ה את מכת ה"מקניהם לכך שלח בהם את לרעות ל בני ישראב
את  הביא עליהםלכן יו סוקלים אותם באבנים המצרים ה. "שחיןשחיןשחיןשחיןהקב"ה את מכת ה" עליהםהביא ם לכן חמימים להם 

את  להשחית "ארבהארבהארבהארבהה" את מכתהביא עליהם לכן כורמים בכרמיהם  עליהם להיותו גזרהמצרים . "ברדברדברדברדמכת ה"
הקב"ה את הביא עליהם לכן  וכיםבבתי כלאים ובמקומות חש ,גרים אותם בבית האסוריםוהיו סהמצרים הפירות. 
(שמות  "בני בכורי ישראל: "בכורו של הקב"ה שנאמרחשבים נשישראל את בני חשבו להרוג המצרים . "חשךחשךחשךחשךמכת ה"

  ".וה' הכה כל בכורהמצרים שנאמר "של בכוריהם " את בכורותבכורותבכורותבכורותבמכת ה"לפיכך הרג   )'ד
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 (שמות י' א)את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אתתי אלה בקרבו" "בא אל פרעה כי אני הכבדתי 

שואלים המפרשים מדוע  (שמות כ' ב)לוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים" -על הכתוב בעשרת הדברות "אנכי ה' א
" שעיקר בריאת נעם אלימלךנעם אלימלךנעם אלימלךנעם אלימלךמוזכרת יציאת מצרים ולא מוזכרת בריאת העולם שהוא חידוש גדול יותר? מתרץ ה"

בשביל התורה כפי שאומר המדרש "בראשית", "בשביל התורה שנקראת ראשית", וביציאת מצרים  העולם היה
התחיל חידוש התורה לכן אמר הכתוב: "אשר הוצאתיך", שזה היה התחלת התורה אשר בשבילה היה עיקר הבריאה. 

בטל אותה. וזה מה והנה הקב"ה מתאווה לתפילתם של צדיקים, ולפעמים הוא גוזר גזירה כדי שהצדיק יתפלל וי
שאמר הכתוב, "בא אל פרעה כי אני הכבדתי", כדי שלא ישלח את ישראל ואתה תבטל זאת. "למען שתי אותותי", 

  כלומר אותיותי של התורה שיהיה בעת צאתם ממצרים שהיה אז התחלת התורה הקדושה. 
  

 (שמות י' ג)"עד מתי מאנת לענות מפני" 

ויר ו" כוונת הכתוב היא לומר שמאחר שאינך נכנע אפילו עתה לאחר שראית את יכולתי לשלוט על האספורנוספורנוספורנוספורנולפי ה"
המקיף, דבר שאי אפשר לחיות בלעדיו אפילו רגע אחד, אם כך, אין לקוות שתשוב מכח גודל המכות, הסיכוי לכך 

וח התמדתם של המכות וזמנם הארוך, לכך שואל משה "עד מתי מאנת", כלומר מהו גבול שאולי תשוב נובע מכ
  התמדת המיאון כתלות בהתמדת המכות? 

  

  (שמות יא' ד)"כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים" 
" שמה שמדגיש הכתוב "אני יוצא" בא ללמדנו שבתחילה יצא הקב"ה בעצמו להפיל את השר של כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקראומר ה"

, שהרי אין כח ביד שום שליח או מלאך לעשות אלא לקב"ה, ואחר זה שלח ה' את משחיתים שיכו בבכורי מצרים
מצרים, לכן נאמר "אני יוצא בתוך מצרים" ולא נאמר "בתוך ארץ מצרים" ואחר כך אמר הכתוב "ומת כל בכור בארץ 

  מצרים", רואים מכאן שהיציאה הראשונה לא היתה בארץ כי אם בשמים. 
  

  (שמות יב' יט)כל אכל מחמצת ונכרתה הנפש ההוא מעדת ישראל בגר ובאזרח הארץ"  "כי
" מדייק מלשון הכתוב "כל אכל מחמצת ונכרתה הנפש ההוא" שרק מי שאוכל חמץ בפסח מצרים משך חכמהמשך חכמהמשך חכמהמשך חכמהה"

נענש בכרת, אך מי שאינו עושה את הפסח במצרים, לא נענש בכרת כפי שנאמר בפסח דורות "והאיש אשר הוא 
, והטעם הוא שמי שלא יעשה את (במדבר ט' יג)טהור ובדרך לא היה וחדל לעשות הפסח ונכרתה הנפש ההוא מעמיה" 

הפסח במצרים הוא מסתכן בכך שיבוא המשחית לנגוף את מצרים וימית גם אותו. לכן אמרו בתוספתא שעל פסח 
שמתבטאת בעשיית הפסח היא דבר שניתן להיבחן מיד " שהאמונה בה' משך חכמהמשך חכמהמשך חכמהמשך חכמהמצרים אין עונש כרת. מבאר ה"

כאשר נראה אם דבר ה' יתקיים או אם לא יתקיים בלילה הזה. אבל עניין המצה שאנו אוכלים, "על שלא הספיק 
בצקם להחמיץ", הוא דבר אחר. ה' מצווה אותם לשאול מהמצרים כסף וזהב ושמלות, והם מכינים את עצמם לצאת 

ולעבוד אותו, ואילו על המזון לא נאמר להם להכין, והם לא שאלו את משה מדוע צווית  למדבר לחוג את חג ה'
אותנו על שמלות ולא צווית אותנו להכין מזונות שיהיו לנו כשנלך "בארץ לא זרועה"? כאן הביטחון בה' והאמונה 

כתך אחרי במדבר בארץ בו היא דבר מפליא, וכמו שאמר חז"ל על הכתוב "זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולתיך ל
שהוא מספר בשבח עם ישראל שלא הכינו מזון, והלכו אחרי משה כבהמה בבקעה וכצאן אחרי  (ירמיה ב' ב)לא זרועה" 

. ואם כן, כאשר הגר, שבא לחסות תחת (סנהדרין קי:)הרועה, ובזה זכו לקבל את התורה ולהיות עם ה', ושכינתו עליהם. 
ישראל, הוא אינו אוכל מצה בפסח אלא חמץ, הוא מראה בכך שאין הוא חפץ  כנפי ה' ורוצה להיכנס בתוך קהל

לקי ולקבל התורה, ודאי שענשו הוא כרת, וגם ישראל שעושה כמוהו -בדבר שעבורו זכו בני ישראל למעמד הא
כרתה , "ונ(במדבר טו' טז)עונשו כרת, אמנם בכל התורה מקדים הכתוב את ישראל לפני הגר, "תורה אחת לכם ולגר" 

. רק כאן כתוב מקדים את הגר לפני האזרח משום שעל ידי הביטחון בה', שהתבטא בכך שלא (ויקרא יז' ח)מכם ומהגר" 
פזון והאמינו בה', זכו למעמד הר סיני ולהיעשות עם ישראל, ולכן פשוט הוא שללא יבקשו ולא הכינו מזון ויצאו בח

ם האזרח הישראלי נכרת, כיון שהוא אינו משתבח בתהילתם האמונה הזו הגר אינו שייך לעם הישראלי וכמובן שג
  ותפארתם של אבותיו שהיו מאמינים ובוטחים בה'. 

 

  (שמות יב' מב)"ליל שמורים הוא לה׳" 
 רבינו החיד"א בהגדש"פרבינו החיד"א בהגדש"פרבינו החיד"א בהגדש"פרבינו החיד"א בהגדש"פ. אומר (תהלים צ' י)כנגד מה שנאמר: "ימי שנותינו בהם שבעים שנה"  70"ליל" גימטריא 

רמז לאדם שצריך לשמור את כל ימיו לעבודת ה׳, "להוציאם מארץ מצרים", מ"שמורים הוא לה'" : אמרנשמה ש
, "ואם בגבורות שמנים", "לה׳ שמורים" מכל חטא 80. "הלילה" גימטריא יובצאתו מהעולם הזה לאחר שכלו דאגות

של אדם בעולם הזה יעשה עצמו אלם, לשם ה׳ לשם כל ישראל. רמז נוסף הוא על פי מה שאמרו חז"ל "אומנותו 
. וזהו הרמז "ליל (חולין פט.)יכול אף לדברי תורה תלמוד לומר צדק תדברון, יכול יגיס דעתו, תלמוד לומר מישרים" 

  שמורים הוא" ס״ת אל"ם. אך לדברי תורה הוא "לה'" שהפה לא נברא כי אם להודות לה' ולעסוק בתורתו. 
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