
 

 היתה לישראל מהשיעבודשתועלת ה

יש להקשות מדוע רק  ויאנחו בני ישראל מן העבודה )ג כג(
אחר שמת מלך מצרים נאנחו בנ"י מהעבודה, הרי עוד קודם 
עבדו עבודה קשה, ומה יש במיתתו של מלך מצרים שגרמה להם 

 להתאנח על העבודה.
ש"י פירש שנצטרע מלך מצרים והיה ונראה לפרש שהנה בר

שוחט תינוקות ישראל ורוחץ בדמם, ולפי"ז נראה לפרש שעד 
מותו לא נאנחו משום שאע"פ שעבדו קשה מ"מ היתה להם מכך 
תועלת, כמו שנאמר כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ )א יב(, 
כלומר שרק כאשר נשתעבדו בהם נולדו להם הרבה ילדים, 

בודתם, ברם כאשר נצטרע מלך מצרים והחל נמצאה תועלת בע
שוחט תינוקות הרי שכבר אין להם בעבודתם תועלת שנולדים 
להם הרבה ילדים, שהרי פרעה שוחטם, ולכן נאנחו בני ישראל 

 מן העבודה.
 יעלת חן )אות יא(

 באיזו שפה דיבר משה אל פרעה

פרש"י, רב ושמואל חד  ויקם מלך חדש על מצרים וגו' )א ח(
דש ממש, וחד אמר שנתחדשו גזירותיו. והגמ' מקשה אמר ח

מהיכן לומר שלא מת אלא רק נתחדשו גזירותיו, הא כתיב ויקם 
מלך חדש, ותירצה הגמ' שאותו מ"ד למד כך מדלא כתיב וימות 

 וימלוך, ע"כ שלא מת.
וקשה דלכאו' יש להוכיח בוודאות שהיה זה מלך חדש ממש ולא 

וא ע"פ מאי דאיתא בגמ' סוטה אותו פרעה שהיה בימי יוסף, וה
)לג:( גבי ברכת כהנים שיש לאומרה רק בלשון הקודש, דכתיב בה 
כה תברכו את בנ"י )במדבר ו, כג(, ודרשינן שכל מקום שנאמר כה 

 אינו אלא בלשון זה ממש.
והנה משה אמר לפרעה כמה פעמים מילת כה, שאמר לו "כה 

ו "כה אמר ה' כחצות אמר ה' בני בכורי וגו'" )ד, כב(, וכן אמר ל
הלילה" )יא, ד(, ומאחר "וכה" היינו דוקא בלשון הקודש הרי 
שדיבר משה עם פרעה דברים אלו בלשון הקודש, והנה גבי 
פרעה שמלך בזמן יוסף מבואר שלא ידע לשון הקודש שהרי 
השביע את יוסף שלא יגלה זאת, נמצא א"כ שע"כ פרעה שהיה 

משה, וע"כ שמת פרעה בזמן יוסף אינו פרעה שהיה בזמן 
שבימי יוסף וקם מלך חדש ממש, וכיצד חד מ"ד סובר שלא מת 

 ורק נתחדשו גזירותיו.
 

ויש לתרץ שאכן היה אותו מלך ממש שלא מת, ואכן הוא לא 
הבין לשון הקודש, אלא שמשה דיבר בלשון הקודש ורק אהרון 

 היה מתרגם לפרעה מלשון הקודש לשפתו.
ובזה יתבארו היטב דברי התרגום, שבקרא כתיב שמשה אמר 

לך  לקב"ה שהוא כבד פה, אמר לו הקב"ה על אהרון "הוא יהיה
לפה" )ד, טז(, ובתרגום אונקלוס פירש "הוא יהיה לך למתורגמן", 
ותמוה מהיכן לו זאת, והרי לא אמר משה שאינו יודע את השפה 
רק אמר שהוא כבד פה, ולהנ"ל שפיר שע"כ הוצרך מתורגמן 

 לתרגם לפרעה מלה"ק לשפתו.
וכן נראה מדוקדק מרש"י שפירש הוא יהיה לך לפה, למליץ, 

נאמר על יוסף שהקשיב לדברי האחים "כי שמע  ובפרשת מקץ
יוסף כי המליץ בינתם" )מב, כה(, ופרש"י שהיה מנשה תורגמן, 
הרי שמילת מליץ פירושה תורגמן, ולזה פירש רש"י הוא יהיה לך 

 לפה למליץ, כלומר לתורגמן.
 פנים יפות 

מדוע נענש משה שלא יהיה כהן מחמת שסירב 
 לשליחות הקב"ה אל פרעה

 אף ה' במשה ויאמר הלא אהרון אחיך הלוי וגו' )ד יד(ויחר 
וברש"י הביא דברי הגמ' בזבחים )קב.( ר' יהושע בן קרחה אומר 
כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם )עונש( וזה לא נאמר בו 
רושם, ולא מצינו שבא עונש ע"י אותו חרון, אמר לו ר' יוסי אף 

היה עתיד להיות לוי בזו נאמר בו רושם, הלא אהרון אחיך הלוי ש
ולא כהן, והכהונה הייתה אמורה לצאת ממך, מעתה לא יהי כן 
אלא הוא יהיה כהן ואתה לוי ע"כ. הרי שמשום שסירב משה 
לשליחות נענש שלא יהיה כהן אלא לוי, ויש להקשות מה מידה 

 כנגד מדה יש בעונש זה שמשום שסירב בשליחות אינו כהן.
גמ' בקידושין הני כהני שלוחי ונראה לפרש ע"פ מה שמסתפקת ה

דידן נינהו או שלוחי דרחמנא נינהו, ומסיק דשלוחי דרחמנא 
נינהו, דאי שלוחי דידן מי איכא מידי דאנן לא מצינן למיעבד 
ושלוחי דידן מצי למיעבד, כלומר שע"כ שהכהנים אינם שליחים 
של עם ישראל אלא של הקב"ה שלא יתכן דבר שהמשלח לא 

מר הישראל, והשליח, כלומר הכהן, יכול יכול לעשות, כלו
 לעשות, אלא ע"כ דשלוחי דרחמנא נינהו.

והנה משה סירב בשליחות הקב"ה לגאול את ישראל, וא"כ שפיר 
שנענש שלא יהיה כהן שזה מידה כנגד מידה, שהוא לא רצה 
להיות שלוחו של הקב"ה לגאול את ישראל, ועל כך נענש שלא 

 י הקרבת קרבנות.יהיה שלוחו של הקב"ה אף לגב
 יעלת חן )אות כו(
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מהיכן למד התרגום שמשה לקח את הצאן למרעה 
 טוב

ובתרגום פירש  וינהג את הצאן אחר המדבר וגו' )ג א(
פר רעיא", כלומר שהנהיג משה את הצאן אחר מרעה "לבתר ש

טוב. וקשה מהיכן לו דבר זה, הרי לא נאמר בקרא שלקחם 
 למרעה טוב.

ויש לפרש עפי"ד הגמ' בב"מ )לו:( ששומר שהעלה בהמה 
לראש צוקים ומתה אין זה אונס וחייב, ומבארת הגמ' שאין זה 
פשיעה משום דהכא במאי עסקינן כשהעלה למרעה שמן 

 ב. הרי לפי"ז שאסור לרועה להעלות בהמה לראש צוק, וטו
 אבל אם יש שם 

 מרעה שמן וטוב מותר לו להעלותה, ועיי"ש ברש"י.
ואיתא במדרש "הר אלוקים חרבה" שההר היה חד כחרב, 
ולפי"ז קשה כיצד העלה משה את הצאן לשם הרי אסור לרועה 

 לעלות את הצאן להר חד.
תרגום לומר שהיה על ההר ובכדי ליישב קושיא זו הוכרח ה

מרעה טוב, וא"כ שפיר שהיה מותר למשה להעלות את הצאן 
 לשם.

 חנוכת התורה

מדוע מאחר שראה תוארו כתואר מלאך אלוקים 
 לפיכך מל אותו בשמונה

 ותהר האשה ותלד בן ותרא אותו כי טוב הוא וגו' )ב ב(
איתא במדרש, ראה תוארו כתואר מלאך אלוקים לפיכך מל 

 מונה. ותמוה.אותו בש
ונראה ליישב ובהקדם דחז"ל דורשים "ותרא אותו כי טוב" 
מכאן שנולד מהול, והנה איתא בגמ' שבת שמי שנולד מהול 
בשבת אין מילתו דוחה שבת, ורק מי שנולד לא מהול מילתו 
דוחה שבת, והנה ידוע שמשה מת בשבת ונולד בשבת, שהרי 

שבת ונולד מהול מת בדיוק בגיל מאה ועשרים, ומאחר שנולד ב
הרי שאין מילתו דוחה שבת אלא נדחית ליום ראשון שהוא 

 היום התשיעי ללידתו.
ברם יש פירוש אחר לקרא ד"ותרא אותו כי טוב" וכמו שפירש 
רש"י, מלמד שנתמלא כל הבית אורה, ולפי פירוש זה תו אין 

 הכרח בקרא שמשה נולד מהול.
דוחה שבת ונימול וא"כ עולה שאם נולד מהול הרי שאין מילתו 

 ביום התשיעי, ואם לא נולד מהול הרי שמילתו דוחה שבת.
ומעתה יש לפרש היטב בדברי המדרש דה"פ, "ראה תוארו 
כתואר מלאך אלוקים" כלומר שכשנולד נתמלא כל הבית אורה, 
והיינו כהפירוש השני ולא כהפירוש הראשון שנולד מהול, לכך 

", שע"כ לא נולד ממשיך המדרש "לפיכך מל אותו בשמונה
מהול וממילא מילתו דוחה שבת ונימול ביום השמיני ללידתו 

 אף שהוא יום שבת.
 מדרש יהונתן

 ב' דרכים מהיכן מוכח שנולד משה מהול

איתא במדרש שנולד מהול.  ותרא אותו כי טוב וגו' )ב ב(
 וקשה מהיכן למדרש דבר זה. 

יא ונראה לפרש שהנה התינוק קודם המילה נקרא טבל דומ
דטבל בתבואה שלא נתרמה. ולשון טבל יסודה בצירוף המילים 

 "טוב לא".
והנה אצל משה כאשר נולד כתוב ותרא אותו כי טוב, ומכך 
הסיק המדרש שמיד כשנולד היה טוב ולא כמי שנולד לא מהול 

 שהוא לא טוב.
באופן נוסף יש לפרש שהברית נקראת "אות" בין ישראל 

תרא אותו" ר"ל "אותו" מלשון לקב"ה, ולפי"ז יש לדרוש "ו
"אות שלו", "כי טוב" כלומר שראתה שהאות שלו טוב וע"כ 

 שנולד מהול.
 נחל קדומים להחיד"א

 

 כיצד מוכח שלבני ישראל נולדו ששה בכרס אחת

פרש"י שהיו יולדות  ובני ישראל פרו וישרצו וגו' )א ז(
בכרס אחת. ונראה להוכיח שהיו יולדות ששה בכרס ששה 

 אחת וכדלהלן.
איתא בילקוט שישראל לא נשתעבדו למצרים אלא רק שעה 

 הקב"ה  אצל  שיום  אחת משעותיו של הקב"ה, והנה ידוע 
אלף שנים, ברם המתבונן בפסוק יחזה שיום בלבד אינו  הוא

 מחזיק אלף שנים אלא יום ועוד אשמורה מהלילה הם אלף
שנים, שהרי נאמר בתהילים "כי אלף שנים בעינך כיום אתמול 
כי יעבור ואשמורה בלילה" )צ, ד(, הרי שיום של הקב"ה שהוא 

 אלף שנים היינו יום ואשמורה אחת מן הלילה, והנה יום הוא 
י"ב שעות, ואשמורה איכא למ"ד בגמ' ברכות )ג:( דד' 

ות, הרי משמרות הוו הלילה ונמצא שכל אשמורה היא ג' שע
שט"ו שעות אצל הקב"ה הם אלף שנים, ולפי"ז נמצא שכל 
שעה של הקב"ה מחזיקה ס"ו שנים וח' חודשים, ונמצא לפי 
חשבון זה ע"פ דברי הילקוט שנשתעבדו ישראל שעה אחת 
מיומו של הקב"ה שהשיעבוד של בנ"י היה ס"ו שנים וח' 

 חודשים.
בכרס אחת, שיש  ועפי"ז נבוא להבין מדוע הוצרכו ללדת ו'

להקשות מאחר ונגזר עליהם גלות של ארבע מאות שנה מדוע 
עבדו רק ס"ו שנים וח' חודשים, ולזה י"ל שמכיון שילדו ו' 
בכרס אחת הרי שע"י הריבוי שלהם עבדו בס"ו שנים וח' 
חודשים מה שהיו צריכים לעבוד בת' שנים, שס"ו שנים וח' 

בדיוק ארבע מאות  חודשים כפול ו' שנולדו בכרס אחת עולה
שנה, נמצא שבס"ו שנים וח' חודשים השלימו עבודתם של ת' 
שנים ולכך לא עבדו יותר, ונמצא לפי"ז שהיו מוכרחים להיולד 
ששה בכרס אחת בשביל להשלים שיעבודם בשעה אחת 

 משעותיו של הקב"ה.
 מאיר עיני חכמים תליתאה

 האם ב"נ שהכה ישראל חייב מיתה בידי אדם

פסק הרמב"ם )פ"י  צרי ויטמנהו בחול )ב יב(ויך את המ
מהל' מלכים ה"ו( בן נח שהכה ישראל אע"פ שהוא חייב 
מיתה אינו נהרג, וכתב הכס"מ דלפי הרמב"ם בע"כ מה שבגמ' 
בסנהדרין )נח( איתא שב"נ שהכה את הישראל חייב מיתה 
מקרא דויפן כה וכה, הוא רק אסמכתא בעלמא, והקשה בדברי 

לרמב"ם לחדש דין זה שאינו חייב מיתה ודלא שאול מהיכן לו 
 כפשטא דגמ'.

ותירץ שלמד הרמב"ם דין זה מהדרש, שבמדרש איתא שהרג 
משה את המצרי בשם המפורש, והוקשה לרמב"ם מדוע לא 
הרגו בידיו אלא בשם המפורש, ומזה למד הרמב"ם שב"נ 
שחבל בישראל חייב מיתה בידי שמים אבל לא נהרג בידי 

א הרגו משה ממש דאז הוי בידי אדם אלא ע"י אדם, ולכן ל
 שם המפורש דהיינו בידי שמים.

 עטרת פז

מדוע לא הרג משה את העברי המכה כמו שהרג 
 את המצרי

ויאמר מי שמך לאיש שר ושופט עלינו הלהרגני אתה 
נראה לפרש את  אומר כאשר הרגת את המצרי )ב יד(

הרג את המקרא, שהנה יש לתמוה מדוע לא הרגו משה כמו ש
 המצרי.

וי"ל שקיי"ל ב"נ נהרג בדיין אחד משא"כ ישראל, וא"כ שפיר 
שהרג את המצרי שהוא היה הדיין, משא"כ את הישראל לא 

 יכל להרוג על פיו עצמו שהוא רק דיין אחד.
וזהו שאמר לו "הלהרגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי", 
כלומר שאמר לו וכי חושב אתה להרגני כמו שהרגת את 
המצרי, הרי שונה אני מהמצרי שאני עברי, ולכך אמר לו "מי 
שמך לאיש שר ושופט עלינו", כלומר עלינו שאנו עבריים, 

 הרי עלינו לא נאמר הדין שנהרג בדיין אחד.
 דברי שאול

  לע"נמוקדש  
 ז"ל יעקב "רב רפאל אשר רבי

 ת.נ.צ.ב.ה.

 

 לע"נ מוקדש 
  ז"ל זאבב"ר  יעקב ביר

 ת.נ.צ.ב.ה.

 


