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בענין מצרים
רש"י

ה ָבא ָ ָה ְל ִר ְ ָ לֹא )י( לא כאר מצרי הוא  4אלא טובה הימנה.
)י( ִי ָה ֶר ֲא ֶ ר ָ
ונאמרה הבטחה זו לישראל ביציאת ממצרי,
את ִמ ָ ֲא ֶ ר
ְכ ֶא ֶר ִמ ְצ ַריִ  ִהוא ֲא ֶ ר יְ ָצ ֶ
שהיו אומרי שמא לא נבוא אל אר טובה
:
ק
ָר
ָ
&
ה
ַ
ַ%
ג

ְ
"
ָ
ל
ֲ" וְ ִה ְ ִקי ָת ְב ַרגְ ְ
ַרע ָ
ִ ְז ַרע ֶאת ז ְ
ויפה כזו .יכול בגנותה הכתוב מדבר ,וכ" אמר
)יא( וְ ָה ֶר ֲא ֶ ר ֶ
 ע ְֹב ִרי ָ ָה ְל ִר ְ ָ לה ,לא כאר מצרי היא ,אלא רעה הימנה,
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(ב ָקעֹת ִל
ֶא ֶר ָה ִרי ְ
תלמוד לומר )במדבר יג ,כב( וחברו %שבע שני
י" ֵֹ ,ר א ָ
ָיִ ) :יב( ֶא ֶר ֲא ֶ ר יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ֹת נבנתה וגו' ,אד אחד בנא ,%וח בנה צוע%
למצרי בנו ,וחברו %לכנע .%דר" אר אד בונה
י" ֵָ /מ ֵר ִ ית ַה ָנָה
ָ ִמיד ֵעינֵי יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
את הנאה ואחר כ" בונה את הכעור שפסולתו
ח ִרית ָ נָה :ס )יג( וְ ָהיָה ִא ָ מ ַֹע
וְ ַעד ֲ
של ראשו ,%הוא נות %בשני .ובכל מקו ,החביב
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קוד .הא למדת שחברו %יפה מצוע ,%ומצרי
יכ ְ
ה ָבה ֶאת יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
ַה&ְ 2ל ֲ
(ל ָע ְבדָ /ְ 2כל משובחת מכל הארצות ,שנאמר )בראשית יג ,י(
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כג %ה' כאר מצרי ,וצוע %שבח מצרי היא,
שהיתה מקו מלכות ,שכ %הוא אומר )ישעיה ל,
ד( כי היו בצוע %שריו .וחברו %פסולתה של אר ישראל ,לכ" הקצוה לקבורת מתי ,וא 9על פי כ %היא
יפה מצוע .%ובמסכת כתובות )קיב א( דרשו בעני %אחר ,אפשר אד בונה בית לבנו הקט %ואחר כ" לבנו
הגדול ,אלא שמבונה על אחד משבעה בצוע :%אשר יצאת מש  4אפילו אר רעמסס ]ואר גוש[%
אשר ישבת בה והיא במיטב אר מצרי שנאמר )בראשית מז ,יא( במיטב האר וגו' ,א 9היא אינה
כאר ישראל :והשקית ברגל  4אר מצרי היתה צריכה להביא מי מנילוס ברגל" ולהשקותה
וצרי" אתה לנדד משנת" ולעמול ,והנמו" שותה ולא הגבוה ,ואתה מעלה המי מ %הנמו" לגבוה .אבל
זו )פסוק יא( למטר השמי תשתה מי אתה יש %על מטת" ,והקב"ה משקה נמו" וגבוה ,גלוי ושאינו
גלוי ,כאחת :כג הירק  4שאי %די לו בגשמי ומשקי %אותו ברגל ובכת:9
)יא( אר הרי ובקעות  4משובח ההר מ %המישור ,שהמישור ,בבית כור אתה זורע כור ,אבל ההר
בבית כור ממנו חמשת כורי ,%ארבע מארבע שפועיו ,ואחד בראשו :ובקעות  4ה %מישור:
)יב( אשר ה' אלהי דורש אותה  4והלא א 9כל הארצות הוא דורש ,שנאמר )איוב לח ,כו( להמטיר על
אר לא איש ,אלא כביכול אינו דורש אלא אותה ,ועל ידי אותה דרישה שדורשה דורש את כל הארצות
עמה :תמיד עיני ה' אלהי בה  4לראות מה היא צריכה ולחדש לה גזרות ,עתי לטובה עתי לרעה
וכו' ,כדאיתא בראש השנה )יז ב( :מרשית השנה  4מראש השנה נידו %מה יהא בסופה:
)יג( והיה א שמוע  4והיה מוסב על האמור למעלה) ,פסוק יא( למטר השמי תשתה מי :והיה א
שמוע תשמעו  4א שמוע ביש %תשמעו בחדש .וכ) %דברי ח ,יט( והיה א שכוח תשכח ,א התחלת
לשכוח סופ" שתשכח כולה ,שכ %כתיב במגלה א תעזבני יו יומי אעזב" :מצוה אתכ היו 4
שיהיו עליכ חדשי ,כאלו שמעת בו ביו :לאהבה את ה'  4שלא תאמר הרי אני לומד בשביל
שאהיה עשיר ,בשביל שאקרא רב ,בשביל שאקבל שכר .אלא כל מה שתעשו עשו מאהבה וסו 9הכבוד
לבא :ולעבדו בכל לבבכ  4עבודה שהיא בלב .וזו היא תפלה ,שהתפלה קרויה עבודה ,שנאמר )דניאל ו,
יז( אלה" די אנת פלח ליה בתדירא ,וכי יש פולח %בבבל ,אלא על שהיה מתפלל ,שנאמר )ש ו ,יא(
וכוי %פתיח %ליה וגו' .וכ %בדוד הוא אומר )תהלי קמא ,ב( תכו %תפלתי קטרת לפני" :בכל לבבכ
ובכל נפשכ  4והלא כבר הזהיר על כ" )דברי ו ,ה( בכל לבב" ובכל נפש" ,אלא ,אזהרה ליחיד אזהרה
לצבור:
Rabbi Brovender's Shiur is sponsored by Dr. Bernard & Robin Cohen
Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance.
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for the completely free Elul Zman in
Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva.
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רשב"ם )שם(

)י( כי האר אשר אתה בא שמה לרשתה לא כאר מצרי ]היא[  4כ %שיטת פרשיות הללו .צריכי
את לשמור את מצוות י"י אלהיכ ,כי האר הזאת טובה מאר מצרי לשומרי מצוות ,ורעה מכל
הארצות ללא שומרי ,כי האר אשר אתה בא שמה אינה כאר מצרי שאי %צריכי למטר ובי%
טובי ובי %חטאי בטורח השקאת שדותיה יש לה לח ,אבל אר ישראל א את שומרי
מצוות עיני י"י אלהי" בה להשקותה במטר השמי מרשית השנה ועד אחרית )ה(שנה לתת מטר בעת
הצור"+ .והיה א שמע תשמעו .א שמעת ביש %תשמע בחדש ,וכ %א שכח תשכח ,התחלת לשכוח
סופ" שתשכח .כ" שנויה באגדת שמואל במגילת חסידי מצאו כתוב א תעזביה יו יומי תעזב"
משל לשני שיצאו אחד מטבריה ואחד מצפורי ופגעו זה בזה בחדא משכונא והסיחו זה ע זה ופרשו
זה מזה זה הול" מיל וזה הול" מיל נמצא זה רחוק מזה שני מילי:%
)יג( והיה א שמע תשמע]ו[ ]וגו'[ ונתתי מטר ]וגו'[  4ותאכלו לשובע בלא טורח ,וא לאו ועצר את
השמי ולא יהיה מטר:
רמב"ם הלכות מלכים פרק ה הלכה ז

ומותר לשכו %בכל העול חו מאר מצרי ,מ %הי הגדול ועד המערב ארבע מאות פרסה על ארבע
מאות פרסה כנגד אר כוש וכנגד המדבר ,הכל אסור להתישב בה ,בשלשה מקומות הזהירה תורה
שלא לשוב למצרי ,שנאמר לא תוסיפי %לשוב בדר" הזה עוד ,לא תוסי 9עוד לראותה ,לא תוסיפו
לראות עוד עד עול ,ואלכסנדריאה בכלל האיסור.
דברים פרק יז פסוק טז

רש"י

ס(סי ְולֹא ָי ִ יב ֶאת
ַר ֶ/ה >ִ 2
ַרק לֹא י ְ
ָה ָע ִמ ְצ ַריְ ָמה ְל ַמ ַעַ %ה ְר2/ת ס(ס
וַיקֹוָק ַמר ָל ֶכ לֹא ת ִֹספ(ָ %ל (ב
ֶַ ,ֶ /ר ְ" ַה?ֶה ע2ד:

לא ירבה לו סוסי  4אלא כדי מרכבתו ,שלא ישיב את הע
מצרימה ,שהסוסי באי מש .כמה שנאמר בשלמה ,ותעלה
ותצא מרכבה ממצרי בשש מאות כס 9וסוס בחמשי ומאה
)מלכי א' י כט(:

שמות פרק יד פסוק יג

רש"י

ַ@ב( ( ְרא( ֶאת
ירא( ִה ְתי ְ
ֹאמר מֹ ֶ ה ֶאל ָה ָע ל ִ ָ
ַו& ֶ
ית
ֲAה ָל ֶכ ַה&ִ 2י ֲא ֶ ר ְר ִא ֶ
(עת יְ קֹוָק ֲא ֶ ר ַיע ֶ
יְ ַ
ע2ל:
ֶאת ִמ ְצ ַריִ  ַה& 2לֹא ת ִֹסיפ( ִל ְרא ָֹת ע2ד ַעד ָ

כי אשר ראית את מצרי וגו'  4מה שראית
אות אינו אלא היו ,היו הוא שראית
אות ולא תוסיפו עוד:

מלכים א פרק ג פסוק א

יא ָה ֶאל ִעיר ָ,וִ ד ַעד ַ>ֹתִ 2ל ְבנ2ת ֶאת ֵ/ית2
וַיִ ְת ַח ֵ ְ %לֹמֹה ֶאת ְַ Bרעֹה ֶמ ֶל ְ" ִמ ְצ ָריִ  וַ&ִ ַCח ֶאת ַ/ת ְַ Bרעֹה וַיְ ִב ֶ
ח2מת יְ ר( ָ ַלִ ָס ִביב:
וְ ֶאת ֵ/ית יְ קֹוָק וְ ֶאת ַ
בראשית פרק כו פסוק ב

רש"י

ֹאמר ל ֵ ֵרד
ֵרא ֵא ָליו יְ קֹוָק ַו& ֶ
ַו& ָ
ִמ ְצ ָריְ ָמה ְ כֶֹ /ָ %ר ֲא ֶ ר א ַֹמר
י":
ֵא ֶל ָ

אל תרד מצרימה  4שהיה דעתו לרדת מצרימה כמו שירד אביו
בימי הרעב ,אמר לו אל תרד מצרימה שאתה עולה תמימה,
ואי %חוצה לאר כדאי ל":
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בראשית פרק מו פסוק ג

רש"י

ירא ֵמ ְר ָדה
י" ל ִ ָ
ֹאמר נ ִֹכי ָה ֵאל ֱאלֹ ֵהי ִב ָ
ַו& ֶ
ימ ָ" ָ :
ִמ ְצ ַריְ ָמה ִי ְלג2י ָDד2ל ֲא ְִ A

אל תירא מרדה מצרימה  4לפי שהיה מיצר על
שנזקק לצאת לחוצה לאר:

מדרש לקח טוב )פסיקתא זוטרתא( בראשית פרק מו

]ג[ ויאמר אנכי האל אלהי אבי" אל תירא מרדה מצרימה .אמר יעקב אבינו ,יצחק אבי בקש לרדת
מצרימה ,אמר לו הקב"ה אל תרד מצרימה )בראשית כו ב( ,ואני היא" אני יורד ,לפיכ" ויזבח זבחי
לאלהי אביו יצחק ,על ש שעיכבו ליצחק מלרדת מצרימה ,וליעקב צוה לרדת ,וראיה לדבר שהרי
אמר לו הקב"ה אל תירא מרדה מצרימה ,אע"פ שעכבתי את אבי" מלרדת ,אתה רד.
דברים פרק כח

רש"י

)כז( בשחי מצרי  4רע היה מאד ,לח מבחו
ַ ָכה יְ קֹוָק ִִ ְ /חיִ %מ ְצ ַר ִי >ובעפלי<
)כז( י ְ
ויבש מבפני ,כדאיתא בבכורות )מא א( :גרב 4
ת(כל ְל ֵה ָר ֵפא:
(ב ָח ֶרס ֲא ֶ ר לֹא ַ
ָרב ֶ
(בָ D
(ב ְGח ִֹרי ַ
ַ
שחי %לח :חרס  4שחי %יבש כחרס:
)ס( וְ ֵה ִ יב ְֵ "ָ /את ָל ַמ ְדוֵה ִמ ְצ ַריִ  ֲא ֶ ר ָיג ְֹר ָ
)ס( אשר יגרת מפניה  4מפני המכות כשהיו
ֵיה וְ ָד ְבק( ָ:"ְ /
ִמ ְBנ ֶ
ישראל רואי מכות משונות הבאות על מצרי
יב ָ" יְ קֹוָק ִמ ְצ ַריִ  ֳָ /אנִ &2ת ֶַ ,ֶ /ר ְ" ֲא ֶ ר
ֶה ִ ְ
)סח( ו ֱ
ַמ ְר ִי ְל ָ" לֹא ת ִֹסי 9ע2ד ִל ְרא ָֹת ו ְִה ְת ַמ ַ ְר ֶ ָ  היו יראי מה שלא יבואו ג עליה ,תדע שכ%
כתיב )שמות טו כו( א שמוע וגו' כל המחלה
ֲב ִדי וְ ִל ְ ָפח2ת וְ ֵאי %קֹנֶה:
י" ַלע ָ
ְלאֹיְ ֶב ָ
אשר שמתי במצרי לא אשי עלי" ,אי %מיראי%
את האד אלא בדבר שהוא יגור ממנו:
)סח( באניות  4בספינות בשביה :והתמכרת ש לאיבי  4את מבקשי להיות נמכרי לה לעבדי
ולשפחות :ואי קנה  4כי יגזרו עלי" הרג וכליו :%והתמכרת  4בלע"ז איפורוונדרי" וו"ש ]ותמכרו
עצמכ[ ולא יתכ %לפרש והתמכרת לשו %ונמכרת על ידי מוכרי אחרי ,מפני שנאמר אחריו ואי%
קונה:

ִ ּכי הָ ָא ֶרץ אֲ ׁ ֶשר ַא ָּתה בָ א ָׁש ּמָ ה לְ ִר ְ ׁש ָּת ּה
צאתם ִמ ּ ָׁשם
צריִ ם ִהוא אֲ ׁ ֶשר יְ ָ ֶ
לֹא ְכאֶ ֶרץ ִמ ְ ַ
ָ
ָ
ית ְב ַרגְ לְ ך ְ ּכגַ ן
אֲ ׁ ֶשר ִ ּתזְ ַרע אֶ ת ז ְַרעֲ ך וְ ִה ְ ׁש ִק ָ
הַ ּי ָָרק:
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