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  ע'                   אלול התש                        ד"בס

  "מצרים באניות' והשיבך ה"
  )פ שעור של הרב מרדכי סבתו"ע(לפרשת כי תבא 

  
  ו"א כ"דברים י. 1
   ." ראה אנכי נֵֹתן לפניכם היום ברכה וקללה"
  
  ח "דברים כ. 2

מֹר ַלֲעׂשֹות ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְׁשַמע ְּבקֹול ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ִלְׁש ) טו...(
ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתיו ְוֻחּקָֹתיו ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ּוָבאּו ָעֶליָך ָּכל 

 :ַהְּקָללֹות ָהֵאֶּלה ְוִהִּׂשיגּוךָ 
 ְּבָך ֶאת ַהְּמֵאָרה ֶאת ַהְּמהּוָמה ְוֶאת ַהִּמְגֶעֶרת ְיַׁשַּלח ְיהָֹוה) כ(

ד ִהָּׁשֶמְדָך ְוַעד ֲאָבְדָך ַמֵהר ִמְּפֵני ְּבָכל ִמְׁשַלח ָיְדָך ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה עַ 
  :רַֹע ַמֲעָלֶליָך ֲאֶׁשר ֲעַזְבָּתִני

 ְּבָך ֶאת ַהָּדֶבר ַעד ַּכּלֹתֹו אְֹתָך ֵמַעל ָהֲאָדָמה ַיְדֵּבק ְיהָֹוה) כא(
  :ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה

ֶּלֶקת ּוַבַחְרֻחר ּוַבֶחֶרב  ַּבַּׁשֶחֶפת ּוַבַּקַּדַחת ּוַבּדַ ַיְּכָכה ְיהָֹוה) כב(
  :ּוַבִּׁשָּדפֹון ּוַבֵּיָרקֹון ּוְרָדפּוָך ַעד ָאְבֶדךָ 

 ֶאת ְמַטר ַאְרְצָך ָאָבק ְוָעָפר ִמן ַהָּׁשַמִים ֵיֵרד ָעֶליָך ִיֵּתן ְיהָֹוה) כד(
  :ַעד ִהָּׁשְמָדְך 

א ֵאָליו  ִנָּגף ִלְפֵני אְֹיֶביָך ְּבֶדֶרְך ֶאָחד ֵּתצֵ ִיֶּתְנָך ְיהָֹוה) כה(
  :ּוְבִׁשְבָעה ְדָרִכים ָּתנּוס ְלָפָניו ְוָהִייָת ְלַזֲעָוה ְלכֹל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ

ּוַבָּגָרב } \ּוַבְּטחוִרים{\ ִּבְׁשִחין ִמְצַרִים ּוַבְעפִֹלים ַיְּכָכה ְיהָֹוה) כז(
  :ּוֶבָחֶרס ֲאֶׁשר לֹא תּוַכל ְלֵהָרֵפא

  :ְבִעָּורֹון ּוְבִתְמהֹון ֵלָבב ְּבִׁשָּגעֹון ּוַיְּכָכה ְיהָֹוה) כח(
 ִּבְׁשִחין ָרע ַעל ַהִּבְרַּכִים ְוַעל ַהּׁשַֹקִים ֲאֶׁשר לֹא ַיְּכָכה ְיהָֹוה) לה(

  :תּוַכל ְלֵהָרֵפא ִמַּכף ַרְגְלָך ְוַעד ָקְדֳקֶדךָ 
 אְֹתָך ְוֶאת ַמְלְּכָך ֲאֶׁשר ָּתִקים ָעֶליָך ֶאל ּגֹוי ֲאֶׁשר יֹוֵלְך ְיהָֹוה) לו(

  :ָיַדְעָּת ַאָּתה ַוֲאבֶֹתיָך ְוָעַבְדָּת ָּׁשם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ֵעץ ָוָאֶבןלֹא 
 ָעֶליָך ּגֹוי ֵמָרחֹק ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ַּכֲאֶׁשר ִיְדֶאה ִיָּׂשא ְיהָֹוה) מט(

  :ַהָּנֶׁשר ּגֹוי ֲאֶׁשר לֹא ִתְׁשַמע ְלׁשֹנֹו
ֶעָך ַמּכֹות ְּגדֹלֹת  ֶאת ַמּכְֹתָך ְוֵאת ַמּכֹות ַזְר ְוִהְפָלא ְיהָֹוה) נט(

  :ְוֶנֱאָמנֹות ָוֳחָלִים ָרִעים ְוֶנֱאָמִנים
  
 ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ְוַעד ְקֵצה ָהָאֶרץ ְּבָכל ָהַעִּמים ֶוֱהִפיְצָך ְיהָֹוה) סד(

ְוָעַבְדָּת ָּׁשם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר לֹא ָיַדְעָּת ַאָּתה ַוֲאבֶֹתיָך ֵעץ 
 לֹא ַתְרִּגיַע ְולֹא ִיְהֶיה ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגֶלךָ ּוַבּגֹוִים ָהֵהם ) סה:(ָוָאֶבן

ְוָהיּו ) סו:(ְוָנַתן ְיהָֹוה ְלָך ָׁשם ֵלב ַרָּגז ְוִכְליֹון ֵעיַנִים ְוַדֲאבֹון ָנֶפׁש
ַחֶּייָך ְּתֻלִאים ְלָך ִמֶּנֶגד ּוָפַחְדָּת ַלְיָלה ְויֹוָמם ְולֹא ַתֲאִמין 

ִיֵּתן ֶעֶרב ּוָבֶעֶרב ּתֹאַמר ִמי ִיֵּתן ַּבּבֶֹקר ּתֹאַמר ִמי ) סז:(ְּבַחֶּייךָ 
  :ּבֶֹקר ִמַּפַחד ְלָבְבָך ֲאֶׁשר ִּתְפָחד ּוִמַּמְרֵאה ֵעיֶניָך ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה

  
   ִמְצַרִים ָּבֳאִנּיֹות ֶוֱהִׁשיְבָך ְיהָֹוה) סח(

  ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ְלָך לֹא תִֹסיף עֹוד ִלְראָֹתּה 
  ם ְלאְֹיֶביָך ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות ְוִהְתַמַּכְרֶּתם ָׁש 

  :ְוֵאין קֶֹנה
  
ֵאֶּלה ִדְבֵרי ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ֶאת מֶׁשה ִלְכרֹת ֶאת ְּבֵני ) סט(

  :ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ מֹוָאב ִמְּלַבד ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרת ִאָּתם ְּבחֵֹרב
  
  
  
  

  'דברים ל. 3
  ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלהיָך ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוָהָיה ִכי ָיבֹאּו ָעלֶ ) א(

ְּבָכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִהִּדיֲחָך ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ְלָפֶניָך ַוֲהֵׁשבָֹת ֶאל ְלָבֶבָך 
   :ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ָׁשָּמה

ִמָּכל ְוָׁשב ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ֶאת ְׁשבּוְתָך ְוִרֲחֶמָך ְוָׁשב ְוִקֶּבְצָך ) ג(
  :ים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצָך ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ָׁשָּמהָהַעִּמ 

  
ח עם איום "השוואת לשונם של הפסוקים שבסוף פרק כ. 4

  'הגלות בפרק ד
  כח- כו', ד
הִעידֹתי בכם היום את ) כו(

השמים ואת הארץ כי 
מעל  מהר ָאבֹד תֹאֵבדון

הארץ אשר אתם עֹברים 
 את הירדן שמה לרשתה

לא תאריֻכן ימים עליה כי 
  .ֵמד ִּתָּשֵמדּוןִהָּש 

אתכם ' והפיץ ה) כז(
ונשארתם ְמתי בעמים 

' מספר בגוים אשר ְיַנֵהג ה
ועבדתם ) כח. (אתכם שמה

שם אלהים מעשה ידי 
 אשר לא אדם עץ ואבן

יראון ולא ישמעון ולא 
 .יאכלון ולא יריֻחן

  סד-סג, ח"כ
' והיה כאשר שש ה) סג(

עליכם להיטיב אתכם 
ולהרבות אתכם כן ישיש 

להאביד אתכם עליכם ' ה
 ְוִנַּסְחֶּתם ולהשמיד אתכם

מעל האדמה אשר אתה 
  .בא שמה לרשתה

בכל ' והפיצך ה) סד(
מקצה הארץ ועד העמים 

ועבדת שם קצה הארץ 
אשר לא אלהים אחרים 

עץ ידעת אתה ואבֹתיך 
  ...ואבן

מצרים ' והשיבך ה) סח(
באניות בדרך אשר 
אמרתי לך לא תֹסיף עוד 

 שם לראֹתּה והתמכרתם
לאֹיביך לעבדים ולשפחות 

 .ואין קֶֹנה
  
  'ול' הבטחת התשובה והגאולה בפרקים ד. 5

  ל- כט', ד
' וִבקשתם משם את ה

להיך ומצאת כי -א
בכל לבבך תדרשנו 

בצר לך . ובכל נפשך
כל הדברים ומצאוך 

 באחרית האלה
' ושבת עד ההימים 

להיך ושמעת - א
 .בקֹלו

  ב-א', ל
ים כל הדברוהיה כי יבֹאו עליך 

 הברכה והקללה אשר האלה
נתתי לפניך והֵשבָֹת אל לבבך 
' בכל הגוים אשר הדיחך ה

'  ושבת עד ה.להיך שמה-א
 ככל אשר להיך ושמעת בקֹלו- א

בכל אנכי ְמַצְּוָך היום אתה ובניך 
 .לבבך ובכל נפשך

  
  נה, ה"ויקרא כ. 6
עבַדי הם אשר הוצאתי אותם , כי לי בני ישראל עבדים "

  ; "מארץ מצרים
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  מכילתא דרבי ישמעאל מסכתא דויהי בשלח פרשה ב. 7
 המקום הזהיר בשלשה מקומות - כי אשר ראיתם את מצרים

  : שלא לחזור למצרים) !אסר(לישראל 
כי אשר ראיתם את מצרים היום לא ') יג, ד"שמות י(' שנא

  ,)לפני קריעת ים סוף (- '   לראותם עד עולםתוסיפו
אמר לכם לא תוסיפון לשוב בדרך ' וה') טז, ז"דברים י(ואומר 

  ,)מצוות המלך (– 'הזה עוד
מצרים באניות בדרך אשר ' והשיבך ה ' )סח, ח"שם כ( ואומר

  .'אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה
  
  יג, ד"שמות י. 8

' ויאמר משה אל העם אל תיראו ִהְתַיְּצבּו וראו את ישועת ה
היום לא  את מצרים ראיתםאשר יעשה לכם היום כי אשר 

  . עוד עד עולםלראֹתםתִֹספו 
  
  : תעשה מו- ם בספר המצוות מצוות לא"הרמב. 9
אמרו בשלשה מקומות הזהירה תורה את ישראל שלא לשוב "

כי אשר ראיתם את מצרים היום 'והשלישי אמרו ... למצרים
ואף על פי ). יג, ד"שמות י(' לא תִֹספו לראֹתם עוד עד עולם

  ".א לנו בקבלה שהוא אזהרהשפשט הלשון שהוא הודעה ב
 

  טז, ז"דברים י. 10
רק לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה למען "

   ." הזה עודבדרך לא תִֹספון לשוב אמר לכם' הרבות סוס וה
  

  מכילתא דרבי ישמעאל מסכתא דפסחא פרשה יב. 11
' וגו' אמר לכם לא תוסיפון' וה'כיוצא בדבר אתה אומר "

  "   'וגו'  אשר ראיתםכי? 'והיכן אמר
  

  טז, ז"ע בפירושו לדברים י"הראב. 12
ויש אומרים מטעם .  מצוה היתה ולא נכתבה–' לא תוסיפון'
  .וזאת דרך אחרת', לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם'

  
  טז, ז"ן בפירושו לדברים י"רמב. 13

שלא ) כעת( מר לכםוא כי השם –' אמר לכם' וה'וטעם 
, )טז', ה(' להיך-א' כאשר צוך ה'וכן , תוסיפון לשוב בדרך הזה

שאמר לי כן לצוות ', אמר לכם'או . שהוא מצוה אותך כן
' כחצות הלילה' ויאמר משה כה אמר ה'כדרך , )כעת (אתכם

כי כאשר ראיתם את , 'ועל דרך רבותינו). ד, א"שמות י(' וגו
 –) יג, ד"שם י(' מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם

אמר לכם שלא תוסיפון ' וה: ומשה הזכיר, )יסורא (מצוה
  .וכבר פירשתיו. לשוב בדרך הזה עוד

  
  )תעשה מו-לא(ם בספר המצוות "הרמב. 14

האזהרה שהוזהרנו מלשכון בארץ מצרים לעולם כדי שלא 
  .נלמד מכפירתם ושלא ננהג במנהגיהם הרעים

  
  ח"ה סוף ה"ם במשנה תורה הלכות מלכים פ"הרמב. 15

שמעשיה מקולקלין יותר מכל הארצות שנאמר מפני "...
  )".ג, ח"ויקרא י(' כמעשה ארץ מצרים'

  
  טז, ז"ן בפירושו לדברים י"הרמב. 16

מפני שהיו המצרים והכנענים רעים , וטעם המצוה הזאת
כמעשה ארץ מצרים אשר 'מאד כמו שאמר ' וחטאים לה

, )ג, ח"ויקרא י(' וגו' ישבתם בה לא תעשו וכמעשה ארץ כנען
שלא ילמדו ישראל ממעשיהם והכרית בכנענים ' והנה רצה ה

, ג"שמות כ(' לא ֵישבו בארצך'ואמר , )טז', דברים כ(כל נשמה 
  .והזהיר במצרים שלא נשב אנחנו שם בארצם, )לג
  
  
  

  , יח- יז, ו"דברים כ. 17
להים וללכת בדרכיו -האמרת היום להיות לך לא' את ה"

האמירך היום להיות לו '  וה...ולשמֹר ֻחקיו ומצותיו ומשפטיו
  ". ולשמֹר כל מצותיו... לעם סֻגלה

  
  ו- ב', ירמיהו ב. 18
זכרתי לך ' כה אמר ה: הלֹך וקראת באזני ירושלם לאמר"

 בארץ לא לכתך אחרי במדברחסד נעוריך אהבת כלולֹתיך 
המעלה אֹתנו מארץ מצרים ' ולא אמרו איה ה... זרועה

שוחה בארץ ִצָּיה ְוַצְלָמֶות  בארץ ערבה והמוליך אֹתנו במדבר
  ". בארץ לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם

  
  ז, ז"בראשית י. 19
והִקמֹתי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדֹרֹתם  "

  " .לברית עולם
  

  לג-לב', יחזקאל כ. 20
ְוָהעָֹלה על רוחכם ָהיֹו לא תהיה אשר אתם אֹמרים נהיה "

דני -חי אני נאם א.  עץ ואבןַכגוים כמשפחות הארצות לשרת
להים אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובֵחמה שפוכה -א

  " .אמלוך עליכם
 

  טז, ו"שמות ט. 21
   ."עד יעבֹר עם זּו קנית' עד יעבֹר עמך ה"
  

  צ הופמן"הרד. 22
, כי יהיו בזויים כל כך,  מצד אחד קללה היא–ואין קונה "

רצו לקנותם שאפילו בשעה שיציעו את עצמם להמכר לא י
שלא ישתעבדו , נחמא פורתאאבל יש בזה גם . אפילו לעבדות

  ". כיון שלא ירצו לקנותם, בתור עבדים
  

 ו" ויקרא כ–" בחוקותי"פרשת . 23
 ַוֲהִריקִֹתי ַאֲחֵריֶכם ָחֶרב ְוָהְיָתה ְוֶאְתֶכם ֱאָזֶרה ַבּגֹוִים) לג(

ִּתְרֶצה ָהָאֶרץ ֶאת ָאז ) לד:(ַאְרְצֶכם ְׁשָמָמה ְוָעֵריֶכם ִיְהיּו ָחְרָּבה
ִּתְׁשַּבת  ְוַאֶּתם ְּבֶאֶרץ אְֹיֵביֶכם ָאז ַׁשְּבתֶֹתיָה ּכֹל ְיֵמי ָהַּׁשָּמה

ָּכל ְיֵמי ָהַּׁשָּמה ִּתְׁשּבֹת ֵאת ) לה:(ָהָאֶרץ ְוִהְרָצת ֶאת ַׁשְּבתֶֹתיָה 
ַוּדּו ֶאת ְוִהְת ) מ(...ֲאֶׁשר לֹא ָׁשְבָתה ְּבַׁשְּבתֵֹתיֶכם ְּבִׁשְבְּתֶכם ָעֶליָה 
 ְוַאף ֲאֶׁשר ָהְלכּו ֲעֹוָנם ְוֶאת ֲעֹון ֲאבָֹתם ְּבַמֲעָלם ֲאֶׁשר ָמֲעלּו ִבי

ַאף ֲאִני ֵאֵלְך ִעָּמם ְּבֶקִרי ְוֵהֵבאִתי אָֹתם ְּבֶאֶרץ ) מא:(ִעִּמי ְּבֶקִרי
  :ִיָּכַנע ְלָבָבם ֶהָעֵרל ְוָאז ִיְרצּו ֶאת ֲעֹוָנםאְֹיֵביֶהם אֹו ָאז 

י ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ְוָזַכְרִּת ) מב(
  :ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹרְּבִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר 

ְוֵהם  ָּבְהַׁשָּמה ֵמֶהם ְוִתֶרץ ֶאת ַׁשְּבתֶֹתיָה ְוָהָאֶרץ ֵּתָעֵזב ֵמֶהם ) מג(
ת ֻחּקַֹתי ָּגֲעָלה ַיַען ּוְבַיַען ְּבִמְׁשָּפַטי ָמָאסּו ְוֶא  ִיְרצּו ֶאת ֲעֹוָנם

  :ַנְפָׁשם
  

 ן על ויקרא פרק כו פסוק טז"רמב. 42  
כי בבית , ודע והבן כי האלות האלה ירמזו לגלות ראשון

  ...הראשון היו כל דברי הברית הזאת הגלות והגאולה ממנו
הברית שבמשנה תורה ירמז לגלותנו זה ולגאולה שנגאל אבל 
ם קץ וקצב ולא שלא נרמז ש כי הסתכלנו תחילה -  ממנו

  ...רק תלה אותה בתשובה, הבטיח בגאולה
 


