
 
 

 

 

 

 

 
 יד - א, אפרק חזקאל י ספר                           

 

 שמות )למנהג הבבלים והתימנים(פרשת 

פרשת השבוע עוסקת בתחילת סיפור יציאת מצרים, ומפטירים בפרשה זו שבספר יחזקאל, המתארת בדרך משל את זמן 

 ' עם ישראל באותו זמן:יציאת מצרים, וריבוי החסדים שעשה ה

ן ()ב ֵלאֹמר. ֵאַלי ה' ְדַבר ַוְיִהי ()אפרק טז:  ת הֹוַדע ,ָאָדם בֶּ ת ְירּוָשַלִם אֶּ יָה. אֶּ ומצייר  ()ג ּתֹוֲעֹבתֶּ

בנבואה זו את עם ישראל כילדה קטנה ועזובה, שהושלכה על ידי הוריה למדבר שממה, עד 

נשא אותה לאשה והיטיב ולאחר מכן לה, שעבר שם אדם נדיב וחמל עליה, ולקחה לביתו וגיד

 ָאַמר ֹכה ,ְוָאַמְרָּת לה בכמה מיני טובות, אך היא שכחה את כל טובותיו, ולא היתה נאמנת לו, 

הרי על אף שגאולתכם היתה בהיותכם במצרים, לא היה זה מקום  ,ִלירּוָשַלִם ֱאֹלִהיםה' 

ץהרי הם  ,ּוֹמְלֹדַתִיְך מקום מגורייך הראשונים, - ְמֹכֹרַתִיְךלידתכם, אלא  רֶּ ומצייר  ,ַהְכַנֲעִני ֵמאֶּ

ומחמת כן לא חסו על  ,ִחִּתית ְוִאֵמְך ,ָהֱאֹמִרי ָאִביְךכאילו אביה ואמה לא היו מעם אחד, אלא 

והנמשל בזה, כי בתחילת ] כוה לארץ אחרת, עד שנמצאו במצריםביתם הקטנה והשלי

א עדיין היו דבוקים בתועבות האמוריים התהוות האומה עדיין לא היו לעם מיוחד, אל

 ְביֹום ּומֹוְלדֹוַתִיְך ()ד. [והחיתיים, יושבי ארץ כנען, ולא הובדלו מטומאתם וממעשיהם הרעים

ת דֶּ לא נחתך חבל הטבור ]והנמשל בזה, שעדיין לא התנתקו  - ָשֵרְך ָכַרת לֹא ,אֹוָתְך הּולֶּ

להסיר את הדם והלכלוך  ְלִמְשִעי ֻרַחְצְּת  לֹא םּוְבַמיִ מטומאת הכנענים שהיו דבוקים בהם[, 

 לֹא ְוָהְמֵלחַ ולנקות את הגוף ]וכך לא נרחצו עדיין במי הדעת להסיר את המידות הרעות[, 

לחזק את האיברים ]וכך לא התחזקו עדיין להיות  ֻחָּתְלְּת  לֹא ְוָהְחֵּתללחזק את הבשר,  ֻהְמַלַחְּת 

שממונים עליהם שופטים ושוטרים, ויש ביניהם אנשים בחוקים ומשפטים, כאומה מסודרת 

פרטיים אמיצי לב ומלומדי מלחמה, אלא היו כגוף תינוק שלא התיישרו אבריו ולא התחזק 

ה ַאַחת ָלְך ַלֲעׂשֹותשל אחד מהורייך,  ַעִין ָעַלִיְך ָחָסה לֹא ()הגופו, שהוא רפוי ורופס[.  ואף  ,ֵמֵאלֶּ

ל ַוֻּתְשְלִכי ,ָעָלִיְך ְלֻחְמָלהלא חסה עלייך עין של אדם זר  ה ְפֵני אֶּ ת ְביֹום ,ַנְפֵשְך ְבֹגַעל ַהָשדֶּ דֶּ  ֻהלֶּ

ֱעֹבר ()ו]וכך ישראל הושלכו מארצם אל ארץ מצרים, והיו עובדים בפרך בשדה[.  ֹאָתְך  ָעַלִיְך ָואֶּ

ְרֵאְךואז עבר שם הנדיב,  - ת ָואֶּ סֶּ דה שהיתה מלוכלכת בו, על כי מלבד דם הלי ,ְבָדָמִיְך ִמְתבֹוסֶּ

לא תמותי מדם הפצעים  - ֲחִיי ְבָדַמִיְך ,ָלְך ָוֹאַמרידי השלכתה לשדה נפצע גופה עד זוב דמה, 

]וכך אמר ה'  ֲחִיי ְבָדַמִיְך ,ָלְך ָוֹאַמראלא תשארי בחיים, וכן מידי עוברו שם חזר על כך, 

נויים של המצריים, אלא לישראל גם קודם שגאלם ממצרים, שלא ימותו מהמכות והעי

 ְרָבָבהולאחר זמן שהיתה מושלכת בשדה תחת השגחתו,  ()זישארו חיים וסופם להיגאל[. 



 
 
 
 
 
 

 

 

ַמח ה ְכצֶּ  ַוִּתְרִביגדלה כפי שגדלים הצמחים עד שהם מתקשטים בפרחים,  - ְנַתִּתיְך ַהָשדֶּ

 ֵעֹרם ְוַאְּת שזהו זמן הפריחה של הילדה,  ,ִצֵמחַ  ּוְׂשָעֵרְך ָנֹכנּו ָשַדִים ,ֲעָדִיים ַבֲעִדי ַוָּתֹבִאי ַוִּתְגְדִלי

ְרָיה כי עדיין היתה מושלכת בשדה ללא בגדים ]וכך השגיח ה' על ישראל שיפרו וירבו, עד  ,ְועֶּ

שהגיע זמן הגאולה, אך היו ערומים מבגדי הנפש, שהם תורה ומעשים טובים שלא היו 

ֱעֹבר ()חבידם[.  ְרֵאְךשוב,  ָעַלִיְך ָואֶּ ְפֹרׂששהגיע זמנך הראוי לנישואין,  ,ֹדִדים ֵעת ִעֵּתְך ְוִהֵנה ָואֶּ  ָואֶּ

ה ,ָעַלִיְך ְכָנִפי ְרָוֵתְך ָוֲאַכסֶּ ָשַבע ,עֶּ ]וכך  ִלי ַוִּתְהִיי ,ֱאֹלִהיםה'  ְנֻאם ,ֹאָתְך ִבְבִרית ָוָאבֹוא ,ָלְך ָואֶּ

נתן להם מצוות ברית מילה, וזכר באותו זמן הגיע עת גאולת ישראל, וייחד אותם ה' לשמו, ו

ועתה עשה לה את כל הדברים שלא נעשו עבורה  ()טאת בריתו עם האבות ולקחם לו לעם[. 

ְרָחֵצְךבעת לידתה,  ְשֹטף ,ַבַמִים ָואֶּ ]וכך שטף מהם ה' את הדעות הכוזבות על  ֵמָעָלִיְך ָדַמִיְך ָואֶּ

ן ָוֲאֻסֵכְךשהאמינו רק בה'[,  ידי שהעבירם בים סוף והראה להם את ידו החזקה, עד  ,ַבָשמֶּ

וכנגד מה  ()ילתקן את מה שלא הומלחה בעת לידתה ]וכך נתן להם ה' בתחילה קצת מצוות[. 

ְנֲעֵלְך ,ִרְקָמה ָוַאְלִביֵשְךשלא הוחתלה,  ְחְבֵשְך ,ָּתַחש ָואֶּ ִשי ַוֲאַכֵסְךפשתן,  - ַבֵשש ָואֶּ ]וכן נתן  מֶּ

סיני תורה ומצוות, ונעשו לו ממלכת כהנים וגוי קדוש, ואמר כאן ארבעה  להם ה' במעמד הר

ְעֵדְך ()יאמיני בגדים כנגד ארבעה בגדי כהונה[.  ִדי ָואֶּ קישטה בתכשיטים על הבגדים ]והם  - עֶּ

ְּתָנהתרי"ג מצוות שקיבלו ישראל[,  ]כנגד המצוות התלויות במעשי  ָיַדִיְך ַעל ְצִמיִדים ָואֶּ

]כנגד המצוות התלויות בקול ובדיבור, ולכן אמר 'גרונך'  ְגרֹוֵנְך ַעלשרשרת  - ִבידְוָר  ,הידים[

ֵּתן )יבשהוא מקום הוצאת הקול, ולא 'צוארך'[.  ם ָואֶּ זֶּ ]כנגד המצוות התלויות בריח  ַאֵפְך ַעל נֶּ

 ִיְךָאְזנָ  ַעל ַוֲעִגיִליםובראיית העיניים, שהריח הוא משל בדברי הנביאים לראייה הרוחנית[, 

ת]כנגד המצוות התלויות בשמיעת האוזן[,  רֶּ ת ַוֲעטֶּ רֶּ אחר כך נעשתה כאשה  ()יג ְברֹאֵשְך. ִּתְפאֶּ

ף ָזָהבמעצמך תכשיטי  ַוַּתְעִדיהמושלת לבדה בבית וקונה לעצמה תכשיטים,  סֶּ ]והוא משל  ָוכֶּ

ִשי ֵשש ּוַמְלבּוֵשְךלתקנות והמצוות שתקנו הנביאים והחכמים[,  ת ,ְוִרְקָמה ָומֶּ ן ּוְדַבש ֹסלֶּ מֶּ  ָושֶּ

]והיה זה בימי דוד ושלמה, שהגיעו ישראל למעלה  ִלְמלּוָכה ַוִּתְצְלִחי ,ְמֹאד ִבְמֹאד ַוִּתיִפי ,ָאָכְלְּת 

א ]וכמו שנאמר " ְבָיְפֵיְך ַבגֹוִים ֵשם ָלְך ַוֵיֵצא ()יד העליונה ביותר, והיתה מלכותם שלימה[. ַויֵּצֵּ

ִוי ם דָּ ל ַהּגֹוִיםשֵּ דֹו ַעל כָּ ַתן ֶאת ַפחְּ צֹות ַוה' נָּ ֲארָּ ל הָּ כָּ ִשים ֶאת ", וכן נאמר "ד בְּ ַבקְּ ֶרץ מְּ אָּ ל הָּ כָּ וְּ

ִלבֹו ַתן ֱאֹלִהים בְּ תֹו ֲאֶשר נָּ מָּ כְּ ֹמַע ֶאת חָּ ֹלֹמה ִלשְּ י שְּ נֵּ  ִכי"[, אך לא היה זה מצד עצמה, אלא פְּ

ר ַבֲהָדִרי הּוא ָכִליל היה זה מחמת ההדר שנתן עליה ]וכן תפארת מלכות  - ַלִיְךעָ  ַׂשְמִּתי ֲאשֶּ

 :ֱאֹלִהיםה'  ְנֻאםישראל היתה על ידי ההשגחה העליונה, שנתן ה' עליהם את כבודו[, 

 


