
 

1 
 

 "דבס

 

 
  

 

 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 
 

ראשונהלסעודה  - 'אני ה' המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים'

 ארבע לשונות של גאולה

 - בתחילת פרשתנו ארבע לשונות הגאולה המופיעות בפסוק

ם  ְוֽהֹוֵצאת ִ֣י י  ְצַרַ֔ ת מ  ְבֹלִ֣ ַחת֙ ס  ַַּ֨ ת  ם מ  ִּ֥יֶאְתֶכֶ֗ ְלת   צ ַ ָ֑ם  ְוה  ָדתָ ֲעֹבֽ ֶאְתֶכֶ֖ם ֵמֽ
ַאְלת  ִּ֤י ים ְוָגֽ ֽ ֹדל  ים ג ְ ֶ֖ ָפט  ש ְ ה ו ב  ָיַ֔ ֹוַע ְנטו  ְזרִ֣ י. ֶאְתֶכ֙ם ב   ַּ֨ ַקְחת   ֶאְתֶכִּ֥ם  ְוָלֽ

י  ִּ֤ י ֲאנ  ִ֣ ם כ   ֶֶ֗ יַדְעת  ֽ ָ֑ים ו  אֹלה  י ָלֶכֶ֖ם ֵלֽ ית  ִּ֥ ם ְוָהי  ֙י ְלָעַ֔ ם  'ה֙ ל  ֵהיֶכַ֔ ֱאֹלִ֣
ם י  ְצָרֽ ֹות מ  ְבלִּ֥ ֶַ֖חת ס  ַ ת  ם מ  יא ֶאְתֶכַ֔ ִ֣ ֹוצ   1.ַהמ 

הכוסות הן הדיבור שבא  דר וארבעשעל פיהן מובנה כל ליל הס

תו משה רבנו אל פרעה בשם הקב"ה. אחריהן מגיעה גם א  

  -הלשון החמישית 

ֵבאת ִּ֤י ֙י ֶאת ֶאְתֶכ֙ם ֶאל ְוֵהֽ את  ַָּ֨ ִּ֤ר ָנש   ֶרץ ֲאש ֶ ה   ָהָאַ֔ י ָלתִֵ֣ת ֹאָתַ֔ ַ֔ ָיד 
ב ֲעֹקָ֑ ֽ ְליַ ק ו ֽ ְצָחֶ֖  2.ְלַאְבָרָהִּ֥ם ְלי 

בים עוד נעסוק בעז"ה בסדר ובתוכן לשונות הגאולה כשל

 'והוצאתי'. -בגאולה, אבל הפעם נתמקד בלשון הראשונה 

אנו תמיד מדברים על 'יציאת מצרים', אבל יציאת מצרים היא 

השלב המסכם, האחרון. לעומת זאת בלשונות הגאולה, 

עוד לפני שמוציאים אותנו  -'ההוצאה' היא השלב הראשון 

ת מצרים'. ננסה מהעבדות, מוציאים אותנו 'מתחת סבלו

עלינו לצאת מתחתיו? מהו הסבל הזה ש -מיק במושג הזה להע

עדיין לא  'מתחת סבלות מצרים'וציא אותנו אחרי שהקב"ה ה

השתחררנו מעבודת הפרך, שהרי אחר כך הקב"ה עוד צריך 

, אז מה המשמעות של לצאת מתחת 'מעבודתם'להציל אותנו 

 סבלות מצרים?

 הנקודה המרכזית -סבלות מצרים 

  -שוב בסוף ארבע לשונות הגאולה כתוב 

י  ִּ֤ י ֲאנ  ִ֣ ם כ   ֶֶ֗ יַדְעת  ֽ ם  'ה֙ ו  יא ֶאְתֶכַ֔ ִ֣ ֹוצ  ם ַהמ  ֵהיֶכַ֔ ֹות ֱאֹלִ֣ ְבלִּ֥ ֶַ֖חת ס  ַ ת  מ 
ם י  ְצָרֽ  .מ 

כלומר, היציאה 'מתחת סבלות מצרים' היא הנקודה המרכזית 

בה לשונות הגאולה נפתחות ובה הן מסתיימות. וצריך להבין  -

מדוע דווקא היציאה 'מתחת סבלות  -ומק את הביטוי הזה לע

מצרים' מוזכרת שוב בסיכום? המביט מן הצד יכול לחשוב 

פחות אנו אמנם  -שגם אחרי שיצאנו 'מתחת סבלות מצרים' 

אבל עדיין השעבוד קיים, עדיין  -כעת נאנקים, פחות סובלים 

                                                           
 ז'.-ו'שמות, ו',  1
 שם, ח'. 2
 רש"י שם, ז'. 3

עבודת הפרך ממשיכה, ולכן הביטוי 'וידעתם כי אני השם' צריך 

'ולקחתי אתכם לי לעם והייתי -ת כתוב בסמיכות להיה להיו

'המוציא אתכם מתחת סבלות -להים' ולא בצמוד ל-לכם לא

 מצרים'!

  -רש"י מסביר 

  3.מצרים טורח משא

 רחה יש כאן?איזו ט -מה כוונת רש"י 

 מצרים' מופיע כבר פעמיים לפני כןאגב הביטוי 'סבלות 

  -בהקשר שלנו. פעם אחת אומר אותו פרעה הרשע 

יעו  ֶאת ִּ֥ ְפר  ַ ן ת  ֲהֹרַ֔ ִ֣ה ְוַאֽ ה ֹמש ֶ ָ מ  ם ָלָ֚ י  ְצַרַ֔ ֶלְך מ  אֶמר ֲאֵלֶה֙ם ֶמִ֣ ִֹּ֤ ם  ַוי  ָהָעֶ֖
ו   ָ֑יו ְלכֶ֖ ֲעש ָ ֽ מ ַ ֽ םמ  ֵתיֶכֽ ְבלֹֽ  4.ְלס 

כאילו פרעה טוען כלפי משה ואהרן  -וזה נשמע מאוד תמוה 

לנפח ולהגזים. העם עובד, 'תפסיקו  -ומנסה לשכנע אותם 

ובגללכם תכבד העבודה על האנשים  -'העבודה היא חיינו' 

'לכו לעינוי  ברור שהוא איננו מתכוון לומר להםמעכשיו'. 

 כוונתומה  -אין בזה היגיון, ואם כן  -שלכם', או 'לכו לעבודה' 

 בביטוי 'לכו לסבלותיכם'?

היא  ,הביטוי להופעתהמוקדמת ביותר והיא  נוספת, הפעם

  -דווקא על ידי משה 

א ֶאל ֵצִ֣ ֙ה ַוי ֵ ל ֹמש ֶ ִּ֤ ְגד ַ ם ַוי   ים ָהֵהֶ֗ ִ֣ מ  י ָ י ב ַ ִ֣ ְרא  ַוְיה  ֶ֖ יו ַוי ַ ָ֑םֶאָחַ֔ ְבלֹתָ ס   5.ב ְ

אצל כבר מתחילה כלומר, היה רק אדם אחד שמה שהוא ראה 

זו לא הייתה העבודה הקשה,  -לפני כשישים שנה  - בני ישראל

אלא את 'סבלותם', והוא זה  -לא המגלבים ולא המכות 

וה עכשיו לומר אליהם בשם הקב"ה כי בסוף יציאת שמצּו

 אני ה' המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים'.'כי מצרים נדע 

 לא לסבול את מצרִים

בלות' שמופיעים אצל  ישנם שני פירושים אפשריים למלה 'ס 

 צל מאורי החסידות;המפרשים וא

, וכך לשון מציע פירוש אמיתי ועמוק מאוד השפת אמת זיע"א

 - קדשו

 שם, ה', ד'. 4
 שם, ב', י"א. 5

 תשע"ז וארא 
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נדבק  ,שכל עסק עשיות אדם בשום דבר גשמי כי הנה ידוע
בנפשו קצת הרגש ממעשים אלו. והמעט רשימה שנדבק 

ועל זה נאמר  ,בעצמות האדם בעל כרחו הוא צריך לתקנו
שבוודאי צריך אדם לתקן , )עבודה זרה, ה:(כחמור למשא 

החומריות בכח נשמתו. ונמצא שבני ישראל לבד שעבדו 
לבד זה נדבק בהם רוב גשמיות מרוב עבודה וזה  ,בפרך

 6 טורח משא מצרים...

-כבתורה הסבל אינו העינוי הפיזי. העינוי הפיזי מתואר 

'עבדות'. הסבל, לעומת זאת, הוא 'טורח משא מצרים' כפי 

, חוץ עבודה הפיזית עצמהחוץ מה - שאומר רש"י, כלומר

עם הזמן משהו נדבק בך  -ומהכאב עצמם  , המשקלמהכובד

והופך להיות חלק ממך. אתה עצמך הופך להיות 'חלק 

 מהמערכת';

וד עבודת פרך אבל יחד עם זה להוקיע את אדם יכול לעב

צריות, להוקיע את הרעיון שבעבדות הזו, למאוס בו, לסלוד המ  

תחיל כן גם ח"ו מצב שבו האדם לאט לאט יית מנגד,ממנו. 

... עם הזמן הוא מתחיל 7זה הופך לנסבל -את זה  לסבול

את הצורך בגשמיות  - כי אםלא את העבודה  -ולהפנים ולקבל 

מרובה, את הרעיון שמסתתר מאחורי העבדות. 'הם באמת 

עושים את זה בצורה לא יפה, אכזרית, אבל אפשר להבין אותם 

כבד העבודה על האנשים, הדברים הללו מוכרחים שת   -

 צריכים להיעשות'.

להינצל  -לתי אתכם מעבודתם' מובנת לכל אדם 'והצ-הכוונה ב

צריות יזית, אבל הטרגדיה היא שיתכן והמ  מהעבודה הפ

. שהתפיסה של פרעה של 'ככה 'סבלות מצרים'-, הנתפסת בך

עולם בנוי' נכנסת לתוכך ואתה מתחיל להאמין בה. אמירות 

'שא את המשא עליך וכך תתקדם. מי שלא נושא את  -כמו 

אותנו איך יתקדם?'. לאט לאט פרעה הופך  -המשא על כתפו 

 צריות.לכאלה שיכולים להכיל את המ  

עוד לפני שיוצאים  -'והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים' 

ממצרים עצמה, אפשר וצריך לצאת מתחת סבלות מצרים. 

ומנגד  גמורך גם כשאתה בן חורין אתה יכול להיות כל כך נמו

. הקב"ה דואג לגמרי להיות גבוה כשאתה משועבד פיזית

שנצא מתחת לשולחן הזה, מתחת סבלות מצרים, שלא נהיה 

 אלו שמקבלים את הדברים כגזרת הכתוב. 

ם של פעם  אלא על מצרים  -הכוונה בדברים הללו איננה למצרי 

כחיוב גמור את של כל יום. יש כאלה גם בימינו שמקבלים 

הצורך לעבוד 'מצאת החמה לצאת הנשמה'. עבדות כפשוטו 

 בימינו. להכיל את זה קוראים לזה היום.

 זו הגאולה הראשונה.

 

 סבלנות חיובית

תפארת ' -פלא, אף הוא מאחד ממאורי החסידות הסבר שני מו

  - אחר לגמרי ווןמראדומסק זיע"א, הוא בכי 'שלמה

נאמנה את  ל עבודה קשה בכל זהבכ מצרים אותםויעבידו ...
ישראל  למה זה אנחנו בנילאמר  הרעו בלבבםאל רוחם ולא 
יות נרדים האומות להיותר מכל שארי  םעניים ומרודי

י אבותינו בני מפני שאנחנו מיוחסים לכבעבודת הפרך. ו
לים . אך בכל פתעבד למצרים הפחותים וששים אנו נשהקדו

 ה״בעליהם גזירת הקו בלבאהבה וס הכלהעת ההיא קבלו 
משה אל  ויצאם לנו ביושר . וז״ש גוא טוב הכ׳ אם בעיניו 

זה כי בהכוונה  אךי הוא לבדו ראה. כו םסבלותבאחיו וירא 
נ״י כי נתנו ברע״ה ראה ברוה״ק מדת הסבלנות של שמ
וזה וירא הסתכל  י״שגזירת הבה באהבל הכל בכמם לקש

״י ולכך של הכלום ע םעיניהבלותם כי לא היקשה בסב בהיט
ככל דרכיו  בה' ןזכו לגאולה כ׳ כן נכון להיות האדם מאמי

לנות בסהמדת  ההנוכשם שמברכין על הטובה וכו'... ומקריו 
ם לאבותינו במצרים ולכך אמר להם פרעה ההיא שעמדה ל

ממעשיו  העםתפריעו את  למה משה ואהרן. ערהלהחכם 
אשר תפריעו אותם מעבודתם  ה. ר״ל למםלותיכבלסלכו 

ר בם לילך למדהותאמרו ל להם עתה בחינת הסבלנות
 ידתמב הזאה תדובם העהטוב ל האת ה׳ הלא עת םשוד בלע

 8 ...כנ״ל. םהסבלנות וזהו לכו לסבלותיכ

מלשון סבלנות. כשיצא משה לראות את באה המילה 'סבלות' 

חיו הוא ראה את האמונה שלהם, הוא ראה איך אנשים א  

'כל מה דעביד -ש -שהאמינו בו חד שורדים רק בזכות הכח הא

הוא ראה את האנשים חוטפים את המכה  רחמנא לטב עביד'.

 'מהמכה הזו יצא בסוף אור גדול'.  -ואומרים 

נה ב'אני ה' והכו ,של ה'תפארת שלמה' על פי פירוש זה

מוציא אתכם  אני -המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים' 

שעבדתם כתחת מה שאתם עשיתם  בזכות, מתחת, מפני ש,

את ה' אלוקיכם בקבלת גזרותיו, כשאי אפשר בכלל להבין איך 

 זה קורה.

, ניסה 9'חכם להרע'להבדיל אלפי הבדלות, אותו פרעה רשע, 

'למה אתם מפריעים את העם  –רוחנית לומר למשה ואהרן 

ממעשיו? האמונה של העם מתפתחת כל כך יפה, הם 

אתם קליינטים טובים  -כו לסבלותיכם מקבלים את גזרות ה', ל

 .פרעה...'עבור 

במהרה מתחת סבלות מאתנו  כל אחד ואחתשנזכה לצאת 

 כבימים ההם בזמן הזה. -מיצריו 

 

  

                                                           
 .שפת אמת על התורה, שמות, תרל"ח, ד"ה 'בפסוק והוצאתי' 6
 .ומכאן לשון 'סבלות מצרים' 7

 , ד"ה 'והוצאתי אתכם'.101-100תפארת שלמה על התורה, וארא, עמ'  8
 ע"פ ירמיהו ד', כ"ב. 9
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לסעודה שניה - יהודי לא משעבד  יהודי

 ייחוס תמוה

קריאת 'שני' של הפרשה תמוהה מאוד הן בתוכנה והן 

וי למשה להוציא ובמיקומה. פתאום, בתום מעמד הסנה והצי

תולדותם של את ישראל ממצרים, התורה מספרת לנו מי הם 

בני לוי וכשמגיעים ייחוס בני ראובן, בני שמעון, מפרטת את 

  -גדל אף הפירוט למשה ואהרן 

ָ֑ה  ן ו ֹמש ֶ ֲהֹרֶ֖ ו א ַאֽ ר הִּ֥ ר ָאַמִּ֤ יאו  ֶאת 'ה֙ ֲאש ֶַּ֨ ִ֜ ם הֹוצ  ש ְ  ָלֶהַ֔ י י  ֵנֵ֧ ל ב ְ ָרֵאֵ֛
ם ַעל י  ְצַרֶ֖ ְבֹאתָֽם ֵמֶאִֶּ֥רץ מ  י֙ם ֶאל. צ  ר  ְמַדב ְ ם ַהֽ ֶלךְ  ֵהֶ֗ ה ֶמֽ ְרֹעִ֣ ַ  פ 
יא ֶאת ִּ֥ ם ְלהֹוצ  י  ְצַרַ֔ י מ  ֵנֽ ן ב ְ ֲהֹרֽ ֶ֖ה ְוַאֽ ו א ֹמש ֶ ם הִּ֥ י  ְצָרָ֑ מ   ָרֵאֶ֖ל מ  ש ְ  10.י 

אה כלא קשור לפרשה לא רק שסיפור התולדות הזה נר

כאן וכמיותר, שכן הוא לא מחדש לנו דבר, אלא שגם מיקומו 

  -תמוה. הפסוק שקודם לכך הוא 

ר ה   ִ֣ ל ֶאל 'ַוְיַדב ֵ ִ֣ה ְוֶאֽ ֙ם ֶאל ֹמש ֶ ן ַוְיַצו ֵ ֲהֹרֹ֒ ל ְוֶאל ַאֽ ָרֵאַ֔ ש ְ י י  ֵנִ֣  ב ְ
יא ֶאת ִּ֥ ם ְלהֹוצ  י  ְצָרָ֑ ֶלְך מ  ה ֶמִ֣ ְרֹעֶ֖ ַ י פ  ֵנֽ ָרֵאֶ֖ל ֵמֶאִּ֥  ב ְ ש ְ םי  י  ְצָרֽ  11.ֶרץ מ 

  -הם ילכו אל פרעה. כך אומר גם רש"י כעת ואנו מצפים ש

אל פרעה. ודבר הצווי  צום על דבר ישראל ועל שליחותו
ר סדר היחס, אלא מתוך מפורש בפרשה שניה לאח ?מהו

, ואהרן, הפסיק הענין באלה ראשי בית אבותם שהזכיר משה
מתוך ו ו.חסימי נתיבללמדנו היאך נולדו משה ואהרן ו

שהוזקק ליחס שבטו של לוי עד משה ואהרן בשביל משה 
 12.מראובן ואהרן, התחיל ליחסם דרך תולדותם

הרן ולכן מתחילים כבר מלוי, כלומר צריך ליחס את משה וא

אז  -, והשבטים ראובן ושמעון מוזכרים כי אם כבר םשבטראש 

, מהשבט הראשון לפי סדר נתחיל את הייחוס מההתחלה

 לא משכנע.ההסבר ש תודו -יך אומרים הילדים? . אתולדותם

  -בחלק מהדפוסים יש הוספה בדברי רש"י 

ובפסיקתא גדולה ראיתי, לפי שקנטרם יעקב אבינו לשלשה 
שבטים הללו בשעת מותו, חזר הכתוב ויחסם כאן לבדם, 

 13.לומר שחשובים הם

הייחוס שלהם נכתב למה עדיין לא מובן יפה אבל  פירוש זה

 כאן?דווקא 

מוד את הדברים לפי פירושו של ר' מאיר שמחה לננסה ל

 .על התורה 'משך חכמה'-מדווינסק זצ"ל, בעל ה

 קשרים בשלטון המצרי

ל 'ר הַוְיַדב  ' -על הפסוק שהזכרנו לעיל  ה ְוא   א  ֲהֹרן ַוְיַצּו ם  לֹמש  ַאַֽ

ל ל א  ל ְוא  ְשָרא  י י  ת ְבנ  יא א  ם ְלהֹוצ  ְצָרי  ְך מ  ל  ל  ְבנ י ַפְרעה מ  ְשָרא  י 

ְצָר  ץ מ  ר  א  םמ  איך אפשר  -שואלים כל המפרשים וחז"ל  -' י 

ישראל לא לצוות 'אל בני ישראל להוציא את בני ישראל'? 

                                                           
 כ"ז.-שמות, ו', כ"ו 10
 ו', י"ג.שמות,  11
 רש"י שם. 12
 שם. 13

מי שצריך לצוות עליו לשחרר את יכולים להוציא את עצמם. 

 ישראל הוא פרעה ולא בני ישראל!

 -חז"ל בירושלמי עונים על כך תשובה מדהימה 

וידבר ה' אל משה ואל ' )שמות ו(דא"ר שמואל בר רב יצחק 
על פרשת  - ?על מה ציום '.אהרן ויצום אל בני ישראל

שילוח עבדים. ואתיא כהיא דא"ר הילא לא נענשו ישראל 
 )ירמיהו לג(אלא על פרשת שילוח עבדים הדא הוא דכתיב 
 14'.מקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי וגו

בין בני ישראל כמה 'קרובים למלכות', צרים במהיו מסתבר ש

כאלו שהיו להם קשרים בשלטונות והם קיבלו מאת המצרים 

רשות לשעבד את אחיהם. המצרים מכרו להם עבדים יהודים. 

על כך כרת הקב"ה ברית עם ישראל ביום הוציאו אותם 

  -ממצרים 

ה ֹֽ ית֙ ֶאת 'הֶ֖ ָאַמִּ֥ר  כ  ת  ֽי ְבר  ַרִּ֤ ָ י כ  ָרֵאָ֑ל ָאֹנכ ֶ֗ ש ְ י י  ם  ֱאֹלֵהִ֣ ֹוֵתיֶכַ֔ ֲאבִ֣
ר ים ֵלאֹמֽ ֶ֖ ִּ֥ית ֲעָבד  ב ֵ ם מ  י  ְצַרַ֔ ֶרץ מ  י אֹוָת֙ם ֵמֶאִ֣ ִּ֤ א  ֹום הֹוצ  יַּ֨ ץ . ב ְ ִ֣ ק ֵ מ 

יש ׁ֩ ֶאת ו  א  חִ֡ ל ְ ְֽש ַ ים ת  ִ֡ נ  ִַ֣בע ש ָ ֽר ש ֶ י ֲאש ֶ ִ֜ ְבר  יו ָהע  ר ְלָךֶ֗  ָאח ַּ֨ ֵכִ֣ ָ מ  י 
ִ֣ש   ְדָך֙ ש ֵ ָ֑ךְ  ַוֲעָבֽ מ ָ ע  ֶ֖י ֵמֽ ֹו ָחְפש   ִּ֥ ְחת  ַ ל  ים ְוש   נ ַ֔  15ש ָ

אנחנו זוכרים את פרשת עבד עברי ושילוחו מפרשת משפטים, 

 אבל לא ידענו שזה היה ביום יציאת מצרים עד עכשיו!

ואל הקב"ה בא אל משה ש מה שמחדש פה הירושלמי הוא

לפרעה כדי שישחרר  'לפני שאתם הולכים - אהרן וציווה אותם

אל בני ישראל כדי שישחררו את אחיהם  לכו -אל את ישר

 -חטא שאם הוא לא יתוקן זהו '. המשועבדים להם היהודים

וחו של א יתוקן וישראל לא יצאו ממצרים. כלומר, כשום דבר ל

פרעה לשעבד אותנו נובע מכך שאנו עדיין משעבדים איש את 

 16הקב"ה יקרא דרור לחרב ולרעב -אחיו, ואם לא נשמע לזה 

אתם לא קוראים דרור איש אל אחיו ולא משחררים עבדים'.  'כי

 זה מדהים.

 כדי שלא תיעלמו ותאבדו

על מדרש זה אומר המשך חכמה, זה פלאי פלאות, שאותם 

  -משעבדים היו שבטי ראובן, שמעון ולוי! הנה לשונו 

יתכן כי גם אז במצרים היו גדולי האומה אשר היו שרים 
נכבדים ואפרתים והם היו משעבדים את בני ישראל לעבדים 

ואולי היו המה השלשה שבטים ראובן שמכרו המצרים להם 
כמו שאיתא במדרש  ושמעון ולוי שהנהיגו שררה במצרים

נשא פ' י"ג לוי שלא היה בשעבוד מצרים לכן לא נטל 
וכן ראובן לא נטל רק בעבר הירדן ושמעון נחלה בארץ, 

נתקיים עליו אחלקם ביעקב כמוש"פ רמב"ן ומהם היו בני 
חורין הרבה ושרים אשר היו משעבדים את ישראל 

 ירושלמי, ראש השנה, פרק ג', ה"ה. 14
 י"ד.-ירמיהו, ל"ד, י"ג 15
  .עי' שם בהמשך הפסוקים 16
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הנמכרים להם מהממשלה של פרעה, לכן צוה השי"ת שבני 
ישראל גם פרעה יוציאו את בני ישראל מהשעבוד ולכן 

הוא אהרן ומשה כו'  סמך לזה יחוס השלשה שבטים ומסיים
שיהיו כל משפחה  -הוציאו את בני ישראל על צבאותם 

 ושבט צבא בפני עצמו ולא ישתעבדו ישראל זה לזה.
וכנראה שלזה כיוון הירושלמי ר"ה פ"ג ה"ה ויצום אל בני 
ישראל מה צוום על פרשת שילוח עבדים ]ר"ל שישלחו 
עבדיהם מישראל ששעבדו תחת ידם כמוש"כ[ הה"ד כה 

ר כו' אנכי כרתי ברית את אבותיכם ביום הוציאי אותם אמ
כו' מקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי וכו' 

 .הנאמר בירמיה ל"ג יעו"ש ודו"ק

לו מר בדעת המדרש נשא ששלשה שבטים אויתכן לו
הנהיגו שררה במצרים, לפיכך נתיחסו כאן עפ"י דאמרו 

ולשונן  במכילתא דבשביל ד' דברים נגאלו שלא שנו שמן
וכו' והיו מצויינין לגוי והחזיקו עצמן לגרים מפני שהיו 
מצפים לתשועת ד' שיעקב בירך אותם איש איש כברכתו 

אבל שלשה בחלוקת הארץ כמו שאמר וירכתו על צדון וכו' 
שבטים הללו שיעקב רחקן אילו היו משועבדים ככל אחיהם 
 היו מתערבין במצרים והיו מדמים שאין להם חלק ונחלה
בקרב ישראל לפיכך מנעה ההשגחה מהשתעבד אותן 

 17.ודו"ק בחומר ולבנים

לוי שכידוע שבט ראובן הבכור, שבט  –שלשת השבטים הללו 

מלמדי תינוקות  שבט שמעון שהםהיו בניו פטורים מהשעבוד ו

היו משעבדים את אחיהם,  -והיו מופצים בקרב כלל ישראל 

והדבר גרם להם להנהיג שררה על אחיהם. לכן עכשיו באה 
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התורה ומפרטת לנו את השבטים הללו ואת תולדותיהם, אלו 

כדי שניתן יהיה  -שצריכים לשחרר ראשונים את המשועבדים 

לגשת אל פרעה ולדרוש ממנו לשלח את ישראל מעבדותם. 

וד כדי לתת להם כב כלומר השבטים האלו מוזכרים כאן לא

עבוד אחיהם שהוא אלא כדי לדרוש מהם לשחרר את ש

. וזה ולהתחיל לפעול להבאת הגאולההמעכב מללכת לפרעה 

 -' צבאותםמה שמודגש בפסוק 'להוציא את בני ישראל על 

, נפתלי, גד -רים להם 'דעו לכם שהשבטים האחרים כאילו אומ

, ולא ניתן מוכםגם הם צבא של הקב"ה בדיוק כ -וכו'  זבולון

יתכן שהשררה שאתם קיבלתם,  -לשעבד את צבא ה'.  אדרבה 

במצרים, היא לא בגלל  שאינכם משועבדים כאחיכם

כמו  -חשיבותכם אלא בגלל שלא זכיתם להתברך מיעקב 

ולכן היה חשש שללא הברכה הייתם  -שאמר רש"י לעיל 

לא היה נשאר מכם ו טמעים ואובדים בתוך שעבוד מצריםנ

. השררה שקיבלתם היא מתנה מהקב"ה מתוך ופליט שריד

אז מאיפה הרשות שנטלתם  -עלמו לגמרי ידאגה שלא ת

 '.לעצמכם לשעבד את אחיכם?!

מלמד אותנו הזה המסר הראשון של משה, הענו מכל האדם, 

כם ואז כוחו של פרעה בעולם ילך אל תנהגו שררה באחי -

 מאליו. -לך ויעלם וימחק, י
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 לסעודה שלישית - עשר מכות, עשרה מאמרות, עשרת הדיברות

 עשרה שלבים -עשר המכות 

הילדים מספרים שכששאלו את פרעה אחרי שנסתיימו כל 

'זה היה  –'איך זה היה?', אז הוא ענה  –המכות על מצרים 

 ..עשר!'.

פתח בציטוט מספר ה'שפת אמת' נעשר המכות ב העיוןאת 

תו יחול ביום רביעי הבא )ה' להאדמו"ר מגור זיע"א, שיום פטיר

 -שבט( 

נגד עשרה זקני ז"ל היה אומר שעשר מכות הן מורי 
מאמרות שבהן נברא העולם ועל ידי זה באו אח"כ לעשרת 

 18הדיברות.

שיעורים עשרת הואנחנו ננסה בזהו משפט יסוד פלאי 

ונלמד  כל  , 'שיעור למכה שיעור למכה'הקרובים להקדיש 

 -בריאה ה ותמאמרבעקבות  -של האמירה הזו על הרקע מכה 

ניתן יהיה להגיע לדיבר תקבל שמצרים מתוך המכה כי רק 

המקביל במעמד קבלת התורה, אל הציווי שבו ניתן להנהיג את 

 העולם המחודש.

צריך  -לכל עשר המכות קצרה פתיחה כללית ח בראשית נפת

-לזכור תמיד שכל סיפורי התורה אין הם סיפורים ארכיאולוגיים

היסטוריים שמעניינים רק את הילדים בגן. כל אות בתורה היא 

את ינצח, כל  פרט ופרט, כל סיפור וסיפור ובוודאי סיפור יצ

יינו. צחיות הרלוונטית לעבודתנו ולחמקפלים בתוכם נ ,מצרים

יציאת מצרים היא דבר שבכל יום ויום, כי במובן הרוחני פנימי, 

בכל יום.  'יציאת מצרים'חייבת להיות  -בעבודת האדם את קונו 

כשאנו מגיעים לפסוקי עשר המכות צריך לזכור שתחילת 

יציאת מצרים היא דווקא בעשר המכות הללו ובעשרת 

, הפרעה השלבים שבהם. על ידן נשבר גאון פרעה, הגאווה

  -שמתגאה ואומר 

י ית ֽנ  י ֲעש   ִּ֥ י ַוֲאנ  ֶ֖ י ְיֹאר  ִּ֥  19.ל 

 מכות שמרפאות

הרי לא על פרעה ההוא בלבד אנחנו מדברים אלא על  -נסביר 

הפרעה שבכל אחד ואחד מאתנו. יש שלבים בחיים שאנו 

 - מפני שנמצאים במצב שאנו לא יכולים לצאת ממצרים 

ְֽמעו ֙ ֶאל א ש ָ ה  ְוֹלִּ֤ ֽהֹמש ֶַ֔ ה ָקש ָ ֲעֹבָדֶ֖ ֵמֽ ו ַח ו  ֶצר רַ֔ ִֹ֣ ק   20.מ 

במקרה כזה צריך לעבור מכות שבאות לרפא משהו בנו ולרומם 

דם, צפרדע, כינים וכו'  - , עונשיםאותנו. אין אלו סתם פעולות

 להעמיק בהן ולהבין אותן. עלינואלא  -

את העולם בעשרה מאמרות, כשהמאמר הראשון ברא הקב"ה 

מילה מובן של הה ויאמר'.' - הוא 'בראשית' והאחרים

                                                           
 שפ"א, עה"ת, וארא, תרל"ה. 18
 יחזקאל כ"ט, ג'. 19
 שמות, ו', ט'. 20
 שם, י"ט, ג', ועי"ש ברש"י. 21
 ו”ט, ב”ראשית רבה פרשה יב 22

 -'דיברות', בהבדל אחד משמעות של 'מאמרות' דומה ל

  -לשון קשה  ' הואדיבר'-זה לשון רכה ו'מאמר' 
ה  ִֹּ֤ ב ֹתאַמר֙ כ  ית ַיֲעֹקַ֔  21.ְלֵבִ֣

מעניין שהבריאה נבראת במאמרות דווקא, לשון רכה, למרות 

שהוא דין, ולא שם הוי"ה בחינת שמופיע בה שם 'אלהים', 

-, ואז ה22אבל 'שיתף הקב"ה מידת רחמים' -בחינת רחמים 

 -'מאמרות' שמקבלות משמעות נוספת -ל הפכה 'אמירה'

 -אך גם מלשון  ',לומר''מאמר' זה גם 

ֹום 'הִּ֥  ֶאת ָ ַהי ָ֑ ְרת   23.ֶהֱאַמֶ֖

. הקב"ה מרים את העולם ונותן לנו את 24כמו 'אמירי העצים'

להרים את כל המציאות כיצד אנחנו יכולים ומלמדנו המנוף 

 למעלה.

לעומת זאת, ביציאת מצרים הקב"ה הביא עשר 'מכות' על 

  -המצרים. המילה 'מכות' היא מלשון 

י ֽ ו ךְ  ְוכ  ָ֑ךְ  ָימִ֣ מ ָ ֹו ע  ָמִָּ֥טה ָידֶ֖ יָך ו    25.ָאח ַ֔

צרים  דבר נמוך, נופל למטה, ההפך של האמרה. כאשר המ 

לא  - 'סוגרים על הכל ואנחנו נמצאים 'תחת סבלות מצרים

לא  .לא ברקיע ואף לא בדשא רואים את האור, את דבר ה',

רואים מאמרות. זהו הזמן בו צריך להכות את המצרים הללו ועל 

ידי כך להתרומם אל עשרת הדברות המלמדות אותנו איך 

להנהיג את העולם, מלמטה כמו שמנהיגים בהמה, או להבדיל 

ם התחתוניים צריאיך מנהיגים את העולם שהגענו בו למ -אדם 

 .הללו ויוצאים משם

 היאור או פרעה? -אלהי מצרים 

המכה הראשונה היא מכת הדם, וכך נפתח ציוויו של הקב"ה 

  -אל משה בה 

ְך ֶאל ֹו ַעל ֵלִ֣ ְקָראתֶ֖ ִּ֥ ל  ָ ְבת  צ ַ ְיָמה ְונ  ַַ֔ א ַהמ  ֙ה ֹיֵצִ֣ ֵ נ  ֶקר ה  ֶֹ֗ ב  ה ב ַ ְרֹעֹ֞ ַ  פ 
ר ת ַהְיֹאָ֑ ַפִ֣  26.ש ְ

  -רש"י מסביר שם 

ואומר שאינו צריך לנקביו,  שהיה עושה עצמו אלוה .לנקביו
 27.(שמו"ר ט, ז) ומשכים ויוצא לנילוס ועושה שם צרכיו

י עמו שהוא אלוה ומכיון שכך הוא כלומר, פרעה היה מראה לבנ

לא נזקק להתפנות. בבוקר מוקדם, כשעוד כולם היו ישנים הוא 

 היה חומק אל היאור ושם מתפנה. זה מה שהקב"ה מצווה את

 ,ואז ,משה ללכת דווקא לשם, 'לתפוס את פרעה על חם'

 -כשהוא מבין שכבר יש מי שיודע שאלוהותו היא בלוף 

 ח את ישראל. להתרות בו לשל

 כ"ו, י"ז'.דברים,  23
 עי' ישעיהו י"ז, ו'. 24
 ויקרא כ"ה, ל"ה. 25
 שמות, ז', ט"ו. 26
 רש"י, שם. 27
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בזה. מצד אחד  , אחרת,יש הבנה נוספת 28לחז"ל במדרש

אנחנו יודעים שהיאור היה אלהי מצרים, מצד שני רש"י מביא 

פרעה פותר את הסתירה 'היה עושה עצמו אלוה'.  -פרעה ש

י' -הזו בפסוק ביחזקאל שהבאנו לעיל  נ  ַֽ ית  י ֲעש  ִ֥ י ַוֲאנ  ִ֖ י ְיֹאר  ִ֥ '. ל 

אומרים שפרעה היה הולך בבוקר לְיאור כי על הפסוק,  ,חז"ל

זה היה טיול הבוקר שלו, אולי הוא רצה לראות עוד כמה 

הוא  ונכנס ליאורתינוקות יהודיים מושמדים, וכשהוא היה מגיע 

לא כי הוא חשב שהיאור הוא אלהי  -משתחווה אל היאור היה 

ראה שם את דמות עצמו, הביט אל המים ומצרים אלא כי הוא 

  את פרעה!

 'שלולי' במצרים

במיתולוגיה היוונית מספרים על האל נרקיסוס שהיה 

כי הוא היה שניבטה אליו מן האגם משתחווה לדמות עצמו 

ראי. כמה פעמים  - מאוהב בעצמו. יֹאר בהיפוך אותיות זה

'איזה יופי! בזכות  -אנחנו מסתכלים בראי וחושבים לעצמנו 

 היאר אני האלוה!'. 'שופוני יא נאס'!

 שאני אקח את המים של היאור וארומם את הכל במקום

אני מסתכל בהם ומרומם  -אנסך אותם למעלה לעבודת האל, 

ם. וממילא אני צריך עבדי - את עצמי ומשתחווה לי. אני הבוס

 כמה שיותר.

המאמר הראשון בו נברא העולם הוא 'בראשית'. הראשית היא 

כבר ן. הזרע והביצית זה י  מה שיש לפני שאתה מתחיל, זה האַ 

 . הראשית זוהיא עוד לפניהם 'הראשית' –מאוחר יותר שלב 

אתה מביא את הכלי  האינסוף שאליוהנשמה שקדמה, 

  -ה' -בניגוד להבל שהביא קרבן לשיפעל. 

ִּ֥יא ַגם ֶבל ֵהב  ֶחְלֵבֶהָ֑ן ְוֶהַּ֨ ֵמֽ ֹו ו  ֹות צֹאנֶ֖ ֹכרִּ֥ ב ְ ו א מ   29.הֵ֛
 קין הביא  

 ֵ֧ ר  ְ פ  ה לַֽ מ  ְנָחֶ֖ ה מ  ֲאָדָמֵ֛  30.'ה-י ָהֽ
מפרי  ראשיתחטאו של קין היה שהוא לא ידע להביא 'מ

התיקון שלנו בעולם הוא לדעת להביא את לכן ו ,האדמה'

 הראשית.

זו המכה האחרונה. במכת הדם,  -הוא הראשית  הבכור הוא

להשתחוות  ,פרעה ,'אתה רוצה -הקב"ה כאילו אומר לפרעה 

פתאום עכשיו הנה ליאור? לעצמך? אין בעיה, תשתחווה, אבל 

סיפור הילדים באת פרעה אלא דם'. כמו יותר לא תראה 

המפורסם על 'שלולי', שכאשר השלולית התייבשה הילד לא 

'אנכי ה' אלקיך -ואז אולי תבין שראה את החבר שלו בתוכה... '

ולם שבו יש ' זה עמבית עבדיםאשר הוצאתיך מארץ מצרים 

העולם שלך הוא בית  -כל עוד יש בעולם ארץ מצרים ראשית. 

'אנכי -את מקומה ל אך גם האנוכיות שלך עוד תשחרר עבדים.

 . 'ה'
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