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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 ,והצלתי אתכם מעבדתם ,והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים ',הלכן אמר לבני ישראל אני "

 ( ו' שמות ו) "וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים
 ם שלאחר יעלה על רוחשלא . מידת הרחמים, "'אני ה". אמר לבני ישראלה מורה למשה שקודם כל י"הקב

 וגם עצם זה . בשלחי את משהכפי שהיה " 'אני ה"אלא , מרחמים לדיןיחס אליהם שתנה ההפנקסם שנבדק 
 קצר את לכדי , רחמיםהכל הוא מצד מידת ה, בזה שהמצרים הפסיקו לספק להם את התבן, שגדל השעבוד

שהיו שלושה , כי להווה ידוע .את יציאתם ממצריםיעכב לא דבר שום ו, השעבודבכובד כתלות העבדות משך 
 .לא ירימו ראשו שרצו שימשיכו ישראל לעבוד אצלם, מצרייםה. א. גורמים שניסו למנוע את יציאת ישראל ממצרים

 . השר של מצרים. ג. אלא שגם ישראל נכשלו ועבדו אותה, שהיה העבודה הזרה של המצרים, מזל טלה. ב
 . מים מתבקש משה בכתוב שלפנינו להרגיע את ישראלהקדוש שכנגד אותם שלושה גור" אלשיך"אומר ה

 כך יקצר , ככל שיעמיסו עליכם יותר עבודה, "והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים"כנגד המצריים אמר הכתוב 
 רמז בכך גם ו, "והצלתי אתכם מעבודתם"אמר הכתוב שהוא עבודתם של מצרים , טלה מזלכנגד . זמן השעבוד

 ו את שחטשואחר . של ישראלגם ולא , בלבד של מצריים "עבודתם"יהיה  הטלה כאשר רק, ינצלוהם ש להם
 וגאלתי אתכם בזרוע "כנגד השר של מצרים אמר הכתוב . עבודתושכפרו בסימן הוא , הטלה לקרבן פסח

 כיון שהשר של מצריים היה מקטרג על ישראל ודורש שגם הם יענשו כמאמר , "נטויה ובשפטים גדולים
 , אני בעד עמי, למשפטנעמדה יחד שאמר השר של מצריים , (א 'ישעיהו מא) "למשפט נקרבהיחדו "הכתוב 

 להיות גם  ,דייןההוא ש, ה"הקבעד שהוצרך , וקשות ובא בטענות גדולות. בבית דין העליון, ומיכאל בעד ישראל
 הראה ה "הקבש ,"יםבזרוע נטויה ובשפטים גדול"והוצרך להכניעו . "וגאלתי אתכם", לגאלנו מידוודין הבעל 

 שמות )" על שפת הים וירא ישראל את מצרים מת"שנאמר , על שפת הים לעיני כל ישראלאת השר של מצריים 
 . זה שרו של מצריםוהיה , אלא מת "מתים" לא נאמר, (ל 'יד

 

 (ג' שמות ז" )אקשה את לב פרעה ואני"
יסתם  :בן לקיש שמעוןאמר רבי  .ממנו שיעשה תשובה מכאן פתחון פה למינין לומר לא היתה :אמר רבי יוחנן"

בו דלת מן  נועלמתרה בו פעם ראשונה שניה שלישית ואינו חוזר בו הוא  ,אלא אם ללצים הוא יליץ ,פיהם של מינין
פעמים ולא השגיח על דבריו ' ה אצלו ה"כך פרעה הרשע כיון ששגר הקב, התשובה כדי לפרוע ממנו מה שחטא

  (מדרש" )אתה הקשית ערפך והכבדת לבך הריני מוסיף טומאה על טומאתךה "לו הקב אמרו
 כי בחמש .היא לחמש המכות האחרונות" ואני אקשה את לב פרעה"כוונת הכתוב המדרש  לפיש רבינו בחייאומר 

את ישראל  לא רצה לשלחכיון שפרעה  ,"ויכבד פרעה את לבו" ,"פרעהויחזק לב "ראשונות נאמר רק ההמכות 
אך היה זה , את ישראל נמלך לשלחוך לבו כרהת ,ונלאה לסבול אותן ,אבל כאשר גברו עליו המכות, 'ה לכבוד

 "את לב פרעה' ויחזק ה"אחרונות נאמר חמש המכות הב .רצון בוראואת לעשות משום כוונה לא ומכובד המכות 
 ". והתקדשתיוהתגדלתי "ין שכתוב יכענ "למען ספר שמו בכל הארץ" לבוהקשה את ה "לומר הקבכ

 733 מס  עלון ד"בס

 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון מ
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  (ט' ו שמות" )שמעו אל משה ולא"
 "קוצר רוח"לשמוע אל משה מחמת היה משום שהם יראו " שמעו אל משה לא"שמה שבני ישראל  "חזקוני"מבאר ה

לאחר  "ואל ישעו בדברי שקר האנשיםתכבד העבודה על "שאמר  ליהם פרעהעוה יצכבר ש ,של העבודה הקשה
 .של משהששמעו בפעם הראשונה אל דבריו 

 

 (ג' זשמות )" מצרים בארץ מופתי ואת אתתי את והרביתי פרעה לב את אקשה ואני"

אם ', חי אני נאם ה": הכתוב אמרמכ, במיתתםחפץ רשעים ולא החפץ בתשובת ה "ידוע שהקבש" ספורנו"אומר ה
שירבה את אותותיו ה "כאן הקבמר ואלכן , (יא 'לג יחזקאל) "הרשע מדרכו וחיה בשובכי אם , אחפוץ במות הרשע

חסדו את גדלו ואת ודיע להם שהוא מ הזב, ם בתשובהילהשיב את המצרימנת את על וז, בארץ מצרים ואת מופתיו
כוונה נוספת היתה בזה  (טז' שמות ט" )בעבור הראותך את כחי, ר זאת העמדתיךבעבו"כאמרו , ובמופתים באותות

ואין ספק שלולא , "ולמען תספר, שיתי אותותי אלה בקרבו למען"ב והכת אמרמכ, ישראל יראו וייראובני שוהיא 
, ה"בקב מורד ותנחם מהיותהש, ה"קבכנעה להתשובה והה צדמלא אבל , הכבדת הלב היה פרעה משלח את ישראל

הטרם "עבדיו אמרו לו כמו ש, צרת המכות אתלסבול עוד  תויכולחוסר צד מלא א, גדלו וטובואת אף על פי שהכיר 
ולשוב אליו , ה"קבכנע לילה חפץהיה פרעה אבל אם  .תשובהה לא נחשב שפרעה חזר בוז ".תדע כי אבדה מצרים

היה כדי , "פרעהואני אקשה את לב "הכתוב אמר ש המו, הכבדת הלב מונעת זאת ממנוה תלא הי, בתשובה שלמה
שמהם , "למען שיתי אותותי אלה בקרבו", מיראת המכות את ישראלהמכות ולא ישלח את יתאמץ לסבול שפרעה 

 באזני בנך", אתה ישראל הרואה בצרתם ,"ולמען תספר", תשובה אמתיתבהמצרים  וישובו ,טוביאת דלי ווגאת יכירו 
זה בוא עליהם אישכאשר תיגרום לכך וזה , אליו םלהשיבה על מנת "ה הקבשיראו את המאמץ שעוש ,"ובן בנך
 . יפשפשו במעשיהםהם  פורענות

 

  (ד' שמות ז" )והוצאתי את בני ישראל מתוכם ...ונתתי את ידי והוצאתי את צבאותי"

את בני ישראל ממצרים  שתכלית המכות היה להוציאלנו להורות שהכתוב בא  "צרור המור"רבי אברהם סבע במבאר 
ויזעקו מהעבודה ינאקו בני ישראל שכדי , "חייהם בעבודה קשהאת ימררו "המצרים בב שיסה "קבוה. על כרחםב

מאתים שנה על מאזרחים בה  יותםוה, "כארץ מצרים' כגן ה" ,הארץטובתה של רוב מ ,כי לולא זה. מצריםלצאת מ
 (ד' במדבר יד)" תנה ראש ונשובה מצרימהנ"ראיה היא ממה שאמרו במדבר וה. לא ירצו לצאת ממנהבני ישראל 

 

 (ה 'חשמות ) "ינוהל-א' למען תדע כי אין כה... למתי אעתיר לךויאמר משה לפרעה התפאר עלי "
איזה סיבה הבא עליהם לטובה  ,עובדי עבודה זרה ,האומותשבראות  "נועם אלימלך"ב פרשמרבי אלימלך מליזנסק 

אותה עבודה זרה על את  ולשבח לפארעניין אבל אין להם  ,זרה שלהםהבעבודה זאת תולים אמנם הם  ,או לרעה
נפלאותיו את מכירים ל -העובדים את האישראל הדבר כאשר מדובר בעם לא כן . או הרעה שהגיעה ממנהה הטוב

כלומר בזאת , "למען תדע... עליהתפאר "לפרעה משה כאן שאמר מה  וזה. פעולותיוומשבחים ומפארים אותו על 
 . הסיבה הזאתעל לבבך לפארו אותך א יהפעולה ישאת שכאשר תתלה בו , ינוהל-א' תדע כי אין כה

 

  (יז' שמות ח)" וגם האדמה אשר הם עליה... את עמי כי אם אינך משלח"

היא  אם נפסקה מאדמהו ,שגדילה וקשורה באדמה, "אדני שדה"שיש חיה הנקראת  ונזקמביא בשם " פנים יפות"ה
עם להגיע " אדני השדה"החיה הנקראת למצרים הוצרכה  בואלכל החיות על כיון שנגזר , כעתו, לחיות הלוכאינה י

 . בה הגדלהיא האדמה ש
 

 (יט' חשמות " )פדות בין עמי ובין עמך ושמתי"
 ול יזיקולא מבני ישראל הם שאפילו בארץ מצרים אם ימצאו החיות איש היא " פדות"שמשמעות ה ן"הרמבמסביר 

 .פדותוזהו לשון , (מה 'תהלים עח)" ישלח בהם ערוב ויאכלם"ב וכתמו שכ, המצרייםאת יאכלו אלא 
  

 (יג' טשמות " )אליו ואמרת פרעה לפני והתיצב בבקר השכם משה אל 'ה ויאמר"
 ,בהשכמהעל משה ללכת , "השכם בבוקר"' א. הקדוש יש בפסוק שלפנינו שלוש הוראות למשה" אור החיים"לפי ה

ראשו וקומתו כדרך את שלא ירכין כלומר , תיצב לפניועל משה לה, "והתיצב לפני פרעה"' ב .מוקדם בבוקר
והוצרך  .פרעה שליט עלמשה  תאה עשה "הקבכי , כגדול העומד לפני קטןשיעמוד אלא , לפני גדולים העומדים

לפני פרעה לו שאמר כן ל, ראשו כדרך השפליםאת  להרכיןהיה שמטבעו של משה משום , את משה לצוותה "הקב
 . 'שימסור לפרעה את דבר ה" ואמרת אליו"' ג .לא יתנהג כן
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