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 נכתב ד' שבט תשע"ז

ה' ֶ ְמעּו ֶאל ֹמש  ָׁ  'ְולֹא ש 

הגאון ר' יוסף סלנט בספרו  ובזה מסביר
'באר יוסף' את הסיבה למה בפרשת שמות 
התורה מספרת שעם ישראל שמחו לשמוע 

שורה שהגיע עת ממשה ואהרן את הב
הגאולה, ובפרשת וארא מסופר שבני 

  ישראל לא שמעו אל משה.

כמ"ש בתרגום יונתן,  והתירוץ הוא
שבפעם הזאת משה אמר לעם את התנאי 
של פרישה מעבודה זרה ושל קבלת התורה. 
לזה עדין עם ישראל לא היה מוכן, עד 

 שמתו הרשעים בשלושת ימי אפילה.

 

אם יוצאים ממצרים "
 ...ים עם ככל העמיםונשאר

זה המשך הגלות. הגלות לא 
כי יש ד' לשונות של .. נגמרה.

 ..."גאולה ולא ג'

 בעזהשי"ת 

 
    

 

  

עשר מכות 
שיעורים  –מצרים 

  אל כל העולם
כ'ה טבת תש"ע  מו"ר שליט"א, משיחות ]

ותוקן ע"י מו"ר  נרשם מהקלטה -
 [שליט"א 

  
כשרואים דברים וקורים מאורעות  בדרך כלל

בעולם אנו מסתכלים על זה בהסתכלות הנראית 
לעיניים, בדרך שהטבע מסתובב ומתהלך. ולא 

מה גורם למה.  רגילים לחשוב קצת יותר
הפרשיות של השבועות האלה מספר שמות 
והלאה, בחלק הראשון התורה מספרת על 
מעשים שהיו, והסיפורים שהיו הם לימודים לנו. 
אותם בני אדם, של היום, עם אותם כוחות הטבע 
ועם אותם הגופים היו לפני אלף ואלפיים 
ושלושת אלפים שנה, בתקופת מצרים, ומאדם 

ו זה בני אדם. בעל החי ששמו הראשון עד עכשי
אדם לא השתנה כלום מבריאת העולם ועד היום. 
כמו שהיום יש אנשים בעלי כשרונות יותר 

ופחות, כך היה 
תמיד, כמו שהיו 
גיבורים וחלשים כך 
היה גם תמיד. וכמו 
שהיום ישנם אנשים, 
שרוב בני האדם יש 
להם את השאיפות 
שלהם שהן בעיקר 
שאיפות אגואיסטיות 

 היה תמיד.כך 

בדורות הראשונים, היה אחוז  אמנם בימי קדם,
יותר גדול של אנשים שיש להם שאיפות 
רוחניות, בימינו בעיקר אצל אוה"ע זה הולך 

 ופוחת. 

באחד המכתבים שהוא כותב  אומר הרמב"ם
לבנו, דע בני, פרעה הוא היצה"ר, משה רבנו 
הוא היצה"ט. מה אומר כאן הרמב"ם, פרעה היה 

רי, מטריאלי. הוא אהב את עצמו ואהב אדם חומ
את מצרים והיו לו שאיפות שמצרים תהיה 
מדינה חזקה ומכובדת יותר בכל השטחים. ולכן 
הביא למצרים חכמים גדולים בכל מיני המדעים. 
מצרים הייתה מפותחת כלכלית ומדעית 
בחוכמות של כימיה פיסיקה ואסטרונומיה. אבל 

את מציאות דבר אחד לא היה במצרים. להכיר 

האלקים בעולם זה היה חסר להם. ואם אלקים 
לא נמצא בלב האדם אז מתקיים מה שאמר 
ה  קֹום ַהזֶּ אברהם אבינו, "ַרק ֵאין ִיְרַאת ֱאֹלִקים ַבמָּ

גּוִני ַעל ְדַבר ִאְשִתי" . היכן שאין יראת אַוֲהרָּ
אלקים יש חשש סביר שאדם שאף אחד עדיין 

 יהרוג אותי.  לא מחזיק אותו לרוצח, בסוף

מלך פלשתים ששאל את  זה היה אבימלך
אברהם למה אתה מפחד מאיתנו, מה ראית בנו 
לא לספר את האמת שזו אשתך, מי יפגע בך 
לרעה. אמר אברהם ראיתי שאתם עם מסודר עם 

דרך ארץ וסדרי משפט, אבל כל זה  ,חוקים
נעשה כדי שתוכלו לחיות במדינה מסודרת, שלא 

יש לכם חוקי יושר. אבל זה לא יהיו גנבים, לכן 
בגלל שיש לכם אלקים, ולכן כשלאדם יש 
שאיפה למשהו והיא מאוד חזקה, אפי' שהאדם 
הזה לא הולך להרוג סתם בני אדם, אבל אם אדם 
אין לו יראת אלקים היצר שלו יכול להשתלט 
עליו, עד כדי כך שכדי להשיג את המטרה של 

בדרך  להשיג אשה כזו, מי שיעמוד לו למכשול
 הוא יהרוג אותו. 

הוא חריף השכל אף אחד לא ידע  ואם אדם
שהוא הרג את הבעל, יפרסמו בתקשורת שהוא 
נהרג בתאונת דרכים. מה שהיה הוא שיהיה, 
אדם שהתרגל לסמים, שזה אחד היצרים החזקים 
בדורנו, וכדי להשיג את זה אי אפשר בלי כסף, 
והוא לא עשיר, לכן 
הוא לווה ולא משלם. 

ל אם אין מי שילווה אב
לו הוא גונב. או שהוא 
מתרגל לגנוב כדי לקבל 
את הסמים ואם הוא 
במצב כזה שלא יצליח 
לגנוב אא"כ יהרוג 
אדם, היצה"ר הזה 
מביא לידי רצח. זה שאמר אברהם אבינו, "ַרק 

גּוִני..."  ֵאין ִיְרַאת ֱאֹלִקים... ַוֲהרָּ

זה להכיר בהכרה שהמושל בעולם  יראת אלקים
האלקים. וזאת הייתה המטרה של יציאת הוא 

מצרים. שיעורים ללמד לא רק את עמ"י אלא גם 
את המצרים. בכל מכה כתוב בסוף, תדע כי אני 
השם. כשמשה בא אל פרעה בפעם הראשונה, 

ת אמר לו,  ֵאל ַשַלח אֶּ "ֹכה ָאַמר ה' ֱאֹלֵקי ִיְשרָּ
ר" ה, אני מה אמר כאן מש בַעִמי ְויָֹּחּגּו ִלי ַבִמְדבָּ

מייצג כעת את עמ"י והם קיבלו הזמנה מהשם 
לחוג, דהיינו מתן תורה, זה המקום שנקבע להם, 

                                                           
 כ', יא בראשית א
 ה', א' שמות ב

לא במצרים, לכן תן להם חופש לעסוק בעבודת 
השם. היצר הטוב אומר ליצה"ר עזוב אותי ואל 

'שלח  - תפריע לי להתפלל עכשיו בכוונה. זה ה
 את עמי'. 

ְשַמע אמר פרעה ר אֶּ . אתה גְבֹקלֹו...", "ִמי ה' ֲאשֶּ
מדבר בשם מישהו, ומי הוא בכלל. "ֹלא יַָּדְעִתי 
ֵאל ֹלא ֲאַשֵלַח" לא יודע מי  ת ִיְשרָּ ת ה' ְוַגם אֶּ אֶּ
הוא ולכן הוא לא קיים ואני לא מקבל פקודות 

שלפרעה היה ספר ובו  דממנו. אומר המדרש
רשימה של כל אלהי העמים, אלהים אחרים. 

פרימיטיביים כמו  צריך להבין שאז לא היו
שחושבים, אלא שהם היו אנשים מלומדים וכמו 
שבכל דור ודור יש מליונים של פרימיטיביים 
אבל יש אחוז של משכילים והם היו כך. הם 
חקרו וראו שיש שמש ירח כוכבים ומזלות, ויש 
מזלות המופעלים ע"י מעשים מסויימים. והם 
ראו שיש בעולם תופעות, פעם גשם ופעם אין 

ם, פעם רעידת אדמה, רוח סערה, קר, וחם. גש
הגיעו למסקנה שישנן כוחות המפעילים כל זה. 
החכמים שבאוה"ע הבינו שיש כוחות והתפללו 
כל אחד לאלהי יון, פרס מדי וכו', ובנו להם 

 תיאוריות. 

כתוב שאלה שהיו מקטירים  הבספר ירמיהו
ַדְלנּו ְלַקטֵ  ר קטורת לשמש ראו תועלת. "ּוִמן ָאז חָּ

ַסְרנּו ֹכל  ִכים חָּ ּה ְנסָּ ַמִים ְוַהֵסְך לָּ ת ַהשָּ כֶּ ִלְמלֶּ
ְמנּו". גם היום יש כוחות שאמנם  ב תָּ עָּ רָּ ב ּובָּ רֶּ ּוַבחֶּ

                                                           
 ב' פס' שם, ג
 ה' יד שמו'ר ד
 מד, יח ירמיה ה
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המדענים כופרים בהם, אבל יש בהודו למשל כל  
מיני פעולות שאנו יודעים שהם לא סתם. התורה 
אוסרת עבודה זרה באיסור חמור מאוד, צריך 

ולם אבל פרעה אמר 'לא לפנות לריבונו של ע
ידעתי' לא יודע מי הוא, ואמר שאנו יודעים שיש 
כוח בנילוס שהוא עולה על גדותיו ולכן למצרים 
יש שפע גדול יותר מכל הארצות ולכן אנו 
משתחווים לנילוס. כשהוא עולה אנו עושים 

 חגיגה גדולה.

ה אנציקלופדיה יתהי לפרעה אומר המדרשא"כ 
א אלילם ואיזה פולחן של כל עם ועם ואיך נקר

עובדים אותו ומה הטבע של כל מדינה ומדינה. 
ופתח את הספר ואמר 'אלקים לא נמצא 
ברשימה'. משל למה הדבר דומה אומר המדרש, 
לילד קטן, שבוכה. הלכתי עם אבא בדרך 
וטיילנו, כעת זזתי קצת הצידה ואבא נשאר 
לשבת באיזה מקום ואני בוכה כל הדרך איך 

אנשים רוצים לעזור לו, והוא  אמצא את אבא,
בין  !אבא ,מגיע לבית הקברות וצועק אבא

המצבות, מחפשו שם. שאלו אותו איך קוראים 
לאבא, הוא אמר משהו... הכהן. שאלו אותו מה 
אתה מחפש כהן בבית הקברות. כך פרעה חיפש 
'מי השם' בספר שלו, הצלמים זה מתים, והשם 

פר הוא אלקים חיים. הוא מחפש אותו בס
הקב"ה לא  ,הפיסיקה והכימיה כדבר חומרי

 חומר, אין לו גוף ולא שייך לחפש אותו שם.

השתלטו על רומניה והכניסו  כשהקומוניסטים
שם את דת הכפירה... ולפני כן ברומניה היו בתי 
ספר, מי שלמד היה בא הכומר פעם בשבוע 
ומספר להם שיש את דת הנצרות. כשגברו 

שלימד שצריך לכפור הקומוניסטים הגיע מורה 
במציאות האלקים, שאין אלקים. המורה קיבל 
הדרכות כיצד ללמד את זה. ופתח בשיעור ושאל 
את הילדים כשהוא מחזיק עפרון ביד, יש לי 
עפרון או אין... אמרו לו כולם שיש, אמר להם 
אז סימן שהוא קיים, לקח מחברת, האם 
המחברת קיימת או לא... אפשר לגעת בה ולכן 

קיימת, וכן כסא וכו' כולם רואים שהכסא  היא
קיים כי רואים אותו. ומי רואה את אלקים אף 
אחד לא רואה, סימן שהוא לא קיים. היה שם 
ילד פיקח שהצביע ושאל שאלה, מי רואה את 
השכל של המורה... אף אחד לא רואה סימן 
שהוא לא קיים. כל טיפש מבין שיש מושג 

ו. ואם יש שכל שנקרא שכל ואף שלא רואים אות
מאמינים שיש אלקים. זה שאמר משה לפרעה  -

 וכי אתה מחפש בין המתים את האלקים חיים?

שהוא חזק, ושמצרים היא מדינה  פרעה בטוח
ה חזקה, יש הרבה מה לאכול וכל טוב בה. למ

מצרים מדינה כ"כ עשירה ומוצלחת, בזכות 
הנילוס. ולכן משה רבנו נותן את השיעור 
הראשון שם, כה אמר השם... תן במטה מכה 
במים והם יהיו דם. אהרן לוקח את המטה ואין 
מים. כל המים הופכים לדם, האם נחשוב שרק 
הצבע של המים השתנה, לא, אומר הפסוק 

ו כיון שהדגה אשר במים מתה, הדגים מת
 שנמצאו בתוך שלוליות של דם. 

שהטבע הוא הדבר הקיים. אנחנו  היצה"ר אומר
מאמינים בטבע. בא היצה"ט ואומר שיש בעל 
הבית על הטבע. אם אלקים ממשיך לסובב את 
הטבע במהלך הזה הוא מסתובב, אבל אם 
אלקים רוצה, הוא יכול לשנות את המהלך של 

ני השם' דע הטבע. זה שיעור... 'בזאת תדע כי א
 שיש גורם עליון לכל הגורמים. 

זצ"ל נתן משל מאלף למה הדבר  הרב דסלר
דומה, משל לבחור שבא מהבית שלו לישיבה, 
שואלים אותו למה באת לישיבה. הוא אומר כי 
הרכבת הביאה אותו אז הוא בא... זו הסיבה 
שבא לישיבה. כך זה בדיוק המבט השטחי על 

א אותו? הרצון הטבע החומרי. ומה באמת הבי
ללמוד תורה. זו סיבה אמיתית יותר. הטבע זה 
רק אמצעי כמו שהרכבת זה רק אמצעי. כך בכל 
הדברים החומריים שהם ַכלים, שהקב"ה יצר 
כדי שכך יהיה נראה לעיניים אבל זו לא הסיבה 

 האמיתית והמקורית.

והיו בה עשרה שיעורים, עשר  יצי"מ שהייתה
שאין שום פינה המכות, בכל שיעור להראות 

בטבע שאינה בשליטת הקב"ה. שלא יחשבו 
שהוא שולט במים ולא ביבשה, ולא על החול 
שבו הכינים, ולא על האוויר בעננים ולא בברד 
וכו', שיש לו שליטה על כל חלקי העולם 
החומרי הזה. אלה הם השיעורים של עשרת 

 המכות.

 ,היה עוד דבר שהוא יסודי בבריאה אבל כאן,
ו רצון השם, להכיר שיש בבריאה עם בהכרה מה

נבחר שהוא שונה מכל העמים. שיש עם ישראל. 
הקב"ה הראה כמה שהוא אוהב את ישראל 
וכמה שהוא נותן להם תפקידים כמו קבלת 
התורה ולחיות בעולם הזה חיים של עולם הבא. 
שהעוה"ז שאנו משובצים בו, לא במקרה, ולא 

ביא כדי לאכול פיתה ופלאפל אלא בשביל לה
את העולם למטרה שהאלקים רוצה בה. ולכן 

ארבע  –מובן מה שאומרים חז"ל בפ' וארא 
לשונות של גאולה משה רבנו מודיע לבני 

אמור לבנ"י אני השם. כשבא להודיע  -ישראל 
להם אחרי שבאו להתלונן 'מאז באת אל פרעה' 
אמר להם והודיע להם בהבטחה מפורשת 

ם ִמַתַחת ְוהֹוֵצאִתי" ְתכֶּ דבר  ִסְבֹלת ִמְצַרִים" אֶּ

ם" ְוִהַצְלִתי" –שני  תָּ ם ֵמֲעֹבדָּ ְתכֶּ  ְוגַָּאְלִתי" ג', אֶּ

ם ְתכֶּ ַקְחִתי" ד'"... אֶּ ם" ְולָּ ם ִלי ְלעָּ ְתכֶּ . אֶּ
והוצאתי, והצלתי, וגאלתי ולקחתי. ד' לשונות 

 של גאולה שכנגדן ד' כוסות בליל הסדר. 

שיש להן אותה משמעות כמו ד'  זה לא ד' מילים
ות לאותו הדבר. אלא שכאן זה ד' שלבים של שמ

גאולה. חלק מארבעת חלקי הגאולה, והגאולה 
במצאים הייתה לגאול מהגזירה שנגזרה על 
אברהם אבינו בברית בין הבתרים, 'ידוע תדע' זו 
הייתה הברית בינו לבין הקב"ה, שבה הבטיח לו 

את ארץ ישראל. וההכנה לכך, הייתה הגלות. 
ם יָֹּדַע ֵתַדע ִכי ֵגר ַויֹ " –נאמר כך  ר ְלַאְברָּ אמֶּ

ם  דּום ְוִעּנּו ֹאתָּ ם ַוֲעבָּ הֶּ ץ ֹלא לָּ רֶּ ִיְהיֶּה ַזְרֲעָך ְבאֶּ
נָּה" מאז שדיבר השם לאברהם,  וַאְרַבע ֵמאֹות שָּ

מלדת יצחק עד יצי"מ.  'זרעך'מיום שיהיה 
נאמרו לו ג' דברים, גר יהיה זרעך בארץ לא 

, אתם לא להם. עדיין אתם גרים בארץ לא לכם
אדונים בארץ שאתם יושבים בה, ועד שתקבלו 
את ארץ ישראל, בינתיים תהיו גרים. ולא רק זה 

העם  'ועבדום'שאתם בארץ לא שלכם אלא 
שתשבו בקרבו יעבידו אתכם, תעבדו בחינם 

אותם, תקבלו  ועינוכעבד העובד לאדון. דבר ג' 
שם מכות אם לא תמלאו את מכסת העבודה, 

בבניין היו לוקחים תינוק למלא ואם תחסר לבנה 
את החלל של הלבנה החסרה. וכשפרעה היה 
חולה והרופאים אמרו שהתרופה היא לעשות 
אמבטיה של דם, היה רוחץ בדם תינוקות 

 יהודיים. 

גלות, עבדות ועינוי. בגאולה  א"כ נגזרו עליהם
הלשונות מזכירים את אותו הדבר; מהמאוחר 

ות מצרים, אתכם תחת סבל והוצאתילמוקדם, 
אתכם  והצלתימהסבל של העינוי והמכות, 

אתכם מהגרות  וגאלתימעבודתם, מהעבדות, 
שבארץ לא לכם. אם כן יש כאן ג' לשונות 
גאולה וג' שלבי גאולה, להגאל מהעינוי מהגלות 

אתכם לי לעם' וכי זו לשון  'ולקחתיומהעבדות. 
גאולה, הרי הגאולה כבר נגמרת כשיצאו 

מרים ד' לשונות גאולה  מה זה ממצרים. חז"ל או
 אומר לנו? 

שיוצאים משטח מצרים לטריטוריה  העובדה
אחרת זה לא אומר שנגמרה הגאולה, 'ולקחתי 

 היום הזהאתכם לי לעם' מתי נהיה, שמע ישראל 
נהיית לעם, זה אמר משה רבנו לעם ישראל 

. 'והייתם לי סגולה מכל העמים' במתן תורה
ם יוצאים ממצרים אכעם נבחר מכל העמים. כי 

ונשארים עם ככל העמים זו לא הגאולה שאליה 
. גאולה זה שואף הקב"ה להביא לעם ישראל

 להיות לו לעם.

ד' לשונות של גאולה אלו. ולכן, מחשבה  אם כן
כזאת שיש לנו לעם ישראל שאיפה להיות 
משוחררים מהגלות כמו כל עם שמשוחרר ויש 

כלל לא לו ארץ עצמאית מדינה ושפה משלו, זו 
. הגאולה היא 'ולקחתי אתכם לי לעם'גאולה, 

אבל להיות שווה לכל העמים ולהתנהג בחיים 
חומריים בלי להיות עם של אלקים, זו לא 
גאולה. לגאול זה להיות עם המקבל את התורה 
ואלקים הוא המנהיג שלו. ואם העם הוא עם לכל 
דבר כמו כל עם בעולם, עם נציג באו"ם, יש לו 

הגלות משלו, זה המשך הגלות.  שטח ומטבע
כי יש ד' לשונות של גאולה  -. כל זה לא נגמרה

 ולא ג'.
                                                           

 טו, יג בראשית ו


