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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת וארא תשע"ז

וזהו שאמר משה אל ה': "למה הרעותה לעם 

הזה", הפוך ממה שאמרת לי )שם ג-ז(: "ראה ראיתי 

את עני עמי אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי 

וארד להצילו  ידעתי את מכאוביו  כי  נוגשיו  מפני 

צריכים  היו  שעדיין  תאמר  ואם  מצרים".  מיד 

ישראל לסבול את השעבוד הקשה, אם כן "למה 

אל  באתי  "ומאז  לישראל,  להרע  שלחתני",  זה 

יכולת  הלא  הזה",  לעם  הרע  בשמך  לדבר  פרעה 

לשלוח אותי אחרי שישלימו את השעבוד הקשה. 

זה צריך ביאור מהי באמת התשובה על  אך לפי 

שאלתו הקשה של משה רבינו.

 ד' לת נ   תל גא לה
כנגד ד' גל י  

רחש לבי דבר טוב לבאר ענין זה על פי כמה 

נלך  אשר  הדרך  את  לנו  יאירו  אשר  הקדמות 

למשה  לגלות  הקב"ה  שבחר  במה  ונפתח  בה, 

תוכחה  דברי  לו  שאמר  אחרי  מיד  בפרשתנו, 

הזה",  לעם  הרעותה  "למה  לשאול:  שהקשה  על 

יוציא אותם ממצרים  שיאמר לישראל שהקב"ה 

לבני  אמור  "לכן  ו-ו(:  )שם  גאולה  של  לשונות  בד' 

סבלות  מתחת  אתכם  'והוצאתי'  ה'  אני  ישראל 

מצרים 'והצלתי' אתכם מעבודתם 'וגאלתי' אתכם 

בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. 'ולקחתי' אתכם לי 

לעם והייתי לכם לאלקים".

וכן  )פסחים סח:(  שנינו על כך בתלמוד ירושלמי 

מבואר במדרש )ב"ר פח-ה(, שנזכרו כאן בפסוקים אלו 

וגאלתי,  והצלתי,  והוצאתי,  גאולה:  של  לשונות  ד' 

ולקחתי, אשר כנגדן קבעו חכמינו ז"ל לשתות בליל 

פסח ארבעה כוסות. וצריך ביאור להבין המשמעות 

של ד' לשונות של גאולה, שהרי לכאורה לא היתה 

גאולת מצרים רק גאולה אחת.

הטורים"  ה"בעל  בדברי  כך  על  ביאור  ומצינו 

כאן, כי ד' לשונות של גאולה הן כנגד ד' גאולות 

גלויות:  מד'  ישראל  את  לגאול  הקב"ה  שעתיד 

"והוצאתי,  קדשו:  ובלשון  אדום,  יון,  מדי,  בבל, 

של  לשונות  ארבעה  ולקחתי,  וגאלתי,  והצלתי, 

כתיב  ובאחרון  מלכויות,  ארבעה  כנגד  גאולה 

כדי לבאר כל זה נקדים להניח יסוד איתן לכל 

הפסוקים  הפשט  שבדרך  אמת  הן  כי  המאמר, 

שהרהר  רבינו,  למשה  תוכחה  דברי  הם  הללו 

רש"י:  שפירש  כמו  הקב"ה,  של  מדותיו  אחרי 

על  משפט  אתו  דיבר  משה,  אל  אלקים  "וידבר 

הזה".  לעם  הרעותה  למה  ולומר  לדבר  שהקשה 

והביא לו הקב"ה דוגמה מן האבות שלא הרהרו 

אחרי מעשיו של הקב"ה. אולם נראה לפי עניות 

הקב"ה  טמן  תורה  של  כדרכה  כי  ברור  דעתי 

בדברים הללו, גם תשובה ברורה על שאלתו של 

שנבאר  כמו  הזה",  לעם  הרעותה  "למה  משה: 

בעזרת החונן לאדם דעת.

   כחה תטמ נה בה  ת בה
של תאל   תל מתה רבינ 

של  בתלונתו  להתבונן  יאיר  דברינו  פתח 

שמות  פרשת  בסוף  הקב"ה  לפני  רבינו  משה 
"וישב משה אל ה' ויאמר אדני למה  )שמות ה-כב(: 

זה שלחתני, ומאז באתי  הרעותה לעם הזה למה 
לא  והצל  הזה  לעם  הרע  בשמך  לדבר  פרעה  אל 

הצלת את עמך".

מתמה על כך ה"אבן עזרא" )שם(, הלא הקב"ה 
שליחותו,  בתחילת  למשה  להודיע  הקדים  כבר 
כי פרעה לא יסכים להוציא את ישראל ממצרים 
)שם  עד שיביא עליו הקב"ה מכות, כמו שכתוב 
"ואני ידעתי כי לא יתן אתכם מלך מצרים  ג-יט(: 

להלוך ולא ביד חזקה, ושלחתי את ידי והכיתי את 
מצרים בכל נפלאותי אשר אעשה בקרבו ואחרי 
להתלונן:  לו  מה  כן  כי  הנה  אתכם".  ישלח  כן 

"למה הרעותה לעם הזה".

ומבאר ה"אבן עזרא" הענין בזה: "חשב משה 
כי מעת דברו אל פרעה יקל מעליהם עולם, והנה 
טענתו  כלומר  עליהם".  העבודה  הכביד  הוא 
הקב"ה  הוציאם  שלא  על  היתה  לא  משה  של 
ממצרים, כי הבין שהקב"ה רוצה להביא עליו את 
את  מישראל  להקל  במקום  מדוע  אלא  המכות, 
את  פרעה  עליהם  הכביד  עוד  הקשה,  השעבוד 

העבודה  "תכבד  ה-ט(:  )שם  שכתוב  כמו  העבודה, 

על האנשים".

"וידבר  ו-ב(:  )שמות  וארא  פרשת  בפרשתנו 

אל  וארא  ה',  אני  אליו  ויאמר  משה  אל  אלקים 

אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה' לא 

נודעתי להם". המפרשים נתייגעו לבאר כל אחד 

פי דרכו, הטעם שפתח הקב"ה בשם אלקים  על 

"וידבר אלקים אל משה", וסיים בשם  שהוא דין: 

הוי"ה שהוא רחמים: "ויאמר אליו אני ה'".

הקב"ה  שבחר  מה  על  להתבונן  ראוי  עוד 

להזכיר את האבות הקדושים: "וארא אל אברהם 

אל יצחק ואל יעקב", והוסיף עוד להודיע למשה 

ופירש  שדי",  "באל  אליהם  נתגלה  שם  באיזה 

"הבטחתים הרבה הבטחות, ובכולן אמרתי  רש"י: 

להם אני אל שדי", ובאיזה שם לא נתגלה אליהם: 

איך  ביאור  וצריך  להם".  נודעתי  לא  ה'  "ושמי 

מתקשר כל זה ליציאת מצרים.

בגילוי  כבר  כי  נראה  נתבונן  כאשר  ובאמת 

במראה  רבינו  למשה  הקב"ה  שנתגלה  הראשון 

הסנה, הזכיר הקב"ה ד' פעמים את שמות האבות 

הקדושים בקשר ליציאת מצרים:

אביך  אלקי  אנכי  "ויאמר  ג-ו(:  )שמות  א'  פעם 

ב'  פעם  יעקב".  ואלקי  יצחק  אלקי  אברהם  אלקי 

)שם טו(: "ויאמר עוד אלקים אל משה כה תאמר אל 

בני ישראל ה' אלקי אבותיכם אלקי אברהם אלקי 

)שם  ג'  פעם  אליכם".  שלחני  יעקב  ואלקי  יצחק 

אליהם  ואמרת  ישראל  זקני  את  ואספת  "לך  טז(: 

ה' אלקי אבותיכם נראה אלי אלקי אברהם יצחק 

"למען יאמינו כי נראה  ויעקב". פעם ד' )שם ד-ה(: 

יצחק  אלקי  אברהם  אלקי  אבותם  אלקי  ה'  אליך 

ההזכרה  ריבוי  להבין  ביאור  וצריך  יעקב".  ואלקי 

של האבות הקדושים.

דבר בעתו מה טוב לברר מקחו של צדיק, מה 

ואל  יצחק  אל  "וארא אל אברהם  שפירש רש"י: 

המפרשים,  ותמהו  האבות".  אל  וארא,   - יעקב 

מפורש  שאינו  דבר  רש"י  מפרש  כלל  בדרך  כי 

בכתוב, והנה כאן מפורש בכתוב שהקב"ה נראה 

הוסיף  מה  לשם  כן  אם  ויעקב,  יצחק  לאברהם 

לפרש: "אל האבות".

“ ארא אל אברהם אל יצחק  אל ישקבר

 הקתר הנזלא בין האב   הקד תים למתה רבינ 
גא ל  יתראל מכל ארבש הגל י   בפכ   ארבש ם 
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ולקחתי,  ביה  כתיב  כן  ועל  אדום,  כנגד  ולקחתי 

כאדם הלוקח בחזקה, שהוא קשה מכולם".

ביאור זה מצינו גם ב"מגלה עמוקות" ]הנדפס 

בפרשתנו  שלום[  פרישת  פירוש  עם  יד  מכתב 

)דרוש ד( שמוסיף על כך ענין נפלא,  פרשת וארא 

של  הראשונות  לשונות  ג'  נזכרו  זה  מטעם  כי 

וגאלתי, בפסוק אחד:  והצלתי,  והוצאתי,  גאולה: 

אתכם  'והוצאתי'  ה'  אני  ישראל  לבני  אמור  "לכן 

מתחת סבלות מצרים 'והצלתי' אתכם מעבודתם 

גדולים",  ובשפטים  נטויה  בזרוע  אתכם  'וגאלתי' 

בפסוק  נזכרה  "ולקחתי"  גאולה  של  הד'  והלשון 

לכם  והייתי  לעם  לי  אתכם  "'ולקחתי'  נפרד: 

כנגד  שקולה  אדום  שגלות  ללמדנו  לאלקים", 

שאר ג' הגלויות.

ומביא ה"מגלה עמוקות" השוואה לכך, ממה 

שהזכיר הכתוב בפרשת שמיני )ויקרא יא-ד( ד' חיות 

ארנבת,  שפן,  גמל,  באכילה:  האסורות  טמאות 

חזיר, ודרשו על כך במדרש )ויק"ר יג-ה( שהן כנגד 

ד' גלויות: בבל, מדי, יון, אדום. ואמרו עוד במדרש 

)שם(: "משה נתן שלשתם בפסוק אחד ולזו בפסוק 

אחד, רבי יוחנן אמר, ששקולה כנגד שלשתן".

סידר  ראה,  בפרשת  דברים  בספר  פירוש, 

משה רבינו ג' חיות הטמאות: גמל, שפן, ארנבת, 

אחד  בפסוק  יון,  מדי,  בבל,  גלויות:  ג'  כנגד  שהן 

הגרה  ממעלי  תאכלו  לא  זה  את  "אך  יד-ז(:  )דברים 

ואת  הגמל  את  השסועה,  הפרסה  וממפריסי 

הארנבת ואת השפן כי מעלה גרה המה ופרסה לא 

הפריסו טמאים הם לכם".

ואילו את החיה הרביעית חזיר, שהיא כנגד גלות 

אדום, הזכיר בפסוק בפני עצמו )שם ח(: "ואת החזיר 

כי מפריס פרסה הוא ולא גרה טמא הוא לכם". ועל 

זה מפרש המדרש כדי ללמדנו שגלות אדום שקולה 

כנגד כל הגלויות, והוא הדין כאן כתובה הלשון של 

בפסוק בפני עצמו, ללמדנו  "ולקחתי"  הגאולה הד' 

שגלות אדום שקולה כנגד כל הגלויות.

רמוז  זה  ענין  כי  עמוקות",  ה"מגלה  ומוסיף 

כט-ב(:  )בראשית  לחרן  בדרכו  אבינו  יעקב  כשהלך 

"וירא והנה באר בשדה והנה שם שלשה עדרי צאן 

העדרים  ישקו  ההיא  הבאר  מן  כי  עליה,  רובצים 

והאבן גדולה על פי הבאר" - "שלשה עדרי צאן", 

"והאבן גדולה  הם רמז על ג' גלויות בבל מדי יון, 

על פי הבאר", היא רמז על גלות אדום השקולה 

כנגד שלשתן. 

 גל   מצרים כללה ב  כה
ד' גל י    ד' גא ל  

אמנם דברי "בעל הטורים" וה"מגלה עמוקות" 

כי ד' לשונות של גאולה הן כנגד ד' גאולות מד' 

מלכויות, עדיין צריכים תוספת ביאור, למה נזכרו 

כאן ביציאת מצרים שהיתה למראית עין גאולה 

אחת, ד' לשונות של גאולה כנגד ד' גאולות מד' 

גאולת  ענין  מה  אדום,  יון,  מדי,  בבל,  הגלויות: 

מצרים לד' הגאולות.

פי  על  הקדושים  דבריהם  לבאר  ונראה 

תורה"  ב"לקוטי  האריז"ל  רבינו  בדברי  המבואר 

שחילקו  מה  המחקר  על  שעמד  תצא(,  כי  )פרשת 

גלויות:  לארבע  ישראל  גלויות  את  ז"ל  חכמינו 

בבל, מדי, יון, אדום, כמו שדרשו במדרש )ב"ר ב-ד( 

מקרא שכתוב )בראשית א-ב(:

זה  ובהו,  בבל...  גלות  זה  תוהו,  היתה  "והארץ 

גלות מדי... וחושך, זה גלות יון... על פני תהום, זה 

גלות ממלכת הרשעה, שאין להם חקר כמו התהום... 

המשיח".  מלך  של  רוחו  זה  מרחפת,  אלקים  ורוח 

)ב"ר מד-יז( שדרשו מה שכתוב  וכן מבואר במדרש 

אימה  "והנה  טו-יב(:  )בראשית  הבתרים  בין  בגזירת 

חשיכה גדולה נופלת עליו, אימה זו בבל, חשיכה זו 

מדי, גדולה זו יון, נופלת עליו זו אדום".

גלויות  ד'  רק  הזכירו  מדוע  האריז"ל,  מתמה 

ולא הזכירו גם גלות מצרים. ותירץ כי ד' הגלויות 

הן גלויות פרטיות שכל אחת מתנגדת לאות אחת 

מד' אותיות השם הנכבד, בבל כנגד האות י', מדי 

כנגד ה' ראשונה, יון כנגד האות ו', אדום כנגד ה' 

אחרונה. אבל גלות מצרים היא כנגד קוצו של י' 

הכולל את כל ד' אותיות השם.

מחודשת  גלות  איננה  מצרים  גלות  כי  נמצא 

לכן  הגלויות,  ד'  מכל  הכלולה  כללית  גלות  אלא 

הזכירו רק את ד' הגלויות הפרטיות. והוסיף ה"בני 

סוד  זהו  כי  כה(  אות  ב  מאמר  )כסלו-טבת  יששכר" 

"ויקוצו  א-יב(:  )שמות  המצרים  על  שנאמר  הכתוב 

התנגדו  שהמצרים  לרמז  ישראל",  בני  מפני 

לקדושת "קוצו" של י'.

ב"שמחת הרגל" על הגדה של פסח להגה"ק 

האריז"ל  דברי  את  מביא  ב(,  )לימוד  זי"ע  החיד"א 

שגלות מצרים כללה כל ד' הגלויות, והוסיף לן מן 

דיליה כי ליכא מידי דלא רמיזא באורייתא, ורמוז 

"ואלה שמות  )שמות א-א(:  בהתחלת גלות מצרים 

נוטריקון  באי"ם   - מצרימה"  הבאים  ישראל  בני 

ב'בל מ'די י'ון א'דום, לרמז כי ד' גלויות הללו היו 

כלולות בגלות מצרים.

"בעל  שכתבו  מה  היטב  מבואר  מעתה 

לשונות  ד'  כי  עמוקות",  וה"מגלה  הטורים" 

ד'  כנגד  הן  מצרים  בגאולת  שנזכרו  גאולה  של 

מצרים  שגלות  מאחר  כי  הגלויות,  מד'  הגאולות 

כללה בתוכה את כל ד' הגלויות, נמצא שגאולת 

הגלויות,  מד'  הגאולות  ד'  את  גם  כללה  מצרים 

לכן נזכרו בגאולת מצרים ד' לשונות של גאולה כי 

באמת היו שם ד' גאולות.

 ג' גא ל   בפכ   ג' אב  
גא לה רבישי  בפכ   מתה

שהזכיר  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

הקדושים:  האבות  את  בפרשתנו  למשה  הקב"ה 

מה  וכן  יעקב".  ואל  יצחק  אל  אברהם  אל  "וארא 

שהזכיר את שמותם פעמים הרבה במראה הסנה, 

החיים"  ה"אור  שהביא  יקרה  הקדמה  פי  על 

חדש  הזוהר  בשם  תצוה(  פרשת  )תחילת  הקדוש 

גאולות  ג'  כי  ויקרא(,  ד"ה  ד  טור  ח  דף  בראשית  )פרשת 

שגאל הקב"ה את ישראל מג' גלויות היתה בזכות 

שלושת האבות הקדושים, אבל הגאולה העתידה 

תהיה על ידי משה רבינו:

דרבי  קמיה  יתיב  הוה  חלפתא  בן  יוסי  "רבי 

מה  על  למר  ליה  שמיע  מידי  ליה  אמר  יצחק, 

אתארך יומא דמשיחא מן גלותא דא. אמר ליה, לא 

שמענא  דהכי  אורייתא,  ביטול  על  אלא  אתאריך 

מרב המנונא סבא, תלתא גלויות גלו ישראל וחזרו 

בזכותא  רביעאה  וגלות  אבות,  דתלתא  בזכותהון 

דמשה יתחזרון. תא ואחזי לך, דלא אתגלו ישראל 

ויאמר  ט-יב(  )ירמיה  שנאמר  תורה,  ביטול  על  אלא 

בגלויות  הקב"ה,  אמר  תורתי.  את  עזבם  על  ה' 

ויעקב,  יצחק  אברהם  בזכות  חזרו  הראשונות 

עכשיו הם חטאו בתורה שנתתי למשה, כד יתובון 

ויתעסקון בתורתו, בזכות משה אני גואלם".

 ר ידבר אלקים אל מתה  יאמר אלי  אני ה'ר.
מד ש ז ח הקברה בתם אלקים דין  סיים בתם ה ירה רחמים

 מגלה שמ ק  : ג' לת נ   תל גא לה בזס ק אחד כנגד ג' גל י  ,
לת ן ד' תל גא לה בזס ק אחד כנגד גל   אד ם

 א ר החיים בתם פ הר חדת: ג' גא ל   מג' גל י  
בפכ   ג' אב  , גא לה אחר נה בפכ   מתה רבינ 

 מגלה שמ ק  : ג' לת נ   תל גא לה בזס ק אחד כנגד ג' אב  ,
לת ן ד' תל גא לה בזס ק אחד כנגד מתה
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בתרגום ללשון הקודש:

יצחק,  רבי  לפני  ישב  חלפתא  בן  יוסי  "רבי 

אמר לו שמא שמע מר מדוע נתארכו כל כך ימות 

המשיח בגלות זו. אמר לו רבי יצחק, לא התארכו 

כך שמעתי מרב המנונא  ביטול תורה,  אלא בשל 

סבא, שלוש גלויות גלו ישראל ונגאלו מהן בזכות 

ישראל  יגאלו  הרביעית  מהגלות  אבל  האבות,  ג' 

בזכות משה. בא ואראה לך, שלא גלו ישראל אלא 

על ביטול תורה, שנאמר )ירמיה ט-יב( ויאמר ה' על 

עזבם את תורתי. אמר הקב"ה, בגלויות הראשונות 

חזרו בזכות אברהם יצחק ויעקב, עכשיו הם חטאו 

בתורה שנתתי למשה, כשישובו ויעסקו בתורתו, 

בזכות משה אני גואלם".

"ולזה  הקדוש:  החיים"  ה"אור  אומר  זה  לפי 

בתורה  עוסקים  שאין  עוד  כל  כי  הגלות,  נתארך 

בטלנים  עם  לגאול  חפץ  משה  אין  ובמצוות 

ויחי  בפרשת  שהביא  כמו  וכוונתו  התורה".  מן 

הזוהר  דברי  ידעת  "הלא  יש(:  ד"ה  מט-יא  )בראשית 

הגואל  הוא  משה  כי  קכ.(  משפטים  )פרשת  הקדוש 

וישיב  אותנו  יגאל  הוא  אבותינו,  את  גאל  אשר 

)קהלת א-ט( מ'ה ש'היה ה'וא  בנים לגבולם, דכתיב 

שיהיה ראשי תיבות משה".

אור  השופך  גדול  יסוד  מזה  למדים  נמצינו 

קשר  שיש  בתורה,  ענינים  כמה  להבין  בהיר 

נפלא בין ארבעה צנתרא דדהבא שלשת האבות 

הקדושים ומשה רבינו, כי בזכות שלשת האבות 

נגאלנו משלש הגלויות בבל, מדי, יון, ואילו בזכות 

משה רבינו ניגאל מגלות אדום, כאשר הוא עצמו 

יהיה הגואל. נמצא כי משה רבינו הוא המשלים 

יחד עם האבות הקדושים את גאולת ישראל מכל 

ד' הגלויות.

כי  האריז"ל,  רבינו  מדברי  שלמדנו  מה  ולפי 

הוי"ה,  השם  אותיות  לד'  מתנגדות  הגלויות  ד' 

ועל ידי הגאולה מן הגלויות יצאו ד' האותיות מן 

הגלות, נמצא כי בזכות שלשת האבות הקדושים 

רבינו  ומשה  הגלויות,  מן  יה"ו  אותיות  ג'  נגאלו 

ה'  האות  גאולת  את  להשלים  בקודש  עבודתו 

אחרונה מהגלות האחרונה גלות אדום.

יומתק להבין בזה מה שאמר הקב"ה למשה 

במראה הסנה )שמות ג-טו(: "ויאמר עוד אלקים אל 

משה כה תאמר אל בני ישראל ה' אלקי אבותיכם 

שלחני  יעקב  ואלקי  יצחק  אלקי  אברהם  אלקי 

אליכם, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור". ודרשו 

הוי"ה  השם  על  בזה  שהכוונה  נ.(  )פסחים  בגמרא 

שנכתב בד' אותיותיו, אבל אינו נקרא כי אם בשם 

ענין  מה  מובן  אינו  הראשונה  ובהשקפה  אדנ"י, 

השם הוי"ה לכאן.

אך לפי האמור יתבאר הקשר כמין חומר, כי 

לישראל:  שיאמר  למשה  הקב"ה  שאמר  אחרי 

יצחק  אלקי  אברהם  אלקי  אבותיכם  אלקי  "ה' 

בזה  שהכוונה  אליכם",  שלחני  יעקב  ואלקי 

לאבות  משה  של  שליחותו  את  הקב"ה  שצירף 

הקדושים, כדי להשלים בכך את ד' הגאולות שהן 

בזכות  כי  מיד  הוסיף  לכן  השם,  אותיות  ד'  כנגד 

ד' הגאולות: "זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור", 

יתגלה השם הוי"ה בד' אותיותיו.  

 הקב”ה תלח א  ירמיה הנביא
של קברי האב    מתה רבינ 

בא וראה מה שמצינו בענין זה דבר יקר ב"מגלה 

עמוקות" )פרשת דברים( בתוך ההספד שנשא על רבי 

אלעזר הזקן אחיו של הרמ"א, שמביא שם מאמר 

המדרש )איכה רבתי הקדמה אות כד(, כי בשעת החורבן 

שלח הקב"ה את ירמיה על קברי אבות וקברו של 

משה רבינו, והנה הוא המדרש:

לאדם  היום  דומה  אני  לירמיה,  הקב"ה  "אמר 

בתוך  ומת  חופה  לו  ועשה  יחידי,  בן  לו  שהיה 

חופתו, ואין לך כאב, לא עלי, ולא על בני, לך וקרא 

שהם  מקבריהם,  ומשה  וליעקב  ליצחק  לאברהם 

איני  עולם  של  רבונו  לפניו,  אמר  לבכות,  יודעים 

יודע היכן משה קבור, אמר לו הקב"ה לך עמוד על 

שפת הירדן, והרם קולך וקרא, בן עמרם, בן עמרם, 

עמוד וראה צאנך שבלעום אויבים.

מיד הלך ירמיה למערת המכפלה ואמר לאבות 

העולם, עמדו, שהגיע זמן שאתם מתבקשין לפני 

הקב"ה. אמרו לו למה, אמר להם איני יודע, מפני 

לבנינו  היתה  בימיך  יאמרו  שלא  מתיירא  שהיה 

זאת. הניחן ירמיה ועמד על שפת הירדן וקרא, בן 

עמרם, בן עמרם, עמוד, הגיע זמן שאתה מבוקש 

לפני הקב"ה".

כי  בזה,  הכוונה  עמוקות"  ה"מגלה  ומבאר 

ומשה  הקדושים  האבות  הללו  קדושים  ארבעה 

הגלויות,  ד'  מכל  ישראל  יגאלו  בזכותם  רבינו 

ובלשון קדשו:

"במדרש מביא שהקב"ה צוה לירמיה לילך על 

קברי אבות, והביא אברהם יצחק ויעקב גם משה. 

הטעם שנצטרכו אלו הארבעה, כי הם בעלי ארבע 

ד' גלויות איתבדרו ישראל על ד'  גלויות אילו, כי 

אותיות השם, גלות בבל לקביל י' של שם, שהוא 

מדי  גלות  ניסיונות,  בעשרה  שנתנסה  אברהם 

לקביל יצחק ה' של שם, גלות יון ו' של שם ]לקביל 

לכן  משה,  לקביל  אחרונה  ה'  אדום  גלות  יעקב[, 

הביא אילו ד'".

ג'  הקב"ה  שקיבץ  מה  בזה  להבין  יומתק 

וגאלתי  והצלתי,  והוצאתי,  גאולה:  של  לשונות 

בפסוק אחד, ולשון רביעית של גאולה "ולקחתי" 

ג' לשונות הראשונות של  כי  בפסוק בפני עצמו, 

גאולה שהן כנגד ג' גאולות מג' הגלויות, שנגאלו 

ראויים  הקדושים,  האבות  שלשת  בזכות  משם 

להיות בפסוק אחד, כי האבות הם מערכה אחת 

כל  סוף  עד  ישראל  בית  לכל  היסוד  בהיותם 

טז:(:  )ברכות  בגמרא  אמרו  זה  מטעם  כי  הדורות, 

"אין קורין אבות אלא לשלשה".

הקשה  אדום  מגלות  הרביעית  הגאולה  אולם 

מכולן, שניגאל ממנה בזכות משה רבינו שלא היה 

בכלל האבות הקדושים, אלא קדושה מיוחדת בפני 

התורה  את  לנו  שנתן  ישראל  של  מנהיגם  עצמו 

קם  "ולא  לד-י(:  )דברים  אותו  מגדיר  והכתוב  בסיני, 

אל  פנים  ה'  ידעו  אשר  כמשה  בישראל  עוד  נביא 

אדום  גלות  שכנגד  הגאולה  לשון  כן  על  פנים". 

שניגאל בזכות משה נזכרה בפסוק בפני עצמו.

כוונתו  בזה  לבאר  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

אל  "וארא  הפסוק:  שמפרש  רש"י  של  העמוקה 

האבות",  אל  וארא,   - יעקב  ואל  יצחק  אל  אברהם 

של  לשונות  ג'  שנזכרו  הטעם  בכך  ליישב  רצונו  כי 

מג'  גאולות  ג'  על  רמז  שהוא  אחד,  בפסוק  גאולה 

שכנגד  הד'  הגאולה  ואילו  האבות,  בזכות  הגלויות 

גלות אדום שניגאל ממנה בזכות משה נזכרה בפסוק 

האבות",  אל  "וארא,  מפרש:  הוא  לכן  עצמו,  בפני 

מיוחד  ענין  להם  יש  ויעקב  יצחק  אברהם  כלומר 

המייחד אותם בהיותם האבות של כלל ישראל.  

 רבינ  האריפרל: ד' גל י   כנגד ד' א  י   התם,
בבל כנגד י', מדי כנגד ה', י ן כנגד  ', אד ם כנגד ה' אחר נה

 הקברה נ גלה לאב   הקד תים לה ציאם מצר ם רבאל תדיר,
מי תאמר לש למ  די אמר לצר ם די

 ר תמי ה' לא נ דש י להםר, כי האב   שת  הכנה רק לגא לה
מג' גל י   תהן כנגד ג' א  י   יהר 

 מתה רבינ  תבפכ    נפכה לגא לה מגל   אד ם,
יתלים א  הגא לה תל כל ד' א  י   התם ה ירה
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גל   אד ם קתה מכל הגל י   
בגתמי    בר חני  

על  התשובה  בזה  לבאר  נלך  המלך  בדרך 

לעם  הרעותה  "למה  רבינו:  משה  של  שאלתו 

פרעה  אל  באתי  ומאז  שלחתני,  זה  למה  הזה 

לדבר בשמך הרע לעם הזה", אשר כפי המבואר 

ב"אבן עזרא" היתה שאלתו, לשם מה שלח אותו 

עליהם  להקל  במקום  כאשר  לפרעה,  הקב"ה 

השעבוד הקשה עוד הכביד עליהם את העבודה, 

יותר טוב לשלוח אותו אחרי שיושלם  הלא היה 

קושי השעבוד מישראל.

כי  היא,  כך  על  התשובה  האמור  לפי  אולם 

הגלויות,  ד'  כל  את  כללה  מצרים  שגלות  מאחר 

בשליחותו  משה  כשהלך  כי  הקב"ה  סיבב  לכן 

לגאול את ישראל ממצרים, גזר פרעה להכביד את 

העבודה על ישראל, כדי לרמז בכך על גלות אדום 

הכלולה בגלות מצרים שהיא קשה מכל הגלויות, 

מהגלות  ישראל  את  לגאול  משה  שילך  ידי  ועל 

הכנה  בכך  תהיה  מצרים,  גלות  בסיום  זו  הקשה 

לגאולתם מגלות אדום על ידי משה רבינו.

ויש להוסיף תבלין לבאר ענין זה ביתר שאת על 

פי מה שכתב הרמב"ן פרשת לך לך )בראשית יב-ו(, כי 

לפני כל נס צריך לעשות איזה פועל דמיון למטה 

"ודע כי כל גזירת עירין  כדי לעורר הנס מלמעלה: 

תהיה  דמיון  פועל  אל  הגזירה  מכח  תצא  כאשר 

הגזירה מתקיימת על כל פנים, ולכן יעשו הנביאים 

כ-ח(:  )במדבר  הספורנו  כתב  וכן  בנבואות".  מעשה 

עם  עבדיו  ידי  על  יתברך  הא"ל  יעשהו  "הניסים 

הקדמת איזו תנועה מסודרת מאתו, כענין השליכהו 

ארצה, הרם את מטך, והכית בצור".

את  כללה  מצרים  שגלות  מאחר  כן  כי  הנה 

כל ד' הגלויות, והגאולה מהגלות הרביעית, גלות 

של  בזכותו  תהיה  הגלויות,  מכל  הקשה  אדום, 

משה רבינו שהוא עצמו יבוא ויגאלנו, על כן סיבב 

את  לגאול  בשליחותו  משה  כשהלך  כי  הקב"ה 

ישראל ממצרים, גזר פרעה להכביד את העבודה 

לגלות  דמיון  פועל  בכך  לעשות  כדי  ישראל,  על 

ידי  ועל  הגלויות,  גלות קשה מכל  אדום שתהיה 

הקשה,  מהגלות  ישראל  את  לגאול  משה  שילך 

יהיה בכך פועל דמיון לגאולתם מגלות אדום על 

ידי משה רבינו.

סימוכין  למצוא  רב  שלל  כמוצא  שמחתי 

לרעיון זה, בדברי אחד מן הראשונים הרבינו בחיי 

סוף פרשת שמות )שמות ה-כב(:

"ודע כי עניני הגלות הזה הראשון, רמז לעניני 

בשעבוד  בו  עומדים  שאנו  האחרון  זה  גלותנו 

ויסורין ברשות מלכות אדום, ואנו מצפין לישועת 

השעה  להם  שנדחקה  שמצינו  וכשם  יתברך...  ה' 

לפני  הראשון  הגואל  בא  מעת  במצרים,  לישראל 

עמי  את  שלח  יתברך,  ה'  בדבר  לו  ואמר  פרעה 

ויחוגו לי במדבר, ואחרי זאת כבדה עליהם העבודה, 

וניתוספה ביניהם מאד  ונתעוררה עליהם השנאה, 

על מה שהיתה, כן בגאולתנו זאת העתידה, בהגלות 

העכו"ם  בין  השנאה  תתעורר  האחרון  הגואל 

לישראל, ויוסיפו שעבוד על שעבודם...

כימי צאתך מארץ  ז-טו(  )מיכה  הנביא  וכן אמר 

הקץ  יתקרב  וכאשר  נפלאות.  אראנו  מצרים 

סימן  והוא  ומתחזקות,  רבות  צרות  תהיינה 

)סנהדרין  במדרש  אמרו  וכן  לישראל,  הישועה 

כנהר חכה  דור שצרות באות עליו  ראית  צח.( אם 

ה'  רוח  כנהר צר  יבוא  כי  נט-יט(  )ישעיה  לו, שנאמר 

נוססה בו, וסמיך ליה )שם כ( ובא לציון גואל ולשבי 

פשע ביעקב נאום ה'".

  ת בה בר רה בדברי הקב”ה
של תאל   תל מתה

רמז  הקב"ה  איך  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

בפרשתנו:  רבינו  משה  אל  בדבריו  זו  תשובה 

ה'".  אני  אליו  ויאמר  משה  אל  אלקים  "וידבר 

פתח הקב"ה בשם אלקים וסיים בשם הוי"ה, כדי 

העבודה  את  פרעה  שהכביד  הטעם  בכך  לרמז 

של  בשליחותו  משה  אצלו  כשהלך  ישראל  על 

היא  אלקים  משם  הזה  הדין  הגברת  כי  מקום, 

הכנה לגאולת ישראל על ידי משה מגלות אדום, 

שהיא הגלות הקשה מכל הגלויות, ועל ידי שיגאל 

את  בכך  ישלים  אדום,  מגלות  ישראל  את  משה 

ההתגלות של השם הוי"ה בד' אותיותיו.

ועל כך הוסיף הקב"ה לבאר איך משה ישלים 

את ההתגלות של השם הוי"ה בד' אותיותיו: "וארא 

אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה' 

לא נודעתי להם". רמז לו הקב"ה כי שלשת האבות 

בבל  גלויות  מג'  ישראל  נגאלו  בזכותם  הקדושים 

יה"ו, ולכן לא נתגלה  יון שהן כנגד ג' אותיות  מדי 

עליהם הקב"ה בשם הוי"ה, כי עדיין לא עשו הכנה 

לגאולה הרביעית שכנגד אות ה' אחרונה.

לפי זה יתבאר הטעם שנתגלה אליהם הקב"ה 

"באל שדי", על פי מה שמצינו אצל יעקב אבינו 

מג-יד(:  )בראשית  זה  בשם  השבטים  על  שהתפלל 

"מי  רש"י:  ופירש  רחמים".  לכם  יתן  שדי  "ואל 

שאמר לעולם די יאמר די לצרותי". נמצא כי שם 

זה מסוגל להציל מצרה. וזהו שנתגלה הקב"ה אל 

זה  בשם  מצרתם  להוציאם  שדי",  "באל  האבות 

ולא בשם הוי"ה, כי עדיין לא עשו שורש לגאולת 

כל ד' האותיות של השם הוי"ה.

בו  בחר  שהקב"ה  להבין,  משה  ישכיל  מזה 

להוציא את ישראל מהגלות הקשה במצרים שהיא 

כנגד גלות הרביעית גלות אדום, כדי שישלים בכך 

את ד' הגאולות שכנגד ד' אותיות השם הוי"ה, ולכן 

זכה שנתגלה אליו הקב"ה בשם זה: "וידבר אלקים 

אל משה ויאמר אליו אני ה'". וזהו שהעיד הקב"ה 

עליו )במדבר יב-ח(: "ותמונת ה' יביט".

כל  את  למשה  לבאר  הקב"ה  הוסיף  כך  ועל 

שיגאל  לו  שגילה  ידי  על  שאת,  ביתר  האמור 

גאולה  של  לשונות  בד'  ממצרים  ישראל  את 

כנגד ד' הגאולות: "לכן אמור לבני ישראל אני ה' 

'והוצאתי' אתכם מתחת סבלות מצרים 'והצלתי' 

נטויה  בזרוע  אתכם  'וגאלתי'  מעבודתם  אתכם 

ובשפטים גדולים. 'ולקחתי' אתכם לי לעם והייתי 

גאולה  של  לשונות  ג'  והזכיר  לאלקים".  לכם 

בפסוק אחד, כנגד ג' הגאולות מג' הגלויות בזכות 

הזכיר  אחד  ובפסוק  הקדושים,  האבות  שלשת 

את הלשון הרביעית שהיא כנגד הגאולה מגלות 

אדום בזכות משה רבינו, שישלים בכך את גאולת 

כל ד' אותיות השם הוי"ה מד' הגלויות.

ד'  שהזכיר  אחרי  מיד  הקב"ה  שסיים  וזהו 

את  יגאל  משה  בזכות  כי  גאולה,  של  לשונות 

"והבאתי  ו-ח(:  )שמות  העתידה  בגאולה  ישראל 

אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה 

לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי אותה לכם מורשה 

 - ה'"  "אני  יתגלה:  העתידה  בגאולה  כי  ה'".  אני 

הנביא  שאמר  וזהו  אותיותיו.  בד'  הוי"ה  השם 

"כי עין בעין יראו בשוב הוי"ה ציון",  )ישעיה נב-ח(: 

במהרה בימינו אמן.
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