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 בס"ד

 
 נערך ע"י תלמידים –הרב מרדכי אלון 

 ראשונהלסעודה  - 'תשובה של לב כבד'
 

 לב כבד

 פרשה חדשה לפנינו, ובה שיא חדש שאליו מגיע העולם כולו 

האנושות לגלות  עומדתהית ל-צעד אחר צעד. על פי התכנית הא

, יש חירות והיא אפשרית. בימים 'יציאת מצרים'שיש בעולם 

ההם בזמן הזה אנו מבקשים בכל יום ויום מחדש לראות את 

עצמנו כאילו אנו יוצאים ממצרים, למצוא בתוכנו כוחות ליציאה 

 אמיתית לחירות.

שאיננה רק על  הפרשה פותחת בסתירה קשה מאד, קושיה

מכת ברד  - א על עיקר גדול באמונה כולהמהלך הפרשה, אל

אחרי ממה מחרישה, ארץ מצרים נראית כמה לה בדהסתיי

מהפכה הקשה בתולדותיה, ועכשיו מצטווה משה רבנו, ה

'כהרגלו בקודש', ללכת ולהתרות בפרעה לפני המכה השמינית 

'הבאה עלינו לטובה'... מכת הארבה. אלא שהציווי הזה טומן 

  –בחובו קושי גדול 

ֹּה ֹּא ֶאל ַפְרע ֶֹּשה ב ֹּאֶמר ה' ֶאל מ בֹו וְֶאת ֵלב  וַי י ֶאת לִּ ְכַבְדתִּ י ֲאנִּי הִּ כִּ

ְרבֹו ַֹּתי ֵאֶלה ְבקִּ ֹּת י א תִּ ֲעָבָדיו ְלַמַען שִּ
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זהו כמעט משפט והיפוכו. 'בוא אל פרעה' פירושו: בוא והתרה 

בו
2

כי להתראה יש טעם, הוא לפחות יכול לחזור בו, יש לו  

 היר הקב"ה שהוא בעצמושליטה על עצמו. בוא. אך מיד מב

בו! זאת אומרת שפרעה אנוס וכבר אין לו שום הכביד את ל

אפשרות חרטה! אז לשם מה ההתראה?? וכאילו להדגיש את 

הקושי כתבה התורה את המילה 'כי': מדוע לבוא אל פרעה 

הכבדתי את ליבו... מה ההסבר לזה??  כי –ולהתרות בו? 

הקושי גדל כאשר קוראים על ה'עונש' שיגיע לפרעה במקרה 

 ן:וימא

ְגֻבֶלָך יא ָמָחר ַאְרֶבה בִּ נְנִּי ֵמבִּ י הִּ ם ָמֵאן ַאָתה ְלַשֵלַח ֶאת ַעמִּ י אִּ כִּ
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 ! המשחק מכור! מה הרעיון?לשלחםא מסוגל אבל הוא ל

 להשתחרר מ...הגזירות האלוקיות

העולם כולו כי יש  למדי ממנהנדמה לי שהפרשה הזאת, ש

אותו.  רלומקשה אך ממצרים יציאה, פותחת ביסוד עצום 

: מפרעהדיברנו עד עכשיו על כך שהאדם יכול להיות בן חורין 

                                                           
 שמות י' א' 1
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 רש"י, שם 

 שם שם ד' 3

של פרעה ויעניק שמות  מספריםה'' ינצח את ה שמיראינו איך '

מר את דבר גאוליים לעולם, תיארנו כיצד כשהצדיק עומד ואו

י( זה יכול לעשות משהו, אבל עכשיו תוכאפילו לפרעה )שּבוה', 

אדם יכול להיות  –אנחנו מגלים מדרגה אחרת לגמרי בחירות 

 !הגזרות האלוקיותבן חורין מ... 

הפרשה שלנו באה לתאר עד כמה גדולה החירות עד שגם 

אפילו הקב"ה לא יכול לעצור  -הקב"ה, קשה לומר את זה אבל 

 !את החירות הזו אי אפשר להפסיק אותה.

 ברים נשמעים קשים ונסביר אותם צעד אחר צעד.הד

 תשובה עוקפת

 ישנו כלל הלכתי ידוע ויסודי בהלכות תשובה ברמב"ם:

ארבעה ועשרים דברים מעכבין את התשובה. ארבעה מהן עון גדול 

והעושה אחד מהן אין הקב"ה מספיק בידו לעשות תשובה לפי גודל 

חטאו
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עלינו אצל יהודי שנפל לא רק אצל פרעה אלא, להבדיל, גם לא 

למצבים מוסריים מאד מאד קשים, יש מציאות מחרידה ש'לא 

גם  מספיקין בידו לעשות תשובה'. או במילים פשוטות: יש גבול

, אי אפשר לשוב מכל מצב. אך כתוב בהלכה לאפשרות לתשובה

במספר מקומות שההלכה הזו היא לא כפשוטה. הדברים 

 הזקן בעל התניא ושו"ע: מנוסחים באופן מדהים אצל אדמו"ר

 (בידו לעשות תשובה)' כו מספיקין אין ואשוב אחטא שהאומר ואף

 אבל תשובה לעשות הכושר שעת לו להיות ידו מחזיקים שאין היינו

התשובה בפני שעומד דבר לך אין תשובה ועשה השעה דחק אם
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'עומד בתור' והולך על פי הכללים, אז אף  האדםכלומר: אם 

 ף. אבל אם הוא ידחואת ניסיונו לתשובה אחד לא יקבל אותו

יו קשיים אז אמנם לא ויעבור קשיים ובטח גם יערימו על

לא נותנים לו כלים, אך  –בידו לעשות תשובה, כלומר  מספיקין

אז כביכול גם לקב"ה אין ובכוחות עצמו הוא 'דוחק ונכנס' 

אפשרות לעצור אותו, כי אין דבר העומד בפני התשובה. בדיוק 

כשהוא  בזה טעה אלישע בן אבויה, 'אחר', רבו של ר' מאיר.

 ,'מאחר חוץ שובו בנים שובבים' שמע בת קול קוראת ואומרת:

  –הוא הבין שאין שום סיכוי, ומיד 
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ההוא גברא  )ונטרדתי, הורחקתי( הואיל ואיטריד )לעצמו(: אמר

)אצא  ליפוק ליתהני בהאי עלמא -מהעולם הבא(  ,)אני מההוא עלמא

לתרבות רעה 'אחר' )יצא( נפק ליהנות בעולם הזה(.
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 הרי ? הואעל החלטתו המהרש"א במקום שואל מדוע הוא נענש

פעל על פי 'הוראות מלמעלה'... ותשובתו הפלאית של 

 המהרש"א:

לא היה לו להשגיח בכך, וכמו שאמר לו רבי מאיר בחליו: 'תשב  ,הוא

אנוש עד דכא', ואמרינן: 'אין לך דבר שעומד בפני התשובה'
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הוא לא צריך להשגיח. אם ידחוק  ?בת קול אמרהאם אז מה  ,נו

 !אין דבר העומד בפניו –וייכנס 

 הסוד שמגלה משה לפרעה

בחסידות, בשיחה מרתקת של הרבי מליובאוויטש זיע"א, 

מוסברים הדברים בפרשתנו. משה רבנו נשלח לפרעה על מנת 

התראה מתבצעת רק כאשר יש   -להתרות בו ואכן כפי שאמרנו 

לה טעם וניתן להחליט להשתפר. אתם יודעים מה כתוב כאן 

אל משה בוא אל פרעה!' אתה  בעומק? זה לא ייאמן.  'ויאמר ה'

אני כבר לא יכול  -יודע מדוע? 'כי אני הכבדתי את ליבו...!' 

. הוא אצלי אין לו כבר שום סיכוילעזור לו. בכללים שלי,  ,יותר

קיבל את המדרגה הזו 'בזכות ולא בחסד'. אוהו, כמה שזה מגיע 

 –שפלה כזו שמבחינתי לו. בטבין ותקילין הוא קנה מדרגה 

 ...אבל אין מספיקין בידו לעשות תשובה'.בו, 'את ל הכבדתי

, האתה משה, אתה הילד הזה שנולד ביאור וגדל בבית פרע

שיודע למשות את העולם כולו מהמקומות הנמוכים ביותר, אתה 

לך ותתרה בו ותגלה לו את הסוד הגדול ביותר: שאני, הקב"ה, 

 לא יכול לעצור אותו מלעשות תשובה.

 ש עוד מלבדו...תודה, הסתדרתי! י

בהתראה על מכת  -מדוע דווקא כאן, ב'ראשון' של פרשת בא 

הארבה, מגיעה ההבנה הזו? מכת הארבה היא מכה מופלאה 

מבחינת המבנה והמיקום שלה. היא המכה היחידה שלא עומדת 

  –בכלל פני עצמה 

יר ַהָבָרד  ְשאִּ ֹּאַכל ֶאת ָכל ֵעֶשב ָהָאֶרץ ֵאת ָכל ֲאֶשר הִּ וְי
8

 

חשבתם פעם על ה'תקלה' הזו? מדוע הברד לא גמר את העסק 

בכלל? הייתה כאן ח"ו תקלה טכנית של הקב"ה במערכות 

פרעה  ,המטאורולוגיות? ודאי שלא. בסוף מערכת הברד הניסית

'ה'  –פשוט עושה תשובה. הוא עומד ומכריז בקול שהוא חטא 

הצדיק ואני ועמי הרשעים'! בסולם התשובה של הרמב"ם 

ראים לזה חרטה. מצוין. על פי הסולם, עכשיו צריכה להגיע קו

הנה היא: 'ואשלחה אתכם ולא תוסיפון לעמוד'..  וקבלה לעתיד, 

והקב"ה מקבל את תשובתו ומצפה למצוא שהיא אמיתית, כמו 

שהוא מצפה לכל רשע ולא חפץ במותו 'כי אם בשובו מדרכו 
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וחיה'
9

ד, ב'מדור . מה ניפץ לפרעה את התשובה הזו? פסוק אח

 :הופיע חקלאות ובוטניקה' בעיתון של היום שלאחר הברד

יֹלת ֵהנָה ָטה וְַהֻכֶסֶמת ֹלא נֻכּו כִּי ֲאפִּ וְַהחִּ
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בוטניקה יסודות ההתורה בוודאי לא באה לשתף אותנו ב

מים. שני פסוקים של תוסיף ותכתובזה היא שביל לא ב המצרית.

ם תשובה כל כך גדולה תורתנו, תורת חיים, באה להסביר איך ג

 - . לא את הכל חיסל הברד, זה מדהיםיכולה להתרסק ברגע

פרעה באמת עשה תשובה של 'אין עוד מלבדו', אבל אז הוא 

להיאחז שאפשר פתח את העיניים וראה שיש עוד משהו אחד 

, הכל הול-, אז אני עדיין אשלא נוכו החיטה והכוסמת בו, הנה

כך אמיתית על הבחור -בסדר... מכירים את הבדיחה הכל

שמחפש חניה בתל אביב ובמר ייאושו הוא פונה לרבונו של 

שובה עולם ומבטיח לו שאם רק ימצא לו חניה הוא יחזור בת

והוא  מתפנה חניה לידומה וברגע שהוא מסיים את תפילתו של

 ?הסתדרתי...'?אבל כבר פונה לקב"ה פעם שניה ואומר: 'תודה, 

על פרעה עכשיו?  הוא היה כבר  מכירים את הרגע הזה שעובר

עם רגל אחת בדלתי התשובה, אבל החיטה והכוסמת העבירו 

אני כאן. הכל כרגיל. זה 'אותו על דעתו ונפלט לו משהו כמו: 

. ישראל תגיב בעיתוי ובעוצמה 'רק היה משבר קטן וזה חולף

 הנכונה...

 לגלות את הסוד לפרעה שלי

ר יותר עם אין מה לדבעכשיו בא הקב"ה למשה ואומר לו: לי 

בו, כי בכללים שלי הדלתות נעולות, פרעה. אני הכבדתי את ל

ק בידו לעשות תשובה. לכן אתה, משה, תציל אותו ילא אספ

. תציל אותו ממה שעוצר את התשובה, מידת הדין שלימ... 

תגלה לו שאין משהו בעולם שיכול לעצור את התשובה, גם לא 

גם ובעיקר 'למען תספר...'. אני. לא רק בשבילו משה, אלא 

בבקשה משה, בוא אל פרעה ותשאיר מסר לכל הילדים של 

העם הזה שיבואו אחריך: אם לפרעה לא היה שום מעצור 

לתשובה, אז אין מעצור לתשובה. לא מצרים מכאן יכולה 

להכתיב לי שאין חירות בעולם, ולא, להבדיל אלפי הבדלות, 

ח את משה שבך כדי הקב"ה מכאן. בכל דור ודור הוא ישל

לפתוח אתך ביחד את דלתות התשובה הנעולות.
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 שניהלסעודה  - 'ולישראל היה אור מאד!'
 

 

 בין אור לחושך

ם היא החושך, המכה תשיעית שניחתת על פרעה ועל מצרימכת 

גם המסקנה של פרעה שבאה בעקבותיה  הקשה שבמכות עד כה.

שבאו בעקבות המכות השונות.  תגובותמרחיקת לכת היא מכל ה

  –בסופה של מכת חושך פרעה כמעט ונכנע 

ְבדּו ֶאת ה ֹּאנְֶכם ּוְבַקְרֶכם יָֻצג ַגם ַטְפֶכם  'ְלכּו עִּ ָמֶכםַרק צ  יֵֵלְך עִּ
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משה מסרב. על חודה של פרסה מתעכבת יציאת מצרים עד 

לאחר מכת הבכורות שתבוא בעקבותיה. לא בדיון היסודי של 

משה ופרעה אני מבקש לעסוק הפעם, גם לא במשמעות החושך, 

אלא דווקא בפסוק אחד, הנראה שולי, אך נדמה שהוא מגלם 

 בתוכו יסוד עצום:

ָֹּתםּוְלָכל ְבנֵי  יְִּשָרֵאל ָהיָה אֹור ְבמֹוְשב
12
  

'אור במושבותם'. מה פירוש  –הביטוי הוא מוכר ומושר 

'במושבותם'? ומה היה בקיבוצים ובערים...? אנחנו מכירים 

ביטוי דומה במקומות נוספים בתורה. המפורסם שבהם בענייני 

 שבת:

ֹּל ֵֹּתיֶכם ְביֹום ַהַשבָ  ֹלא ְתַבֲערּו ֵאש ְבכ ְֹּשב תמ
13
  

מילת הקוד הזו, יש בה כדי 'לשפוך אור', תרתי משמע, על 

מהותה של מכת חושך כולה. מתוך עיון בפסוק הזה ננסה להבין 

את ה'מה למעלה' שבמכת החושך ונברר מה אנו לוקחים ממכה 

 זו כדי לצאת בכל יום ויום ממצרים.

 שבת ומכת חושך –שבו איש תחתיו 

 –גם לנוכח הארבה הנוראי לאחר שמחזק ה' את לבו של פרעה 

'המוות הזה', כלשונו של פרעה, מצוה הקב"ה את משה להטות 

 את מטהו על השמים:

ְצָריִּם וְיֵָמש חֶֹּשְך ֶֹּשְך ַעל ֶאֶרץ מִּ י ח  נְֵטה יְָדָך ַעל ַהָשַמיִּם וִּיהִּ
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ראשית יהיה חושך מוחלט, 'לא רואים ממטר'. שנית, 'וימש 

ה קרה למצרים? מכה בשני חושך', חושך מוחש וממשי. ומ

 שלבים:

ֶֹּשְך ֲאֵפָלה ְבָכל  י ח ֶֹּשה ֶאת יָדֹו ַעל ַהָשָמיִּם וַיְהִּ ְצַריִּם וַיֵט מ ֶאֶרץ מִּ

י ַתְחָתיו ְשֹלֶשת  ,םְשֹלֶשת יָמִּ יש מִּ יו וְֹלא ָקמּו אִּ יש ֶאת ָאחִּ ֹלא ָראּו אִּ

ים   יָמִּ

במקום. בשלב הראשון לא רואים כלום, בשלב השני קופאים 

המצב הוא של שביתה מוחלטת, אי עשייה. אנחנו מכירים את 

                                                           
 שמות י' כ"ד 11
 שם שם כ"ג 12
 שם ל"ה ג' 13
 כ"ב-שם י' כ"א 14

הביטוי 'איש תחתיו' במקום נוסף בתורה? אכן, בעוד מקום אחד 

 בלבד, בעניין שבת:

יש ַתְחָתיו יש יֵֵצא ַאל ,ְשבּו אִּ ֹּמֹו אִּ ְמק י מִּ יעִּ 15 ַביֹום ַהְשבִּ
 

מדהים כמה דומה מצוות השבת למכת החושך, דמיון שמצריך 

הבנה. זוהי מצוות העשה הראשונה לגבי שבת. זהו אב המלאכה 

בו תיפתח מסכת שבת  –הראשון בתורה, וכך גם במשנה 

כולה.
16
  

 'מנוחפוביה'

ממה הכל התחיל? מה הזיז לפרעה את כל סעיפי העצבים וגרם 

ל לראות אותנו נחים. הוא לו לצאת משלוותו? הוא לא היה יכו

טפילים 'לא היה מסוגל להכיל מציאות של אנשים לא עובדים, 

אשו הוא עמד היה . בפתחו של בית העבדים שבר'על המשק

'העבודה משחררת', או בלשונו  –' פריי אכטכט מיכתוב 'ארב

 קת של פרעה:מדויה

ים וְיֲַעשּו ָבּה וְַאל  ָֹּדה ַעל ָהֲאנָשִּ ְכַבד ָהֲעב ְבֵרי ָשֶקרתִּ  יְִּשעּו ְבדִּ
17

 

כשבאו אליו משה ואהרון ודיברו אותו על זכותו של האדם 

לחירות, על זכותו של האדם לבחור את עבודתו, הזכות 

 למנוחה, הוא השתגע וצרח:

ים נְֵלָכה נְִּזְבָחה ַלה'... ְֹּמרִּ ים!!! ַעל ֵכן ַאֶתם א ים ַאֶתם, נְִּרפִּ נְִּרפִּ
 18

 

 זהובגלל מעבודה הדת הזו היא אופיום להמונים! אתם נרפים 

אתם מחפשים הסברים דתיים שיסתירו את העצלנות הטהורה 

הזו. חז"ל במדרש
19

רואים כבר אז את השבת יושבת ב'מרכז  

 העצבים' של שיקולי פרעה:

 ....משתעשעין בהם משבת לשבת מלמד שהיו בידם מגילות שהיו

פרשת שבוע. ראשון, שני, מה למעלה, שמענו? הם פשוט למדו 

 היום בפרשה.

 .נחין בשבת שהיו לומר שהקדוש ב"ה גואלן, לפי

 העונג בלשבות –עונג שבת 

אתם יודעים מדוע מכת החושך הייתה כל כך קשה למצרים? 

שבו. אל תעשו כלום. אל תפעילו את המציאות ב'פול ווליום', 

תכבו גם את הטלוויזיה. שבו איש תחתיו. בשביל מי שהתרבות 

זהו הגיהנום בעצמו. בשביל מי  –המצרית מנחה אותו 

לם זוהי שבת קודש. מעין עו –שהקב"ה, להבדיל, מנחה אותו 

 הבא.

                                                           
 שם ט"ז 15
 'יציאות השבת שתים שהן ארבע' –שבת פרק א' משנה א'  16
 שמות ה' ט' 17
 שם שם י"ז 18
 שמות רבה ה' 19
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ְתַענַג ַעל ה'' 'ָאז תִּ
20

עונג שבת פירושו: העונג לשבות, היכולת  - 

להגיע לנקודת שבת, העונג להיות במקומי, השמחה בכך שיש 

לי מקום בעולם. האם יש לי כאן, במקומי, משהו אמיתי או 

ומחפש משהו מבחוץ כי אין לי בעצם שום  רץשאני כל הזמן 

', בעברית 'לנוח' פירושו to take restדבר. לנוח זה לא רק '

קודם כל להיות 'מונח'. הפעולה הראשונה שעשה האדם בהגיעו 

  –לעולם, עת הביאו הקב"ה לגן העדן הייתה

 וַיַנִֵּחהּו ְבַגן ֵעֶדן

21
  

  !במנוחה הזו פרעה נלחם. 'תכבד העבודה על האנשים'

 אור במושבותינו, אור בשבתנו

'ולכל בני ישראל היה  –ו זהו ההסבר העמוק לפסוק שבו פתחנ

אור במושבותם'. במה היה לנו אור? במה אנו מאירים את 

מציאותם של ששת ימי המעשה החשוכה לעיתים? 'במושבותם'. 

ביכולת לשבות. בשבת מנוחה הקדושה. הרבה פעמים אצלנו, 

 –ים, שבת נתפסת בטעות כמנוחה של בטלנות יהאנשים המודרנ

דאון...', במה למטה, -טס'וואשב ואל תעשה, כלום. זה רק ב

המנוחה היא ההתעסקות  –אפ', ב'מה למעלה' -טסאבל ב'ווא

הקדושה ביותר שפירושה למצוא את נקודת השבת, את הנקודה 

הפנימית הנותנת כח ומשמעות לכל שבא לפניה ולאחריה. כל 

בעולם בנוי משישה צדדים: ארבע כנפות, למעלה ולמטה.  דבר

נקודת השבע היא העצם בעצמו. לכן לימדונו חז"ל כלל בשבת: 

אדם קונה את מקום שביתתו
22

. משם מתחיל תחום השבת שלו. 

 משם הוא מקבל את הכוח לפרוץ לכל הכיוונים. 

שמבטאת את כל מה שפרעה לא מסוגל לסבול. בלי  –זוהי שבת 

בלי לעוף, המנוחה משחררת. המנוחה מעניקה טעם לכל לרוץ ו

יהודים  -מה ההבדל בין יהודי לשאינו יהודי? הריצה שאחריה. 

רצים בראשון ובשני ובשלישי, לא ב'סנדיי', 'מנדיי' ו'טיוסדיי'. 

שבת. היום ביהודי רץ ובלי לשים לב מכריז שהיום ראשון... 

שני... בשבת. איך אומר הרמב"ןיום 
23

ד ישראלי חמוד ? כשיל

אומר 'היום יום שני', הוא כבר קיים את מצוות 'זכור את יום 

השבת...'. רק לפעמים יקח קצת זמן לגלות לו את זה עד הסוף, 

 נרפה!'... ,בו מאיץ בו 'נו, קדימה, נרפה אתהכי ה'פרעה' ש

כך, בפסוק קטן המנוגן בשירה אדירה, מתחיל הניצחון הגדול 

אל היה אור במושבותם'. כשנבדיל על פרעה. 'לכל בני ישר

ונקדש את השבת נזכיר תמיד את ההבדלה בין ישראל לעמים, 

בין יום השביעי לששת ימי המעשה ומיד נבין שזוהי עצם 

שהיה  ההבדלה גם בין אור לחושך, כלומר: בין האור הזה

נו, לחושך של עובדי מצרים, לכולנו במושבותינו ובישיבת

ה'סוסים והרוכבים'
24

ך המבדיל.. ברו

                                                           
 י"דישעיהו נ"ח  20
 בראשית ב' ט"ו 21
 עירובין לד. 22
 ח':ב'מות שן "רמב23
 ע"פ פירוש 'העמק דבר' על שמות ט"ו א' 24
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 שלישיתלסעודה  - 'להוציא את מצרים ממצרים'
 

 

 משא ומתן לקראת שחרור

עשרה פסוקים בלבד, המהווים  באפרשת פנינו ב'שלישי' של ל

ת הבכורות ובשורת היציאה את ה'ישורת האחרונה' שלפני מכ

האחד קשור בפרעה  –שני נושאים בפסוקים אלו  הגדולה.

והשני, להבדיל, בבני ישראל. בחלק הראשון נקרא משה 

מעט ושברה ירום על ידי הארמון שמכת החושך כבקריאת ח

 אני מוכן לסיים עם הכל, –אותו. פרעה מתקפל כמעט לחלוטין 

לשחרר אתכם שחרור מלא, מטף ועד זקן, רק בקשה  הוא אומר,

  –אחת לי אלך 

ֹּאנְֶכם ּוְבַקְרֶכם יָֻצג ַרק צ
25

 

משה לאהרון.  בואו נחשוב  לרגע על הדיון המופלא הזה שבין

, כחבר בהנהגת הקהילה היהודית שנמצאת נניח שהיו באים אלי

מאות שנים בשואה נוראה, ומציעים אישור מלכותי ליציאה 

 להתווכח על הפרות זה הזמןלא תנאים מגבילים. ללחירות, 

שלנו? בכלל הייתה עוברת בנו מחשבה על קיום משא  והכבשים

ם, א רק שלא מקבל את ההצעה בשתי ידיומתן שכזה? משה ל

  –מגיב קשה מאד  אלא גם

ינּו ַלה' א   ֹּלֹות וְָעשִּ ים וְע ֵתן ְביֵָדנּו ְזָבחִּ ְקנֵנּו יֵֵלְך -ַגם ַאָתה תִּ ֹלֵהינּו, וְַגם מִּ

ָשֵאר ַפְרָסה! ָמנּו, ֹלא תִּ   עִּ

בעברית אחרת: יפתח כבודו את כל האסמים והרפתות, אנחנו 

 : הולכים לקחת כמה שאנחנו רוצים ממכם. מדוע? הנה ההסבר

ֵֹּאנּו ָשָמה ֹּד ֶאת ה' ַעד ב  וֲַאנְַחנּו ֹלא נֵַדע ַמה נֲַעב

הרי אמרתי לך
26

נו, ילה-שאנחנו הולכים למדבר לחוג לא 

ואנחנו לא יודעים בדיוק את כמות הקרבנות שהוא ידרוש שם... 

 ועכשיו, עם הצאן והבקר של מצרים, אתם כןלא הבנתי כלום. 

רי מצרים? 'הקרב כפי יודעים? מה פשר הריקון הזה של עד

 השאלה נניח לשאלה הזו.ן הברון? אבל יכולתך' על חשבו

הולכים ומתקרבים לגאולה בני ישראל  על משה.היא  האמיתית

מה  בגלל כמה פרסות.את היציאה ומשה המנהיג מחליט לעכב 

 זהו חלק א', של משה ופרעה.ההיגיון? 

 כסף, שמלות וסדרי עדיפויות

בני ישראל. בא הקב"ה ואומר למשה, החלק השני הוא כלפי 

 בעצם ממש מבקש ממנו:

ְצַריִּם... ַדֶבר  ֹּה וְַעל מִּ יא ַעל ַפְרע ֶֹּשה, עֹוד נֶַגע ֶאָחד ָאבִּ ֹּאֶמר ה' ֶאל מ וַי

ָשה ֵמֵאת ְרעּוָתּה ְכֵלי ֶכֶסף  ָנא יש ֵמֵאת ֵרֵעהּו וְאִּ ְבָאְזנֵי ָהָעם וְיְִּשֲאלּו אִּ

ּוְכֵלי ָזָהב
27

 

  –קשה מתקיימת במלואה ואכן הב

                                                           
 שמות י' כ"ד והלאה 25
 רש"י שם 26
 שמות י"א א' והלאה 27

ְצָריִּם  וַיִֵּתן ה' ֶאת ֵחן ָהָעם ְבֵעינֵי מִּ

לא נעים, אבל שני הנושאים ה'מעכבים' הם בסוף סביב כסף... 

 יםמכיר חנונאדבר נא, בבקשה ממך.  –בקש ממשה הקב"ה מ

כשאומרים ליהודים שיש כסף שמחכה לאיסוף בנקודה  -יהודים 

האם , הוא כבר יגיע... בדר"כ כלשהי, לא נדרשות תחינות

זה אלא שכאן, אנחנו מבינים מדוע נצרכת כאן הבקשה? 

המעשה הכי לא הגיוני לעשות עכשיו. רוצים לצאת! מריחים 

לתלות כדי כבר את החופש, עכשיו לקחת 'מזכרות' מהנוגשים 

 בבית? כיון שהם לא רוצים, הקב"ה צריך לבקש זאת מהם:

 ,הזהירם על כך ,בבקשה ממך .בקשה אין נא אלא לשון -א" דבר נ"

ואחרי ' ,קיים בהם 'ועבדום וענו אותם' :שלא יאמר אותו צדיק אברהם

לא קיים בהם 'כן יצאו ברכוש גדול
28

 

שיש לעמוד  קודמת התחייבות איזו מה ההסבר לסיבה הזו? סתם

בה? אברהם לא יבין שהילדים שלו כבר כל כך רצו לצאת מבית 

 ומצרים, אלמבהמשך כאשר נצא  –העבדים הזה? ובאמת 

בדיוק יהיו הפסוקים: פרעה ייצא באמצע הלילה וידחוק בבני 

  ישראל לצאת:

ֹּאנְֶכם ַגם ְבַקְרֶכם ְקחּו כַ  ְבדּו ֶאת ה' ְכַדֶבְרֶכם, ַגם צ ֲאֶשר ּוְלכּו עִּ

ַבְרֶתם .דִּ
29

 

גם הוא מזכיר את נושא הצאן והבקר, כי נראה שהוא הבין 

שהנושא הזה שווה עיכוב ועליו נופל וקם נס היציאה. ובפסוק 

  –שלאחר מכן 

ְצַריִּם ְכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב  מִּ ֶֹּשה וַיְִּשֲאלּו מִּ ּוְבנֵי יְִּשָרֵאל ָעשּו כְִּדַבר מ

ְצָריִּםּוְשָמֹלת, וַה' נָ  לּום וַיְנְַצלּו ֶאת מִּ ְצַריִּם וַיְַשאִּ  ַתן ֶאת ֵחן ָהָעם ְבֵעינֵי מִּ

לוודא שהבנו שבני כדי התורה חוזרת ומדגישה את העניין הזה, 

ישראל אכן עשו את זה וניצלו את מצרים, אך יותר חשוב מכך 

הם עשו את זה 'כדבר משה', מעצמם הם בכלל לא רצו בזה.  –

וע שני הנושאים הללו, שנראים כל כך 'שוליים' מה העניין? מד

ולא משמעותיים מקבלים חשיבות גדולה כל כך בסיפור 

 היציאה?

 לרוקן את המיצרים

נדמה לי שהישורת האחרונה שלפני מכת הבכורות והיציאה 

ממצרים מסבירה לנו באופן הברור ביותר מהי בכלל המגמה של 

ההסבר אני רוצה הירידה אליה והיציאה ממנה. את  –מצרים 

'וינצלו  –להתחיל דווקא במילה שלא מצטלצלת יפה ב'מודרנית' 

את מצרים'. נו, אי אפשר לתאר את זה יותר בעדינות? עוד 

לזכויות בינ"ל לתקוף אותנו על זה באיזושהי ועדה  יוכלו

החלש... ובכלל, מהפסוק המתאר את ה'ניצול' עולה מנגינה 

 אחרת לגמרי:

                                                           
 רש"י שם 28
 שמות י"ב ל"א והלאה 29
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ָשה ֵמֵאת ְרעּוָתּהוְיְִּשֲאלּו  יש ֵמֵאת ֵרֵעהּו וְאִּ   אִּ

אלו הרי חברים הכי טובים... הנהיו פתאום הם רעהו, רעותה, 

פתאום העם מוצא  שרק 'אתמול בבוקר' עוד רדו בהם. הקלגסים

 חן בעיניהם? 

אין ספק, יכולנו לצאת לפני מכת בכורות. יכולה הייתה להיחסך 

י מצרים. אך פעולה אחת המכה הקשה הזו, מותם של כל בכור

עוד הייתה דרושה, פעולה שבלעדיה הכל לא שווה: ניצול. 

 רש"י בעקבות התרגום מסביר את הביטוי הזה כך:

30 ורוקינו -" "וינצלו
 

רק אחר כך ניתן לצאת את מצרים צריך לרוקן לחלוטין, ו

 ממנה. מדוע?

 לכבוש בלי לשבור  

מדייק מהמשנה הידועה 'איזהו גיבור? הכובש את  הבעש"ט

יצרו'
31

מהו 'כיבוש' אמיתי. מדוע לא 'לשבור' את היצר ודווקא  

נתן לי  'לכבוש' אותו? האם לא עדיף למוטט אותו לחלוטין? אם

, מסביר הבעש"ט, זוהי לא טעות, הוא לא נתן אותו הקב"ה יצר

ואעלהו אל בחינם, הוא שם בי את היצר על מנת שאכבוש אותו 

לא בא לשבור  הוא –הקודש. כמו מלך שכובש עיר במלחמה 

ולהרוס את העיר אלא לשייך אותה למלכות, להעלות אותה אל 

. גם כשאני כובש ירק אינני רוצה לשבור שלו מהות הממלכה

ה נוספת. גראדרבה, להוסיף בו ולפתח ממנו מד את צורתם אלא

 וקא.את יצרו', בדו הכובשכך: 'איזהו גיבור? 

אנחנו ניקח  - מה אמר משה לפרעה, זה דבר מדהים תשמעו

ממך עולות וזבחים כי 'אנחנו לא נדע מה נעבוד את ה' עד בואנו 

שמה'... אנחנו ניקח ממך הכל, כי אין לנו שום מושג באיזה 

מדרגה תהיה עבודת ה' שאחרי מצרים. אם הקב"ה הוריד אותי 

י לעבודת ה' עד למצרים, משמע שהוא רוצה להעלות אות

' בבית הספר שלי, ב'שטיבל ישלפני כן לא הכרתי. כשהיית

י ולמדתי לעבוד את ה' בתנאים בכנען אצל יעקב אבינו, ידעת

ימים, עם נתונים 'איקס', או אז חטפתי מכה נוראית וירדתי מסו

למצרים ועכשיו אינני רק שורד, לא בשביל זה ירדתי למצרים, 

ד את ה', עבודה גדולה יותר אלא בשביל שאקח את הכל ואעבו

 ממה שהייתי בה לפני הירידה. 

אם נשאיר לך פרסה אחת, מתעקש משה בפני פרעה, אז לא 

ניצחנו. אנחנו נצא ממצרים, יופי. אולי יהיה לנו פעם בשבוע 

'מיסה' כמו שלכם, ח"ו. אם החומר והפרסות יישארו תחת 

ירדנו ה הזו הארוכה. לא בשביל זה כהפסדנו במער –פיקודך 

 למצרים, כי אם על מנת להעלות את הכל לשלב הבא. 

 גאולת העולם כולו

'דבר נא באזני העם', בבקשה ממך משה רבנו, תשכנע את העם 

לכו שי עכשיו, ' להםמתחשק'שלמרות שזה לא הדבר שהכי 
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אנחנו מבינים את החוויה האם  !לרוקן את מצרים... כדי לנצח

כשנכנסו לבתי המצרים ל'ריקון שהייתה לכל יהודי ויהודייה 

כללי'? לא 'השלמת משכורת' של מאות שנים יש כאן כי אם 

תרועת ניצחון של עם שעושה כמצוות משה ומרומם את 

'לנצל את מצרים' בעומק פירושו: לכבוש את כל  .המציאות

המציאות המצרית, לכבוש את 'המלכה עמי בבית'
32

, לקחת את 

 תנו ממצרים. יחד אהמציאות הזו ולהוציא אותה  כל

שום שכל פשוט לא היה מתווכח עוד רגע אחד עם פרעה, אם 

ולהציל עוד ילד יהודי כן לצאת שניה אחת לפני  היה יכולאני 

יתה, אין דבר גדול מזה. אנחנו רוצים הב –מלהיות במצרים 

אבל אם הקב"ה מבקש, אם הקב"ה דורש ממני לרוקן  - ומהר

ין שאם הוא הוריד אותי כל את מצרים משמע שהוא רוצה שאב

כדי שאני אוכל להעלות גם את הפרסה  אך ורקכך למטה זה 

רים. גם הפרסה הזאת תעבוד שעל הרגל של אחרון הסוסים במצ

לצאת ממצרים זה לגאול את העולם כולו, וכך היה אומר  את ה'.

הרב קוק:
33

 

 כולו העולם של האביב לעד תישאר ממצרים ישראל יציאת

, של עם ישראל, לא רק האביב של בני האדםלא רק האביב 

והעלינו  –אביבו של עולם שביקש פרעה לכבוש, וכבשנו  אלא

על  ,אפשר להעלות אותהומצרים מרוקנת, כעת אותו מידו.  -

 לעולמו של הקב"ה. ,כל פרסותיה ושמלותיה
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