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 שיתי למען עבדיו לב ואת לבו את הכבדתי אני כי פרעה אל בא משה אל' ה 'ויאמר )ê-ë (−,כתיב בריש פרשתן 

 בם שמתי אשר אותותי ואת במצרים התעללתי אשר את בנך ובן בנך באזני תספר בקרבו. ולמען אלה אותותי

 ¾"ê(בהם  התעולל כאשר הלא, בי התעללת כי )×¬ ×þëðôë ,ë( כמו שחקתי -  . וכתב רש"י ז"ל 'התעללתי'ה אני כי וידעתם

,î î( ,שהוא ואפשר לטעות חקתי'. בני זמננו ניקדו את דברי רש"י בחירי"ק, 'ִש  דפוסיםכמה בוהנה . במצרים' האמור

כוונת דברי רש"י על לשון שחוק ולעג, באמת חקתי'. שדברי רש"י בקמ"ץ 'שָ  יותר נכון לנקדלשון משחק בקוביה, אך 

 יושב כטעם, בו הנקמות ועושה לבו את מכביד שאני, בו ÁˆÓ˜ אני כי - התעללתי כאן 'וטעם ‰¯Ô"·Óוכלשון 

מקום כך  . ואף שלא מצינו מקור דברי רש"י במדרשים המצויים בידינו, מכל)ó−ñí³ ë ð( 'למו ילעג' ה Á˘È˜ בשמים

  .כאן שפירש כעי"ז È�Â˜ÊÁפירוש דברי רש"י, וע"ע ב

  

ö¼ôñö¼ôñö¼ôñö¼ôñ    î¼ð−î¼ð−î¼ð−î¼ð−    þîðþîðþîðþîð    öîþìêöîþìêöîþìêöîþìê    ó−òëó−òëó−òëó−òë    îðñî−îðñî−îðñî−îðñî−    îôîš−îôîš−îôîš−îôîš−    îþõ½−îîþõ½−îîþõ½−îîþõ½−î    óí−òëñóí−òëñóí−òëñóí−òëñ        
  

הנה ביציאת מצרים, ובעשרת המכות שקדמו ליציאת מצרים, יש לתמוה כמה תמיהות, וכדלהלן.  דברי רש"י הללוב

תילי  בוהיו ענינים רבים גבוהים ונשגבים, אשר הביאו לכניעת וכבישת קליפת מצרים, וכל ענין וענין ראוי לידרש 

תילים של הלכות וגופי תורה, וכל ענין וענין הוא מסכת שלימה, והנה מכל הענינים אשר היו ביציאת מצרים 

 ‰˙È˙ÏÏÚ ‡˘¯ ‡˙ בנך ובן בנך באזני תספר המכות, לא נבחר לספר לדורות אלא ענין אחד 'ולמען ובעשרת

ÌÈ¯ˆÓ· נבחר כמצוה חביבה הנוהגת בכל הדורות כולם, מצות סיפור יציאת מצרים, '. ולא די בזה אלא שענין זה

 הואוכל עיקרה של מצוה זו, לספר לדורות על ניסי יציאת מצרים, אשר בה מחוייב כל איש ישראל בכל הדורות, 

אשר הקב"ה בפרעה ובעבדיו, ותמוה מאד למה נבחר דווקא ענין זה,  ולעג חקאשר ש ‰˘ÂÁ˜לשוח ולספר על ענין 

המופלאים כ"כ, ודוקא ענין זה נבחר להיות אינו עיקרי כלל וכלל בניסי יציאת מצרים, לכאורה נראה כענין טפל ש

, )ó−ñí³) ,ì¼ îלבניהם'  ויספרו יקומו יולדו בנים אחרון דור ידעו אב לבן ומדור לדור 'למעןהיתד החזק שעליו יספרו 

  והוא דבר תימה ופלא גדול.

  

ñîõòëñîõòëñîõòëñîõòë    µ−ë−îêµ−ë−îêµ−ë−îêµ−ë−îê    ñêñêñêñê    ìô¾³ìô¾³ìô¾³ìô¾³        
  

 תשמח אל אויביך 'בנפול )−ñ¾ô) ,ð× ï−עוד יש לעיין בענין השחוק של 'התעללתי', הלוא כבר אמר החכם מכל אדם 

 ובענין זה נאמררשעים'.  של במפלתן שמח הוא ברוך הקדוש 'שאין ):− (íñ−èôואמרו ע"ז בגמרא  לבך'. יגל אל ובכשלו

 בקשו הלילה, כל זה אל זה קרב ולא −³îô¾) (× ,ð דכתיב מאי יוחנן רבי 'אמר בדייקא שם בגמרא גבי מפלת מצרים

ואף שהסיקו שם  שירה'. אומרים ואתם בים טובעין ידי מעשה הוא ברוך הקדוש אמר שירה לומר השרת מלאכי

שהוא עצמו אינו שש אבל אחרים משיש, מכל מקום הוא תמוה, היאך אפשר שגבי מפלת מצרים היה ענין של 

  .אמצרים, אתמההשחוק על 

  

                                                           
א
 ועי' בזה שיחות קודש בא תש"ע. 
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עוד הביא רש"י מקור לדבריו מדברי הכתוב דשמואל שהיה ארון ברית ה' מכה מכות רבות ונאמנות בקרב אומות 

 ולמהשאמרו ' î ê"¾) ,(îהעולם ששבו אותו, ואמרו כהני פלשתים שצריך למהר ולהשיבו אל עם ישראל, וכתיב שם 

ומשמע '. וילכו וישלחום בהם ‰˙ÏÏÚ כאשר הלוא לבם את ופרעה מצרים כבדו כאשר לבבכם את תכבדו

הוא רק אחר מכת בכורות, כאשר והלוא לא נכנע לבבו הערל של פרעה אלא שההתעללות היתה סיבת 'וישלחום', 

מצינו שענין השחוק הוא שגרם לא ועצמו היה מסוכן למיתה, ומכת בכורות היא שהכניעה את תוקף הקליפה, 

  לשליחת עם בני ישראל ממצרים.

שמשעה ששחק בהם הקב"ה ולעג להם,  וילכו', ÌÂÁÏ˘ÈÂ בהם ‰˙ÏÏÚ ועוד תמוה, שמשמע מדברי הכתוב 'כאשר

קודם מכת ארבה, וכבר אמרו עוד הלוא כתוב זה נאמר ואין לו מובן, את עם בני ישראל, המצרים תיכף ומיד שלחו 

שנמשכה כל מכה ל' ימים, ג' רבעי החודש להתראה, והמכה עצמה היתה משמשת רביע החודש, ז' (¾ë− ,¬ þ"îô) חז"ל 

קודם ששלחו המצרים את עם בני ישראל  היה כג' חדשים במצרים', התעללתי אשר נאמר 'אתמה שימים, נמצא ש

  .ה'וישלחום' היה רק אחר ג' חדשיםאם  וילכו', וישלחום בהם ‰˙ÏÏÚ כאשר 'הלואשאמר הכתוב  וכיצדמעבדם, 

  

êþš−îêþš−îêþš−îêþš−î    í¾ôñí¾ôñí¾ôñí¾ôñ    öþíêñîöþíêñîöþíêñîöþíêñî    íñ−ñíñ−ñíñ−ñíñ−ñ            
  

¾î−î ¾þðô ¼"¼î ,  ,î¬ ³îô¾¼(−¬במעשה אחר ביציאת מצרים, הוא שאמרו בתנחומא בפרשתן גם והנה מצינו את ענין השחוק 

ïñš³ ³îê öê× ¾"î³ë êëîí .î( ³מתוך עמי  צאו קומו ויאמר לילה ולאהרן למשה 'ויקראîô¾) êñ ,ë−(, בכל בלילה וקורא הולך היה 

 אתה להיכן פרעה לו ואומרים, בו ÔÈ˜Á˘Ó ישראל של בניהם והיו, דר הוא והיכן משה הוא היכן ואומר ושוק שוק

ויש להבין מה עליו'.  שעמד עד בו ÌÈ˜Á˘ÓÂ דר הוא כאן לו אומרים והם, מבקש אני למשה להם אומר והוא, הולך

ביקשו חז"ל להשמיענו בענין זה, שהיו נערי בני ישראל משחקין בפרעה, ומהתלים בו ומורין לו באצבע בכאן הוא 

ומאיזה טעם צריכים חז"ל להזכיר לנו ענין זה, וביותר דר ובכאן הוא דר, שנראית הנהגה זו כמשובת נערים בעלמא, 

(êì½õð ’þõ êë −"þð ê³ñ−×ô כמו שדרשו חז"ל , לפרעה לחלוק כבודנצטוו משרע"ה ואהרן הכהן יש לתמוה בגוף הענין, הלוא 

(ì ,ê− ö³¾þõë −"¾þë êëîíî ,è− ’þõ פרעה אל ויצום אהרן ואל משה אל' ה 'וידבר (è− ,î ³îô¾), מכאן  למלכות, כבוד לחלק צום

  עה, והלוא היו צריכים לחלוק לו כבוד.והיאך מזכירים השחוק ששחקו הנערים בפר .'שחולקין כבוד למלכות

  

î¼ð−îî¼ð−îî¼ð−îî¼ð−î    ó−þ®ôó−þ®ôó−þ®ôó−þ®ô    −×−×−×−×    −òê−òê−òê−òê    ’í’í’í’í        
  

 Ì˙Ú„ÈÂ וגו' במצרים התעללתי אשר את וגו' בנך באזני תספר ולמעןענין אחר שיש להתבונן בו, הוא סיפא דקרא '

ÈÎ È�‡ ‰'' . והנה לעיל כתיבð ,ï ³îô¾)-(í עמי את צבאתי את והוצאתי במצרים ידי את ונתתי פרעה אליכם ישמע 'ולא 

 בני את והוצאתי מצרים על ידי את בנטותי ‰' ‡�ÂÚ„ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ ÈÎ È גדולים. בשפטים מצרים מארץ ישראל בני

ואילו בפרשתן כתיב שתכלית ה',  את ÌÈ¯ˆÓמתוכם'. נמצא שתכלית המכות על מצרים היתה למען ידעו  ישראל

  המכות למען ידעו עם בני ישראל את ידיעת ה'.

  

ë¾î−ë¾î−ë¾î−ë¾î−    ó−ô¾ëó−ô¾ëó−ô¾ëó−ô¾ë    šì¾−šì¾−šì¾−šì¾−    ’í’í’í’í    è¼ñ−è¼ñ−è¼ñ−è¼ñ−    îôñîôñîôñîôñ        
  

, (ð ,ë), בביאור דברי הכתוב דתהילים ‰‚‡Ï"ˆÊ Ì"È·ÏÓ‰ ÔÂכל הענינים, נקדים להביא את דברי את ליישב על מנת 

 ³ë¾)(:ñ רצה לומר על פי מה שאמרו  – למו ילעג ה' ישחק בשמים יושבשהבאנו לעיל מדברי הרמב"ן, וז"ל המלבי"ם '
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 כי, הרשעים על משחק ה"שהקב משחוק ,ז"בעוה הצדיקים על כועס ה"שהקב כעס טוב ,(è ,ï ³ñíš) משחוק כעס טוב

 יכעס הפועל, והמתפעל הפועל בין שינוי יתראה לא המדות שבכל ,המדות מבכל מיוחד ענין לו יש השחוק

, לבו שטוב ונדמה שוחק הפועל, רעהו על השוחק כן לא, ירוחם והמתפעל ירחם הפועל, עונש יקבל והמתפעל

, עליהם כועס ואינו שוחק' שה שנראה שהגם, הרשעים הצלחת את בזה המשיל כ"וע, וכלימה בושה יקבל והמתפעל

 ביאור דבריו, שבכל המידותוכו'.  'סאתם כשיתמלא פתאום עונשם שיגדל במה וחרפה כלימה אך בזה מקבלים הם

 ניכר כוח הפועל בנפעל, שהפועל כועס והנפעל מקבל העונש ע"י כעסו, וכן בענין הרחמנות הנאצלות על אחרים,

הנה השוחק שוחק לעצמו ונראה כמי שמטיב לבו בהנאה, והנשחק מתבייש  ,וכל כיוב"ז, ומשא"כ מידת השחוק

אין לו בחינת השוחק, ש ,וביאור עומק הענין יש לומר .ונכלם ופניו מתלבנות, נמצא שאין ניכר כוח הפועל בהנפעל

חיבור עם הנשחק, והוא נבדל ומופרש הימנו, ואינו משותף עם הנשחק בשום ענין, דלא כבחינת הכועס והמרחם, 

  כדלהלן.ושניכר שהוא משותף עם הנפעל באיזה בחינה, 

  

íõ− í³−ô îñ þîþë µîô× µ¼þñ ³ëíêîíõ− í³−ô îñ þîþë µîô× µ¼þñ ³ëíêîíõ− í³−ô îñ þîþë µîô× µ¼þñ ³ëíêîíõ− í³−ô îñ þîþë µîô× µ¼þñ ³ëíêî        
  

במחלוקת רבי יהודה ורבנן אם אשה נסקלת בלא בגדים כאיש, דלרבנן  ).ö−þðíò½ íô(סוגית הגמרא ב פתח דברינו יאיר

ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה  (ì− êþš−î, −¬)אין האשה נסקלת בלא בגדים, לפי שהיא מתבזה בזה, ורחמנא אמר 

הודה , ולרבי ייתיריםיפה, וע"כ היא נסקלת לבושה בבגדים, אע"פ שבזה מתעכבת המיתה ונגרם לה צער וייסורים 

בביאור שם אף האשה נסקלת ערומה כאיש, לפי שמוטב לה שתמות מהרה בלא יסורים, אע"פ שהיא מתבזה, ואמרו 

 .'מבזיוני עדיף דגופיה ניחא סבר ומר ,דגופיה מניחא טפי ליה עדיפא דאיניש בזיוני סבר מרטעמי המחלוקת '

 שתיסקל לה נוח הלכך, דגופיה מניחא טפי בעיניו גדול כלומר - ליה עדיף דאינש ופירש"י לשם 'מר סבר בזיוני

 .יפה מיתה ברירת היא זו הלכך, להפשיטה אותה תבזה ולא ,דגופא צערא דאיכא גב על ואף למות ותשהא בלבושה

שנחלקו רבי  הרי .לה' יפה היא זו כשתפשיטנה הלכך, מבזיוני טפי בעיניו גדול -  ליה עדיף דגופא ומר סבר ניחא

, מצער ניחא ליה לאיניש להתבזותטפי אי ניחא ליה לאיניש טפי, בזיון או צער הגוף, דלרבי יהודה מיהודה ורבנן 

כרבנן, היינו  Ì"·Ó¯‰ (ê"í ö−þðíò½ô î"¬õ)ער הגוף הקשה, מן הבזיון, ולהלכה פסק צהגוף הנורא, ולרבנן ניחא ליה טפי 

דגופיה, נמצא שירדה תורה לסוף דעתו של אדם, ומצא שהצער והסבל  מניחא טפי ליה עדיפא דאיניש שבזיוני

  קשה ונורא. גם כשהוא צערהגדול ביותר שיש לו לאדם, הוא צער הבזיון, יותר ויותר מצער הגוף, 

  

î¾îë−î¾îë−î¾îë−î¾îë−    îñíë−îîñíë−îîñíë−îîñíë−î    ðêôðêôðêôðêô    ñ×ñ×ñ×ñ×    −ë−îê−ë−îê−ë−îê−ë−îê        
  

 אין לוי בן יהושע ביר אמר' שדרשו ',אויבי כל מאד ויבהלו שוויב' (ê− ,î ó−ñí³)בדברי הכתוב  )î ,î(במדרש תהלים יעוין ו

 אויבי כל מאד ויבהלו שוויב שנאמר, קללתן להן שכופל אלא עוד ולא ,בבושה אלא לרשעים מקלל הוא ברוך הקדוש

 שוויב ולא' וגו ושבוע אכול ואכלתם )ñêî− ë î× -×ï( שנאמר, לברכתן להן כופל לצדיקים מברך וכשהוא, רגע שוויב ישובו

שעונש הגיהנום יהיה  È˜È„ˆÌ‰נודע מאמר ו .'לעולם עמי שוויב ולא ,'וגו אני ישראל בקרב כי וידעתם לעולם עמי

שיעמידו את האדם בפני כל פמליא של מעלה, עם כל הצדיקים מצוקי ארץ וקדושי עליונים, יחד עם כל אבותיו 

על נשמתו,  מאד ורחמיוזקניו, ויקריאו מעשיו בפניהם, ואותם צדיקים קדושים יביטו בו במיאוס על מעשיו ו

מור והקשה ביותר שיתייסר בו אדם, עונש הבושה, העונש הח תהיהוהבושה שתאחז את האדם באותו העת, 

והוא נשרף  ,שאין אדם יכול למצוא לעצמו מקום באותה העת '.כבושת גנב כי ימצא' (−î× ,ë í−ôþ)וכמאמר הכתוב 

  ונצרב מבושה וחרפה שמחלחלת עד תוכיות חדרי הנפש הפנימיים ביותר.

  

−òî−ïë−òî−ïë−òî−ïë−òî−ïë    ¾−ò−êð¾−ò−êð¾−ò−êð¾−ò−êð    êõ−ð¼êõ−ð¼êõ−ð¼êõ−ð¼    í−ñí−ñí−ñí−ñ    −õ¬−õ¬−õ¬−õ¬    êì−òôêì−òôêì−òôêì−òô    í−õîèðí−õîèðí−õîèðí−õîèð        
  

וייסורים בעינויים  כאבועומק הענין הטמון בזה, שהקב"ה ברא את האדם בב' כוחות, כוח הגוף וכוח הנשמה, והנה 

מכל מקום אין כל אותן המכות והייסורים פוגעים וסובל סבל רב, פוגעים ומייסרים את גוף האדם, הומלקות, 



−"íë     ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾     ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõêëêëêëêë    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³èèèè    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš     ð 
אולם הבושה נפש הפנימית, להם מכאיבים ואף שהיסורים הם קשים ביותר, מכל מקום אין ומזיקים את הנשמה, 

אדם מתבייש, הנה בושה זו חודרת ונוקבת עד עמקי שיתי הנפש, ומכאיבה במעמקי הלב, עד בחינת עוצם כאשר 

תוקף הנשמה, ואשר על כן ירדה תורה לסוף דעתו של אדם, ומצאה כי עינוי הנפש, בחינת הבושה הגורמת כאב 

ם יותר מכאבי הגוף, ועל כן מוטב לה לאשה להאריך זמן יסוריה, ובלבד שלא לו לאד כואבתוסבל לעוצם הנשמה, 

תתבזה בעיני הבריות, לפי שכאב הנוגע לנשמה, חריף וקשה יותר מכאב המענה את הגוף, ועל כן ביום הדין הגדול 

לוי, שהוא  והנורא של כל נשמה ונשמה, העונש הקשה והנורא ביותר, הוא עונש הבושה, וזהו שאמר רבי יהושע בן

העיד בידיעה ע"כ הוא יכול ל, ו(×ï¼ ³îëî³:)מן היחידים שזכו לחיי העולם הבא בגוף גשמי ממש, כמו שאמרו חז"ל 

התם, שהעונש הקשה ביותר הוא עונש הבושה, שהרשע מתבייש במעשיו ואינו מוצא לעצמו ברורה מן הנעשה 

מקום מנוח, וכולו נשרף מעוצם הבושה בצורבת את עמקי הנפש הפנימית, וזוהי הבחינה שהבחין המלבי"ם בדבריו 

לגמרי, וביאור הנ"ל, שמידת השוחק חמור טפי מן הכועס, לפי שאינו משותף עם הנשחק, אלא הוא נבדל הימנו 

יעתו רעה עד גפנבדל מבחינת ההרגש של הנשחק, והדבר שמאחר והוא מבחינות הנשמה והנפש הפנימית, הרי הוא 

  עצם הבחינה הכי עמוקה, שם לא ימצא שיתוף וחיבור עם אחרים כלל.

  

í¼þõ ëñ ðë×í¼þõ ëñ ðë×í¼þõ ëñ ðë×í¼þõ ëñ ðë×        
  

בחינת הערף, היתה עיקר  ובזה נבוא לביאור עניני פרשתן, הנה פרעה הרשע, עיקר תוקף כוח הקליפה והטומאה,

חדרי  עדיין לא נגע ולא פגע בעומקנפשו הגסה, וכל הצער והסבל הנורא שנגרם במכות מצרים,  השחתתו בעמקי

לא הגיע עד עמקי חדרי הלב, ובורא כל עולמים  מ"מ הכאבבל נורא, סב צער הגוףלו שהיה  אע"פנפשו הבהמית, 

לרשעים, הנה עיקר מגמתו ותכליתו הוא לתקן בחינות נפשם הרשעה  ברוב רחמיו וחסדיו, גם כאשר הוא דן ומעניש

ובחינת התיקון הגמור שהיתה למידת פרעה והרעה, עד שיבואו אל תיקונם השלם בזה העולם, ולתכלית בריאתם, 

 הרשע, היתה בתיקון עיקר בחינת לבו הערל והאטום, וכל זמן שלא נזדעזע ונחרד עיקר מורשי לבבו הערל, עדיין לא

 בפעם בא זה לתכליתו, ואפילו אחר מכת ברד, שהיה תכלית המכה לירד אל תוככי חדרי לבו האטום, כדכתיב 'כי

, עדיין הכביד בכוח את לבו הערל, עד כדי שנאמר בו בחינת 'כבד לב −³îô¾) ¬ ,(ð לבך אל מגפתי כל את שלח אני הזאת

כבד'. שאפילו הרגשות הלב שכל אדם מרגיש  נעשה זה של לבו ,פרעה לב 'כבד (¾ì ,¬ þ"îô)ודרשו חז"ל  ,ó¾ (ð− ,ï(פרעה' 

  בלבו, לא פעלו בקרבו, לפי שנהפך לבבו לכבד מלא דם, שלא חלי ולא מרגיש כלל.

  

êñîêñîêñîêñî    îñ×−îñ×−îñ×−îñ×−    ó−ôî¬þìíó−ôî¬þìíó−ôî¬þìíó−ôî¬þìí    ðîô¼ñðîô¼ñðîô¼ñðîô¼ñ    −òõñ−òõñ−òõñ−òõñ    í¾ôí¾ôí¾ôí¾ô    −òõô−òõô−òõô−òõô    ö−ì¾íö−ì¾íö−ì¾íö−ì¾í        
  

המצרים כבר ביקשו לשלח את ישראל, לפי שנתעוררו בקרבם הרגשות הלב הרגילות, גם כאשר מצינו שועל כן 

אחר מכות קשות ומייסרות  מ"מאפילו אצל אותם רשעים ארורים, שהיה לבם ערל ואטום בלא שום בחינת ההרגש, 

 'ויאמרו ï), (−בקשו לשלח את ישראל, כדכתיב בפרשתן  וע"כהללו הגיע כאב הגוף גם אל הנפש הבהמית הפנימית, 

אלקיהם'. והיתה התעוררות זו אחר ' ה את ויעבדו האנשים את שלח למוקש לנו זה יהיה מתי עד אליו פרעה עבדי

 יכלו 'ולא −ê), (¬כתיב בהם דגי הדעות מומחי התכונות, ושבמכת שחין כבר נתביישו החרטומים, אלה חכמי מצרים ה

מצרים'. שנתביישו עד עוצם נפשם  ובכל בחרטומים השחין היה כי השחין מפני משה לפני לעמוד החרטומים

 מלאים בהיותם ¯‡˘Â˘Â· ÂÓÏÎ‰Â ÂÙÁÂ Ì - משה לפני לעמוד החרטומים יכלו שם 'ולא ‰¯Ô"·Óהבהמית, וכלשון 

 חומסוגרים'. וכ בבתיהם והיו בחוצות משה לפני נראו ולא המלך בהיכל באו לא כן על, נפשם מלט יכלו ולא שחין

המכות ובחינת הבושה, הגיע עד עמקי לבבם הערל, ועל כן כבר באו לדרגת ידיעת ה', ונתעורר לבבם הערל תחת 

  עמקי הקליפות הקשות.

  

        



−"íë     ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾     ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõêëêëêëêë    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³èèèè    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš     í 
−³šì¾ −³ññ¼³í−³šì¾ −³ññ¼³í−³šì¾ −³ññ¼³í−³šì¾ −³ññ¼³í        

  

כל אותן המכות אחר עוצם תוקף הקליפה הנוראה, הנה לגודל רשעו וחומר ערלות לבו, גם פרעה הרשע  אולם

והאטום, והיה צריך לענין שיפגע שאחזה בהם, עדיין לא נכנע לבבו הערל ה הקשות שהוכו המצריים ובחינת הבוש

ועל כן בא הציווי למשרע"ה על יגע בעומק לבבו הערל, ויזעזע מורשי לבבו הפנימיים עד שיחרד ויתעורר מרשעו, ו

. שחקתי' –שבמכה זו נעשה ענין של 'התעללתי יביא להכנעת לבבו הערל, והוא ע"י מכת הארבה, שעיקר הגורם 

שבריה שפלה  ה לעם בני ישראל ללעוג ולשחוק עליהם, שהיתה מכה מהתלת ומקלסת,שהביא עליהם מכה שגרמ

, ניגף בפני בריה לך בכיפה, ונלחם כנגד צבאות רבות, ומלך אדיר שמוקלה בעולמו של הקב"ה, ניצחה אומה שלימה

היא זו הבושה רק ההדבר שנתבייש פרעה ועמו, ו ועל ידי השחוק והלעג, גרםקלה כארבה, שאין כחה אלא בפה רך, 

נתעורר איזה הרגש בלבו שנהפך לכבד, לפי ואז בפעם ראשונה האטום וחתום, שחדרה עד עמקי נבכי לבבו הערל 

עומק חדרי נפשו, לשעצם הבושה והכלימה שנתבייש במעשיו ובמה שהיתל ושחק בו הקב"ה לעיני כל, חדרה 

  .והתחיל לבבו להזדעזע ולהחרד

  

î×ñ−î óîìñ¾−î óë ññ¼³í þ¾ê×î×ñ−î óîìñ¾−î óë ññ¼³í þ¾ê×î×ñ−î óîìñ¾−î óë ññ¼³í þ¾ê×î×ñ−î óîìñ¾−î óë ññ¼³í þ¾ê×        
  

 כאשר הלוא לבם את ופרעה מצרים כבדו כאשר לבבכם את תכבדו אשר על כן מצינו שאמר הכתוב דשמואל 'ולמהו

ÏÏÚ˙‰ שמשמע שמשום ענין ההתעללות, היינו השחוק והלעג ששחק בהם הקב"ה, על כן  וילכו', וישלחום בהם

ח פרעה לם אחר השחוק הלזה עדיין ארכו הימים עד ששישאע"פ שגלישראל, וביאור עומק הענין,  ריםצשילחום מ

, תחילת השינוילהתבונן למפרע ולהחוות באצבעו על תחילת אפשר  ,לאחר מעשהבהאריך הזמן את ישראל, אמנם 

א ו, הכולםלעיגו עליו השחוק ששחק בו הקב"ה, והלעג שה היההכנעת לבבו הערל של פרעה, שורש ותוקף הקליפה, 

שגרם זעזוע פנימי עמוק במורשי לבבו, ומתוך כך נתגלגל ענין הגאולה, ומעתה מדוקדק מאד לשון הכתוב 'כאשר 

מת טעם השילוח, מה שגרם לשולחם, השחוק והלעג, שחדרו את עובי שזה היה בא ,התעלל בם וישלחום וילכו'

  הקליפות שעטה על לבבו האטום.

  

î−íî−íî−íî−í    óí−òëóí−òëóí−òëóí−òë    ñ¾ñ¾ñ¾ñ¾    þ¾−þ¾−þ¾−þ¾−ñêñêñêñê    ö−šì¾ôö−šì¾ôö−šì¾ôö−šì¾ô    îëîëîëîë        
  

אמר הכתוב 'בנפול אויבך אל עליו לא היה בגדר של שמחה לאיד, שענין השחוק דמכות מצרים, ובזה יתיישב 

בגדר ואמרו בגמרא שאמר הקב"ה למלאכי השרת שלא יאמרו שירה בעת שמעשי ידיו טובעים בים, אלא  תשמח',

בריאתו ויצירתו, שעל ידי הכנעת לבבו הערל,  נפש הבהמית של פרעה ועבדיו, לבוא אל תכלית ומטרתשל תיקון ל

דש שמו של מלך מלכי המלכים בעולם, ובושתו מתוך הבושה שנתבייש משום הלעג והשחוק ששחק בו, יתגדל ויתק

  וכלימתו, היא תיקונו.

ששחקו נערי בני ישראל בפרעה והיתלו בו, ואמרו כאן דר מה ועל כן מצינו עוד ענין של שחוק ביציאת מצרים, 

נערים גרידא בלא טעם ודעת, אלא שהיה בזה חלק מן הכוונה העליונה בת והיה בזה מש אמשה כאן דר משה, של

לעורר לעג שחוק וקלס בפרעה, ולהכניע יותר ויותר את כוח הקליפה והטומאה, עד שבעומק לבבו הערל יתעורר 

  יראת ה' ופחד הדר גאונו ית"ש.

  

ñêþ¾−ñ êîõþî ó−þ®ôñ ¹îèòñêþ¾−ñ êîõþî ó−þ®ôñ ¹îèòñêþ¾−ñ êîõþî ó−þ®ôñ ¹îèòñêþ¾−ñ êîõþî ó−þ®ôñ ¹îèò        
  

שחוק ששחק ולעג בענין ה הכתוב את מצות סיפור יציאת מצריםשתלה  יתישב כמין חומר הענין שמצינו תהומע

 אותותי ואת ·È˙ÏÏÚ˙‰ ÌÈ¯ˆÓ ‡˘¯ ‡˙ בנך ובן בנך באזני תספר 'ולמעןאמר הכתוב הקב"ה על המצרים, הוא ש

היינו שע"י אותה מידת השחוק שהתעלל  ,'ה אני כי ולא די בזה אלא שסיים הכתוב ואמר 'וידעתם ,'בם שמתי אשר



−"íë     ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾     ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõêëêëêëêë    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³èèèè    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš     î 
ע"י אותו שחוק יגיעו עם בני ישראל לכדי מידת ידיעת השי"ת, וביאור עומק דוקא הקב"ה בפרעה ובכל עבדיו, 

הענין כך הוא, הנה כבר הוזכר בדברינו פעמים רבות היסוד שיסדו בזוה"ק בענין עשר המכות, שבחינת המכות היו 

(ë"ì ואיתא בזוה"ק  ורפאם', להם ונעתר ה' עד ושבו ורפוא נגוף מצרים את ה' 'ונגף ×ë) (−¬,כמו שאמר ישעיה הנביא 

(:îñ ,'היינו שבכל מכה ומכה שהביא הקב"ה על מצרים, היתה בזה בחינת נגוף למצרים,  'נגוף למצרים ורפוא לישראל

ובאותה העת היה זה בבחינת 'רפוא לישראל', שנרפאו עם בני ישראל מן הקליפות והטומאות שדבקו בנשמתם 

ק מצרים ששהו בתוכם זמן זמנים טובא, ומכת הארבה שהביא הקב"ה על פרעה ועמו, היתה בכדי לשחו מקליפות

נתקן ונתעלה בעם גופא להביא את מידת הבושה עד עומק נבכי נפשו ולבו הערל, ובזה  ע"מללעוג ולהתקלס בו, 

  הבושה הטובה.  מעלתבני ישראל ענין הבושה, ונתקבל בם גודל יוקר ערך 

  

þîë¼ëþîë¼ëþîë¼ëþîë¼ë    í−í³í−í³í−í³í−í³    î³êþ−î³êþ−î³êþ−î³êþ−    ñ¼ñ¼ñ¼ñ¼    îê¬ì³ −³ñëñ ó×−òõîê¬ì³ −³ñëñ ó×−òõîê¬ì³ −³ñëñ ó×−òõîê¬ì³ −³ñëñ ó×−òõ    îïîïîïîï    í¾îëíí¾îëíí¾îëíí¾îëí        
  

 −³îôë(בגמרא , כדאיתא מכל האומות עם בני ישראלניכרים הבושה היא אחד מג' מידות נפלאות שבה שמידת  ומצאנו

 תהיה בעבור 'תניא ).× (ó−þðò'. ואיתא בגמרא חסדים וגומלי ÔÈ�˘ÈÈ·‰Â הרחמנים ,זו באומה יש סימנים שלשה' .)¼¬

 יפה סימן אמרו מיכן ,חטא יראת לידי מביאה שהבושה מלמד ,הבושה זו ,(¾ï− ,× ³îô) פניכם לבלתי תחטאו על יראתו

 שלא בידוע פנים בושת לו שאין ומי ,חוטא הוא במהרה לא המתבייש אדם כל אומרים אחרים ,ביישן שהוא באדם

נמצא שמידת הבושה, היא שהכשירה את עם בני ישראל לקבל את התורה במעמד הר '. ÏÚ ¯‰ È�ÈÒ אבותיו עמדו

 העם את בהוציאך שלחתיך אנכי כי האות לך 'וזה −³îô¾) è ,(ëסיני, וכבר אמר הקב"ה בשליחותו הראשונה למשרע"ה 

בושתו של הרי שכל יציאת מצרים היתה הכנה למתן תורה, ועל כן  '.‰ÔÂ„·Ú˙ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡‰ ÏÚ ¯‰‰ ‰Ê ממצרים

  פרעה, בחינת נגוף למצרים, הביאה לבושת עם בני ישראל, בחינת רפוא לישראל, וע"כ זכו למתן תורה, ודו"ק.

להשמיע ענין ויסוד חשוב ונכבד זה בגודל מעלת מידת הבושה, נתלה כל ענין סיפור יציאת מצרים בבחינת ובכדי 

שהוא לפי ני בנים במצות סיפור יציאת מצרים, השחוק, שהוא העיקר החשוב שיש לשוח ולספר בו לבנים ולב

היסוד החזק שבאמונה, להביא את בחינת עבודת הלב הפנימית ע"י מידת הבושה לכל אחד ואחד מישראל, ועל כן 

 יולדו בנים אחרון דור ידעו נבחר דווקא ענין השחוק, להיותו היתד החזק שעליו יספרו מאב לבן ומדור לדור 'למען

  . )ó−ñí³) ,ì¼ îניהם' לב ויספרו יקומו

  

’í −òê −× ó³¼ð−î’í −òê −× ó³¼ð−î’í −òê −× ó³¼ð−î’í −òê −× ó³¼ð−î        
  

שהביאו  ,בחינה של השחוק והלעגבעיקר סיפור הועל כן מצינו שסיים הכתוב ואמר שע"י סיפור יציאת מצרים, ו

. 'יזכו עם בני ישראל לבוא לעיקר הבחינה של 'וידעתם כי אני ה'לבושה הפנימית והכנעת לבבו הערל של פרעה, 

שאף שתחילת הענין היה למען וידעו מצרים כי אני ה', הנה תכלית המכוון היתה להגיע עי"ז לכדי 'וידעתם כי אני 

, לבחינת נגוף למצרים ורפוא לישראל, שיצאו עם בני ישראל ממ"ט שערי טומאה, ויעלו ויתעלו עד מדריגה 'ה'

מציאותו ית"ש, שהוא היה הוה ויהיה ומהוה את העליונה של ידיעת ה', אמונה ברורה וחושית בתוככי חדרי הלב ב

(ð ³−¾êþë, היא בחינת החיבור הגמור, כדכתיב  ינה הנוספה הרמוזה בתיבת 'ידיעה',הכל ומחיה את הכל, עד כדי הבח

(í× 'Ú„ÈÂ .'אדם עוד את אשתו  

  

ñ×ñ×ñ×ñ×    ê³îò®−ñê³îò®−ñê³îò®−ñê³îò®−ñ    êþ−½êêþ−½êêþ−½êêþ−½ê    þëþëþëþë    ê³îò®−ñôê³îò®−ñôê³îò®−ñôê³îò®−ñô    íðîë¼ðíðîë¼ðíðîë¼ðíðîë¼ð    íþïíþïíþïíþï        
  

נמצא שחלק ממצות סיפור יציאת מצרים, הוא לשוח בכל נפלאותיו במכות מצרים, שעוררו את לבבו הערל 

והמאוס של פרעה הרשע תוקף הקליפה, שנעשו על ידי הלעג והשחוק ששחקו בו, ועל ידי זה נתבייש עד עמקי 



−"íë     ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾     ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõêëêëêëêë    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³èèèè    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš     ï 
, ממקורבי Î„¯Ó ·¯‰Ï"Ê È˜Ò·¯„ÂÙ ÁÒÙ Èחדרי לבו, ודין גרמא שהביא להתעוררות לבו הכבד, ובאמת מצינו שהעיד 

 קודש אחר חצות הלילה, שבת שפעם בלילÏ"ˆÊ ÌÈÈÁ ıÙÁ‰ ÏÂ„‚‰ Ô‰Î‰ ‡�¯Ó ,)ó−−ì ±õìí ³îì−¾ó−−ì ±õìí ³îì−¾ó−−ì ±õìí ³îì−¾ó−−ì ±õìí ³îì−¾ ò ³îê ¬þ ’ô¼ (îובאי בית 

 אל חלון בית החפץ חיים, ונגש בביתו, קולו נעימתאת  שמע ,ל"זצ חיים החפץ של ביתו דרך כשהלך ר' מרדכי הנ"ל

 בהתפעלות ואמר מתפעל היה ומכה מכה כל ועל ,וארא בפרשת חומש ולומד תויטמ על יושבה את החפץ חיים ורא

 בקול צחק השחין'. מפני משה לפני לעמוד החרטומים יכלו 'ולא −ê), (¬ שחין מכתוכשלמד הכתוב ב ,אי אי גדולה

בראיה  שרואה כאדם גדולה היתה וההתפעלות ,כך כל בקול שיצחק אחת פעם אפילו ממנו נשמע לאמעולם ש

 חלק וענףחושית את החרטומים הנכלמים בביתם מפני השחין. וע"פ דברינו יש לומר, שבענין השחוק והלעג איכא 

 דעבודה מליצנותא בר אסירא ליצנותא כל נחמן רב 'אמר ):×íñ−èô) íממצות סיפור יציאת מצרים, וכבר אמרו חז"ל 

  דשריא'. זרה

  

−³−î¾−³−î¾−³−î¾−³−î¾    íííí ’ ’ ’ ’−ðèòñ−ðèòñ−ðèòñ−ðèòñ    ð−ô³ð−ô³ð−ô³ð−ô³        
  

אחר שנתיישבו כל התמיהות ונתבארו דברי רש"י באר היטיב, נעלה ונבואה אל בחינת המעשה בפועל, כאמור לעיל 

, הוא סיפור אחר מחלקי מצות סיפור יציאת מצרים, שהוא העמוד החזק והיתד בל תימוט בכל אמונת ישראל

שענין זה הביא אותם למידת הבושה, מעשה השחוק ששחק ולעג הקב"ה ועם בני ישראל, לפרעה הרשע ולכל עמו, 

שהיא שעוררה את לבבם הערל, ותכלית המכוון בזה, לעורר על מידת הבושה, שהיא אחד מעיקרי יסודות האמונה, 

 בתורה גדול כלל הוא, )ó−ñ−í³ ï¬ ,ì( תמיד לנגדי' ה 'שויתי ë)(ò šþõ è"ì נ"מוב ‰¯Ì"·Óם שב Ó¯‰ (ê ,ê ì"îê)"‡וכלשון 

 כישיבתו, בביתו לבדו והוא ועסקיו ותנועותיו האדם ישיבת אין כי, האלקים לפני הולכים אשר הצדיקים ובמעלות

 במושב כדבורו, וקרוביו ביתו אנשי עם והוא כרצונו פיו והרחבת דבורו ולא, גדול מלך לפני והוא ועסקיו ותנועותיו

 ורואה עליו עומד, כבודו הארץ כל מלא אשר, הוא ברוך הקדוש הגדול שהמלך לבו אל האדם כשישים כל שכן ,המלך

 וההכנעה היראה אליו יגיע מיד', ה נאם אראנו לא ואני במסתרים איש יסתר אם )×í−ôþ− è× ,ð( שנאמר כמו, במעשיו

שוכב'. ועתה כשהקריאה  הוא מי לפני ידע משכבו על ובשכבו לכת בהצנע גם ,˙Â˙˘Â·Â Â�ÓÓ „ÈÓ ת"השי בפחד

ולחנך הבנים והבנות  'כל המתבייש לא במהרה הוא חוטא', הזמן, מקבלים סיוע להתחזק בזה, להיות בבחינתמעורר 

 אכי"ר.  ,בגודל מעלת יוקר מידה משובחת זו, מידת הבושה, ולזכות עי"ז לעובדו ית"ש בלב ונפש חפיצה כל הימים
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