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    חג הפסח                                                                 
חלק א’                                                                                                                                  

העבדות ונסי הפסח

פסח אנו חוגגים אירוע מכונן בהיסטוריה של עם ישראל – שחרורו של העם מעבדות במצרים לפני 3,300 ב
שנה. שני השיעורים להלן על חג הפסח ידונו ברעיונות המרכזיים של החג: עבדות, ִנסים, חירות, לאומיותו של 

עם ישראל, השגחה אלוקית, והמסרים שאנו לומדים מכל אלו. בשיעור הראשון על פסח, נדון בנחיצותן של 210 
שנות עבדות במצרים וכן בשאלה מדוע שוחרר עם ישראל ממצרים מתוך עשרה ִנסים, שנוספה עליהם קריעת ים 

סוף. בנוסף לכך, מציג שיעור זה ראיות ארכיאולוגיות התומכות באירועים של יציאת מצרים. השיעור השני על פסח 
יתמקד בלאומיותו של העם, בחירות, בהשגחה אלוקית, ובמסרים שנוכל להפיק לעצמנו מן החג.   

השיעור יתייחס לשאלות הבאות:

מהם האירועים שהביאו לשעבוד מצרים? I 
מה הייתה מטרתו של השעבוד? I 

מדוע גאל ה’ את עם ישראל באמצעות סדרת ִנסים שנמשכה שנה שלמה ולא באמצעות נס אחד בלבד? I 
האם יש ראיות ארכיאולוגיות התומכות באירועים של יציאת מצרים? I 

? I 21-אלו מסרים משעבוד מצרים לפני 3,300 שנה נוגעים לחַיי היום במאה ה

מבנה השיעור

שעבוד מצרים חלק ראשון  

פרק א. רקע היסטורי ואימות שעבוד מצרים   

פרק ב. הסיבות לשעבוד מצרים   

פרק ג. שעבוד גופני ורוחני   

י הפסח ומסריהם ִנּסֵ חלק שני  

פרק א. הִנסים ביציאת מצרים   

פרק ב. המסרים הנלמדים מתוך הִנסים   
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חלק ראשון: שעבוד מצרים

יש שני סוגי עבדות: שעבוד הגוף ושעבוד הנפש. כפי שמדגים הסיפור הבא, שעבוד אמיתי הוא שעבוד הנפש:

הרב אריה לוין )1969-1885( היה ידוע בחמלתו ובדאגתו לכל יהודי. מילותיו הנעימות והחיוך הנסוך על פניו כבשו את לב כל 
רואיו. בשנות ה-40, כאשר נאסרו יהודים על ידי הכוחות הבריטיים ששלטו בארץ ישראל, היה ר’ אריה אחד מן האנשים הבודדים 

שהותר להם לבקר את האסירים. האסירים אהבו והעריצו אותו. 

בחול המועד פסח, ביקר ר’ אריה את האסירים. “איך היה ה’סדר’ שלכם?” שאל, מתוך דאגה כנה לרווחתם. 

אחד מן האסירים חייך בציניות, “הכל היה בסדר. קיימנו את כל מצוות הסדר חוץ ממצווה אחת. כשהגענו ל’שפוך חמתך אל 
הגויים’, לא אפשרו לנו לפתוח את הדלת!” )נהוג כי יהודים פותחים את דלת הכניסה לביתם לפני אמירתו של פסוק זה כהוכחה 

לביטחון בהגנתו של ה’ וכציפייה לאליהו הנביא.(

ר’ אריה השיב בחיוך לאותו אסיר, “אתה טועה. בידיכם נמצא המפתח לחירות – המפתח ללבכם, שבכוחו להעניק לכם חירות 
רוחנית.” הוא המשיך: “אנו אסירים בתוך גופנו, אך נוכל להשתחרר מן ההשתעבדות לרצונותינו החומריים. באמצעות פתיחת 

 Reflections of ,ִלּבותינו ונטילת השליטה על עצמנו בידינו, אנו הופכים להיות בני חורין אמיתיים.” )מתוך הרב פסח קראהן
the Maggid, עמ’ 268-269(. 

פרק א. רקע היסטורי ואימות שעבוד מצרים

בני ישראל היו משועבדים במצרים במשך 210 שנה )רש”י, שמות יב:מ(. אך מה היו מעשי ההשגחה האלוקית שהובילו אותם 
למצרים? המקור הבא מעניק לנו רקע היסטורי:

הרב עקיבא אהרונסון, The Foundation of Judaism, עמ’ 36-39 – סקירה היסטורית: מכירת יוסף, ראשיתו של    .1
שעבוד מצרים; הריגת התינוקות של בני ישראל, משה מתמנה לגאול את היהודים; פרעה מסרב ומגיעות עשר המכות; עם 

ישראל יוצא ממצרים וחוצה את ים סוף ביבשה לאחר 210 שנות שעבוד. 

יעקב ושנים עשר בניו התגוררו בארץ ישראל. יוסף, הבן האחד לפני האחרון, נמכר על ידי אחיו להיות עבד במצרים. לאחר 
שפתר יוסף כראוי את חלומותיו של פרעה, והכין מאגרי מזון לשבע שנות הרעב, הוא מונה להיות משנה למלך מצרים.

מאחר שהרעב פגע בכל האזור, נאלצו יעקב ובני ביתו לרדת למצרים כדי למצוא אוכל ולהתיישב שם. בכך החלה תקופת 
גלות מצרים. ‘פרעה’ חדש עלה לשלטון,  והוא ראה במשפחתו הגֵדלה של יעקב - איום על ארצו. הוא שעבד אותם, הטיל 

עליהם עבודת פרך, והורה להטביע ביאור )בנילוס( את כל הזכרים הנולדים לעם ישראל. 

באותה עת נולד משה. אמו הכינה עבורו תיבה ושמה אותו על היאור. בתו של פרעה הצילה אותו וגידלה אותו בארמונו של 
פרעה. לאחר שנאלץ לנוס ממצרים משום שהגן על אחיו המשועבדים, נגלה אליו ה’ בנבואה וציווה עליו לחזור למצרים אל 

אחיו, כדי לגאול את ישראל מעבדות. פרעה סירב לבקשה לשחרר את היהודים, ובמקום זאת הגביר את השעבוד. 

באמצעות משה, הביא ה’ עשר מכות על מצרים, אשר הוכיחו את קיומו של האלוקים ואת שליטתו על כל הבריאה. המכה 
האחרונה הייתה מכת בכורות, אשר בה נהרגו כל בכורות מצרים. עם ישראל, שמנה באותה עת כ-2.5 מיליון איש, יצא 

לחופשי בבוקרו של ט”ו בניסן בשנת 2448 לבריאת העולם, לפני מעט יותר מ3,300 שנה, לאחר 210 שנות שעבוד. בדרך 
נס מופלאה, קרע ה’ את ים סוף בפני בני ישראל, ובכך הציל אותם מן המצרים הרודפים אחריהם. המצרים טבעו. שישה 

שבועות לאחר מכן הגיע עם ישראל להר סיני, שעליו נתן ה’ את עשרת הדברות, ומשה קיבל את התורה שבכתב ואת 
התורה שבעל פה.
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מקורות לא-יהודיים מאשרים את האירועים של גלות מצרים:

הרב לייב ֶקֶלַמן, Permission to Receive, עמ’ 98-100 – עצם העובדה שעם ישראל תיעד את ההיסטוריה הבלתי-   .2
מחמיאה של עבדות ודיכוי היא ראיה נוספת כי הדברים אכן התרחשו. 

ההיסטוריון ג’. ו. ג’ק משקף את תחושתם של חוקרים רבים באמירתו כי “בלתי סביר שאומה כלשהי תציב בחזית הדיווחים 
שלה חוויה של מצוקה ושעבוד בארץ זרה, אלא אם כן היה שעבוד זה חלק אמיתי וחיוני מחייה הלאומיים”. אכן, אם נניח 

בינתיים לשאלת מקורו של עם ישראל, קשה לציין אומה כלשהי אשר נצרה בלבה שעבוד בדוי כחלק מן המיתולוגיה 
הדתית או הפוליטית שלה )הפרעונים נמנעו מתיעודם של אירועים אמיתיים אשר גילו את חולשתם הצבאית או שיקפו 

בצורה גרועה את הפרופיל הבינלאומי שלהם(.

היום מגלה המחקר הארכיאולוגי, לאט אבל בטוח, את אירועי יציאת מצרים במעמקי האדמה. הודות לפפירוסים, מוצגים ושרידים 
נוספים קורמים האירועים עור וגידים עבור ארכיאולוגים והיסטוריונים.  

שם, עמ’ 101-105 – היסטוריונים וארכיאולוגיים חילוניים מספקים ראיות ארכיאולוגיות חיצוניות לשעבוד מצרים ועשר    .3
המכות. 

 ,)Louvre Leather Robb )LLR ד”ר קנת’ קיטשן ִתרגם מסמך מצרי עתיק – מעין ‘פנקס רישומים’ - המכונה
ומתוארך כמקביל לתקופה של השעבוד הישראלי. המסמך מתאר כיצד “הובלו קבוצות של עובדים על ידי שני שוטרים 

שמונו מתוך העם שלהם”, כפי שמתואר שבני ישראל העבדים היו כפופים לשוטרים, ומעליהם היו נוגשים מצריים )שמות 
ה:יד(. ה-LLR מראה כי על כל עבד הוטל לייצר מכָסה מסויימת של לֵבנים ליום )2,000(, מושג המופיע בשמות ה:ו-יט. 
לבסוף, מציין ה-LLR כי הותר לעבדים לבקש חופשה כדי לקיים חגים דתיים, ולכך מתאימה בקשתו של משה בשמות 

ה:ג...

ההיסטוריון ויליאם אולברייט מסכם כך את רָאַית השעבוד: “עלינו לומר כעת בביטחון כי כבר אין מקום לגישה הרווחת של 
ביקורת קשה כלפי המסורות ההיסטוריות הקדומות של ישראל.” ג’ון ברייט מצטרף, “המסורת של שעבוד ישראל במצרים 

מהימנה”....

ד”ר דונלד רדפורד, פרופסור ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת טורונטו מספר לנו על “קטעי מידע מתוך יומן 
שהשתמר... המתעד את האירועים שהובילו לנפילתה של אוואריס”. אוואריס הייתה עיר בירה מצרית הקרובה לגושן 

המקראית ]ראה שמות ח:יח[. מחבר היומן התאונן כי “חושך כיסה את השמים המערביים. במהלך מספר ימים לא זרח 
שום אור.” רדפורד מודה כי “הדמיון המדהים בין סערה מחרידה זו לבין חלק מן המכות המסורתיות ]כגון מכת חושך[ 

נראה יותר מאשר מקרי.”

באוסף המצרי במוזיאון של ליידן בהולנד יש פפירוס מצרי קדום שתורגם לאנגלית על ידי הגיּפטולוג אלן גרדינר וקיבל את השם 
“Admonitions of an Egyptian Sage” )= תוכחות של חכם מצרי(. הפפירוס מתאר מצב של חורבן ושממה, ולדעתו של 

גרדינר, מדובר בתיאור של חורבן הממלכה המצרית הקדומה. להלן כמה דוגמאות. 

יהושע עציון, The Lost Tanach – ממצאים ארכיאולוגיים מספקים אימות חיצוני של עשר המכות.    .4

 Admonitions of an Egyptian Sage, c. 1,300
BCE, מוזיאון ליידן, הולנד

מגפה ברחבי הארץ, דם בכל מקום )עמ’ 2, שורות 6-5(

הנהר הפך לדם, אנשים צמאים למים... )עמ’ 2, שורה 01(

   ספר שמות 

ְיֹאר ְלָדם.  ר-ּבַ ִים ֲאׁשֶ ל-ַהּמַ ָהְפכּו ּכָ ה... ַוּיֵ ּטֶ ּמַ ֶרם ּבַ ַוּיָ
)שמות ז:כ(.

ּתֹות ַמִים ִמן ַהְיֹאר )שם ז:כא(.  ְוֹלא ָיְכלּו ִמְצַרִים ִלׁשְ
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כל הבהמות בוכות בלבותיהן, הבקר ירוד )עמ’ 5, שורה 5(

אכן, מה שאתמול נראה, כבר מקולקל; האדמה נותרה כמו 
לאחר קציר הפשתים )עמ’ 5, שורה 21(. 

בתי הסוהר הושמדו ]והעבדים שוחררו[; היתה צעקה 
גדולה במצרים... )עמ’ 21, שורה 21(. 

ֵבד ְמֹאד.  ֶבר ּכָ ֶדה ... ּדֶ ּשָׂ ר ּבַ ִמְקְנָך ֲאׁשֶ ה ַיד ה’ הֹוָיה ּבְ ִהּנֵ
)שם ט:ג(. 

ל ֶיֶרק  ה ... ְוֹלא נֹוַתר ּכָ ַאְרּבֶ ְנֵטה ָיְדָך ַעל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבָ
ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים. )שם י:יב-טו( ֶדה ּבְ ב ַהּשָׂ ֵעץ ּוְבֵעׂשֶ ּבָ

ִהי ְצָעָקה  כֹור ... ַוּתְ ה ָכל ּבְ ְיָלה ַויהָוה ִהּכָ ֲחִצי ַהּלַ ַוְיִהי ּבַ
י... )שם  אּו ִמּתֹוְך ַעּמִ ִמְצָרִים ... ַוּיֹאֶמר קּומּו ּצְ ְגֹדָלה ּבְ

יב:כט-לא(

פרק ב. הסיבות לשעבוד מצרים 

בפרק הקודם דנו בשאלה מה גרם לשעבוד מצרים: רעב בארץ ישראל אשר הביא אלוקים. אך כאן נדרש הסבר נוסף – מדוע 
נשלחו בני ישראל לגלות? מה הייתה מטרתה של גלות בת 210 שנה?

בפרק זה נדון בשלוש סיבות:

) כדי לחזק את בטחונו של עם ישראל בה’ )מקורות 1 עד 4. 1

) כדי לפתח קשר קרוב יותר עם ה’ )מקורות 5 עד 7. 2

) כדי להראות לעם ישראל את תוצאותיה של רדיפת חומריות )מקור 8. 3

על מנת להבין את הסיבה הראשונה נבחן את האירוע שלהלן בחייו של אברהם:

בראשית טו:ז-ח; תלמוד בבלי, נדרים; רש”י שם – אחת מן הסיבות לשעבוד מצרים היא הספק שהטיל אברהם בנאמנותו    .1
של ה’ לקיים את הבטחתו. 

בראשית טו:ז, ח

ּה.  ּתָ ים ָלֶתת ְלָך ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְלִרׁשְ ּדִ ׂשְ ר הֹוֵצאִתיָך ֵמאּור ּכַ ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ה’ ֲאׁשֶ

ה. ּנָ י ִאיָרׁשֶ ה ֵאַדע ּכִ ּמָ ַוּיֹאַמר ה’ ֱאֹלִקים ּבַ

נדרים לב.

אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר: מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים... שמואל אמר: 
מפני שהפריז על מדותיו של הקב”ה, שנאמר: במה אדע כי אירשנה ]בראשית טו[.

רש”י 

שהפריז על מדותיו - שהגדיל לישאל על מדותיו של הקב”ה שאמר במה אדע.

מהר”ל, גבורות ה’, פרק ט – לאברהם חסרה אמונה מושלמת בה’; מטרתה של גלות מצרים היתה לתקן פגם זה בזרעו.    .2

השם יתברך הביא את זרע אברהם בגלות, מפני שלא היה אברהם מתחזק כל כך באמונה, לכך הביא השם יתברך זרעו 
בגלות כדי שיקנו האמונה, וידעו כח מעשיו שהוא עושה לאוהביו וגבורותיו אשר עושה לאויביו, כמו שעשה למצרים מן 

מכות הגדולות והנוראות, והטובה שעשה לאוהביו...
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האבות והאמהות היוו את היסוד של עם ישראל; לכן היה חיוני כי אף הפגמים האישיים הזעירים ביותר יתוקנו: הן פגם קטן ביסוד 
עלול לסכן את שלמותו של המבנה כולו )הרב מרדכי בכר, Gateway to Judaism, עמ’ 190(. במקור הבא, אנו רואים אנלוגיה 

המתארת כיצד טוהרה האומה מתכונות שליליות אלו. 

דברים ד:כ, רש”י שם, הרב יעקב צבי מיקלברג, הכתב והקבלה – הסבל הקשה של גלות מצרים, שהושווה ל”כור הברזל”,    .3
טיהר את האומה מכל פגם שנותר מתקופת האבות. 

דברים פרק ד פסוק כ 

ה. ּיֹום ַהּזֶ ְצָרִים ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ַנֲחָלה ּכַ ְרֶזל ִמּמִ ְוֶאְתֶכם ָלַקח ה’ ַוּיֹוִצא ֶאְתֶכם ִמּכּור ַהּבַ

רש”י שם

)כ( מּכּור - הוא כלי שמזקקים בו את הזהב:

הכתב והקבלה שם

)כ( מכור הברזל. כור הוא כלי שמזקקין בו את הזהב )רש״י(. כי זה היה התכלית האמתי המכוון ממנו יתברך לשעבדם 
במצרים, לצרפם כזהב בכור שיתפרדו הסיגים וישאר זהב טהור לבד. חלאת הפושעים מתו בימי החשך, ורק הנשארים 

נבחרו לקבלת התורה...

במקור הבא אנו רואים כי בתהליך הטיהור, נותרו ארבע חמישיות מעם ישראל במצרים. 

שמות יג:יח, רש”י שם – ארבע חמישיות מעם ישראל מתו במהלך מכת החושך.   .4

ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים.  ים ָעלּו ְבֵני ִיׂשְ ... ַוֲחֻמׁשִ

רש”י 

... חמושים אחד מחמשה יצאו, וארבעה חלקים מתו בשלשת ימי אפילה:

עבור אלה שאכן יצאו ממצרים, עוררה הגאולה הניסית את אמונתם בה’, ובכך תוקן הפגם באמונתו של אברהם )הרב חיים 
פרידלנדר, שפתי חיים, כרך II, עמ’ 282-284(. 

מלבד תיקון פגם האמונה שבאברהם אבינו, נזקקה האומה בהתהוותה לעבור ניסיונות אשר יבנו את מערכת היחסים שלה עם 
האלוקים, כפי שמתבטא בשלושת המקורות הבאים. 

שפת אמת, שמות, פרשת וארא, תרל”ד – מטרתה של גלות מצרים היתה להראות את תלותנו המוחלטת בה’.    .5

הרצון בגאולת מצרים הוא שֵידע כי השי”ת הוציאנו משם... לפי שכשאדם שוכח ומתגאה לומר כחי ועוצם ידי עשה לי וכו’ 
אז צריכין להביאו במיצר ושיראה כי הכל מהשי”ת.

שם, פרשת בא, תרמ”ט – הגלות הראתה כי ה’ משנה את ההיסטוריה העולמית על מנת שעם ישראל יוכל לקיים את    .6
ייעודו. 

אך כל הגלות היתה לברר שהקב”ה משנה עולמו בשביל בני ישראל...
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הרב אליהו דסלר, מכתב מאליהו, כרך א’, עמ’ 158 – העבדות הביאה לכמיהה לה’ ולרוחניות. ההתנסות של הימצאות    .7
בחושך וברשע דרבנה את עם ישראל לשאוף למשמעות ולרוחניות. 

בכל פעם שהיה צורך לתת אפשרות לצדיק להתעלות למדרגה עליונה מאד, נזרק אל סביבת השפלים היותר גרועים, למען 
ילמד מהם את פחיתות הרע ויתאמץ עד מרום קיצו... 

גם ישראל כשהוצרכו להכנה אל קבלת התורה, לא שלח אותם הקב”ה לישיבה של מעלה אשר משם לקח משה רבינו ע”ה 
את התורה, אלא אדרבא לתוך שיעבוד מצרים להיות עבדים של בעלי מ”ט שערי טומאה, ושיעבוד זה הביאם לידי “ויזעקו 

אל השם’’, אז תשובה זו שהתחילה מן ההיפך היא שגרמה להם לעלות עד מדריגת קבלת התורה.

 

סיבה נוספת לעבדות היתה שבעם ישראל היתה נהייה מיותרת אחר כסף, כפי שרואים במקור הבא.

תוספות שלם, שמות, וארא, עמ’ 22 – בתחילה בוצעה העבודה הפיזית מרצון, אך כתוצאה מרדיפה מוגזמת אחר    .8
החומריות, שועבדו בני ישראל. 

בתחילה הבטיח שכר על כל לבנה, ומפני חימוד ממון באו לעשות יותר מדאי, ואחר כך כפה אותם לעשות.

מן השעבוד ניתן להפיק מסר נוסף. יש מפרשים המסבירים כי סבלות מצרים היוו הכשרה לעתידנו. סבל זה לימד אותנו כיצד 
לחמול ולהתחשב בעובדים, במדוכאים ובֵגרים, משום שהיינו עבדים בעצמנו. התורה מעבירה רעיון זה בבהירות רבה. “ְוֵגר ֹלא 

 Gateway ,ֶאֶרץ ִמְצָרִים” ]שמות כג:ט, ראה גם ויקרא יט:לד[ )הרב מרדכי בכר י ֵגִרים ֱהִייֶתם ּבְ ר ּכִ ם ֶאת ֶנֶפׁש ַהּגֵ ם ְיַדְעּתֶ ִתְלָחץ ְוַאּתֶ
to Judaism, עמ’ 190(. 

פרק ג. שעבוד גופני ורוחני

בפרק הקודם דנו ברקע ההיסטורי ובטעמים לשעבוד מצרים. על סמך הנ”ל, ניתן לחשוב כי שעבוד שייך לעבר. אך האמת היא, 
שמצרים וארץ ישראל אינן רק מקומות גיאוגרפיים, אלא גם מצבים נפשיים. במילים אחרות, שעבוד רוחני ִהנו אמיתי כמו שעבוד 

גופני. 

1.  הרב אליהו דסלר, מכתב מאליהו, כרך ב’, עמ’ 17-18 – שעבוד רוחני ליצר הרע – הצדדים הנמוכים וההרסניים שלנו – 
הוא הגורם לשעבוד הגופני שלנו. 

הנה כל ענין וכל דבר יש לו תוכן פנימי... ענין הגלות נראה לאדם החיצוני בעיקר כגלות הגוף, אבל האדם הרוחני הפנימי 
רואה שהגלות הגופנית היא רק המסוָבב, ואת הסיבה האמיתית רואה בגלות הנפש, פירוש היותה תחת ממשלת היצר 

הרע... 

השם ‘מצרים’ נגזר מהשורש ‘מצר’ ומובנו: דֹוַחק )כמו “מן הֵמַצר קראתי כו’”(, וגם: גבול...

מלכה של מצרים – פרעה ... ופירש”י ]שמות לב:כה[ ז”ל “פרוע – מגולה” ... הרי שבחינת הנהגת הטומאה שבמצרים היא 
פתיחת הגבול לֵיֶצר שיוכל ליכנס ולהתפשט כאוות רצונו.

שעבוד רוחני ליצר הרע לא התרחש רק במצרים, אלא ממשיך ומתקיים אף בימינו. 
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הרב סטפן בארס, The Haggadah Experience, www.aish.com – השעבוד חי וקיים במאה ה-21 – רק כלפי    .2
חוץ הוא נראה שונה מכפי שנראה במצרים. 

השעבוד לובש צורות רבות; יש אזיקים שאינם עשויים מברזל. כאשר הופך השעבוד לדרך חיים, אפילו העבד עצמו אינו 
תמיד מודע לשעבודו. חג הפסח... מסייע לכל יהודי לחשוף את “עבדותו”. 

צורה נוספת של שעבוד היא בחירה בדברים לא טובים ויצירת תלות בתאוות. לעתים קרובות, מי שמכור להרואין, או 
אפילו המעשן סיגריות, משועבד לתאוותיו הגופניות. אף החומריות עלולה להיות ממכרת. כוחות רבים מושכים את גופו 
של האדם ומערפלים את שאיפותיה של הנשמה. אם אדם אינו מצליח לראות את מה שמשמעותי באמת, הוא כבר אינו 

חווה חירות אמיתית. התאווה משעבדת כמו כל סם ממכר. 

אנו אוהבים לחשוב שהחברה המערבית היא חופשית, כי לאנשים ניתנת “החירות” להגיע למימוש עצמי. אך למעשה, רק 
מעטים מוצאים דרך משמעותית אל חיים בעלי תכלית. מכאן ניכר כי השעבוד, בצורה זו או אחרת, חי וקיים במאה ה-21.

לא רק הפרט נתון לתחבולותיו של היצר הרע; הדור כולו נתון בשעבוד קולקטיבי, כפי שמתאר המקור הבא:

הרב נתן שרמן, The Family Haggadah, הקדמה – לכל דור צורה ייחודית משלו של שעבוד, ועל כל דור מוטל   .3
למצוא אמצעים רוחניים להשתחרר משעבוד זה. 

לכל דור ה”מצַרים” שלו, צורה משלו של שעבוד ופיתוי אשר מחבלת בהתפתחות הפרט והכלל. ולכן כל שנה, מזכיר לנו 
הסדר כי “נשתנה הלילה הזה מכל הלילות”: הוא שונה מלילות אחרים בשנה, אך הוא גם שונה מכל ליל-סדר שקדם לו 

בהיסטוריה, כי לכל עידן יש מצרים משלו.

שעבודו של דור עשוי להיות מוסווה על ידי שעבוד פוליטי או כלכלי. ייתכן שהשעבוד יהיה תרבותי או אידיאולוגי. ההבנה כי “לכל 
עידן יש מצרים משלו” מקלה על הבנת החובה שכל אחר יראה את עצמו ואת דורו כאילו הוא יצא ממצרים.

מהר”ל, גבורות ה’, פרק ס”א, עמ’ 273 – כל דור וכל פרט חייב לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים.    .4

“בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו ]כאילו הוא יצא ממצרים[”, פי’ שכל אדם חייב שיראה עצמו כאלו יצא ממצרים 
... ולכך מייתי קרא “]והגדת לבנך ביום ההוא לאמר[ בעבור זה עשה לי ]בצאתי ממצרים[” ]שמות יג:ח[ ולא כתיב “לנו” 

כאלו הוא היה היוצא...

ברמה עמוקה יותר, כל יהודי החי היום שייך לֵישות המכונה העם היהודי-עם ישראל. ומאחר שכל עם ישראל יצא ממצרים בבת 
אחת, ניתן לומר כי כולנו היינו שם יחד, וכולנו יצאנו באופן אישי ממצרים )הרב ראובן לויכטר, ירושלים, מתוך מכתב(. 

נקודות לסיכום החלק הראשון:

מנקודת מבט היסטורית, החלה גלות מצרים כאשר אילץ הרעב, שכוון על ידי ההשגחה האלוקית, את יעקב ומשפחתו לרדת  I 
מצרימה. מחקר ארכיאולוגי מאמת את הפרטים של סיפורי התורה על שעבוד במצרים במשך 210 שנה. 

היו מטרות רבות לשעבוד ולגלות. הגלות ניקתה את עם ישראל מפגמי אופי לאומיים וביססה את אמונתו בה’. כמו כן, היא  I 
הראתה כי ה’ משנה את ההיסטוריה למען עם ישראל. מסרים אלה מהווים מוטיבציה עבורנו לשאוף למשמעות ורוחניות 

בחיינו. מתוך היותנו עבדים פיתחנו מודעות לאומית לחובה לחמול על אחרים על מנת למלא את שליחותו של ה’. לבסוף, 
השעבוד היה תוצאה של משיכה יתרה לחומריות. 

על אף ששעבוד מצרים הוא עובדה היסטורית של עבדות גופנית ורוחנית, המסר של פסח מלמד אותנו כי השעבוד חי וקיים  I 
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בכל דור. שעבוד אינו רק נחיתות בפני שומר חמוש בשוט; אפילו חיים המתנהלים מתוך חירות פוליטית עשויים לכלול 
אלמנטים של שעבוד. היותו של האדם נתון להרס עצמי של היצר הרע הוא צורה של שעבוד המונעת ממנו לממש את 
הפוטנציאל שלו. הדחפים לרדוף אחר כסף, מעמד או סיפוק פיזי כמטרות בפני עצמן ִהנם, אף הם, צורות של שעבוד. 

I .ההזדמנות הרוחנית של פסח היא היכולת לזהות מהי צורת ה”מצרים” שהאדם נתון בה, ולהתחיל בתהליך השחרור ממנה

י הפסח ומסריהם חלק שני: ִנּסֵ

אפילו תחת השעבוד המשפיל ביותר, במהלך 210 שנים, שמר עם ישראל על זהותו ועל ערכיו המוסריים היסודיים )מכילתא, 
שמות יב:ו(. מתוך כור הברזל של מצרים, גדלה משפחה קטנה זו לעם רב )שמות א:ז(, והם יצאו מעודנים ומוכנים להיות נושאי 

הדגל של ה’ ומקבלי תורתו )דברים ד:כ(. 

חג הפסח מדבר על העלאת אירועים אלו על נס. היום הראשון של פסח )ט”ו בניסן( הוא היום שבו יצא עם ישראל ממצרים אל 
מדבר סיני. היום האחרון של פסח )כ”א בניסן( הוא היום שבו עבר עם ישראל את ים סוף שנבקע לשניים. 

ויקרא כג:ו-ח – ביום הראשון והאחרון של פסח יש איסור מלאכה ואנו מקדשים את היום בתפילה ובקידוש ומתענגים על    .1
החג בסעודות מיוחדות. 

ל ְמֶלאֶכת  ּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם, ּכָ ְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו: ּבַ ּצֹות ַלה’, ׁשִ ה ַחג ַהּמַ ר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהּזֶ ה ָעׂשָ ָ ּוַבֲחִמּשׁ
ל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה ֹלא ַתֲעׂשּו: ִביִעי ִמְקָרא ֹקֶדׁש ּכָ ְ ּיֹום ַהּשׁ ְבַעת ָיִמים, ּבַ ה ַלה’ ׁשִ ֶ ם ִאּשׁ ֲעֹבָדה ֹלא ַתֲעׂשּו: ְוִהְקַרְבּתֶ

הימים שבין היום הראשון והאחרון של פסח שייכים אף הם לחג, אך איסורי המלאכה מעטים יותר. את הימים האלה, המכונים 
“חול המועד”, יש לנצל ללימוד תורה )משנה ברורה תקל:ב(, לבילוי עם המשפחה, לביקורי ידידים, ולחופשה מהנה חדורה ברוחו 

של חג הפסח )הרב מרדכי בכר, Gateway to Judaism, עמ’ 193(.

פרק א. הִנסים ביציאת מצרים 

ליציאתו של עם ישראל מעבדות מצרים לחירות קדמו עשר המכות. מטרתן של המכות לא הייתה רק לשבור את האימפריה 
המצרית האכזרית והבלתי-מוסרית. אילו כך רצה ה’, הייתה לו האפשרות להשמיד את מצרים כולה במכת מחץ אחת. המטרה 

הייתה להוכיח באופן שיטתי למצרים ולעם ישראל כי הוא אדון העולם, הכל יכול. 

מהר”ל, גבורות ה’, פרק 57, עמ’ 254 – המכות הונחתו בסדר עולה מבחינת חומרתן, אך אילו הסכים פרעה לשחרר את עם    .1
ישראל, היו המכות נעצרות. 

תמיד המכה שהיא מלמעלה יותר קשה, ואין להביא מכה קשה ואח”כ שאינה קשה כל כך, ולפיכך היו עולים מלמטה 
למעלה.

שמות ז:יז, מלבי”ם שם – שלוש המכות הראשונות מגלות את קיומו של ה’ – בתגובה להתכחשותו של פרעה לאלוקים.    .2
ְיֹאר ְוֶנֶהְפכּו ְלָדם. ר ּבַ ִים ֲאׁשֶ ָיִדי ַעל ַהּמַ ר ּבְ ה ֲאׁשֶ ּטֶ ּמַ ה ּבַ ה ָאֹנִכי ַמּכֶ י ֲאִני ה’ ִהּנֵ ַדע ּכִ ֹזאת ּתֵ ּכֹה ָאַמר ה’ ּבְ
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מלבי”ם

ֵחש בו ויאמר לא הוא, כמ”ש מי ה’ אשר אשמע בקולו... הסדר הראשון בא לברר מציאות ה’ שפרעה ּכִ

שם ח:יח, עם המלבי”ם – הקבוצה השניה של המכות מוכיחה את השגחתו של ה’ ואת ממשלתו בעולם על כל פרטיו –    .3
בתגובה לטענתו של פרעה כי אף אם הוא קיים, אין לו שלטון על העולם. 

ֶקֶרב ָהָאֶרץ. י ֲאִני ה’ ּבְ ַדע ּכִ ם ָעֹרב ְלַמַען ּתֵ י ֱהיֹות ׁשָ י ֹעֵמד ָעֶליָה ְלִבְלּתִ ר ַעּמִ ן ֲאׁשֶ ְוִהְפֵליִתי ַבּיֹום ַההּוא ֶאת ֶאֶרץ ּגֹׁשֶ

מלבי”ם

ובאשר סדר הזה השני של עד”ש )ערוב, דבר, שחין( בא לברר פנת ההשגחה, שפרעה לא האמין שה’ העליון משגיח “בקרב 
ֶקֶרב ָהָאֶרץ. י ֲאִני ה’ ּבְ ַדע ּכִ הארץ” בהשגחה פרטית, וכמ”ש ְלַמַען ּתֵ

שם ט:יד, עם מלבי”ם – הקבוצה השלישית של המכות מוכיחה כי כוחו של ה’ הוא מוחלט ואין דומה לו – בתגובה לטענתו    .4
של פרעה כי אף אם ה’ שולט, יש אלים נוספים בעלי כוחות שווים. 

ָכל ָהָאֶרץ. ֹמִני ּבְ י ֵאין ּכָ ַדע ּכִ ֲעבּור ּתֵ ָך ּבַ ָך ּוַבֲעָבֶדיָך ּוְבַעּמֶ ֹפַתי ֶאל ִלּבְ ל ַמּגֵ ַעם ַהּזֹאת ֲאִני ׁשֵֹלַח ֶאת ּכָ ּפַ י ּבַ ּכִ

מלבי”ם

הודיע לו שזה הסדר השלישי של המכות שיביא עליו, תכליתו הוא לברר לו פנה השלישית שה’ לו היכולת המוחלט מאין 
כמוהו, שהגם שכבר ברר מציות ה’ ושה’ משגיח בקרב הארץ, היה פרעה חושב שנמצאו עוד אלוהים זולתו השולטים בארץ 

ָכל ָהָאֶרץ”. ֹמִני ּבְ י ֵאין ּכָ ַדע ּכִ ֲעבּור ּתֵ ושלפעמים ינצחו אותו ... כדי לברר הפנה הזאת “ּבַ

הטבלה שלהלן מוסיפה פרטים על כל מכה ומציינת את הסיבות העמוקות יותר לכך שהמכות התרחשו בסדר זה. 

הרב יוסף דויטש, Let My Nation Go, עמ’ 190-191 – משמעותו של הרצף בעשר המכות.    .5

התראה לפרעה ממשלתו של ה’ על מיקום פיזי תכונה של ה’ מכה

התראה המים הסדרה הראשונה 
של המכות באה 

מלמטה, מן המים 
ומן האדמה, ומשום 

שהם היו צורה 
פחותה של מכה, הם 

בוצעו על ידי אהרן 
)שמות ז:יז; ז:כח, 
ח:יב; תוספות על 

ההגדה(

מתוך תשע 
המכות הראשונות, 
הסדרה של שלוש 

הראשונות מצהירה 
על קיומו של ה’ – 

בתגובה להכחשתו 
של פרעה את ה’ 

)שמות ז:יז, מלבי”ם(

1. דם

התראה היצורים הימיים 2. צפרדע

ללא התראה )שלוש 
המכות שלגביהן לא 

הוזהר פרעה גרמו 
כאב וחוסר נוחות, 

אך לא היתה בהן 
סכנת חיים – רמב”ן 

ח:טו(. 

עפר הארץ  3. כינים
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התראה החיות היבשתיות הסדרה השניה של 
המכות באה מעל 

הקרקע ומן האוויר, 
ומשום שהן היו 

צורה נעלה יותר של 
מכות הן בוצעו על 

ידי משה )שמות 
ח:יז, ט:ג, ט:ט; 

תוספות על ההגדה(.

הסדרה השניה 
של שלוש המכות 

מצהירה על השגחתו 
של ה’ ועל ממשלתו 

על כל הפרטים 
בעולם – בתגובה 

לטענת פרעה כי אף 
אם ה’ קיים אין הוא 

שולט בעולם )שמות 
ח:יח, מלבי”ם(.

4. ערוב

התראה חייהן של החיות 
היבשתיות

5. דבר

ללא התראה בני האדם  6. שחין

התראה הטבע ארבע המכות 
האחרונות באו מן 

השמים, ומשום שהן 
היו הצורה הנעלה 

ביותר של המכות הן 
בוצעו על ידי הקב”ה 
בעצמו )שמות ט:יח, 

י:ד, י:כא, יב:יב; 
תוספות על ההגדה(. 

שלוש המכות הללו 
מצהירות כי כוחו של 

ה’ הוא מוחלט ואין 
דומה לו – בתגובה 

לטענת פרעה כי אף 
אם יש לה’ כוחות, 

לאלים נוספים ישנם 
כוחות שווים )שמות 

ט:יד, מלבי”ם(. 

7. ברד

התראה היצורים המעופפים 8. ארבה

ללא התראה יום ולילה 9. חושך

התראה חיים ומוות המכה העשירית 
מראה את שליטתו 
הישירה של ה’ על 
החיים ועל המוות 

)חיי עולם, כרך 
א:טו(. 

10. מכת בכורות

שמות ח:יז, ר’ יוסף סלנט, ספר באר יוסף, שם – מכת הערוב מכונה כך כי הנס היה שבעלי חיים מזנים שונים – הן    .6
מאקלימים קרים מאוד והן ממקומות חמים מאוד – התקיימו יחד ב”תערובת” אחת. בנוסף לכך, לכל בעל חיים התלווה 

האקלים שלו על מנת שיוכל להתקיים! 

שמות ח:יז

ר ֵהם ָעֶליָה. י ִמְצַרִים ֶאת ֶהָעֹרב ְוַגם ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ּתֵ ָך ... ֶאת ֶהָעֹרב ּוָמְלאּו ּבָ ִליַח ּבְ י ִהְנִני ַמׁשְ ַח ֶאת ַעּמִ ּלֵ י ִאם ֵאיְנָך ְמׁשַ ּכִ

באר יוסף

צריך טעם למה נקראת מכה זו של משלחת החיות דוקא על שם הערבוביא של חיות? שהשם “ערוב” אינו מבטא את עיקר 
המכה, כמו דם, צפרדע, כינים וכו’ ... 

ר ֵהם ָעֶליָה”? ... וגם מהי כוונת מש”כ “ְוַגם ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ

כיון שכאן היו חיות ורמשים מכל המינים שונים שבעולם, כמבואר במדרש, וידוע הוא שישנם מיני חיות שאינם יכולים 
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לחיות ולהתקיים אלא באקלים קר מאוד. ולעומת זה ישנם חיות ומיני נחשים שאינם מתקיימים אלא בארצות החום ... 
ובכל זאת היו כולם מתקיימים כאן ביחד, והיה בזה להראות בבירור גמור שאין זו מכה בדרך הטבע, כ”א בדרך נס ופלא, 

ולכן נקרא מכה זו “ערוב”, על שם הפלא הזה ...

עוד יותר, שכשהביא הקב”ה במצרים את החיות והרמשים מכל המינים השונים, הביא גם כן עם כל מין ומין את מזג האויר 
ותכונת האדמה הדרוש לו ... 

ולכן אמר ג”כ, תשחת “הארץ” מפני הערוב, היינו ששינוי האויר המשתנה בכל שעה ורגע מקור לחום ומחום לקור, היא 
השחתת הארץ, וכידוע ששינוי האויר הפתאומי והתחלפתו התדירית מזיק להביא חליים רעים ומשחית את הארץ.

המקור לעיל מראה כיצד באמצעות הִנסים הראה ה’ כי הוא מודע לכל פרטי היקום ושולט בהם. גילוי זה של ההשגחה האלוקית 
הגיע לשיאו עם מותם של בכורות מצרים. במכה זו ידע ה’ על בכורות אף אם נולדו כתוצאה מניאוף או מיחסים נסתרים. כפי 

שמסביר התלמוד, “אמר הקדוש ברוך הוא אני הוא שהבחנתי במצרים בין טפה של בכור לטפה שאינה של בכור” )בבא מציעא דף 
סא/ב(.

מלבד המפגן הִנסי של כל מכה ומכה, התרחש נס נוסף בטרם יצא עם ישראל ממצרים: ה’ ציווה כי כל משפחה מבני ישראל תיקח 
שה – אשר נחשב אצל המצרים לאל – ותשחט אותו בליל מכת בכורות )שמות יב:ג, רמב”ן שם(. המדרש מספר כי משה הגיב 

בדאגה רבה: “אמר לו משה: רבון העולם! הדבר הזה היאך אני יכול לעשות? אי אתה יודע שהצאן אלהיהן של מצרים? “ )מדרש 
רבה שמות טז:ג (.

על שם אירוע ִנסי זה מכונה השבת שלפני פסח “שבת הגדול” )שולחן ערוך, אורח חיים תל:א(, כפי שמבואר במקור הבא:

טור, אורח חיים תל – הנס של קורבן הפסח הראשון: ה’ מצווה לעם ישראל לשחוט את אלילם של ְמַעניהם בנוכחותם.    .7

והטעם, לפי שנעשה בו נס גדול, שפסח מצרים מקחֹו בעשור כדכתיב בעשור לחודש הזה ויקחו להם שה לבית אבות שה 
לבית. )שמות יב:ג(. ופסח שיצאו ישראל ממצרים היה ביום חמישי כדאיתא בסדר עולם )פ”ה( ונמצא שעשרה בחודש היה 

שבת. 

ולקחו להם כל אחד שה לפסחו וקשרו אותו בכרעי מטתו ושאלום המצריים למה זה לכם, והשיבום לשחטו לשם פסח 
במצות השם עלינו, והיו שיניהם קהות על ששוחטין את אלהיהם ולא היו רשאין לומר להם דבר ועל שם אותו הנס קורין 

אותו שבת הגדול.

אירוע זה היה נסי ביותר, משום שעם ישראל סבר כי שחיטתם של כבשים מצריים בוודאי תביא עליהם עונש מוות. אך למעשה, 
י  ּתֵ קֹוף ְוַעל ׁשְ ׁשְ ם ַעל ַהּמַ מעשה זה עצמו הציל את בני ישראל ממוות. במהלך מכת בכורות, “ְוָעַבר ה’ ִלְנּגֹף ֶאת ִמְצַרִים ְוָרָאה ֶאת ַהּדָ

יֶכם ִלְנּגֹף” )שמות יב:כג( ובני ישראל ניצלו )רמב”ם, מורה נבוכים ג:מו(.  ּתֵ ִחית ָלֹבא ֶאל ּבָ ׁשְ ן ַהּמַ ַתח ְוֹלא ִיּתֵ זּוֹזת ּוָפַסח ה’ ַעל ַהּפֶ ַהּמְ

יציאת מצרים הסתיימה בנס שבו קרע ה’ את ים סוף בפני בני ישראל, ואחר כך השיב וסגר אותו על הצבא המצרי שרדף אחריהם. 
מעט לאחר חציית הים, הותקף עם ישראל בידי עמלק. עם ישראל הכניע את עמלק לאחר יום קרב שהוארך על ידי התערבות 

אלוקית, כאשר עצר ה’ את השמש במהלכה. המהר”ל מלמד את המשמעות היחסית של כל ִנֵסי מצרים על בסיס התלמוד בזבחים, 
שדן במניעים שהביאו את יתרו להצטרף לעם ישראל. בטרם הצטרף לעם ישראל, התנסה יתרו בכל סוג של עבודה זרה. 

תלמוד בבלי, זבחים קטז:א – יש שלוש דעות לגבי האירוע אשר גרם ליתרו להמיר את דתו ולהצטרף לעם ישראל: קריעת    .8
ים סוף, מלחמת עמלק, או מתן תורה. 

מה שמועה שמע ובא, רבי יהושע אומר מלחמת עמלק, רבי אליעזר המודעי אומר מתן תורה שמע ובא, רבי אליעזר אומר 
קריעת ים סוף שמע ובא, עד כאן.
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בשמות יח:א כותב רש”י כי שני אירועים עוררו את יתרו להצטרף לעם ישראל: קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. המהר”ל מבאר כי 
רש”י מסכים לדעתו של ר’ יהושע כי יתרו הגיע לאחר מלחמת עמלק. 

מהר”ל, גור אריה, שמות יח:א – אין די בִנסי מצרים כדי להסביר את החלטתו של יתרו להצטרף לעם ישראל, כי הוא היה    .9
מגיע מוקדם יותר. 

דאין לפרש “וישמע יתרו”-”כל אשר לישראל”, כמו שכתוב בקרא, דאין סברא לומר שבא יתרו להתגייר על ידי שמיעת כל 
הִנסים ששמע בם, דאם כן למה בא עכשיו )להתגייר, ולא בא קודם זה הרבה, שהרי הנסים היו במצרים שנה תמימה(...

שם - נסי מצרים היו ִנסים מקומיים, בניגוד לִנסים הגלובאליים של קריעת ים סוף ומלחמת עמלק.    .10

ואם תאמר, דהשתא נמי קשה, למה דווקא בשביל אלו שנים, ויש לומר כי כל שאר הִנסים היו פרטים, כמו שאמרו 
החרטומים “אצבע אלוקים היא” בכל מכות שהיו במצרים, לפי שהם מכות פרטים, לא נלקה רק מצרים בלבד... 

לכך במכות פרטיות שהיו במצרים לא גרם שיבוא יתרו להכיר כי הוא יתברך גדול מכל האלוהים, עד שראה מלחמת 
עמלק וקריעת ים סוף. שמלחמת עמלק היה בשמים, להעמיד החמה לבטל מערכת השמים... ודבר זה אינו נחשב פרטי, כי 

השמש משמש לכל העולם, והיה נס זה בכלל העולם. וכן קריעת ים סוף היה נחשב בכלל העולם, כי הים הוא יסוד המים, 
ובשביל זה כל המים נבקעו.

שם – אם קריעת ים סוף הייתה נס גלובאלי, מדוע המתין יתרו והתגייר רק לאחר מלחמת עמלק?   .11

ואם תאמר, אחר ששמע קריעת ים סוף שהיה בכלל העולם, למה הוצרך לו מלחמת עמלק? ויש לומר דאף על גב שהיה 
קריעת ים סוף מכה כללית, לא פרטית, לא היתה רק בתחתונים ולא בעליונים, והיה צריך לו לדעת “כי ה’ הוא האלוקים 

בשמים ממעל ועל הארץ מתחת”... זה על ידי מלחמת עמלק, שהיה מעמיד מערכת השמים בשמים. 

שם – מדוע המתין יתרו למתן תורה אם כבר הבין כי ה’ הוא אלוקי השמים ואלוקי הארץ?    .12

אמנם לרבי אליעזר המודעי שאמר כי מתן תורה שמע, מפני שהוא סובר כי לא די בכך במה ששמע קריעת ים סוף ומלחמת 
עמלק, שבזה לא נודע לו רק כי הוא מושל בתחתונים ובעליונים, וצריך שנודע לו כי אין בלעדו למעלה מן השמים, והתורה 

מדריגתה על השמים.

לסיכום, קריעת ים סוף הראתה כי ה’ מושל בארץ, מלחמת עמלק הראתה כי ה’ מושל בשמים, ומתן תורה גילה כי אין אלוקים 
מלבדו, אפילו למעלה מן השמים. 

פרק ב. המסרים הנלמדים מתוך הִנסים

הרב ירוחם ליבוביץ, דעת תורה, שמות עמ’ 75 – מטרתם של הִנסים ביציאת מצרים הייתה ללמד אותנו כי מה שאנו רואים    .1
בעינינו הוא רק פני השטח של היקום. 

האמת היא, כי התכלית העיקרית בכל ענין יציאת מצרים היא האמונה בכלל הנסים, ועיקר הענין הוא להאמין ולהכיר 
בעצם מציאות רוחניות הבריאה, לידע כי הבריאה אינה זאת אשר הוא רואה בעיניו הבשריות, זאת אשר הוא חש בחושיו 

הגשמיים, החומר והגשם שאנו רואים בבריאה הוא רק לבוש להבריאה האמיתית. 

ומהי באמת? היא הרוחניות, שהיא המקור לכל היצור.
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2.  הרב אביגדור מילר, A Nation is Born, עמ’ 81 – כל אחת מן המכות כללה בתוכה מסרים על מהות האלוקים. 

עשר המכות היו עשרה ניסיונות לישראל, לראות אם ילמדו כראוי את המסרים של המכות. היו מסרים משותפים לכל 
המכות, בנוסף למטרה האינדיווידואלית של כל מכה ומכה. המסרים הכלליים של המכות לעם ישראל היו:

	 ידיעת ה’, כלומר: להיות מודעים יותר לאלוקותו

	 עם ישראל הוא העם הנבחר של ה’, נבדל מהמצרים ומעמים אחרים

	 הריקנות שבעבודת אלילי שקר שאינם מסוגלים להגן אפילו על עצמם

	 רגש חזק של הכרת הטוב על מנת שיקבלו ברצון את התורה בסיני ויישארו נאמנים לה לעד. 

הרב עקיבא טץ, Living Inspired, עמ’ 152 – הִנסים שביציאת מצרים מלמדים אותנו כי הסדר הטבעי של עם ישראל    .3
הוא היותם מעל הסדר הטבעי של העולם. לכן, מכונה הלילה שבו זוכרים את ִנסי מצרים ‘ליל הסדר’. 

בעל ה’שפת אמת’ מבטא את הקשר בין הִנסים המוזכרים בסדר לבין המשך ההיסטוריה של עם ישראל באופן נפלא ביותר. 
הוא שואל מדוע אנו מכנים את ‘ליל הסדר’ בשם זה – המילה סדר פירושה סדר אירועים רגיל וצפוי. מוזר כי אנו חוגגים 

סדרת ִנסים רבי עוצמה, השונים מאוד מן הסדר הטבעי, בשם “סדר”.

תשובתו היא מדהימה. הסדר הטבעי שלנו, של עם ישראל, הוא ִנסי! יש לנו סדר של ִנסים. יצירתנו הייתה בנסיבות בלתי 
אפשריות, הורתנו בהתפרצות של ִנסים, לידתנו מעבר לזמן. איננו מסוגלים בשום אופן לרדת לתוך הטבע; אם נעשה זאת, 

תהיה זו החמצה מן הסוג הגרוע מיותר, הפיכתה של מצה לחמץ, קטלני ממש.

כפי שהעיר פעם דוד בן גוריון בראיון לסי-בי-אס )5 באוקטובר, 6591(, “בישראל, אם אתה רוצה להיות מציאותי, אתה חייב 
להאמין בִנסים.”

נקודות לסיכום החלק השני

לאחר סירובו של פרעה לשחרר את עם ישראל, הביא ה’ על המצרים את עשר המכות.  I 

מטרת המכות הנסיות שבמצרים והסדר המסוים שבו הגיעו, היתה להראות: א. את קיומו של ה’, ב. את השגחתו של ה’  I 
וממשלתו על כל הפרטים בעולם, וג. את כוחו המוחלט שאין כדוגמתו בעולם. הן גם לימדו אותנו כי מה שאנו רואים בעינינו 

הוא רק פני השטח של היקום ושה’ בחר בעם ישראל לתכלית מיוחדת, מעל לסדר הטבעי של העולם. 

קריעת ים סוף הראתה את שליטתו הייחודית של ה’ על העולם, מלחמת עמלק הראתה את שליטתו של ה’ על השמים, ומתן  I 
תורה גילה כי אין עוד מלבדו, אפילו למעלה מן השמים. 

 I הִנסים שביציאת מצרים מלמדים אותנו כי הסדר הטבעי של עם ישראל הוא מעל הסדר הטבעי של העולם. 
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סיכום השיעור

אילו אירועים הביאו לשעבוד מצרים?

הרעב, שהשפיע על כל האזור, הורגש פחות במצרים הודות לעצתו הטובה של יוסף לפרעה. יעקב הביא את משפחתו למצרים 
בגלל הרעב בארץ כנען. אחר כך, אולצו צאצאיו להיות עבדים במצרים. 

מה הייתה מטרת השעבוד?

רבותינו מציינים פגם זעיר בביטחונו של אברהם בה’. שעבוד מצרים וגאולת מצרים מנעו את האפשרות שחיסרון קטן זה יתפתח 
לליקוי חמור אצל הצאצאים - בכך שהגבירו את האמונה בה’. כמו כן, הם סייעו בצמצום תשוקתם לחומריות וקידמו כמיהה 

רוחנית גדולה יותר. 

מדוע גאל ה’ את עם ישראל באמצעות סדרת ִנסים שהשתרעו על פני שנה שלמה ולא באמצעות נס אחד בלבד? 

מובן מאליו, כי בכוחו של ה’ לגאול את ישראל באמצעות מכת מחץ אחת על המצרים. במקום זאת, הראה הקב”ה באופן שיטתי, 
הן כלפי המצרים והן כלפי עם ישראל, את ממשלתו הבלתי מוגבלת על העולם באמצעות הבאת המכות בסדר מיוחד - ובכך לימד 

אמונה שלימה. 

האם קיימות עדויות ארכיאולוגיות התומכות באירועי יציאת מצרים?

“פנקס רישומים” מצרי עתיק המתוארך כמקביל לתקופת השעבוד הישראלי מאשר רבים מתנאי העבדים כפי שתוארו בתורה. 
מקור נוסף מתאר את הסבל שנפל על המצרים באופן שדומה מאוד למספר מכות. 

אלו מסרים משעבוד מצרים לפני 3,300 שנה נוגעים לחַיי היום במאה ה-21?

תיאורטית, בימינו חופשי האדם לבחור לעשות בחייו ככל העולה על רוחו, אך לעתים קרובות אין הוא חופשי לממש את 
הפוטנציאל האמיתי שלו בגלל השתעבדותו ליצר הרע. יציאת מצרים מדגימה את יכולתו של האדם לשחרר את עצמו מכבליו של 

השעבוד הרוחני.
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מקורות מומלצים לעיון נוסף:

חלק II. ִנסים וחירות

המשנה בעדויות ב:י

פרי חדש, אורח חיים תל

תלמוד בבלי, נדרים לב:ב, ד”ה ואמר רמי בר אבא...

משך חכמה, שמות יב:טז

תניא, ליקוטי אמרים לא


