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 תשע"ט טבת                                    בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                          ידעתם כי אני ה' ו

         עזרא ביק(הרב )על פי שיעורים של הרב גד אלדד ו באפרשת ל
 
 :ו'-שמות י', א' .1

ֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה י  "ַוי ֹּא ֶאל ַפְרעֹּה כִּ י ֶאת ב ְכַבְדתִּ י הִּ ֲאנִּ
י אֹּ  תִּ בֹו ְוֶאת ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען שִּ ְרבֹו: ּוְלַמַען לִּ ַתי ֵאֶלה ְבקִּ תֹּ

ְצַר  י ְבמִּ ְתַעַלְלתִּ ְנָך ֵאת ֲאֶשר הִּ ְנָך ּוֶבן בִּ ם ְתַסֵפר ְבָאְזֵני בִּ יִּ
יַדְעֶתם ְוֶאת אֹּתַֹּתי ֲאֶשר שַ  י ָבם וִּ ֹּא ְמתִּ י ה': ַוָיב י ֲאנִּ כִּ

ֹּאְמרּו ֵאָליו כֹּה ָאַמר ה' א ן ֶאל ַפְרעֹּה ַוי הי ל-מֶֹּשה ְוַאֲהרֹּ
י  י: כִּ י ְוַיַעְבֻדנִּ ָפָני ַשַלח ַעמִּ ים ַעד ָמַתי ֵמַאְנָת ֵלָענֹּת מִּ ְברִּ ָהעִּ

ם ָמֵאן ַאָתה ְלַשֵלַח  יא מָ אִּ י ֵמבִּ ְננִּ י הִּ ָחר ַאְרֶבה ֶאת ַעמִּ
ְגֻבֶלָך ם ... ּוָמְלאּו ָבֶתיָך ּובִּ ְצַריִּ ָבֵתי ָכל ֲעָבֶדיָך ּוָבֵתי ָכל מִּ

ֹּא ָראּו ֲאבֹּ  יֹום ֱהיֹוָתם ַעל ֲאֶשר ל ֶתיָך ַוֲאבֹות ֲאבֶֹּתיָך מִּ
ם ַפְרעֹּה" ֶפן ַוֵיֵצא ֵמעִּ   ָהֲאָדָמה ַעד ַהיֹום ַהֶזה ַויִּ

 : ה-ג ,'זשמות  .2
ת "ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אֹּתתי וא

תתי את מופתי בארץ מצרים: ולא ישמע אלכם פרעה ונ
את עמי בני ישראל  ידי במצרים, והוצאתי את צבאֹּתי

מארץ מצרים בשפטים גדֹּלים: וידעו מצרים כי אני ה' 
בנטֹּתי את ידי על מצרים, והוצאתי את בני ישראל 

  וכם". מת
 : ו ,'חשמות  .3

-א"ויאמר למחר, ויאמר כדברך למען תדע כי אין כה' 
  . לוהינו"

 :יח ,'חמות ש .4
יום ההוא את ארץ גֹּשן אשר עמי עֹּמד עליה יתי ב"והפל

לבלתי היות שם ערֹּב, למען תדע כי אני ה' בקרב 
  הארץ".

 :, ז' כ"ו, ח' ט"ז, ט' א, ט' י"גט"ז-ז', י"ד מותש .5
ֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה ָכֵבד ֵלב ַפְרעֹּה ֵמֵאן ְלַשַלח ָהָעם: ֵלְך  "ַוי

ים ֹלֵהי -עֹּה ַבבֶֹּקר... ְוָאַמְרָת ֵאָליו ה' אֱ ֶאל ַפְר  ְברִּ ָהעִּ
ֵנה  ְדָבר ְוהִּ י ַבמִּ י ְוַיַעְבֻדנִּ י ֵאֶליָך ֵלאמֹּר ַשַלח ֶאת ַעמִּ ְשָלַחנִּ

ֹּא ָשַמְעָת ַעד כֹּה"   ל
ֹּאמֶ  ֹּא ֶאל ַפְרעֹּה ְוָאַמְרָת ֵאָליו כֹּה ָאַמר "ַוי ר ה' ֶאל מֶֹּשה ב

י"ה' ַשַלח ֶאת עַ  י ְוַיַעְבֻדנִּ   מִּ

ֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה הַ  ְתַיצֵ "ַוי ְפֵני ַפְרעֹּה ְשֵכם ַבבֶֹּקר ְוהִּ ב לִּ
י  ֵנה יֹוֵצא ַהָמְיָמה ְוָאַמְרָת ֵאָליו כֹּה ָאַמר ה' ַשַלח ַעמִּ הִּ

י"ְוַיעַ    ְבֻדנִּ
ַבְרָת ֵאָליו כֹּה ָאמַ  ֹּא ֶאל ַפְרעֹּה ְודִּ ֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה ב ר "ַוי

י ְוַיַעבְ -ה' א ים ַשַלח ֶאת ַעמִּ ְברִּ י"להי ָהעִּ   ֻדנִּ
ְפֵני ַפְרעֹּה  ְתַיֵצב לִּ ֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה ַהְשֵכם ַבבֶֹּקר ְוהִּ "ַוי

י להי ָהעִּ -ְוָאַמְרָת ֵאָליו כֹּה ָאַמר ה' א ים ַשַלח ֶאת ַעמִּ ְברִּ
י"  ְוַיַעְבֻדנִּ

 :לא-ב, ל"ישמות  .6
עבדיו וכל מצרים, ותהי  "ויקם פרעה לילה, הוא וכל

עקה גדֹּלה במצרים, כי אין בית אשר אין שם מת: צ
ומו צאו מתוך ק -ויקרא למשה ולאהרן לילה, ויאמר 

 עמי גם אתם גם בני ישראל" 
 ביק: עזרא הרב  .7

כעת המטרה היא כלפי משה עצמו: "וידעתם כי אני 
ה'". משה אמור לחוות באופן הישיר ביותר את המאבק 

ין דברו של הקב"ה לבין כוחו של ם, בשבין הענקי
האדם, של הקיסרים ושליטים. הקב"ה מחזק את לב 

לה לוקי, ובכך הופך אותו לישות המכי-פרעה באופן א
סופי ומוגבל יכול להכיל, ומול הרבה מעבר למה שאדם 

דמות כזו מציג הקב"ה את עוצמתו. במאבק זה צפו מן 
וות רש חהצד גם המצרים וגם עם ישראל, אך משה נד

אותו באופן ישיר. משה הופך מנציג של עם ישראל 
של הקב"ה  -ממלא מקומו  -הנושא את דבר ה' לנציגו 
ה' אופן חי ומוחשי עם דבר בעצמו. בכך הוא מזוהה ב

הגובר על רצונו של השליט האנושי בעל הכוח והעוצמה. 
הפרשה שמה במרכז במכוון את מאבקו האישי של 

רגיש באופן אישי את שה ימשה מול פרעה, כדי שמ
מעורבותו של הקב"ה במאבק. בסופו של דבר, את 
השלב האחרון במאבק מבצע הקב"ה בעצמו, ואפילו 

צרים ומכניע ו בזמן שה' יוצא בתוך ממשה מחכה בבית
 את פרעה. 
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 :ט"ו-ז', י"ד מותש .8
ֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה כָ   ֵבד ֵלב ַפְרעֹּה ֵמֵאן ְלַשַלח ָהָעם. ֵלְך"ַוי

  ֶאל ַפְרעֹּה ַבבֶֹּקר..."
 :כ'-ג', ט"ז מותש .9

ְשָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאֵלֶהם ה' א ְקֵני יִּ להי -"ֵלְך ְוָאַסְפָת ֶאת זִּ
ְרָאה ֵאַלי א ְצָחק ְוַיֲעקֹּ -ֲאבֵֹּתיֶכם נִּ ב ֵלאמֹּר להי ַאְבָרָהם יִּ

ם.... ְצָריִּ י ֶאְתֶכם ְוֶאת ֶהָעשּוי ָלֶכם ְבמִּ ּו ְוָשְמעָפקֹּד ָפַקְדתִּ
ם ַוֲאַמְרֶתם ְלקֹּלֶ  ְצַריִּ ְשָרֵאל ֶאל ֶמֶלְך  מִּ ְקֵני יִּ ָך ּוָבאָת ַאָתה ְוזִּ

יםלהי -ֵאָליו ה' א יִּ ְברִּ ְקָרה ָעֵלינּו ְוַעָתה ֵנֲלָכה ָנא ֶדֶרְך  ָהעִּ נִּ
ְזְבָחה ַלה' אְשֹלֶשת ָימִּ  ְדָבר ְונִּ י -ים ַבמִּ י ָיַדְעתִּ להינּו: ַוֲאנִּ

ֹּא יִּ  י ל ֹּא ְבָיד ֲחָזָקה: ֶכם ֶמלֶ ֵתן ֶאְת כִּ ם ַלֲהֹלְך ְול ְצַריִּ ְך מִּ
ְפְלאַֹּתי ֲאֶשר  ם ְבכֹּל נִּ ְצַריִּ י ֶאת מִּ ֵכיתִּ י ְוהִּ י ֶאת ָידִּ ְוָשַלְחתִּ

ְרבֹו ְוַאֲחֵרי ֵכן ְיַשַלח    ֶאְתֶכם" ֶאֱעֶשה ְבקִּ
 :ל"א-ד', כ"ט מותש .10

ְשָרֵאל:  ְקֵני ְבֵני יִּ ן ַוַיַאְספּו ֶאת ָכל זִּ "ַוֵיֶלְך מֶֹּשה ְוַאֲהרֹּ
ים ֲאֶשר ַוְיַדֵבר ַאֲהרֹּן ֵאת ָכל הַ  ֶברְדָברִּ ה' ֶאל מֶֹּשה ַוַיַעש  דִּ

י ָפַקד ה' ֶאת הָ  ְשְמעּו כִּ אֹּתֹּת ְלֵעיֵני ָהָעם: ַוַיֲאֵמן ָהָעם ַויִּ
י ָרָא ְבֵני  ְשָרֵאל ְוכִּ ְשַתֲחוּו"יִּ ְקדּו ַויִּ   ה ֶאת ָעְנָים ַויִּ

 :כ"ג-ה', כ' מותש .11
ְקָראָתם ְבֵצאָתם  ים לִּ ָצבִּ ן נִּ ְפְגעּו ֶאת מֶֹּשה ְוֶאת ַאֲהרֹּ "ַויִּ
ְשפֹּט ֲאֶשר  ֹּאְמרּו ֲאֵלֶהם ֵיֶרא ה' ֲעֵליֶכם ְויִּ ֵמֵאת ַפְרעֹּה: ַוי

ְבַאְשֶתם ֶאת ֵריֵחנּו ְבֵעיֵני ַפְרעֹּה ּו ֵעיֵני ֲעָבָדיו ָלֶתת ֶחֶרב בְ הִּ
ָני ָלָמה ְבָיָדם ְלָהְרֵגנּו: ַוָיָשב מֹּשֶ  ֹּאַמר ֲאדֹּ ה ֶאל ה' ַוי

י ֶאל  י: ּוֵמָאז ָבאתִּ ֲהֵרעָֹּתה ָלָעם ַהֶזה ָלָמה ֶזה ְשַלְחָתנִּ
ֹּא  ְשֶמָך ֵהַרע ָלָעם ַהֶזה ְוַהֵצל ל ַצְלָת ַפְרעֹּה ְלַדֵבר בִּ ֶאת  הִּ

  ַעֶמָך"
 :ו', א' ותמש .12

י  ְרֶאה ֲאֶשר ֶאֱעֶשה ְלַפְרעֹּה כִּ ֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה ַעָתה תִּ "ַוי
  ֵמַאְרצֹו" ְיָגְרֵשםְבָיד ֲחָזָקה ְיַשְלֵחם ּוְבָיד ֲחָזָקה 

 :כ"ח-ח', כ"ד שמות .13
י ֲאַשַלח ֶאְתֶכם ּוְזַבְחֶתם ַלה' א ֹּאֶמר ַפְרעֹּה ָאנֹּכִּ להיֶכם -"ַוי

ְדָבר ַרק הַ  יקּו ָלֶלֶכת ַהְעתִּ ַבמִּ ֹּא ַתְרחִּ י: ְרֵחק ל ירּו ַבֲעדִּ
י יֹוֵצא  ֵנה ָאנֹּכִּ ֹּאֶמר מֶֹּשה הִּ י ֶאל ה' ְוָסר ַוי ָמְך ְוַהְעַתְרתִּ ֵמעִּ

ַפְרעֹּה ֵמֲעָבָדיו ּוֵמַעמֹו ָמָחר ַרק ַאל יֵֹּסף ַפְרעֹּה ָהֵתל  ֶהָערֹּב מִּ
ְזבַֹּח לַ  י ַשַלח ֶאת ָהָעם לִּ ְלתִּ ם ַפְרעֹּה ה': ַויֵ -ְלבִּ ֵצא מֶֹּשה ֵמעִּ

ְדַבר מֶֹּשה ַוָיַסר ֶהָערֹּ ַוֶיְעַת  ַפְרעֹּה ר ֶאל ה': ַוַיַעש ה' כִּ ב מִּ
בֹו ַגם  ְשַאר ֶאָחד: ַוַיְכֵבד ַפְרעֹּה ֶאת לִּ ֹּא נִּ ֵמֲעָבָדיו ּוֵמַעמֹו ל

ַלח ֶאת ָהָעם" ֹּא שִּ ֹּאת ְול   ַבַפַעם ַהז
 :ט"ז-ט', י"ג שמות .14

ֹּאֶמר  ְפֵני ַפְרעֹּה "ַוי ְתַיֵצב לִּ ה' ֶאל מֶֹּשה ַהְשֵכם ַבבֶֹּקר ְוהִּ
יםלהי -ְוָאַמְרָת ֵאָליו כֹּה ָאַמר ה' א ְברִּ י  ָהעִּ ַשַלח ֶאת ַעמִּ

י שֵֹּלַח ֶאת ָכל  ֹּאת ֲאנִּ י ַבַפַעם ַהז י: כִּ ְבָך ְוַיַעְבֻדנִּ ַמֵגפַֹּתי ֶאל לִּ
י ּוַבֲעָבֶדיָך ּוְבַעֶמָך ַבֲעבּור ֵתדַ  י ְבָכל ָהָאֶרץ: כִּ נִּ י ֵאין ָכמֹּ ע כִּ

ן  ָכֵחד מִּ י ָוַאְך אֹוְתָך ְוֶאת ַעְמָך ַבָדֶבר ַותִּ י ֶאת ָידִּ ַעָתה ָשַלְחתִּ
יָך ַבֲעבּור ַהְראְֹּת ָהָאֶר  ֹּאת ֶהֱעַמְדתִּ ָך ֶאת ץ: ְואּוָלם ַבֲעבּור ז

י ְבָכל ָהָאֶרץ" י ּוְלַמַען ַסֵפר ְשמִּ   כֹּחִּ
 

 :כ"ח-כ"ז מות ט'ש .15
ֹּאֶמר ֲאֵלֶהם  ן ַוי ְקָרא ְלמֶֹּשה ּוְלַאֲהרֹּ ְשַלח ַפְרעֹּה ַויִּ "ַויִּ

יק  י ַהָפַעם ה' ַהַצדִּ יָחָטאתִּ ירּו  ַוֲאנִּ ים: ַהְעתִּ י ָהְרָשעִּ ְוַעמִּ
ְהיֹּת קֹֹּלת א ֹּא -ֶאל ה' ְוַרב מִּ להים ּוָבָרד ַוֲאַשְלָחה ֶאְתֶכם ְול

פּון ַלֲעמֹּ   ד"תֹּסִּ
 :ל"ה מות ט'ש .16

ַלח ֶאת ְבֵני  ֹּא שִּ ְשָרֵאל"ַוֶיֱחַזק ֵלב ַפְרעֹּה ְול ֶבר ה'  יִּ ַכֲאֶשר דִּ
  ְבַיד מֶֹּשה"

 :ב'-י' , א' מותש .17
י ֶאת  ְכַבְדתִּ י הִּ י ֲאנִּ ֹּא ֶאל ַפְרעֹּה כִּ ֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה ב "ַוי

ב ְרבֹו:ֹו ְוֶאת ֵלב ֲעבָ לִּ ַתי ֵאֶלה ְבקִּ י אֹּתֹּ תִּ ּוְלַמַען  ָדיו ְלַמַען שִּ
ם  ְצַריִּ י ְבמִּ ְתַעַלְלתִּ ְנָך ֵאת ֲאֶשר הִּ ְנָך ּוֶבן בִּ ְתַסֵפר ְבָאְזֵני בִּ

י ה' " י ֲאנִּ יַדְעֶתם כִּ י ָבם וִּ   ְוֶאת אֹּתַֹּתי ֲאֶשר ַשְמתִּ
 :ה'-ז', א' מותש .18

ן  יָך אלהים ְלַפְרעֹּה ְוַאֲהרֹּ ֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה ְרֵאה ְנַתתִּ "ַוי
ְהֶיה יָך יִּ יֶאָך: ַאָת נְ  ָאחִּ ה ְתַדֵבר ֵאת ָכל ֲאֶשר ֲאַצֶּוָך ְוַאֲהרֹּן בִּ

י  ְשָרֵאל ֵמַאְרצֹו: ַוֲאנִּ ַלח ֶאת ְבֵני יִּ יָך ְיַדֵבר ֶאל ַפְרעֹּה ְושִּ ָאחִּ
י ֶאת אֹּתַֹּתי ְוֶאת מֹוְפַתי  ְרֵביתִּ ַאְקֶשה ֶאת ֵלב ַפְרעֹּה ְוהִּ

ְשַמע ֲאֵלֶכם  ֹּא יִּ ם: ְול ְצָריִּ י ְרעֹּה ְוָנַת פַ ְבֶאֶרץ מִּ י ֶאת ָידִּ תִּ
ְשָרֵאל ֵמֶאֶרץ  י ְבֵני יִּ ַתי ֶאת ַעמִּ ְבאֹּ י ֶאת צִּ ם ְוהֹוֵצאתִּ ְצָריִּ ְבמִּ

ם ְצַריִּ י  מִּ ְנטֹּתִּ י ה' בִּ י ֲאנִּ ם כִּ ְצַריִּ ים: ְוָיְדעּו מִּ ים ְגדֹּלִּ ְשָפטִּ בִּ
תֹוָכם" ְשָרֵאל מִּ י ֶאת ְבֵני יִּ ם ְוהֹוֵצאתִּ ְצָריִּ י ַעל מִּ   ֶאת ָידִּ

 :י', ז'ות מש .19
ֹּאְמרּו ַעְבֵדי ַפְרעֹּה ֵאָליו עַ  ְה "ַוי ֶיה ֶזה ָלנּו ְלמֹוֵקש ד ָמַתי יִּ

ים ְוַיַעְבדּו ֶאת ה' אֱ  יֶהם ֲהֶטֶרם ֵתַדע קֹל-ַשַלח ֶאת ָהֲאָנשִּ
ם" ְצָריִּ י ָאְבָדה מִּ   כִּ

 :ט'-ו', ו מותש .20
ְבֵני יִּ  י ֶאְתֶכם מִּ "ָלֵכן ֱאמֹּר לִּ י ה' ְוהֹוֵצאתִּ ַתַחת ְשָרֵאל ֲאנִּ

י ֶאְתֶכם  י ֶאְתֶכם ֵמֲעבָֹּדָתם ְוָגַאְלתִּ ַצְלתִּ ם ְוהִּ ְצַריִּ ְבֹלת מִּ סִּ
ְשפָ  ְזרֹוַע ְנטּוָיה ּובִּ י ה' אבִּ י ֲאנִּ יַדְעֶתם כִּ ים... וִּ ים ְגדֹּלִּ -טִּ

ם: ְוֵהבֵ  ְצָריִּ ְבלֹות מִּ ַתַחת סִּ יא ֶאְתֶכם מִּ י להיֶכם ַהמֹוצִּ אתִּ
י  י ה': ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ... ְוָנַתתִּ אָֹּתּה ָלֶכם מֹוָרָשה ֲאנִּ

קֹּצֶ  ֹּא ָשְמעּו ֶאל מֶֹּשה מִּ ְשָרֵאל ְול ר ַוְיַדֵבר מֶֹּשה ֵכן ֶאל ְבֵני יִּ
   רּוַח ּוֵמֲעבָֹּדה ָקָשה"


