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  א"ע       טבת התש                          ד"בס

  "ֵנְלָכה ָּנא ֶּדֶרְך ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים ַּבִּמְדָּבר"
  לפרשת וארא

  
  מצרים יציאת בסיפור הונאה מעשי שלושה

   ההונאה הראשונה–'ה שמות .1
ִּמְדָּבר ָעֵלינּו ֵנְלָכה ָּנא ֶּדֶרְך ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים ּבַ  ַוּיֹאְמרּו ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרים ִנְקָרא ג

   .ִיְפָּגֵענּו ַּבֶּדֶבר אֹו ֶבָחֶרב-ֱאלֵֹהינּו ֶּפן ְוִנְזְּבָחה ַליהָוה
ֶמֶלְך ִמְצַרִים -ְוִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְוָׁשְמעּו ְלקֶֹלָך ּוָבאָת ַאָּתה יח :'שמות ג

ָּנא ֶּדֶרְך -ָהִעְבִרִּיים ִנְקָרה ָעֵלינּו ְוַעָּתה ֵנְלָכה ַוֲאַמְרֶּתם ֵאָליו ְיהָוה ֱאלֵֹהי
   .ַּבִּמְדָּבר ְוִנְזְּבָחה ַליהָוה ֱאלֵֹהינּו ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים

   ההונאה השניה– ב"ימות ש .2
ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב -מֶֹׁשה ַוִּיְׁשֲאלּו ִמִּמְצַרִים ְּכֵלי ִיְׂשָרֵאל ָעׂשּו ִּכְדַבר-ּוְבֵני לה

-י ִמְצַרִים ַוַּיְׁשִאלּום ַוְיַנְּצלּו ֶאתְּבֵעינֵ  ֵחן ָהָעם-ַויהָוה ָנַתן ֶאת לו  .ּוְׂשָמלֹת
  .ִמְצָרִים
ִאיׁש ֵמֵאת ֵרֵעהּו ְוִאָּׁשה ֵמֵאת  ָנא ְּבָאְזֵני ָהָעם ְוִיְׁשֲאלּו-ַּדֶּבר ב :א"ישמות 

   .ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב-ְרעּוָתּה ְּכֵלי
ִּכי ֵתֵלכּון לֹא ְּבֵעיֵני ִמְצָרִים ְוָהָיה  ַהֶּזה-ֵחן ָהָעם-ְוָנַתִּתי ֶאת כא :'גשמות 

ֶכֶסף ּוְכֵלי -ִמְּׁשֶכְנָּתּה ּוִמָּגַרת ֵּביָתּה ְּכֵלי ְוָׁשֲאָלה ִאָּׁשה כב  .ֵתְלכּו ֵריָקם
  .ִמְצָרִים-ְּבנֵֹתיֶכם ְוִנַּצְלֶּתם ֶאת-ְּבֵניֶכם ְוַעל-ְוַׂשְמֶּתם ַעל ָזָהב ּוְׂשָמלֹת

   ההונאה השלישית– ד"ישמות . 3
  ְוַיֲחנּו ִלְפֵני ִּפי ַהִחירֹת ֵּבין ִמְגּדֹל ּוֵבין ַהָּים ְׂשָרֵאל ְוָיֻׁשבּוְּבֵני יִ -ַּדֵּבר ֶאל ב

ְוָאַמר ַּפְרעֹה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְנֻבִכים  ג  .ַהָּים-ְצפֹן ִנְכחֹו ַתֲחנּו ַעל ִלְפֵני ַּבַעל
ָרַדף ַאֲחֵריֶהם ַּפְרעֹה וְ -ֵלב-ְוִחַּזְקִּתי ֶאת ד  .ָסַגר ֲעֵליֶהם ַהִּמְדָּבר ֵהם ָּבָאֶרץ

  .ֵכן-ַוַּיֲעׂשּוֲאִני ְיהָוה -ֵחילֹו ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ִּכי-ּוְבָכל ְוִאָּכְבָדה ְּבַפְרעֹה
  

  ?ומתן במשא הונאה בכלל הייתה האם
  יז', ד – א', גאברבנאל על . 4

 שלשת דרך נא נלכה ועתה): "יח', ג (באמרו: עשרה השש השאלה
 בשמו שיאמר השלום עליו רבנו שהלמ יתברך ציווה איך כי". ימים
 העם את שלח': בביאור שיאמר היה טוב ויותר? ושקר כזב דבר

 שפרעה אחרי, הזה בסיפור היה תועלת ומה. 'מצרים סבלות מתחת
  ?דבריהם מפאת ולא מארצו ישלחם כורחו בעל

  ה"ל בשער העקדה בעל עראמה י"ר. 5
 כי', וגו במדבר ימים שלשת דרך נא נלכה: שאמר השליחות בדבר) ט(

 רמה ביד להוציאם רק, כן לעשות למעלה כבוד דרך אינו ודאי
  .סוף ועד מתחילה

  י פסוק' י לפרק הארוך בפירושו ע"ראב. 6
 אמר רק. שיכזב עד, שישובו לפרעה אמר לא אדונינו משה כי, ודע

  .שישובו הייתה המצריים ודעת, ימים שלושת דרך שירחיקו
  'ליבוביץ נחמה. 7

 שהוציא מה חשוב זה לא והרי …בלבד פורמלי יישוב אלא זה אין
 אין! דבריו את להבין צריך פרעה איך אם כי, הוציא לא או מפיו

 ה"הקב על שהיא, העיקרית לשאלה תשובה שום אלה בדברים
  .משה האיש על ולא, ומצוותו

  יח', ג-ל בביאורו ל"שד. 8
 לא כי, בעקבה הייתה הזאת הבקשה כי ספק אין –' וגו נא נלכה ועתה

 בלא בהם ומשתעבד מעכבם היה שהוא ומאחר; לחזור דעתם הייתה
  .העיקש עם להתפתל' ה ציווה אם לתמוה אין, דין שום

  'ליבוביץ נחמה. 9
 בעיה פותר, "החמלה "את כולה ביהדות כיסוד הרואה ל"ששד מוזר

  ".נקלה על "זו חמורה
  

  העקדה בעל . 10
 וקושי לבו חוזק לכול ראותלה לוהית-א עמוקה עצה הייתה זאת

' ה משפטי יצדקו עליו אשר, ]'ה אל - [אליו הידוע, פרעה של עורפו
 ציווה כאשר, והוא. ובעמו בו ישלח אשר הנאמנים ומכותיו יתברך

 ימים שלושת ללכת, ימים כעשרה מהם שירפה רק, ממנו יבקשו שלא
, ישובו שאחר מדבריהם יובן ומסתמא, לוהיהם-לא לזבוח במדבר

  .כלה לשלחם לו יאמרו אם שכן וכל. ישמע לא זה כל ועם
  אברבנאל י"ר. 11

, עורפו וקשי פרעה לב חוזק אדם לבני להראות כדי, כן ה"הקב עשה
 וביען יען. מצרים ועל פרעה על ומידותיו ודיניו משפטיו יצדקו ושעליו

, לוהיהם-לא לזבוח ימים שלושת דרך אם כי ללכת ממנו ביקשו לא
 ואל תפילתם אל שמע ולא, ישובו כך שאחר מדבריהם בןיו ומסתמא
 יאבה לא ספק שבלי, כולם לשלחם לו יאמרו אם שכן וכל. תחינתם

 השלום עליו רבנו למשה ציווה זה מפני הנה. להם ישמע ולא להם
, ימים שלושת דרך מועט דבר ובקשתו שאלתו בראשונה שתהיה
  .הקשה ומצחו עורפו בו להבחין

  יץנחמה ליבוב. 12
 עוד, בה יעמוד ואם, ביותר הקלה בבחינה' ה יבחן …הרשע את"

  ".לבאות ממנו תקווה
  "והקבלה הכתב "בעל. 13

' ג דרך ללכת, כזה קטן דבר ממנו יבקש שבתחילה ציווה יתברך הוא
  .הקשה מצחו להבחין ימים
 משה שאל שוב, הזאת הקטנה הבקשה גם מיאן אשר אחרי והנה
  .הנצחית החופשיותו הגמורים השילוחין ממנו

  נחמה ליבוביץ. 14
 אנו אין למה: והיא אחרת לשאלה גם והקבלה הכתב בעל עונה בזה

 עוד בוא-וארא בפרשיות המסופר הממושך המאבק במשך שומעים
 על דווקא אלא, ימים שלושת דרך להליכה רשות בקשת על פעם

: לפרעה כניסיון כאן הבקשה לתפיסת הוכחה גם בזה. מוחלט שילוח
 יסרב האם או …העובד לאדם חופש של צנועה לבקשה ייאות אםה

  .זו לבקשה גם
 כעבור ולעבודתם למצרים חוזרים ישראל היו אמנם זו תפיסה לפי...

 פרעה הבין ואילו, פרעה עם במשאו ממשיך משה והיה, שנקבע הזמן
 הבנת לקראת הולך היה כבר, לעבדיו זמנית חופשה של בצורך והכיר

 כל אז והייתה …העוול הבנת לידי בא והיה, בכלל העבד נפש
 אחרית לקראת קדימה צועדת, אחר בכיוון הולכת ההיסטוריה

  .זו לבקשה גם סירב פרעה ואולם. הימים
  

  'ה, ד"ישמות . 15
ָהָעם -ָהָעם ַוֵּיָהֵפְך ְלַבב ַּפְרעֹה ַוֲעָבָדיו ֶאל ַוֻּיַּגד ְלֶמֶלְך ִמְצַרִים ִּכי ָבַרח ה

   .ִיְׂשָרֵאל ֵמָעְבֵדנּו-ִׁשַּלְחנּו ֶאת-ָעִׂשינּו ִּכי ּזֹאת-הַוּיֹאְמרּו ַמ 
  

   הרב סמט–מ "ההונאה המתמשכת לאורך כל המו. 16
 ְוַאַחר ָּבאּו מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן א:  ההופעה הראשונה לפני פרעה–' פרק ה

ְוָיחֹּגּו ִלי י ַעִּמ -ֶאת ַׁשַּלחָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל - ּכֹה ַּפְרעֹה-ַוּיֹאְמרּו ֶאל
  .ַּבִּמְדָּבר

 ֵנְלָכה ָּנא ֶּדֶרְך ְׁשלֶֹׁשת ָיִמיםָעֵלינּו  ַוּיֹאְמרּו ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרים ִנְקָרא ג
  .ִיְפָּגֵענּו ַּבֶּדֶבר אֹו ֶבָחֶרב-ֱאלֵֹהינּו ֶּפן ַּבִּמְדָּבר ְוִנְזְּבָחה ַליהָוה

ַּפְרעֹה ַּבּבֶֹקר ִהֵּנה -ֵלְך ֶאל טו:  הפגישה עם פרעה לפני מכת דם–'  זפרק



 2 
ֶנְהַּפְך ְלָנָחׁש -ֲאֶׁשר ְׂשַפת ַהְיאֹר ְוַהַּמֶּטה-ַהַּמְיָמה ְוִנַּצְבָּת ִלְקָראתֹו ַעל יֵֹצא

ֵאֶליָך ֵלאמֹר  ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ְיהָוה ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרים ְׁשָלַחִני טז  .ִּתַּקח ְּבָיֶדךָ 
  .ּכֹה-ָׁשַמְעָּת ַעד-לֹא  ְוִהֵּנהְדָּברַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני ַּבִּמ -ַׁשַּלח ֶאת

-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל כו:  הפגישה עם פרעה לפני מכת צפרדע-'  זפרק
   .ְוַיַעְבֻדִני ַעִּמי-ַּפְרעֹה ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ַׁשַּלח ֶאת-ֶאל מֶֹׁשה ּבֹא

ַוּיֹאֶמר  ּוְלַאֲהרֹןַוִּיְקָרא ַפְרעֹה ְלמֶֹׁשה  ד ):'פרק ח(פרעה " כניעת"
ָהָעם -ַוֲאַׁשְּלָחה ֶאת ְיהָוה ְוָיֵסר ַהְצַפְרְּדִעים ִמֶּמִּני ּוֵמַעִּמי-ַהְעִּתירּו ֶאל

  .ְוִיְזְּבחּו ַליהָוה
מֶֹׁשה -ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל טז:  הפגישה עם פרעה לפני מכת ערוב-'  חפרק

ֵאָליו ּכֹה  ֵּנה יֹוֵצא ַהָּמְיָמה ְוָאַמְרָּת ַּבּבֶֹקר ְוִהְתַיֵּצב ִלְפֵני ַפְרעֹה ִה  ַהְׁשֵּכם
   .ָאַמר ְיהָוה ַׁשַּלח ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני

ְלכּו ִזְבחּו ּוְלַאֲהרֹן ַוּיֹאֶמר  מֶֹׁשה-ַוִּיְקָרא ַפְרעֹה ֶאל כא: פרעה" כניעת"
  .ֵלאלֵֹהיֶכם ָּבָאֶרץ

ַּכֲאֶׁשר  ְחנּו ַליהָוה ֱאלֵֹהינּו ְוָזבַ ֶּדֶרְך ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים ֵנֵלְך ַּבִּמְדָּבר כג :משה
  .יֹאַמר ֵאֵלינּו

ֶאְתֶכם ּוְזַבְחֶּתם ַליהָוה ֱאלֵֹהיֶכם  ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ָאנִֹכי ֲאַׁשַּלח כד :פרעה
   .ָלֶלֶכת ַהְעִּתירּו ַּבֲעִדי ַתְרִחיקּו-ַּבִּמְדָּבר ַרק ַהְרֵחק לֹא

ְיהָוה ְוָסר -ֵמִעָּמְך ְוַהְעַּתְרִּתי ֶאל ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ִהֵּנה ָאנִֹכי יֹוֵצא כה :משה
ְלִבְלִּתי יֵֹסף ַּפְרעֹה ָהֵתל - ַרק ַאל ּוֵמַעּמֹו ָמָחר ֶהָערֹב ִמַּפְרעֹה ֵמֲעָבָדיו

  .ִלְזּבַֹח ַליהָוה ָהָעם-ַׁשַּלח ֶאת
-ַוָּיבֹא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֶאל ג : הפגישה עם פרעה לפני מכת ארבה- ' יפרק

ֵלָענֹת  ָמַתי ֵמַאְנָּת -ָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרים ַעד-רּו ֵאָליו ּכֹהַוּיֹאְמ  ַּפְרעֹה
   .ַׁשַּלח ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִניִמָּפָני 
ָמַתי ִיְהֶיה ֶזה ָלנּו ְלמֹוֵקׁש -ַעד ַוּיֹאְמרּו ַעְבֵדי ַפְרעֹה ֵאָליו ז : פרעה עבדי

 ֲהֶטֶרם ֵּתַדע ִּכי ָאְבָדה יֶהםְיהָוה ֱאלֵֹה -ֶאת ָהֲאָנִׁשים ְוַיַעְבדּו-ַׁשַּלח ֶאת
  , ִמְצָרִים

ְלכּו ַּפְרעֹה ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם -ַאֲהרֹן ֶאל-ְוֶאת מֶֹׁשה-ַוּיּוַׁשב ֶאת ח :פרעה
  .ִמי ָוִמי ַההְֹלִכים ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם-ִעְבדּו ֶאת

ְּבצֹאֵננּו  נֹוֵתנּוַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ִּבְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵלְך ְּבָבֵנינּו ּוִבְב  ט: משה
   .ְיהָוה ָלנּו-ִּכי ַחגּוִבְבָקֵרנּו ֵנֵלְך 

-ַּכֲאֶׁשר ֲאַׁשַּלח ֶאְתֶכם ְוֶאת ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְיִהי ֵכן ְיהָוה ִעָּמֶכם י :פרעה
-ַהְּגָבִרים ְוִעְבדּו ֶאת ָנא-ְלכּולֹא ֵכן  יא  .ַטְּפֶכם ְראּו ִּכי ָרָעה ֶנֶגד ְּפֵניֶכם

   .ֵמֵאת ְּפֵני ַפְרעֹה  ַוְיָגֶרׁש אָֹתםָתּה ַאֶּתם ְמַבְקִׁשיםְיהָוה ִּכי אֹ
 שמא, לזבח והזקנים הבחורים דרך :להם אמר :)ה, ג"י (רבה שמות

 כמה לא, לברוח אלא דעתו אין זה דבר שאומר ומי ?והטף הקטנים
 שאתם] רעה - [שאותה ראו לפיכך', ימים שלשת דרך 'אומרים שאתם

 תצאו שלא, פניכם נגד תשוב היא, לברוח םבדעתכ שיש - מחשבים
  .מכאן
  "לברוח רוצים שהם פרעה חשב עתה" :ע"ראב

-ְלכּו ִעְבדּו ֶאת מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר-ַוִּיְקָרא ַפְרעֹה ֶאל כד :לאחר מכת חושך
    .ִעָּמֶכם ַטְּפֶכם ֵיֵלְך - ַּגם ַרק צֹאְנֶכם ּוְבַקְרֶכם ֻיָּצגְיהָוה 
ְזָבִחים ְועֹלֹת ְוָעִׂשינּו ַאָּתה ִּתֵּתן ְּבָיֵדנּו -ַּגםמֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר כה :משה

 ִמְקֵננּו ֵיֵלְך ִעָּמנּו לֹא ִתָּׁשֵאר ַּפְרָסה ִּכי ִמֶּמּנּו ִנַּקח-ְוַגם כו .ֱאלֵֹהינּו ַליהָוה
ּבֵֹאנּו -ַעד ְיהָוה-ַּנֲעבֹד ֶאת-ַמהֵנַדע - ַוֲאַנְחנּו לֹאְיהָוה ֱאלֵֹהינּו-ַלֲעבֹד ֶאת

  .ָׁשָּמה
ַוִּיְקָרא  לא: לאחר מכת בכורות,  כניעתו הגמורה של פרעה– ב"ישמות 

ְּבֵני -ַאֶּתם ַּגם-ַוּיֹאֶמר קּומּו ְּצאּו ִמּתֹוְך ַעִּמי ַּגם ְלמֶֹׁשה ּוְלַאֲהרֹן ַלְיָלה
ְּבַקְרֶכם ְקחּו -צֹאְנֶכם ַּגם-ַּגם לב  .ְיהָוה ְּכַדֶּבְרֶכם-ּוְלכּו ִעְבדּו ֶאת ִיְׂשָרֵאל

   .אִֹתי-ּוֵבַרְכֶּתם ַּגםָוֵלכּו  ֲאֶׁשר ִּדַּבְרֶּתםּכַ 
ַוֻּיַּגד ְלֶמֶלְך ִמְצַרִים  ה:  לאחר שבני ישראל יוצאים ממצרים- ד"י פרק

ָעִׂשינּו  ּזֹאת-ָהָעם ַוּיֹאְמרּו ַמה- ַוֵּיָהֵפְך ְלַבב ַּפְרעֹה ַוֲעָבָדיו ֶאלָהָעם ָבַרחִּכי 
   .ָעְבֵדנּוִיְׂשָרֵאל ֵמ -ִׁשַּלְחנּו ֶאת-ִּכי

 וכיוון, עמהם שלח] מרגלים- [איקטורין :המכילתא פי על י"רש
, למצרים חוזרין שאינן וראו ולשוב לילך שקבעו ימים שלושת שהגיעו

  .הרביעי ביום לפרעה והגידו באו
 שדיבר מה כל כי פרעה חשב אז … :)ב' לפס הארוך בפירושו (ע"ראב

  .לברוח אם כי, לזבוח דעתו אין כי היה בערמה - משה
  

  ע"הסברו של ראב. 17
 אמר רק, שיכזב עד שישובו לפרעה אמר לא אדונינו משה כי ודע

 כן על, שישובו הייתה המצריים ודעת, ימים שלושת דרך שירחיקו
 פרעה להם נתן שאילו ]:אחרת תכלית - [אחר דבר ובעבור, השאילום

 עשותל ציווה והשם .אחריהם רודף היה לא, ישובו ולא ללכת רשות

 .ויטבע אחריהם שירדוף עד] המצרים ואת פרעה את לרמות - [כן
) ב, ד"י (מפורש] שיטבע כדי פרעה את לרמות זו מגמה - [זה והנה

 הם נבכים ישראל לבני פרעה ואמר … [החירות פי לפני ויחנו וישובו'
 להרהר ואין ].'חילו ובכל בפרעה ואכבדה אחריהם ורדף …בארץ
 מעיני נעלמת שהיא פי על אף, בחכמה עשה שהכל, השם מעשה אחרי

  .החכמים
  ראובן בר נסים רבנו, ן"הר. 18

 בדינו שונאיו להפיל מרחוק עצות להביא הוא יתברך' ה מדרכי
 על זדו אשר בדבר המצריים כל לדון ורצה …מהם נקמתו ולקחת
, בבחירתם, בעצמם שהם בעניין להביאם ורצה …]במים- [ישראל
 בתחילה העניין לפרעה משה הודיע ואילו .שמה וימותו במים ייכנסו
 ולא, המכות מתוקף בכך מסכים שהיה ספק אין, להיגאל קצם שהגיע

 פטרם ברשותו שבעודם אחרי ירדפם למה כי, עוד אחריהם רודף היה
   ?מאתו ושילחם

 אבל, הוא כאשר העניין לפרעה משה שיאמר יתברך השם רצה לא לכן
 אחר לו יגידו שכאשר, ימים שלושת דרך לזבוח הולכים שהם שיאמר

 משה שעשה מה שכל …שחשב מה פרעה יחשוב" העם ברח כי "כך
 .וברמייה בעקבה נעשה אבל' ה מאת בא לא רבנו

 ולזאת ?לזבוח רק הולכים שאינם לאמר לבבו יגנוב למה, כן לולא כי 
 למלך הוגד וכאשר" …רעהו מאת איש וישאלו "ציווה עצמה הסיבה
 דמים כאנשי שחשדום ספק אין, בורחים שישראל ולעמו מצרים
 הדברים אלו כל וכוונת …לרדפם ספק בלא הגיעם זה וכל …ומרמה
   (!).ממשה גם ואולי מישראל נעלמת הייתה

  הפירושים ילקוט. 19
 בעל הרב וכתב …אברבנאל הקשה …ימים שלשת דרך נא נלכה ועתה

 לעשות תרמו במלחמה כי :כלל קשה שלא אחד בספר שראה) ? (ר"ד
 כמו, כזבים בדברים לרמותו אף, האויב נגד ותחבולות הערמות כל

 שים) "ג', ח יהושע (ה"הקב ציווהו, העי עם בהילחמו ביהושע שמצינו
 איסור נדנוד שום בזה ואין. האויב להטעות -" מאחריה לעיר ארב לך

 כל לעשות ומותר ".להרגו השכם להרגך הבא כל "בכלל זה כי, כלל
, פרעה את להטעות גדול תועלת כאן היה וכן. להרגו הצטדקות

 אחר ירדוף כך ידי שעל כדי, ימים שלושת רק ללכת שרוצים שיסבור
 .בים ישראל בני את טיבעו כאשר, בים ויטבעו הים על אחריהם כך

 - [כאן שאמר מה כן גם מיושב ובזה …להטעותו גמור היתר היה ולכן
 שזה, כאן זה נכתב מהל" …משכנתה אשה ושאלה] "הסנה במעמד

, כזב ידברו שלכן ישראל את להסביר בזה והכוונה ?המכות סוף היה
 לשאול יוכלו כך ידי שעל מפני, ימים שלושה לילך רק יבקשו שלא
 דרך רק לילך רוצים שאינם שיאמרו מחמת, זהב וכלי כסף כלי מהם

, בים לטביעתם והתועלת הצורך כן גם הייתה והשאילה .ימים שלושה
 ירדפו כן על, ישראל מהם שלקחו והזהב הכסף על שיחוסו מתמח

 לעשות לישראל מותר היה זה וכל. ויטבעו הים תוך עד אחריהם
, חינם על קשה בעבודה חייהם את מיררו אשר הרשעים לאלה

  .ביאור בניהם את והטביעו
  

  : הצעתו של הרב סמט– מ"המו של לקיומו כתנאי ההונאה
 :"מצרים מלך פרעה ואל ישראל בני אל םויצו"י על הפסוק "רש. 20

  ".בדברים כבוד לו לחלוק עליו ציוום"
  למשה בסנה'  דברי ה– 'ג שמות .21
ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתיֶכם  ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל-ְוָאַסְפָּת ֶאתֵלְך  טז

- ָּפַקְדִּתי ֶאְתֶכם ְוֶאת ָּפקֹד ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ֵלאמֹר ִנְרָאה ֵאַלי ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם
ֶאֶרץ -ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֳעִני ִמְצַרִים ֶאל ָואַֹמר יז  .ְּבִמְצָרִים ֶהָעׂשּוי ָלֶכם

ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב -ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ֶאל  ְוַהִחִּתי ְוָהֱאמִֹריַהְּכַנֲעִני
  ְוָׁשְמעּו ְלקֶֹלָך  יח  .ּוְדָבׁש
ֱאלֵֹהי   ַוֲאַמְרֶּתם ֵאָליו ְיהָוהֶמֶלְך ִמְצַרִים-ה ְוִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאלַאָּת  ּוָבאתָ 

 ָיִמים ַּבִּמְדָּבר ָּנא ֶּדֶרְך ְׁשלֶֹׁשת-ֵנְלָכהָהִעְבִרִּיים ִנְקָרה ָעֵלינּו ְוַעָּתה 
    .ְוִנְזְּבָחה ַליהָוה ֱאלֵֹהינּו

  הרב סמט. 22
 לאפשר וכדי, פרעה עם ומתן משא של קיומו עצם את לאפשר כדי

 עליו תקומם שלא כזו, מכובדת בדרך כלפיו לתביעות להיענות לפרעה
 דרך ללכת לבקש :בקטנות ללכת הכרח היה, עמו ואת שריו את

 לא שפרעה דבר של פירושו אין אולם .במדבר לזבוח ימים שלושת



 3 
 ערוב ממכת החל לפחות :ישראל בני של האמיתית המטרה מה שיער

 בדרך רק לדרישה להיענות נכונות מגלה והוא, החשד בו מתעורר
 לחשדו נותן הוא ארבה מכת ולפני, ישראל של חזרתם את שתבטיח

" מבקש" הוא כן פי על ואף ".פניכם נגד רעה כי ראו" :ברור ביטוי
-הדו הפנים העמדת המשך מפני רק .לרמותו ימשיכו כי מילים ללא

 להמשיך היה ניתן ימים לשלושה הליכה על מתנהל מ"המו כי צדדית
 פרעה של) כפייה בו שיש (מרצון כניעה לבסוף ולהשיג, מ"במו הלאה

  .המצרי העם ושל
  

  :הסברו של הרב יעקב מדן
   'בשמות  .23
-ִיְׂשָרֵאל ִמן-ַוָּיָמת ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַוֵּיָאְנחּו ְבֵני ַוְיִהי ַבָּיִמים ָהַרִּבים ָהֵהם כג

ַוִּיְׁשַמע  כד  .ָהֲעבָֹדה-ָהֱאלִֹהים ִמן-ל ַׁשְוָעָתם ֶאלַוִּיְזָעקּו ַוַּתעַ  ָהֲעבָֹדה
 ִיְצָחק-ַאְבָרָהם ֶאת-ְּבִריתֹו ֶאת-ַוִּיְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאתַנֲאָקָתם -ֶאת ֱאלִֹהים

    .ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיַדע ֱאלִֹהים-ֱאלִֹהים ֶאת ַוַּיְרא כה  .ַיֲעקֹב-ְוֶאת
  'ה, יא רבה שמות. 24
 כן ואחרי, בהם קיים אותם ועינו ועבדום, צדיק תואו יאמר שלא "

  " בהם קיים לא גדול ברכוש יצאו
   'ג שמות .25

 ָאִביָך ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ִיְצָחק ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב ָאנִֹכי ֱאלֵֹהיַוּיֹאֶמר  ו
ָוה ָראֹה ַוּיֹאֶמר ְיה ז  .ָהֱאלִֹהים-ָּפָניו ִּכי ָיֵרא ֵמַהִּביט ֶאל ַוַּיְסֵּתר מֶֹׁשה

ַצֲעָקָתם ָׁשַמְעִּתי ִמְּפֵני נְֹגָׂשיו ִּכי - ְוֶאתְּבִמְצָרִים ֳעִני ַעִּמי ֲאֶׁשר-ָרִאיִתי ֶאת
ָהָאֶרץ -ּוְלַהֲעלֹתֹו ִמן ְלַהִּצילֹו ִמַּיד ִמְצַרִים ָוֵאֵרד ח  .ַמְכאָֹביו-ֶאת ָיַדְעִּתי

ְמקֹום - ּוְדָבׁש ֶאלֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב-ּוְרָחָבה ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה-ֶאלַהִהוא 
   .ְוָהֱאמִֹרי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי

  '  שמות ג.26
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרִּתי -ָאנִֹכי ָבא ֶאל ָהֱאלִֹהים ִהֵּנה-ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל יג

ְּׁשמֹו ָמה אַֹמר -ִלי ַמה-ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם ְוָאְמרּו ָלֶהם ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתיֶכם
 ַוּיֹאֶמר ּכֹה ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה מֶֹׁשה-ֶאל ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים יד  .ֲאֵלֶהם

-ַוּיֹאֶמר עֹוד ֱאלִֹהים ֶאל טו  . ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכםֶאְהֶיה תֹאַמר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל
ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם יֶכם  ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹת ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני-ֶאלתֹאַמר -מֶֹׁשה ּכֹה

ְּׁשִמי ְלעָֹלם ְוֶזה ִזְכִרי ְלדֹר - ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם ֶזהַיֲעקֹב ֱאלֵֹהי ִיְצָחק ֵואלֵֹהי
   .ּדֹר
 ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתיֶכם ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל-ֶאת ְוָאַסְפָּת ֵלְך  טז

ָּפַקְדִּתי ֶאְתֶכם   ָּפקֹד ֵלאמֹרֲעקֹב ִנְרָאה ֵאַלי ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְויַ 
-ָואַֹמר ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֳעִני ִמְצַרִים ֶאל יז  .ֶהָעׂשּוי ָלֶכם ְּבִמְצָרִים-ְוֶאת

ָזַבת ָחָלב  ֶאֶרץ-ְוַהִחִּתי ְוָהֱאמִֹרי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ֶאל ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני
  .ּוְדָבׁש

   'שמות ג. 27
   .ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים-ַעִּמי ְבֵני-ְוהֹוֵצא ֶאת ַּפְרעֹה-ַעָּתה ְלָכה ְוֶאְׁשָלֲחָך ֶאלוְ  י

  י"רש. 28
   מה אני חשוב לדבר עם המלכים - מי אנכי

ישראל שתעשה  ואף אם חשוב אני מה זכו - וכי אוציא את בני ישראל
   להם נס ואוציאם ממצרים

   אחרון  ראשון ועל אחרוןהשיבו על ראשון - ויאמר כי אהיה עמך
שאמרת מי אנכי כי אלך אל פרעה לא שלך היא כי אם משלי כי אהיה 

אשר ראית בסנה לך האות כי אנכי שלחתיך ותצליח  עמך וזה המראה
הסנה עושה שליחותי ואיננו  בשליחותי וכדאי אני להציל כאשר ראית

  , אוכל כך תלך בשליחותי ואינך ניזוק
 דבר גדול יש לי על שראל שיצאו ממצריםלי וששאלת מה זכות יש

חדשים ' לסוף ג הוצאה זו שהרי עתידים לקבל התורה על ההר הזה
דבר אחר כי אהיה עמך וזה שתצליח בשליחותך לך , שיצאו ממצרים

הבטחה אחרת שאני מבטיחך שכשתוציאם ממצרים תעבדון  האות על
 והיא הזכות העומדת אותי על ההר הזה שתקבלו התורה עליו

  ,לישראל
  'ו שמות .29

ִיְׂשָרֵאל ֲאִני ְיהָוה ְוהֹוֵצאִתי -ִלְבֵני ָלֵכן ֱאמֹר ו :השליחות לבני ישראל
 ִמְצַרִים ְוִהַּצְלִּתי ֶאְתֶכם ֵמֲעבָֹדָתם ְוָגַאְלִּתי ֶאְתֶכם ֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְבלֹת

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְולֹא -ה ֵּכן ֶאלַוְיַדֵּבר מֶֹׁש  ט ... .ִּבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוִבְׁשָפִטים ְּגדִֹלים
   .מֶֹׁשה ִמּקֶֹצר רּוַח ּוֵמֲעבָֹדה ָקָׁשה-ָׁשְמעּו ֶאל

-ּבֹא ַדֵּבר ֶאל יא  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל י: השליחות לפרעה
  .ִיְׂשָרֵאל ֵמַאְרצֹו-ְּבֵני-ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצָרִים ִויַׁשַּלח ֶאת

ַאֲהרֹן ַוְיַצֵּום -מֶֹׁשה ְוֶאל-ֶאל ַוְיַדֵּבר ְיהָוה יג :תשתי השליחויות מחוברו
 ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ-ְּבֵני-ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצָרִים ְלהֹוִציא ֶאת-ְוֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ֶאל

   .ִמְצָרִים
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל -הּוא ַאֲהרֹן ּומֶֹׁשה ֲאֶׁשר ָאַמר ְיהָוה ָלֶהם הֹוִציאּו ֶאת כו

    .ִצְבאָֹתם- ִמְצַרִים ַעלֵמֶאֶרץ
ִיְׂשָרֵאל -ְּבֵני-ִמְצַרִים ְלהֹוִציא ֶאת-ַּפְרעֹה ֶמֶלְך -ֵהם ַהְמַדְּבִרים ֶאל כז

   .ִמִּמְצָרִים הּוא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן
  הרב יעקב מדן. 30

 עמדנו. הן גאולות שתי; הן יציאות שתי; הן שליחויות שתי אומר הוי
 ברית של מכוחה שבאה זו, י"בנ את להוציא השליחות, האחת על

 ואשר, גיסא מאידך העינויים סאת גדישת ומכח, גיסא מחד אבות
, זו גאולה. ישראל ארץ וירושת והעינוי העבדות הפסקת - מטרתה
 לעלות הצריכים, ויעקב יצחק אברהם זרע, ישראל עם עומד במרכזה
 כן על ואשר, ישראל ארץ של חרותה לגובהי מצרים עבדות מעמקי

 האוהב והוא, ישראל לבני יותר הקרוב, יותר הנמוך, אהרן בה םקוד
 בני את להעלות שבכוחו זה הוא. לתורה  ן ב ר ק מ ו  הבריות את

   ן ר ה א  הוא. "ממשה אהרן שואב להעלותם שלו כוחו את אך. ישראל
  ."ממצרים י"בנ את הוציאו - להם' ה אמר אשר ה ש מ ו

 של עלבונם את לתבוע שבאה זו לא, השניה על לעמוד עלינו כעת
 השואב  ן ר ה א  י"ע נאמנה המיוצגים, אבותיהם שלושת ושל ישראל

 ה"הקב של עלבונו את לתבוע שבאה זו על אלא .ה ש מ מ  כוחו את
 אהרן י"ע ולא( ם י ה ל - א ה   ש י א - משה י"ע המיוצג, כביכול

 עד' ה דבר את להוריד משה של בכוחו שאין אלא, )הבריות אוהב
 לבוא וצריך, )סיני הר עד היותר לכל אלא (הנילוס ארץ של לתחתיתה

 הם. "פרעה של לרמתו עד הדברים את להוריד ולסייע אהרן
   ".ן ר ה א ו   ה ש מ  הוא...מצרים מלך פרעה אל המדברים

  'שמות ג. 31
 כ  .ְולֹא ְּבָיד ֲחָזָקה  ִיֵּתן ֶאְתֶכם ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלֲהלְֹך -ַוֲאִני ָיַדְעִּתי ִּכי לֹא ט

ֲאֶׁשר ֶאֱעֶׂשה ְּבִקְרּבֹו  ִמְצַרִים ְּבכֹל ִנְפְלאַֹתי-ָיִדי ְוִהֵּכיִתי ֶאת-ְוָׁשַלְחִּתי ֶאת
  .ֵכן ְיַׁשַּלח ֶאְתֶכם-ְוַאֲחֵרי

  ' שמות ד .32
ֵהי  ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֱאלֹ ִנְרָאה ֵאֶליָך ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבָֹתם-ְלַמַען ַיֲאִמינּו ִּכי ה

   .ִיְצָחק ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב
    'דשמות . 33 

 ַהּמְֹפִתים-ְּבֶלְכְּתָך ָלׁשּוב ִמְצַרְיָמה ְרֵאה ָּכל מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל כא
ִלּבֹו ְולֹא ְיַׁשַּלח -ֶאת ַׂשְמִּתי ְבָיֶדָך ַוֲעִׂשיָתם ִלְפֵני ַפְרעֹה ַוֲאִני ֲאַחֵּזק-ֲאֶׁשר

   .ָהָעם-ֶאת
   'דשמות  .34
ָואַֹמר ֵאֶליָך  כג  . ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְּבִני ְבכִֹרי ִיְׂשָרֵאל ַּפְרעֹה-ְוָאַמְרָּת ֶאל כב

   .ִּבְנָך ְּבכֶֹרךָ -ְּבִני ְוַיַעְבֵדִני ַוְּתָמֵאן ְלַׁשְּלחֹו ִהֵּנה ָאנִֹכי הֵֹרג ֶאת-ַׁשַּלח ֶאת
  'ה שמות .35
 לֹא  ִיְׂשָרֵאל-קֹלֹו ְלַׁשַּלח ֶאתֲאֶׁשר ֶאְׁשַמע ְּב  ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ִמי ְיהָוה ב

  .ִיְׂשָרֵאל לֹא ֲאַׁשֵּלחַ -ְיהָוה ְוַגם ֶאת-ֶאת ָיַדְעִּתי
   ו"טשמות . 36
  ַוֵּיְלכּו ׁשּור -ִמְדַּבר-ֶאל סּוף ַוֵּיְצאּו-ִיְׂשָרֵאל ִמַּים-ַוַּיַּסע מֶֹׁשה ֶאת כב

ָּיבֹאּו ָמָרָתה ְולֹא ָיְכלּו וַ  כג  .ָמְצאּו ָמִים-ְולֹא ָיִמים ַּבִּמְדָּבר-ְׁשלֶֹׁשת
ַוִּיּלֹנּו ָהָעם  כד  .ְׁשָמּה ָמָרה-ֵּכן ָקָרא-ִלְׁשּתֹת ַמִים ִמָּמָרה ִּכי ָמִרים ֵהם ַעל

ְיהָוה ַוּיֹוֵרהּו ְיהָוה ֵעץ ַוַּיְׁשֵלְך -ַוִּיְצַעק ֶאל כה  .ִּנְׁשֶּתה-מֶֹׁשה ֵּלאמֹר ַמה-ַעל
ַוּיֹאֶמר  כו. ָׁשם ָׂשם לֹו חֹק ּוִמְׁשָּפט ְוָׁשם ִנָּסהּום ַוִּיְמְּתקּו ַהָּמיִ  ַהַּמִים-ֶאל
ְוַהֲאַזְנָּת  ִּתְׁשַמע ְלקֹול ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְוַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו ַּתֲעֶׂשה ָׁשמֹועַ -ִאם

ָאִׂשים -ַׂשְמִּתי ְבִמְצַרִים לֹא-ֲאֶׁשר ַהַּמֲחָלה-ֻחָּקיו ָּכל-ָֹתיו ְוָׁשַמְרָּת ָּכל ְלִמְצו
   .רְֹפֶאךָ  יָך ִּכי ֲאִני ְיהָוהָעלֶ 
  )לה' עמ (ג הקודש באורות ל"זצ קוק  הרב.37
 לוהית-הא בהעבדות המבוטאת היא שהיא...עליונה חירות היא זאת "

 ."ישראל להי-א' ה של
  
   

  


