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שבני מה ה� במצרי� לאבותינו שנעשו הנסי� עשרת

וכדכתיב המצרי�, על שבאו המכות מעשר נפגעו לא 1ישראל

וכ� מצרי�", מקנה ובי� ישראל מקנה בי� ה' "למע�2"והפלה ,

ישראל" ובי� מצרי� בי� ה' יפלה אשר וקשה3תדעו� א�4.

לאבותינו" שנעשו נסי� "עשרה המשנה הקדימה מדוע כ�,

לכאורה, לה, היה המצריי�"; על הקב"ה הביא מכות ל"עשר

ולאחר המכות תחילה התרחשות� כסדר הדברי� את לכתוב

לאבותינו?! שנעשו הניסי� מכ�

: הדברי� בביאור לומר ויש

ההשתלשלות") ("סדר טבע עלֿפי העול� הנהגת מצד

("נגו� בניֿישראל לבי� המצרי� בי� לחלק מקו� היה לא

לישראל" ורפוא של5למצרי� טענתה היתה זו ואמנ�, .(

עובדי והללו עבודהֿזרה עובדי הללו � הדי�" "מידת

!6עבודהֿזרה

לבניֿ המצרי� בי� זו הבדלה תתאפשר שבכלֿזאת כדי

מסדר שלמעלה נעלה, אור בהתגלות �צור היה ישראל

שנעשו הנסי� לעשרת היסוד היא זו הארה ההשתלשלות.

הרמה מלשו� "נס" � ישראל7לאבותינו את הגביה הקב"ה .

בה�. פגעו לא המכות ולכ� הטבע מסדרי למעלה

ההכנה היא בניֿישראל, את ה' שהגביה זו הגבהה

מצרי� קליפת "שבירת" הוא העיקרי שענינה מצרי�, ליציאת

מצרי�. שיעבוד ביטול � זה ועלֿידי

ל"עשר נסי�" "עשרה התנא הקדי� מדוע מוב� זה, לפי

אכ� המצרי� על הקב"ה שהביא שהמכות בכדי מכות":

דהיינו ה"נסי�", את לה� להקדי� היה �צרי יעוד�, את ימלאו

יכלו אז רק מהטבע; למעלה ישראל את ולהעלות להגביה

המצרי� את "לשבור" בישראל), (ולא במצרי� לפגוע המכות

בניֿישראל. של צואר� מעל עול� את ולפרוק
(1220 עמ' ד, כר� (ליקוטיֿשיחות,

ניסו נסיונות ש"עשרה מהפסוק להוכיח כדי להבי�: יש

של הראשו� חלקו את להביא לתנא היה די וכו'", אבותינו

ג� הביא מה ולש� פעמי�") עשר זה אותי ("וינסו הפסוק

של שבח� �הפ את המבליט בקולי") שמעו ("ולא סיומו את

ישראל?

אלא גנאי של עני� אינו הפסוק סיו� שאדרבה, לומר ויש

בתניא כמבואר שבח, מבי�8של (האחרו� המרגלי� חטא לגבי

הנסיונות ):9עשרת

חזק "כי בטענה �לאר להיכנס ישראל רצו לא בתחילה

ממנו" (חסֿושלו�)10הוא הקב"ה ביכולת האמינו שלא ,

"הננו ואמרו דעת� את שינו לבסו� �א .�האר את לכבוש

לפתע11ועלינו" אליה� חזרה כיצד � (בתניא) ש� ומקשה .

אות שו� רבינו משה לה� הראה לא והרי ה' ביכולת האמונה

? �האר את לכבוש ה' יכולת את שיוכיחו חדשי� ומופת

ורק מאמיני�", בני "מאמיני� ה� שישראל ומבאר,

עצמה את הגביהה בגופ�, נתלבשה אשר אחרא" שה"סטרא

קשי�, דברי� שמעו כאשר �א ודעת". טע� בלי "בחוצפה

לעדה מתי עד ורוגז, רעש בקול "והרעי� עליה� ה' שקצ�

נפלה "וממילא בקרב�", לב� ונשבר "נכנע � הזאת" הרעה

וישראל רוחה, וגסות וגבהותה מממשלתה הסטראֿאחרא

לשינוי הסיבה אפוא זוהי מאמיני�". בני מאמיני� עצמ�

ועלינו". "הננו לפתע שאמרו בניֿישראל אצל שהתחולל

הנהגה יהודי אצל מופיעה כאשר היא: העני� משמעות

נפשו טבע מצד אדרבה, טבעי; דבר זה אי� בלתיֿרצויה

שמונע הוא בלבד חיצוני עני� הטוב; תכלית ע� היהודי קשור

רצו� את מלקיי� מתבטלאותו זה חיצוני דבר כאשר לכ�, ה'.

עליה� ה' "שקצ� ידי על זה היה המרגלי� (בחטא ונעל�

האמיתי ורצונו טבעו מתגלה ממילא רעש"), בקול והרעי�

היהודי. של

של הסיפא את ג� המביא � התנא דברי את נבי� מעתה

למעליותא: � בקולי" שמעו "ולא הפסוק,

לא שה� היתה לא הקב"ה את ניסו שבניֿישראל הסיבה

שאמר להבדיל, פרעה, (בדוגמת ה' במציאות חלילה, הכירו,

בני בקולי": שמעו ש"לא מפני אלא ה"'); את ידעתי "לא

חסר שהיה רק הקב"ה, של קולו "בקולי", שזהו ידעו ישראל

הבנה מלשו� "שמיעה (ה"דערהער�") ה"שמעו" אצל�

.12וקליטה

מתי עד ורוגז, רעש בקול ש"הרעי� ברגע כאמור, לכ�,

כי בקרב�" לב� ונשבר "נכנע מיד � הזאת" הרעה לעדה

האמיתי. רצונ� נתגלה

(1704 עמ' ג, כר� תשמ"ג, התוועדויות' � ('תורתֿמנח�

ד.1) ט, ז.2)וארא יא, ומדרשֿשמואל.3)בא רבינוֿיונה הרמב"�, פירשו א.5)תויו"ט.4)כ� לו, חלקֿב ראה6)זוהר

כח. יד, בשלח מכילתא ב. קע, ש� ד.7)זוהר ע, יתרו כט.8)תורהֿאור רע"ב.9)פרק פירוש לא.10)ראה יג, ש�11)שלח

מ. כג.12)טו, מב, מק� רש''י ראה
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