בס"ד.

היה אור במושבותם.
פשט
) (2-3ספר שמות פרק י
שּׁ ַמי ִם וִיהִי חשְֶׁך עַל
יּ ֹאמֶר י ְדֹוָד אֶל משֶׁה נְטֵה י ָדְ ָך עַל ַה ָ
א ֶֶרץ ִמצ ְָרי ִם ְויָמֵשׁ חשְֶׁך:
שְׁך ֲא ֵפלָה ְבּכָל
שּׁ ָמי ִם ַויְהִי ח ֶ
)כב( ַויּ ֵט משֶׁה אֶת י ָדוֹ עַל ַה ָ
א ֶֶרץ ִמצ ְַרי ִם שְׁלשֶׁת יָמִים:
)כג( ֹלא ָראוּ ִאישׁ אֶת אָחִיו וְֹלא קָמוּ ִאישׁ ִמ ַתּחְתָּ יו
שׁלשֶׁת יָמִים וּ ְלכָל ְבּנֵי יִשְׂ ָראֵ ל ָהי ָה אוֹר בְּמוֹשְׁ ב ֹתָ ם:
ְ

ספר שמות פרק יד
וּפ ְַרע ֹה ִהק ְִריב ַויִּשְׂאוּ ְבנ ֵי יִשׂ ְָר ֵאל אֶת עֵינ ֵיהֶם ְו ִהנֵּה
ִיראוּ מְא ֹד ַויּ ִ ְצעֲקוּ ְבנֵי יִשׂ ְָר ֵאל אֶל
ִמצ ְַרי ִם נ ֹ ֵס ַע אַח ֲֵריהֶם ַויּ ְ
י ְדֹוָד:
וּראוּ אֶת
יראוּ הִתְ יַצְּבוּ ְ
)יג( וַיּ ֹאמֶר משֶׁה ֶאל ָהעָם אַל תִּ ָ
י ְשׁוּעַת י ְדֹוָד ֲאשֶׁר י ַ ֲעשֶׂה ָלכֶם הַיּוֹם כִּי ֲאשֶׁר ְראִיתֶ ם אֶת
ִמצ ְַרי ִם הַיּוֹם לֹא תֹסִפוּ ל ְִרא ֹתָ ם עוֹד עַד עוֹלָם

)כד( ַויִּק ְָרא פ ְַרע ֹה ֶאל משֶׁה וַיּ ֹאמֶר לְכוּ ִעבְדוּ אֶת י ְדֹוָד ַרק
צ ֹאנְכֶם וּ ְבק ְַרכֶם יֻצָּג גַּם ַט ְפּכֶם יֵלְֵך ִע ָמּכֶם:
)כה( וַיּ ֹאמֶר משֶׁה גַּם אַתָּ ה תִּ תֵּ ן ְבּי ָדֵ נוּ ז ְ ָבחִים וְעֹֹלת
שׂינוּ לַידֹוָד ֱאֹלהֵינוּ:
ְו ָע ִ
שּׁאֵר פּ ְַרסָה כִּי ִממֶּנּוּ נִקַּח
)כו( ְוגַם ִמ ְקנֵנוּ יֵלְֵך ִעמָּנוּ ֹלא תִ ָ
ַלעֲב ֹד אֶת י ְדֹוָד ֱאֹלהֵינוּ ַו ֲאנַחְנוּ ֹלא נֵדַ ע מַה נַּעֲב ֹד אֶת י ְדֹוָד
שׁמָּה:
עַד בֹּאֵנוּ ָ
שׁ ְלּחָם:
)כז( ַוי ְ ַחזּ ֵק י ְדֹוָד אֶת לֵב פּ ְַרע ֹה וְֹלא אָבָה ְל ַ
שּׁמֶר לְָך אַל תֹּסֶף ְראוֹת
)כח( וַיּ ֹאמֶר לוֹ פ ְַרע ֹה לְֵך ֵמ ָעלָי ִה ָ
ָפּנַי כִּי בְּיוֹם ְרא ֹתְ ָך ָפנַי תָּ מוּת:
)כט( וַיּ ֹא ֶמר משֶׁ ה כֵּן דִּ בּ ְַרתָּ ֹלא אֹסִף עוֹד ְראוֹת ָפּנֶיָך:

ספר שמות פרק יד
)כ( ַויּ ָב ֹא בֵּין ַמ ֲחנֵה ִמצ ְַרי ִם וּבֵין ַמ ֲחנֵה יִשׂ ְָר ֵאל ַויְהִי ֶה ָענָן
שְׁך ַויָּ ֶאר אֶ ת ַה ָלּיְלָה וְֹלא ק ַָרב זֶה אֶ ל זֶה כָּל ַה ָלּיְלָה:
ְוהַח ֶ
)ל( וַיּוֹשַׁע י ְדֹוָד בַּיּוֹם הַהוּא אֶת יִשׂ ְָר ֵאל ִמיּ ַד ִמצ ְָרי ִם ַויּ ְַרא
יִשְׂ ָראֵ ל אֶ ת ִמצ ְַריִם מֵת עַל שְׂ פַת ַהיָּם:

דרש.
מדרש אגדה )בובר( שמות פרשת בא פרק י  -ולמה הביא עליהם חשך ,לפי שהיו בישראל ,רשעים גמורים ,שהיו
ממונים פטרונין מן המצריים .והיה להם שם גדול ועושר גדול ,ולא היו רוצים לצאת ממצרים ,אמר הקדוש ברוך
הוא אם אני הביא עליהם מכה בפרהסיא וימותו ,יאמרו המצרים כשם שהוא מכה אותנו כן מכה את ישראל ,לכך
הביא החשך ,כדי שלא יראו המצריים מפלתם של אותם הרשעים:
) (32ספר תהילים פרק קה
)כג( ַויּ ָב ֹא יִשׂ ְָראֵל ִמצ ְָרי ִם ְויַעֲק ֹב גָּר ְבּא ֶֶרץ חָם):כד( ַויֶּפֶר אֶת עַמּוֹ מְא ֹד ַויּ ַ ֲע ִצמֵהוּ ִמצּ ָָריו):כה( ָהפְַך ִלבָּם ִלשְׂנ ֹא עַמּוֹ
שׁלַח
שׁלַח מֹשֶׁה ַעבְדּוֹ אַהֲר ֹן ֲאשֶׁר ָבּחַר בּוֹ):כז( שָׂמוּ בָם ִדּב ְֵרי א ֹתוֹ ָתיו וּמֹפְתִ ים ְבּא ֶֶרץ חָם):כח( ָ
ְלהִתְ נַכֵּל ַבּ ֲעבָדָ יו):כו( ָ
שְׁך ַויּ ַ ְחשְִׁך וְֹלא ָמרוּ אֶת דבריו \}דְּ בָרוֹ\{:
חֹ ֶ
ספר יחזקאל פרק כ
)ה( וְאָמ ְַרתָּ ֲאלֵיהֶם כּ ֹה אָמַר ֲאדֹנ ָי י ֱדֹוִד בְּיוֹם ָבּח ֳִרי ְביִשׂ ְָר ֵאל ָו ֶאשָּׂא י ָדִ י ְלז ֶַרע בֵּית יַעֲק ֹב ָו ִאוָּדַע ָלהֶם ְבּא ֶֶרץ ִמצ ְָרי ִם
ָו ֶאשָּׂא י ָ ִדי ָלהֶם לֵאמ ֹר ֲאנִי י ְדֹוָד אֱֹלהֵיכֶם) :ו( בַּיּוֹם הַהוּא נָשָׂא ִתי י ָ ִדי ָלהֶם לְהוֹצִיאָם ֵמא ֶֶרץ ִמצ ְָרי ִם ֶאל א ֶֶרץ ֲאשֶׁר תַּ ְרתִּ י
שׁלִיכוּ וּ ְבגִלּוּלֵי ִמצ ְַרי ִם אַל ִתּ ַטּמָּאוּ
ָלהֶם זָבַת ָחלָב וּ ְדבַשׁ ְצבִי הִיא ְלכָל ָהא ֲָרצוֹת) :ז( וָאֹמַר ֲא ֵלהֶם אִישׁ שִׁקּוּצֵי עֵינ ָיו ַה ְ
שׁלִיכוּ ְואֶת גִּלּוּלֵי ִמצ ְַרי ִם ֹלא ָעז ָבוּ
שׁמ ֹ ַע ֵאלַי אִישׁ אֶת שִׁקּוּצֵי עֵינֵיהֶם ֹלא ִה ְ
ֲאנִי י ְדֹוָד ֱאֹלהֵיכֶם) :ח( ַויּ ַ ְמרוּ בִי וְֹלא אָבוּ ִלּ ְ
וָאֹמַר ִלשְׁפְֹּך ֲחמָתִ י ֲעלֵיהֶם ְלכַלּוֹת ַאפִּי ָבּהֶם בְּתוְֹך א ֶֶרץ ִמצ ְָרי ִם:
שמות רבה )וילנא( פרשת בא פרשה יד

ובג' ימי אפלה נתן הקדוש ברוך הוא חן העם בעיני מצרים והשאילום שהיה ישראל נכנס לתוך בתיהן של מצרים
והיו רואין בהן כלי כסף וכלי זהב ושמלות ,אם היו אומרים אין לנו להשאיל לכם היו ישראל אומרים להן הרי הוא
במקום פלוני ,באותה שעה היו המצריים אומרים אם היו אלו רוצים לשקר בנו היו נוטלין אותן בימי החשך ולא
היינו מרגישין שהרי ראו אותן כבר אחר שלא נגעו חוץ מדעתנו כמו כן לא יחזיקו והיו משאילין להן ,לקיים מה
שנאמר ואחרי כן יצאו ברכוש גדול,
רמז:

ולכל בני ישראל היה

אור במושבותם.

סוד.
) (21פירוש הרמח"ל על התורה  -ספר שמות -ויאמר ה' אל משה נטה וגו' ויהי חושך וגו') .י ,כא-כג( .הקדושה
היא אור והקליפה היא חשך ,וס"ז" ,ויבדל אלהים בין האור ובין החשך" .ובזמן הגלות כמה בחינות של אור הלכו
בתוך הקליפות ,ועכשיו שהיו מתבררים נשארה הקליפה בחשך גמור ,ומזה נמשך החשך למטה במצרים ,כמ"ש,
"והיה ביום ההוא יפקוד ה' על צבא המרום במרום" וגו' .וס"ז מ"ש רז"ל ,שהחשך היה כדי שיחפשו בכליהם
וישאלו אח"כ הממון ,ואם היו אומרים שלא היה להם ,היו אומרים בזה המקום הם .וענין "ושאלה אשה משכנתה",
הוא סוד בירור אוכל מתוך פסולת ,ומכת חשך היה הכנה לזה כמ"ש .ועוד אמרו רז"ל ,שמכת חשך היתה בשביל
מיתת הרשעים .והענין הוא ,ששני קלקולים נעשים בזמן הגלות ,עירוב חול בקדש ועירוב קדש בחול .ואלו הב'
דברים נתקנו במכת חשך ,במיתת הרשעים נברר החול שנתערב בקדש ונדחה לגמרי .וזה היה ,לפי שעד שהחול
נתערב בקדש מקבל איזה הארה וקיום בעודנו שם ,אבל כשנדחה נשאר בחשך לגמרי .וזה היה בירור פסולת מתוך
אוכל .ובענין חיפוש בכלי מצרים ,היה הכנה לברר אוכל מתוך פסולת .ואמר הקב"ה למשה שיטה ידו לשמים,
שמים הוא ת"ת דז"א ,ומשה נשרש שם כידוע ,ובהרים ידו לשמים היה מורה קבלת כח משרשו לעשות הפעולה
הזאת:
ואומר אח"כ" ,לא ראו איש את אחיו" ,סוד הראיה הוא ענין ההשגחה כידוע" ,וגם את זה לעומת זה עשה האלהים",
וכמו שבפרצופי הקדושה ,העליון משגיח על התחתון להעמידו בסדר ראוי ונכון ,כך בקליפה ,הפרצופים העליונים
משגיחים על התחתונים להעמידם גם כן באותו סדר הראוי להם .ובאותו הזמן ניטל זה הכח מהם ולא היו משגיחים
עוד זה לזה .ולכך " -לא ראו איש את אחיו"  -למעלה בקליפות" ,ולא קמו איש מתחתיו"  -למטה במצרים .שמי
שהיה עומד לא היה כח בידו אפילו לישב ,ולהפך גם כן ,מי שהיה יושב לא היה יכול לעמוד ,שכך הוא הסדר  -כיון
שנכנע השרש למעלה נכנע גם הענף למטה הכנעה גמורה .וס"ז" ,יפקוד ה' על צבא המרום"  -בתחלה ,ואחר "- -על
מלכי האדמה" למטה ,כמו שנאמר .ולכך " -לא ראו איש את אחיו" למעלה" ,ולא קמו איש מתחתיו" למטה" .ולכל
בני ישראל היה אור במושבותם" ,להורות שזהו כח הקדושה בתוך החשך עצמו להוציא האור ,ולכך -
"במושבותם" דייקא ,אעפ"י שהיו יושבים במקום טומאה  -במצרים ,משם יצא להם אור] .א[:

) (2תיקוני זהר דף נג/ב
בזמנא דנפקו ישראל ממצרים קטיל מנייהו סגיאין ,ובגלותא בתראה עתיד הקדוש ברוך הוא לקטלא לון,
ודא איהו והדגה אשר ביאור מתה ,ויבאש היאור דא אורייתא ,דאתמר בה ותורה אור ,סרחת לגבייהו,
ואתמר בישראל כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו ,אור איהו ר"ז ,היאורה בת זוגיה דההוא אור ,דאתמר
בה ולכל בני ישראל היה אור במושבותם ,כגוונא דא בגלותא בתראה )היאורה( הזוהר ביה הוה ר"ז,
דאיהו אור דפורקנא בתרייתא ,לקיים כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות ,ודא איהו כל הבן הילוד
היאורה תשליכוהו ,וכל הבת תחיון ,אלין דמשתדלין באורייתא דבעל פה:

•

.

•

