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הרה"ג ר' אנחס ארידמאן שליט"א
ארשת תארא תשע"ה

"לכן אמור  ו-ו(:  בפרשתנו פרשת וארא )שמות 

לבני ישראל אני ה', והוצאתי אתכם מתחת סבלות 

אתכם  וגאלתי  מעבודתם,  אתכם  והצלתי  מצרים, 

לי  אתכם  ולקחתי  גדולים,  ובשפטים  נטויה  בזרוע 

לעם והייתי לכם לאלקים".

כי  רב,  בי  בר  לכל  הענין  ומפורסם  הדבר  ידוע 

גאולה:  של  לשונות  ארבע  נזכרו  אלו  בפסוקים 

כנגדן  אשר  ולקחתי",  וגאלתי,  והצלתי,  "והוצאתי, 

תיקנו חכמינו ז"ל לשתות בליל פסח ארבע כוסות יין, 

ומקור הדבר בתלמוד ירושלמי )פסחים סח:( שבנוסף 

לטעם זה הזכירו שם חכמינו ז"ל עוד ג' טעמים:

"מניין לארבעה כוסות, רבי יוחנן בשם רבי בנייה 

ה',  ישראל אני  לבני  לכן אמור  גאולות,  כנגד ארבע 

וגו',  לעם  לי  אתכם  ולקחתי  וגו'  אתכם  והוצאתי 

בן  יהושע  רבי  ולקחתי.  וגאלתי,  והצלתי,  והוצאתי, 

)בראשית  פרעה  של  כוסות  ארבעה  כנגד  אמר,  לוי 

מ-יא(, וכוס פרעה בידי, ואשחט אותם אל כוס פרעה, 

ואתן את הכוס על כף פרעה, )שם יג( ונתת כוס פרעה 

בידו וגו'. רבי לוי אמר כנגד ארבעה מלכויות. ורבנן 

עתיד  שהקב"ה  פורענות  של  כוסות  ד'  כנגד  אמרי 

להשקות את אומות העולם... וכנגדן עתיד הקב"ה 

להשקות את ישראל ארבעה כוסות של נחמות".

מה  על  טעמים,  ד'  שישנם  למדים  נמצינו 

שתיקנו לשתות ד' כוסות בליל פסח. טעם א', כנגד 

טעם ב', כנגד ד' פעמים כוס  ד' לשונות של גאולה. 

ג',  טעם  המשקים.  שר  של  בחלום  שנזכרו  פרעה 

כנגד ד' מלכויות שהן ד' גלויות שאחרי גלות מצרים: 

בבל, מדי, יון, אדום. טעם ד', כנגד ד' כוסות פורעניות 

שעתיד הקב"ה להשקות את הגוים, וכנגד ד' כוסות 

תנחומים שעתיד הקב"ה להשקות את ישראל.

והנה ידוע כלל גדול כי כאשר יש כמה פירושים 

ז"ל, הרי לאמיתו של דבר יש להם  בדברי חכמינו 

דברי  ואלו  "אלו  יג:(:  )עירובין  דרך  על  פנימי  קשר 

זה צריך ביאור איך מתקשרים  אלקים חיים". לפי 

כל ד' הטעמים הללו והיו לאחדים. זאת ועוד, מהו 

למעשה  שהרי  גאולה,  של  לשונות  ד'  של  הענין 

לכאורה לא היתה רק גאולה אחת ממצרים.

קתשי השעבתד במצרים א"ת שנה

מלכים  שלחן  על  להעלות  יאיר  דברינו  פתח 

חיים  אברהם  רבי  הגדול  מהמאור  נפלאה  מערכה 

שור זצ"ל בספרו "תורת חיים" )חולין צב. ד"ה גפן אלו 

ישראל(, לבאר מה שתיקנו לשתות ד' כוסות יין, כנגד 

ד' פעמים כוס שהזכיר שר המשקים ליוסף בחלומו, 

ובהשקפה הראשונה אינו מובן מה ענין חלומו של 

כדי  פסח.  בליל  שתיקנו  כוסות  לד'  המשקים  שר 

לבאר ענין זה יוצא ה"תורת חיים" במערכה גדולה, 

והנה הם תוכן דבריו הקדושים.

מקרא  מצרים  גלות  של  השנים  סכום  בענין 

יב-מ(:  )שמות  בא  בפרשת  הכתוב  דיבר  מלא 

שלשים  במצרים  ישבו  אשר  ישראל  בני  "ומושב 

שנה וארבע מאות שנה". מבואר מזה שהיו ישראל 

והנה  שנה.  ת"ל  מצרים  בגלות  להיות  ראויים 

הגם ששהו ישראל בגלות מצרים ר"י שנים, אבל 

למעשה מבואר במדרש )ילקוט שמעוני פרשת שמות 

השעבוד  קושי  את  סבלו  שלא  נפש(  כל  ויהי  ד"ה 

זה  ומטעם  מרים,  משנולד  שנה  פ"ו  רק  במצרים 

קרא עמרם אביה את שמה "מרים" על שם )שמות 

א-יד(: "וימררו את חייהם בעבודה קשה".

נמצא לפי זה שלא היו ישראל בשעבוד הקשה 

מת"ל  חמישית  חלק  שהן  שנים  פ"ו  רק  במצרים 

פ"ו  פעמים  ד'  לתקן  עליהם  נשאר  ועדיין  שנה, 

אחרי  מצרים  של  השר  שרדף  הטעם  וזהו  שנים. 

"והנה מצרים נוסע  ישראל כמו שכתוב )שם יד-י(: 

אחריהם", כי לפי דעתו יצאו ישראל ממצרים לפני 

שהשלימו את הזמן שהיו צריכים להיות שם.

המרגלים  שחזרו  אחרי  כי  הטעם  כן  גם  וזהו 

"עמלק  יג-כט(:  )במדבר  ואמרו  הארץ  את  מלתור 

יושב בארץ הנגב", אמרו ישראל איש אל אחיו )שם 

על  מתפלא  ונשובה מצרימה",  "נתנה ראש  יד-ד(: 

כך ה"תורת חיים" ומתרץ בלשון קדשו:

"וכי שוטים היו לחזור ולהיות משועבדים לפרעה, 

אלא לפי שלא נשתעבדו שם כי אם חלק חמישית, 

היו מסופקים בו במשה שמא הוציאן מעצמו, שאילו 

הוציאן ברשותו של מקום, לא היו עמלק ושאר עובדי 

וחששו  להורגם,  עליהם  ושומרים  יושבים  כוכבים 

שמיהרו  אפרים  לבני  הגיע  כאשר  להן  יגיע  שלא 

ולהיות  למצרים  לחזור  רצו  לכך  ונהרגו,  הקץ  את 

משועבדים עד תשלום ת"ל שנה".

 ד' אעמים כתס בחלתם שר המשקים
רמז על גאתלתם של ישראל

גדול עשה הקב"ה  כי חסד  היא  אולם האמת 

שהשלימו  לפני  ממצרים  להוציאם  ישראל,  עם 

היו  אם  כי  שנים,  פ"ו  פעמים  ד'  של  התיקון  את 

טומאה  שערי  בנ'  שוקעים  היו  במצרים  נשארים 

ולא היו יוצאים משם לעולם. הנה כי כן מטעם זה 

תיקנו חכמינו ז"ל לשתות בליל פסח ד' כוסות, כי 

שנים,  פ"ו  פעמים  ד'  בגימטריא  כו"ס  פעמים  ד' 

להשלים  יצטרכו  שלא  לישראל  הקב"ה  שוויתר 

אנו  זה  גדול  נס  ולזכר  במצרים,  השעבוד  קושי 

שותים בליל פסח ד' כוסות.

בדרך זו ממשיך ה"תורת חיים" במסעו, לבאר 

הענין שתיקנו לשתות בליל פסח ד' כוסות, כנגד ד' 

פעמים כוס שנזכרו בחלומו של שר המשקים, כי 

על ידי חלום זה שפתר יוסף יצא למלוך על כל ארץ 

מצרים, ועשה הכנה לקראת גאולתם של ישראל 

ממצרים, לכן רמז הקב"ה ליוסף בחלום זה, שהוא 

בשעבוד  שישלימו  לפני  ישראל  את  לגאול  עתיד 

עתידים  כך  שם  ועל  שנים,  פ"ו  פעמים  ד'  הקשה 

ישראל לשתות בליל פסח ד' פעמים כו"ס.

נפלא להבין בזה מה שדרשו במדרש )ב"ר פח-ה( 

על סיפור החלום של שר המשקים )בראשית מ-ט(:

אלו  לפני,  גפן  והנה  המשקים  שר  "ויספר 

תסיע,  ממצרים  גפן  פ-ט(  )תהלים  שנאמר  ישראל 

היא  ומרים,  אהרן  משה  שריגים,  שלשה  ובגפן 

כפורחת, הפריחה גאולתן של ישראל, עלתה נצה, 

אשכלותיה  הבשילו  ישראל,  של  גאולתן  הנצה 

שהנצו  ענבים  הנצה  מיד  שהפריחה  גפן  ענבים, 

מיד בישלו, וכוס פרעה בידי, מכאן קבעו חכמים ד' 

כוסות של לילי פסח".

בירתר הגילתי של ה"תתרת חיים" תה"לב אריה"

 ד' אעמים כת"ס כנגד ד' אעמים אלהי"ם
שתתיתר הקב"ה לישראל להתציאם לאני הזמן
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רמז  זה  בחלום  כי  בזה,  הביאור  האמור  לפי 

את  להכין  בקודש  שתפקידו  ליוסף,  הקב"ה 

לפני  עוד  ממצרים,  ישראל  של  המהירה  גאולתם 

פ"ו  ד' פעמים  כנגד  שישלימו את קושי השעבוד 

כוס  את  פעמים  ד'  בחלום  לו  הראו  לכן  שנים, 

פרעה, לרמז על מה שתיקנו לשתות בליל פסח ד' 

פעמים כו"ס, כנגד ד' פעמים פ"ו שנים שהוציאם 

הקב"ה לפני הזמן.

 חכמתת של יתסף שתיקן
לתת רק חמישית לארעה

על פי האמור מאיר ה"תורת חיים" את עינינו 

כל  את  תחילה  שקנה  יוסף,  של  חכמתו  להבין 

אדמת מצרים לפרעה, כמו שכתוב )בראשית מז-כ(: 

מכרו  כי  לפרעה  מצרים  אדמת  כל  את  יוסף  "ויקן 

מצרים איש שדהו כי חזק עליהם הרעב ותהי הארץ 

לפרעה  האדמה  את  שקנה  אחרי  והנה  לפרעה". 

חקק חוק לדורות עולם כמו שכתוב )שם כג(:

"ויאמר יוסף אל העם, הן קניתי אתכם היום ואת 

אדמתכם לפרעה, הא לכם זרע וזרעתם את האדמה, 

וארבע  לפרעה  חמישית  ונתתם  בתבואות  והיה 

ולאשר  ולאכלכם  השדה  לזרע  לכם  יהיה  הידות 

בבתיכם ולאכול לטפכם... וישם אותה יוסף לחוק עד 

היום הזה על אדמת מצרים לפרעה לחומש".

הביאור בזה, כי יוסף הצדיק ראה ברוח הקודש 

שעתידים ישראל להיות בקושי השעבוד במצרים 

רק פ"ו שנה, ועדיין יחסר להם להשלים  ד' פעמים 

כן נתחכם לחוקק חוק, שאם אדם  פ"ו שנים, על 

לו רק  חייב פירעון חוב לפרעה, אינו צריך לשלם 

חמישית וארבעת החלקים נשארים בידו.

ומאחר שהלכה קבועה היא )נדרים כח.(: "דינא 

עולם,  לחוק  הדבר  נשאר  לכן  דינא",  דמלכותא 

ת"ל  במצרים  להיות  חייבים  ישראל  שהיו  שהגם 

שנה, לא היו צריכים להיות רק חמישית מזה פ"ו 

שנה. ]ראה ב"ראש דוד" להגה"ק החיד"א )פרשת 

של  הגדה  על  הרגל"  "שמחת  ובפירושו  שמות( 

ביאור  ג' בטעם הי"ב( שחידש מעצמו  )לימוד  פסח  

זה, וכבר קדמו ב"תורת חיים" הנ"ל[.

בספרים  שהובא  פליאה  המדרש  ביאור  וזהו 

של  ארונו  ראה,  מה  וינוס,  ראה  "הים  הקדושים: 

שנה  ת"ל  שמתוך  הים  ראה  כאשר  כי  ראה".  יוסף 

שהיו צריכים להיות במצרים, לא השלימו את קושי 

השעבוד רק חמישית פ"ו שנה לא רצה להיקרע, אולם 

במצרים:  חוק  שחקק  יוסף  של  ארונו  ראה  כאשר 

לכם",  יהיה  הידות  וארבע  לפרעה  חמישית  "ונתתם 

נמצא כי מצד דינא דמלכותא דינא כבר השלימו את 

חובתם לפרעה לכן נקרע לפני ישראל.

הטעם  לבאר  חיים"  ה"תורת  כך  על  מוסיף 

איזה  ולא  דוקא  יין  כוסות  ד'  לשתות  שתיקנו 

משקה אחר, על פי המבואר בדברי רבינו האריז"ל 

כי נשמות אלו שירדו  )שער הפסוקים פרשת שמות( 

למצרים וסבלו שם את קושי השעבוד, היו צריכים 

בהיותן  הדעת  עץ  באכילת  שחטאו  מה  לתקן 

כלולות באדם הראשון.

והנה שנינו בגמרא )ברכות מ.(: "תניא אילן שאכל 

ממנו אדם הראשון, רבי מאיר אומר גפן היה, שאין 

זכר  יין". לכן  יללה על האדם אלא  לך דבר שמביא 

לנס שהוציא הקב"ה את ישראל ממצרים ד' פעמים 

עץ  חטא  של  התיקון  שהשלימו  לפני  שנים,  פ"ו 

הדעת שהיה ביין, תיקנו לשתות ד' פעמים כו"ס יין, 

פ"ו שנה.  ד' פעמים  זכר לנס שוויתר להם הקב"ה 

אלו תוכן דבריו הנפלאים של ה"תורת חיים".

 ת"ל שנים לתקן נא"ש
של אדם הראשתן

חיים",  ה"תורת  לדברי  להביא סימוכין  ונראה 

קעו(  )אופן  ואתחנן  על  עמוקות"  ה"מגלה  מדברי 

באו שמה למצרים  "כי  בענין ת"ל שנים במצרים: 

ראויים  היו  ולכן  הראשון,  אדם  של  הנפש  לתקן 

וכן  נפ"ש".  כמנין  שנה  ת"ל  במצרים  שמה  להיות 

כתב ביתר הרחבה )פרשת ויגש( וזה לשון קדשו:

מן  שהיו  לפרעה,  חמישית  ונתתם  "הסוד 

השעבוד  וקושי  בגלות  שנה  ת"ל  להיות  הראוי 

הקב"ה  וראה  הראשון,  אדם  של  נפ"ש  כמנין 

פ"ו  היינו  חמישית  רק  הוי  ולא  ההרים,  על  לדלג 

שנה משנולד מרים, וזהו ה"א לכם זרע, ואלו הד' 

חלקים הניח לגלויות ד' מלכויות".

הרי לנו דברים ברורים, כי גלות מצרים היתה 

צריכה להיות ת"ל שנים, לתקן נפ"ש אדם הראשון 

בו  כלולות  היו  הנשמות  שכל  ת"ל,  בגימטריא 

כשחטא בעץ הדעת, ומבואר גם כן מדבריו שלא 

היו במצרים רק חמישית מת"ל שנים, כמו שחקק 

יוסף חוק במצרים: "ונתתם חמישית לפרעה".

אלא שמדברי ה"מגלה עמוקות" למדנו חידוש 

נוסף, כי אמנם כן מצד אחד וויתר הקב"ה לישראל 

להשלים  צריכים  היו  שלא  החלקים,  ארבעת 

במצרים כדי שלא ישקעו שם בנ' שערי טומאה, אך 

עם כל זאת היו צריכים להשלים את ההמתקה של 

וכן מבואר ב"תורת  ד' שמות אלקים בד' הגלויות. 

חיים" )חולין שם(, והוסיף לפרש בזה כמין חומר הדין 

ודברים שהיו בין משה להקב"ה )שמות ג-יג(:

"ויאמר משה אל האלקים הנה אנכי בא אל בני 

ישראל ואמרתי להם אלקי אבותיכם שלחני אליכם 

ואמרו לי מה שמו מה אומר אליהם, ויאמר אלקים 

אל משה אהיה אשר אהיה ויאמר כה תאמר לבני 

ישראל אהיה שלחני אליכם". ודרשו בגמרא )ברכות 

ט:(: "אהיה אשר אהיה, אמר לו הקב"ה למשה, לך 

אמור להם לישראל, אני הייתי עמכם בשעבוד זה 

ואני אהיה עמכם בשעבוד מלכויות".

שישראל  ידע  רבינו  משה  כי  בזה,  הביאור 

צריכים להיות בגלות מצרים ת"ל שנים, כדי לתקן 

בכך הנפש של אדם הראשון שהיו כלולים בו בשעה 

שחטא. לכן כאשר צוה הקב"ה להוציא את ישראל 

פ"ו שנה, שאל  ממצרים אחרי קושי השעבוד של 

אומר  מה  שמו  מה  לי  "ואמרו  הקב"ה:  את  משה 

אליהם", כלומר איזה שם של הקב"ה גרם להוציא 

אותנו ממצרים לפני שהשלמנו את זמן הגלות.

אשר  "אהיה  למשה:  הקב"ה  השיב  כך  על 

הייתי עמכם בשעבוד  "אני  בגמרא:  ודרשו  אהיה", 

רמז  בכך  מלכויות",  בשעבוד  עמכם  אהיה  ואני  זה 

הקב"ה שיצטרכו להשלים ההמתקה של ד' שמות 

אלקים בד' הגלויות. אלא שיש לתמוה על כך, שהרי 

כל הגלויות הן הרבה יותר מד' פעמים פ"ו שנים, אך 

הביאור בזה כמו שכתב ה"תורת חיים" )שם(:

"אף על גב דגלות בבל לא נמשך כי אם שבעים 

שנים,  ות"ק  מאלף  יותר  נמשך  ארם  וגלות  שנה, 

יש לומר הוא יתברך חישב ושקל את הצער ועינוי 

שסבלו ישראל במצרים אותן פ"ו שנה, וכפי משקל 

אחד  בכל  ועינוי  צרות  ישראל  סבלו  ההוא  הצער 

לזו,  זו  היו הצרות תכופות  גלויות, פעמים  מארבע 

ולפעמים היו מרווחות ובאריכות, והוא יתברך יודע 

לכוון המשקל".

 אריז"ל: גלתת מצרים היתה צריכה להיתת ת"ל שנה,
כדי לתקן ה' שמתת אלקים שנאגמת בחטא עץ הדעת

 תתרת חיים: מבתאר במדרש שלא הית ישראל במצרים
בקתשי השעבתד רק א"ת שנים חמישית מת"ל שנים

 יתסף חקק חתק במצרים: "תנתתם חמישית לארעה",
שלא יצטרכת ישראל לתקן רק חמישית מת"ל שנים 

 ד' כתסתת בליל אסח, ד' אעמים כת"ס בגימטריא
ד' אעמים אלהי"ם, שתתיתר הקב"ה לישראל בגלתת מצרים
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 רבינת האריז"ל: ת"ל שנים
לתקן ה' אעמים אלקים

ועתה בא וראה נפלאות התורה, כי יסוד זה של 

ה"תורת חיים" מבואר גם בספר "לב אריה" מהדרשן 

הגדול רבי יהודה אריה ליב האשקי )פרשתנו אות א( 

בשם המקובל הגדול מוה"ר רבי אלחנן ז"ל, והוסיף 

על זה ה"לב אריה" דברים נפלאים המשלימים את 

דברי ה"תורת חיים", אולם לפני הכל עלינו להקדים 

יסוד גדול ממשנתו הטהורה של רבינו האריז"ל.

לרבינו  תורה"  וב"לקוטי  הפסוקים"  ב"שער 

יב-מ(:  )שמות  הפסוק  על  בא(  )פרשת  האריז"ל 

שלשים  במצרים  ישבו  אשר  ישראל  בני  "ומושב 

שהיו  הטעם  מבאר  שנה",  מאות  וארבע  שנה 

ישראל ראויים להיות בגלות מצרים ת"ל שנה, כדי 

להמתיק בשעבודם הקשה ה' פעמים שם אלהי"ם 

שהם שורש הדינים בגימטריא ת"ל.

פעמים  ה'  נזכרו  זה  מטעם  כי  האריז"ל  והוסיף 

שם אלקים בג' פסוקים הסמוכים זה לזה )שמות ב-כג(: 

"ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני 

ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל האלקי"ם 

מן העבודה. וישמע אלקי"ם את נאקתם ויזכור אלקי"ם 

וירא  יעקב.  ואת  יצחק  את  אברהם  את  בריתו  את 

אלקי"ם את בני ישראל וידע אלקי"ם". לרמז שתכלית 

השעבוד היתה להמתיק ה' שמות אלקים.

דברי  לבאר  נראה  מאריה  קמיה  כעבדא 

ה'  להמתיק  צריכים  שהיו  הטעם  האריז"ל 

שמות אלקים, על פי מה שביאר האריז"ל עצמו 

היו  במצרים  שישראל  כנ"ל,  שמות(  פרשת  )שם 

צריכים לתקן החטא של עץ הדעת שהיו כלולים 

ב"שער  מבואר  והנה  כשחטא,  הראשון  באדם 

עץ  חטא  של  הד'  בפגם  בראשית  )פרשת  הפסוקים" 

הראשון  אדם  גרם  הדעת  עץ  בחטא  כי  הדעת( 

לעורר ה' מיני גבורות שלא נמתקו.

שהיו  האריז"ל,  דברי  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

צריכים להיות בשעבוד קשה ת"ל שנים כמספר ה' 

עץ  בחטא  שעוררו  מה  לתקן  כדי  אלקים,  פעמים 

הדעת ה' מיני גבורות שהם ה' שמות אלקים. ואנא 

שהוכיח  בתוכחות  כך,  על  נאה  רמז  מצאתי  עבדא 

הקב"ה את אדם וחוה אחרי החטא, נזכרו בתורה ה' 

שמות אלקים, והרי הם לפנינו )בראשית ג ח-יד(:

"וישמעו את קול ה' אלקי"ם מתהלך בגן לרוח 

היום, ויתחבא האדם ואשתו מפני ה' אלקי"ם בתוך 

לו  ויאמר  האדם  אל  אלקי"ם  ה'  ויקרא  הגן,  עץ 

עשית  זאת  מה  לאשה  אלקי"ם  ה'  ויאמר  איכה... 

ה'  ויאמר  ואוכל,  השיאני  הנחש  האשה  ותאמר 

אלקי"ם אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל 

הבהמה ומכל חית השדה".

 דברים נאלאים של
ה"לב אריה" בענין זה

עתה נבוא להשתעשע בדברי ה"לב אריה" שמביא 

בשם המקובל הגדול רבי אלחנן ז"ל, כי הקב"ה הצופה 

כל נסתרות ראה שלא יוכלו ישראל להתקיים בגלות 

מצרים בקושי השעבוד של ה' פעמים אלהי"ם שנים, 

לצאת  יוכלו  ולא  טומאה  שערי  בנ'  שם  ישקעו  כי 

לעולם, על כן ברוב רחמיו וחסדיו דילג על הקץ, שלא 

אלהי"ם  כנגד שם  פ"ו שנה  רק  יהיו בקושי השעבוד 

שמות  הפעמים  ד'  שאר  את  להם  והמתיק  אחד, 

אלהי"ם להמתיקם בלי קושי השעבוד. 

נפלא,  דבר  אריה"  ה"לב  כך  על  מוסיף 

שמות  פעמים  ד'  את  לישראל  המתיק  שהקב"ה 

אלקים הנשארים בזכות תפלתם, ונרמז הדבר בג' 

הפסוקים שהביא האריז"ל שנזכרו בהם ה' שמות 

אלקים, כי כאשר נתבונן נראה שבפסוק הראשון 

בשני  ואילו  אלקים,  שם  אחת  פעם  רק  נזכר 

הפסוקים שאחריו נזכרו ד' פעמים שם אלקים.

הראשון  בפסוק  כי  בזה,  הביאור  האמור  ולפי 

נזכר רק פעם אחת אלקים כנגד מה שסבלו במצרים 

קושי השעבוד פ"ו שנים, ועל זה כתוב: "ויהי בימים 

ישראל  בני  ויאנחו  מצרים  מלך  וימת  ההם  הרבים 

מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל האלקי"ם מן 

"האלקים"  העבודה", פירוש, שזעקו במר לבם אל 

בקושי  להיות  צריכים  שהם  ביודעם  אלקים,  ה'   -

השעבוד ת"ל שנה כמספר ה' פעמים אלקים, ועל 

כך זעקו כי הרגישו שאין זה בכוחם.

והמתיק  זעקתם,  את  הקב"ה  שמע  והנה 

זו את ד' שמות אלקים שנזכרו בשני  להם בזכות 

נאקתם  את  אלקי"ם  "וישמע  שאחריו:  הפסוקים 

ויזכור אלקי"ם את בריתו את אברהם את יצחק ואת 

יעקב, וירא אלקי"ם את בני ישראל וידע אלקי"ם", 

הקשה,  השעבוד  ידי  על  להמתיקו  יצטרכו  שלא 

אלא הקב"ה ימתיקם ברוב רחמיו וחסדיו.

רבי  הגאון  בשם  מביא  הוא  דבריו  בהמשך 

שתיקנו  הטעם  בזה  שמבאר  ז"ל,  מפוזנא  וואלף 

של  לשונות  ד'  כנגד  כוסות  ד'  פסח  בליל  לשתות 

גאולה, ולכאורה הלא למעשה לא היתה רק גאולה 

אחת, אך לפי האמור הביאור בזה, שגאל הקב"ה 

שהם  אלהי"ם  פעמים  מד'  גאולות  ד'  ישראל  את 

ד' גבורות, שלא יצטרכו להמתיקם על ידי שעבוד 

כו"ס  פעמים  ד'  לשתות  תיקנו  וכנגדם  הקשה, 

בגימטריא ד' פעמים אלהי"ם. 

 משה רבינת המתיק בקדתשתת
לישראל ד' אעמים אלקים

משה  בין  הסוד  שיח  את  מבאר  הוא  זו  בדרך 

אל  משה  "ויאמר  ג-יא(:  )שמות  להקב"ה  רבינו 

האלקים מי אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את 

לך  וזה  כי אהיה עמך  ויאמר  ישראל ממצרים,  בני 

האות כי אנכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים 

תעבדון את האלקים על ההר הזה".

הביאור בזה, כי משה ידע שבני ישראל צריכים 

להיות בגלות מצרים ת"ל שנים כמספר ה' שמות 

להוציא  שלחו  שהקב"ה  ראה  וכאשר  אלקים, 

פ"ו  רק  השעבוד  בקושי  שהיו  אחרי  ישראל  את 

הקב"ה:  לפני  כך  על  פליאתו  את  הביע  שנים, 

דייקא  "האלקים"   – האלקים"  אל  משה  "ויאמר 

"ה' אלקים", "מי אנכי כי אלך אל  שהוא אותיות 

ישראל ממצרים", הלא  בני  וכי אוציא את  פרעה 

עדיין לא השלימו את ההמתקה בקושי השעבוד 

במצרים כנגד ד' שמות אלקים.

הקב"ה  בחר  זה  מטעם  כי  היא  האמת  אולם 

בכח  כי  ממצרים,  ישראל  את  שיוציא  במשה 

קדושתו היה יכול להמתיק את ד' שמות אלקים, 

בגימטריא  שהוא  מש"ה  בשמו  הדבר  ונרמז 

שמ"ה, אחד יותר מהמספר של ד' פעמים אלהי"ם 

שעולים בגימטריא שמ"ד, לרמז שהוא מתגבר על 

הגבורות של ד' פעמים אלקים וממתיקן.

"ויאמר כי  הנה כי כן זהו שאמר הקב"ה למשה: 

אהיה עמך" – "עמך" דייקא כפי שנרמז בשמך מש"ה, 

וראיה לדבר שאתה ראוי לכך, "וזה לך האות", שהרי 

יש לך בשמך אות אחת יתרה על המספר של ד' שמות 

אלקים, לרמז שאתה ממתיק אותם בקדושתך, ומזה 

יש לך הוכחה "כי אנכי שלחתיך".

 לב אריה: מש"ה בגימטריא אחד יתתר מד' שמתת אלקים,
כי התא ממתיק את ד' השמתת שלא המתיקת ישראל

 שם: במתן תתרה השלימת ישראל על ידי העמל תהיגיעה
בתתרה את ד' שמתת אלקים שלא המתיקת במצרים

 רבי שמשתן מאתסטרתאאלי: "תמשה עלה אל האלקים"
– ה' אלקים, במתן תתרה נתקנת כל ה' שמתת אלקים

 מגלה עמתקתת: גלתת מצרים ת"ל שנה לתקן נא"ש
אדם הראשתן גימטריא ת"ל שכל הנשמתת הית כלתלתת בת
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זאת ועוד, "בהוציאך את העם ממצרים תעבדון 

את האלקים על ההר הזה", ופירש רש"י שעתידים 

ישראל לקבל את התורה על הר סיני. הביאור בזה 

את  בכך  ישלימו  בתורה,  עמלים  שיהיו  ידי  על  כי 

ההמתקה של כל ה' שמות אלקים, ונרמז במאמר 

"על  אלקים  ה'   – האלקים"  את  "תעבדון  הקב"ה: 

ההר הזה". אלו תוכן דבריו הקדושים.

שושנים"  ב"לקוטי  נפלא  דבר  לצרף  יומתק 

מהמקובל האלקי רבי שמשון מאוסטרופאלי זצ"ל 

יט- )שמות  הפסוק  לפרש  מרפידים(,  ויסעו  )ד"ה  הי"ד 

רפידי"ם   – סיני"  מדבר  ויבואו  מרפידים  "ויסעו  ב(: 

כי  אלקים,  פעמים  ד'  כמספר  שמ"ד  בגימטריא 

בבואם מרפידים עדיין לא תיקנו את ד' שמות אלקים 

מדבר  "ויבואו  זה:  ומטעם  במצרים,  תיקנו  שלא 

סיני" לקבל את התורה ולתקן ד' שמות הללו, ונרמז 

התיקון במתן תורה בפסוק )שמות יט-ג(: "ומשה עלה 

אל האלקים", קרי ביה "אל ה' אלקים" להשלים את 

התיקון של כל ה' שמות אלקים עכדה"ק.

 שילתב ד' הטעמים
על שתיית ד' הכתסתת

בדרך זו במסילה נעלה לשלב את כל ד' הטעמים 

שהזכירו בתלמוד ירושלמי, על מה שתיקנו חכמינו 

א',  טעם  הסדר.  בליל  יין  כוסות  ד'  לשתות  ז"ל 

והצלתי,  "והוצאתי,  גאולה:  של  לשונות  ד'  כנגד 

ד' לשונות של  כי  בזה,  ולקחתי". הביאור  וגאלתי, 

גאולה הן כנגד מה שגאל הקב"ה את ישראל, שלא 

שמות  ד'  של  התיקון  במצרים  להשלים  יצטרכו 

אלקים, וזכר לנס זה תיקנו לשתות ד' פעמים כו"ס 

בגימטריא ד' פעמים אלהי"ם. 

שנזכרו  פרעה  כוס  פעמים  ד'  כנגד  ב',  טעם 

בחלום שסיפר שר המשקים ליוסף. הביאור בזה, 

מצרים,  על  למלוך  יוסף  יצא  זה  חלום  בזכות  כי 

וחקק את החוק במצרים: "ונתתם חמישית לפרעה 

וארבע הידות יהיה לכם", ובזכות זה לא היו ישראל 

רק  לפרעה  השעבוד  בקושי  להשתעבד  חייבים 

ד'  וכנגד  שנים,  פ"ו  שהן  שנים  מת"ל  חמישית 

חלקים האחרים תיקנו לשתות ד' כוסות.

שגלו  גלויות  ד'  שהן  מלכויות  ד'  כנגד  ג',  טעם 

כי  בזה,  הביאור  מצרים.  גלות  אחרי  ישראל  בהן 

הקב"ה אמנם ויתר לישראל, שלא יצטרכו להשלים 

שלא  כדי  אלקים,  שמות  ד'  של  התיקון  במצרים 

צריכים  היו  אבל  טומאה,  שערי  בנ'  שם  ישקעו 

לשתות  תיקנו  ולכן  הגלויות,  בד'  התיקון  להשלים 

ד' כוסות בליל פסח כדי להתחזק, כי כמו שהוציא 

אותנו הקב"ה מגלות מצרים אחרי שתיקנו שם אחד 

מה' שמות אלקים, כן יוציא אותנו מכל ד' הגלויות 

אחרי שנשלים לתקן שם את ד' שמות אלקים. 

שעתיד  פורענות  כוסות  ד'  כנגד  ד',  טעם 

כוסות  ד'  וכנגד  הגוים,  את  להשקות  הקב"ה 

ישראל.  את  להשקות  הקב"ה  שעתיד  תנחומים 

הביאור בזה, כי כמו שבגלות מצרים אחרי שתיקנו 

הביא  אלקים,  שמות  מה'  אחד  והמתיקו  ישראל 

מפלה  הדין  מדת  של  אלקים  שם  באותו  הקב"ה 

וכלה  מכות  מעשר  החל  המצרים,  על  גדולה 

בטביעתם בים סוף, כן אחרי שיתקנו ישראל את 

את  הקב"ה  ישקה  הגלויות,  בד'  אלקים  שמות  ד' 

ד'  הגלויות  בד'  ישראל  חיי  את  שמיררו  הגוים 

כוסות פורענות, ולעומת זה ישקה את ישראל ד' 

כוסות תנחומים על כל הסבל שעברו בד' הגלויות, 

ובכך משתלבים כל ד' הטעמים והיו לאחדים.

עלולים  כללי  במבט  כי  להעיר,  המקום  כאן 

הדברים להיראות כסתירה מוחלטת, כי מצד אחד 

למדנו שד' לשונות של גאולה הן כנגד מה שוויתר 

ד' שמות  כנגד  לישראל על קושי השעבוד  הקב"ה 

את  שהשלימו  אומרים  אנו  שני  ומצד  אלקים, 

התיקון בשעת מתן תורה, ומצד שלישי אנו אומרים 

שהשלימו את התיקון בד' הגלויות.

אולם המשכיל יבין שאין כאן שום סתירה אלא 

שהקב"ה  הוא  הכל  שורש  כי  יחד,  משתלב  הכל 

וויתר לישראל, שלא יצטרכו להשלים התיקון של 

ד' שמות אלקים על ידי קושי השעבוד במצרים בלי 

תורה, שאז היו שוקעים בנ' שערי טומאה ולא היו 

יוצאים משם לעולם. אלא שוויתור זה הוא בתנאי 

לא  ויגיעה,  בעמל  בה  ויעסקו  התורה  את  שיקבלו 

המעלות  ברום  ישראל  בארץ  יושבים  כשהם  רק 

יזכו להשלים  ידי זה  אלא אפילו בד' הגלויות, ועל 

התיקון של ד' שמות אלקים, באופן שכל ההשלמות 

והתיקונים עולים בקנה אחד כפתור ופרח.

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

'  - נדבת משפחת מהדב הי"ו - לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי

רחש לבי דבר טוב לאוהבי תורת הרמז, ליישב בדרך רמז הטעם שוויתר הקב"ה לישראל ביציאת מצרים, שלא יצטרכו להשלים קושי השעבוד 

להמתיק ד' שמות אלקים, על פי מה שמצינו חידוש גדול בתרגום יונתן על הפסוק ששלח יעקב את יוסף אל אחיו )בראשית לז-יד(: "ובההוא יומא הוה 

שרוי גלותא דמצרים". פירוש, באותו יום שהלך יוסף לאחיו ומכרוהו למצרים התחילה גלות מצרים.

וכתב ה"מגלה עמוקות" )פרשתנו ד"ה י"א חלקים( ובספרו על ואתחנן )אופן קמט(, כי מאחר ששהו ישראל בגלות מצרים ר"י שנים, נמצא כי כשנוסיף את כ"ב 

השנים שהיה יוסף במצרים לפני זה, הרי היו בגלות מצרים סך הכל רל"ב שנים, שהם מכוונים כנגד ד' מילואים שיש לשם הוי"ה ברוך הוא ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן.

הא כיצד, שם הוי"ה במילוי י' כזה: יו"ד ה"י וי"ו ה"י בגימטריא ע"ב, שם הוי"ה במילוי י' וא' כזה: יו"ד ה"י וא"ו ה"י בגימטריא ס"ג, שם הוי"ה במילוי א' כזה: 

יו"ד ה"א וא"ו ה"א בגימטריא מ"ה, שם הוי"ה במילוי ה' כזה: יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה בגימטריא ב"ן, וביחד הם בגימטריא רל"ב שנים שהיו ישראל במצרים.

והוסיף ה"מגלה עמוקות" כי דבר זה רמז הקב"ה לאברהם בברית בין הבתרים כשהודיע לו על גלות מצרים, ונרמז בפסוק )בראשית טו-י(: "ויקח לו את 

כל אלה ויבתר אותם בתווך ויתן איש בתרו לקראת רעהו" – ב'תרו ל'קראת ר'עהו ראשי תיבות למפרע רל"ב. ומבאר שם עוד כי מטעם זה תיקנו לשתות 

ד' כוסות בליל פסח כנגד ד' מילואי השם, הכוס הראשון כנגד מילוי ב"ן, הכוס השני כנגד מילוי מ"ה, ולכן בכוס השני הבן שואל: "מה נשתנה", הכוס 

השלישי כנגד מילוי ס"ג, הכוס הרביעית כנגד מילוי ע"ב עכדה"ק.

מעתה יאירו עינינו להבין גדולים מעשי ה', שסיבב ברוב רחמיו שימתיקו ישראל בגלות מצרים כל ה' שמות אלקים, כי על ידי שהיו בקושי השעבוד 

פ"ו שנה המתיקו שם אחד של אלקים, ואמנם כדי שלא יצטרכו להשלים שם את שאר ד' השמות, סיבב הקב"ה שיהיו בגלות מצרים רל"ב שנה כנגד ד' 

מילואי השם הוי"ה ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן, ועל ידי ד' מילואי השם הוי"ה נמתקו ד' שמות אלקים. וזהו שאמר דוד המלך ע"ה: "כוס ישועות אשא", רמז על 

שתיית ד' כוסות בליל פסח, ומפרש הטעם, "ובשם ה' אקרא", כי נמתקו ד' שמות אלקים על ידי ד' מילואי השם הוי"ה ברוך הוא.

ד' שמתת אלקים נמתקת על ידי ד' מילתאי התי"ה


