
  לק"י

  

  פרשת שמות התשע"ה
 נאמר לא להם, לו נתחכמה הבה " שמות פרשת רבה איתא במדרש

 להיהם-לא ונתחכמו בואו ,אמר, חנינא ר"ב חמא' ר אמר .לו אלא
 לא .בשר כל את ובחרבו) סו ישעיה( כתיב כבר, בחרב נדונם .אלו של
 מבול מביא שאין הוא ברוך הקדוש נשבע שכך, במים אלא אותם נדון

 על עוד נח מי מעבור נשבעתי אשר) נד/ ישעיהו/ שם( מרשנא, לעולם
 על אבל ,מביא אינו לווכ העולם כל שעל ,יודעים אינם והם, הארץ
 .לתוכן ונופלים ,באים הם אבל ,מביא אינו ועליהם .מביא אחת אומה

) יח שמות, (יהיו שועלים מנת חרב ידי על יגירוהו) סג תהלים( שנאמר
 חייא מר רביא .נתבשלו בה שבשלו בקדרה', וגו זדו אשר בדבר כי
 בלעם, ויתרו, ואיוב, בלעם, עצה באותה היו שלשה סימון מר רביא

 וישבו בניו זכו שברח יתרו, ביסורין נידון ששתק איוב, נהרג שיעץ
  "...הגזית בלשכת

המדרש אומר שכאשר פרעה רוצה להשמיד את עם ישראל הוא מודע 
. וכי הבורא יתברך אשר משגיח לזה שיש עליהם שמירה מלמעלה

איך יוכל  ועציוו וילא ייתן לזה לקרות. ועל כן פונה הוא לחכמי ,ונמצא
ל להשמיד את עם ישראל והקב"ה להתחכם עם הקב"ה בצורה שיוכ

  לא יפגע בו.

  והנה כמה וכמה אתמהות יש כאן. 

האיך יעז לעשות כנגד רצון  על ידי ה', אם פרעה יודע שהעולם מושגח
  ?ה'

בזה שישאיר את עם ישראל  מה יצא לו במה שיעשה נגד רצון ה'
  ? תחתיו ויאבדם



ולמה לא להסכים עם מציאות ה'  האיך אפשר להתחכם כנגד ה'?
  בעולם ורצונו?

  

עניין ההתנגדות שיש לעובדי  ראה כייי ,ועוד תמיהות יש.. ובס"ד
עבודה זרה ואלו שאינם מוכנים לקבל את מציאות ה' בעולם נעוצה 

  בעולם.. שם ה'ביכולת הבחירה ש

 ,שהיו והוות ויהיו על מציאות ה' בעולם ההסתר והכיסוי ,רעהנה כל הו
  בחטא אדם הראשון. ץנעו

 בראשית פרשת רבהבמדרש  אמרו חז"להנה  ,בחטא אדם הראשוןו
 ואלו, שעות שש בשלותן המתינו שלא הן שלשה אליעזר רבי אמר"

 שש באו לא, ששוויתב ולא שנאמר אדם, וסיסרא, וישראל, אדם הן
 בשש כי העם וירא) לב שמות( שנאמר, וישראל בשלותו והוא שעות
דהיינו עיקר הגורם לו לחטא  "...משה בא ולא שעות שש באו כי, משה

ורגוע מתוך הכרה שמה  , וזה שלא היה שלוהיה חוסר הסבלנות שלו
כי אם היה  ...שעושה ה' לטובה וגם אם הוא אסר את העץ זה לטובה

וכן ישראל אם היו ממתין את השש שעות הנה היה יכול להגיע התיקון 
  ...זוכים וממתינים היה מגיע התיקון

הזמן אינו היכן שבהתחלת ההתחלות,  ,ויש לומר כי בשורש הדברים
, שם אין מציאות של טוב ורע.. ועם יצירת ההעלם והכיסוי על מוגדר

  כחלק ממצב העולם. ונכנס א הזמןרבנמציאות ה' בעולם 

אם לא עכשיו  ,אחרת .עשייה כי צריך לעשות ועם הזמן מגיע אתו
והמתח  .גם מתח וחשש מן העתיד עם הזמן, אימתי... אלא שבא אתו

חוסר סובלנות הו .חוסר סובלנותמביאם אתם  ,והחשש מן העתיד
מביאה גורמת ופזיזות  זיזות.ים פמביאמן העתיד  והחששמתח הו

  ., ספקות בטוב של מי שברא את העולםהעתידית הכוונה ספקות בטוב
  .הרעונכנס החושך ובא  ,בעתיד בבורא בתוך הספקות בטוב



בחטא אדם הראשון הרע והחושך נאחזו ונתפסו בספקות שהיה והנה 
 ,עמו הקוראשר ואם היה חי בשלווה עם העתיד ועם  לו מן העתיד...

בגמ'  . כמובאגם זו שבנחום אי ,הנה לא יאונה לצדיק אוון... ומצינו זו
 אמר ליה סלקא דהוה דכל רגיל הוה זו גם איש נחום'. "קט דף סנהדרין

נחום איש גם זו היה רגיל לומר שכל מה שקורה אתו גם . לטובה זו גם
 מאן בהדי: אמרי לקיסר דורון לשדורי] ישראל[ בעו חד יומאזו לטובה 

יום אחד רצו .הוא בנסים דמלומד, זו גם איש נחום בהדי נשדר? נשדר
לשלוח עם ישראל מתנה לקיסר רומי אמרו את מי נשלח? והחליטו 

 דיורא לההוא מטא כי הוא מלומד בניסים.לשלוח את נחום איש גם זו ש
 מובילנא קא: להו אמר? בהדך איכא מאי: ליה אמרי למיבת בעא

כשהגיע לדירה/פונדק רצה לישון שם אמרו בעלי  .לקיסר כרגא
 שרינהו, בליליא קמו הפונדק מה יש לך, אמר מתנה/אוצר לקיסר

 להתם מטא כי. עפרא ומלנהו, גביה דהוה כל ושקלו, לסיפטיה
בלילה קמו רוקנו את הזהב שיש בתיבה ומילאוה עפר  .עפרא אישתכח

 אחוכי: אמר כשהגיע לשם והגיש את המתנה לקיסר מצאו שזה עפר
אמר . לטובה זו גם: אמר. למקטליה אפקוהו! יהודאי בי מחייכי קא

הקיסר צחוק צוחקים עלי היהודים!!! הוציאו את נחום להריגה, אמר 
: להו אמר, מינייהו כחד להו ואידמי, אליהו אתא..גם זו לטובה נחום.

 הוו עפרא שדי דהוה, הוא אבינו דאברהם מעפרא עפרא האי דילמא
בא אליהו הנביא ונדמה  הכי ואשכחו בדוק, גירי הוו גילי, חרבי

לרומאים כרומאי, אמר להם, אולי עפר זה מעפרו של אברהם אבינו 
 דלא מחוזא הוה. שהוא מיוחד שאם זורקים אותו הופך להיות כלי נשק

היה  וכבשוה – עליה עפרא מההוא שדו, למיכבשיה ליה יכלי קא הוו
 לבי עיילוהו. מחוז שלא יכלו לכבשו זרקו מעפר זה וכבשו את המחוז

העלו את נחום  דהבא לסיפטא מלייה. לך דניחא שקול: אמרי, גנזא
ה..מילא איש גם זו לבית האצר של המלך אמרו לו קח משם מה שתרצ

 לבי אמטית מאי: דיורי הנך ליה אמרו אתא הדר כי. את התיבה זהב
, אינהו שקלי. להתם אמטאי - מהכא דשקלי מאי: להו אמר? מלכא
כשחזר הגיע לדירה ההיא ראו אותו  דיורי להנך קטלינהו. להתם אמטו



עם הזהב אמרו לו מה הבאת לקסר סיפר להם, לקחו גם הם מהעפר 
  ."הביאו לקיסר וכשראו שזה עפר רגיל הרגו את בעלי הפונדק

ידה זו מאד מאד... כי כשבא לקיים מצווה, אל אלא שיש ליזהר במ
יעשה בהשלמה מה שיהיה יהיה... וו והכל לטובה... ...יאמר יש זמן

וימהר  .כאילו הכל תלוי בו ,. אלא יזדרז כפלייםאת המצווה תובאטיו
לעשות זאת בדוחק ובמהירות.. ומצינו שבזה עצמו נחום איש גם זו 

 על עליו אמרו"'. כא דף תעניתכמו שהגמ' ב ,קיבל על עצמו את הדין
 משתי קיטע, ידיו משתי גדם, עיניו משתי סומא שהיה זו גם איש נחום

 מונחין מטתו ורגלי רעוע בבית מוטל והיה, שחין מלא גופו וכל, רגליו
 מטתו היתה[ אחת פעם. נמלים עליו יעלו שלא כדי מים של בספלין
 את לפנות כך ואחר ,מטתו לפנות תלמידיו בקשו]. רעוע בבית מונחת
. מטתי את פנו כך ואחר ,הכלים את פנו, בניי: להם אמר. הכלים

 הכלים את פינו. נופל הבית אין - בבית שאני זמן שכל לכם שמובטח
 מאחר וכי! רבי: תלמידיו לו אמרו. הבית ונפל, מטתו את פנו כך ואחר

 אני, בניי: להם אמר -? כך לך (קרה)עלתה למה, אתה גמור שצדיק
 עמי והיה, חמי לבית בדרך מהלך הייתי אחת שפעם. לעצמי גרמתי

 מיני של ואחד משתה של ואחד מאכל של אחד, חמורים שלשה משוי
 אמרתי -. פרנסני רבי: לי ואמר, בדרך לי ועמד אחד עני בא. מגדים

 עד החמור מן לפרוק הספקתי לא. החמור מן שאפרוק עד המתן: לו
 על חסו שלא עיני: ואמרתי, פניו על ונפלתי הלכתי. נשמתו שיצתה

 על חסו שלא רגלי, יתגדמו - ידיך על חסו שלא ידיי, יסומו - עיניך
 מלא יהא גופי כל: שאמרתי עד דעתי נתקררה ולא. יתקטעו - רגליך
 לא אם לי אוי: להם אמר -! בכך שראינוך לנו אוי: לו אמרו. שחין

מציאות " והוא כי מידתו שהייתה לחיות בהשלמה עם ה.בכך ראיתוני
אסור היה לה להיות במעשה המצוות. כי  ,והקורה וההבנה שזה לטובה

להים -אשר ברא אומקרא מפורש הוא  .במצוות צריך לעשות
  . לעשות.

דהיינו,  .תמיד צריכה להיות ההשלמה ,באמונתנו בבורא ,ועל כל פנים
תפללים לבורא וכאשר אנו מ .השלים עם רצון הבורא באשר הואל



כי  ,ובידיעה .הנה אנחנו בהשלמה עם אשר יהיה ,למלאות שאלותינו
 .להיות זהו הטוב וכך צריך ,שתינוקגם אם לא יתמלאו שאלותינו וב

 בבאכדאמרינן ב .נו מצטערים על התפילות ומעשים הטוביםואין א
 עובדי שאומות וחסד צדקה כל - חטאת לאומים וחסד': "י דף בתרא

 כמו, בו להתגדל אלא עושין שאינם, להן הוא חטא עושין כוכבים
 מלכא לחיי ומצליין שמיא לאלהה ניחוחין מהקרבין להוון די: שנאמר

מקריבים קרבנות  נאמר על עבדי נבוכדנצאר שהם(תרגום,  .ובנוהי
 צדקה לאו הכי ודעביד )תפללים שיחיה המלך ובניומלהי השמים ו-לא

והלוא : והתניא )ומי שעושה כך לא צדקה גמורה היא?(? היא גמורה
 שאזכה ובשביל, בני שיחיו בשביל לצדקה זה סלע האומרלמדנו 
ראינו שמי שמתפלל בשהיל מטרה (! גמור צדיק זה הרי - הבא לעולם

כי  ,לא קושיא זאת: קשיא לא )מסויימת נחשב לו למעשה צדקה גמור
 וכאן בישראל כאן"ופירש רש"י  ."..כוכבים בעובד כאן, בישראל כאן

 אינו יחיה לא בין יחיה בין לשמים דעתן ישראל - כוכבים בעובד
 ואם כן ל מנתע אלא נותן אינו ם"עכו אבל הדין מדת אחר מהרהר

ואם מבין  ,בתוך המעשה לטוב שהעיקר הוא הכוונה ."מתחרט לאו
הוא הרי ביטל  /בקשתושהעיקר הוא הטוב, הצדקה הנתינה...ולא רצונו

  צמי מפני רצון ה'...רצונו הע

 ,לבין עובדי עבודה זרה. כי עובדי עבודה זרה ,בין עובדי ה'וזהו ההבדל 
קבל תפילתם תת ואם לא ,הרי הם מקריבם קרבנות לעבודה זרה

 ִיְרַעב ִכי ְוָהָיה"  .עםשהם בועטים במשפי אומר הנביא ישעיה ובקשתם,
ף ל ְוִהְתַקּצַ ַמְלּכוֹ  ְוִקּלֵ  ,בד ה'מה שאין כן עו ".ְלָמְעָלה ּוָפָנה ּוֵבאלָֹהיו ּבְ

  יודע ה' מהו.  ,אשר יודע כי גם אם לא התמלאה בקשתו, הנה הטוב

ורצונו הוא לשעבד  פרעה אינו משלים אך ורק עם רצונו בלבד. ,ועל כן
צונותיו ומאוויו. כדרך כל לר ,יםיימאת המלאכים וכל הכוחות השמ

  .עובדי עבודה זרה

ודבר זה אשר  .אשר הם ממשיכים את התגלות ה' בעולם ,מהיש אוו
. כי העם כי רוצה הוא אותם תחתיו וכפופים לו ,חורה מאד לפרעה

ועל כן  , ועבד למאוויו.צריך להיות תחתיו ,המסמל את הקשר לה'



 ,כי הוא יושב בין הלב למוח .רף)ו(העבהיפוך אותיות  פרעה נקרא
מן המוח המתבונן בגדולת ה' ומוריד  .ומונע מעבר מן העליון לתחתון

ילות ומונע מן התפ ללב. מחשבות שמולידות רגש יראה ואהבה לה'
 הבוקעות מן הלב לעלות ולשנות את השכל שיהיה ישר בעבודת ה'.

ה סיקומו כנגד התפי ,ם לעבוד את ה'ויהיו חפשי ,ואם יצאו מתחת ידו
  . לרצונות הארציים ,שלו של לשעבד את מלאכת השמים

לשעבד את רצון ה' ולהכריח אותו לרצונו. אלא שיודע  בא ,ומתוך זה
ויודע את אשר  .כנוגע בבבת עינו ,כי הנוגע בעם ישראל ,אותו רשע

ָרֵאל קֶֹדשׁ ירמיה הנביא "אמר  ית ה'.לַ  ִיׂשְ בּוָאֹתה ֵראׁשִ ל ,ּתְ  ֹאְכָליו ּכָ
מוּ  ֹבא ָרָעה ֶיְאׁשָ י" זכריהעליהם ואת אשר התנבא . ה' ְנֻאם ֲאֵליֶהם ּתָ  ּכִ

בֹוד ַאַחר אֹות-ְצבָ  ה' ָאַמר כֹה ָלַחִני ּכָ ְֹלִלים ַהּגֹוִים ֶאל ׁשְ י ,ֶאְתֶכם ַהׁשּ  ּכִ
ֶכם ַהּנֵֹגעַ  ָבַבת ֹנֵגעַ  ּבָ  א זה אשר יכניס ידו אל תוך עינו?וומי ה :"ֵעינוֹ  ּבְ

  פונה הוא בעצה האיך יוכל לעשות דבר זה ולא להיפגע... ,ועל כן

שיראו לו את  .סגירה וסתימהומבקש הוא עצה... ועצה היא מלשון 
כמו  , ללא אפשרות אחרת,הדרך בה העניינים יהיו סגורים וחתומים

כֹות ַלְחׁשֹב ֵעיָניו עֶֹצה" משלישומר שלמה המלך ב ְהּפֻ ָפָתיו ֹקֵרץ ּתַ  ׂשְ
ה ּלָ   כי הוא סוגר עיניו בעצה זו שתוביל אותו אל מטרתו ורצונו. :"ָרָעה ּכִ

א לעולם, הרי ל הוא אמת ולא משקרקב"ה יות והשה ,והעצה הייתה
 .שהקב"ה מודד מידה כנגד מידה ,הנה ידוע .יביא יותר מבול לעולם

הקב"ה מענישו. אומר הוא כי מידה אותה ב ,הדם חוטא באה שידובמ
 ,שהוא קשור בשבועות שלו ,הקב"ה מלך אסור (קשור) ברהטים. דהיינו

אם פרעה יאבדם במים, הקב"ה  ,שנשבע שלא יביא מבול עוד. ואם כן
  ם במים, כי אינו מעניש עוד במים... כביכול לא יוכל להעניש

אבל אך ורק עצת  ,כי רבות מחשבות בלב איש ,אומר המדרשאלא 
שהם באו אליהם. וגם שבועתו  ,שסופו שהענישם במים .ה' היא תקום

ואילו אומה אחת  במים, לא לאבד את כל העולם ,של ה' הייתה
  לא נשבע.לאבדה במים 



שרצה לבלוע עם ישראל יעץ. ולפיכך נהרג, כי אם היה יועץ  ,ובלעם
  , לא היה מעלה זאת.נכון ויודע שאין עצה ותבונה נגד ה'

ונידון בייסורים. כי הייסורים ואיוב ששתק, הרי קיבל מידה כנגד מידה 
עניינם להחליש את האדם ולדכא רצונותיו. והוא ששתק, שהיה צריך 
לעשות מעשה ולברוח, או אפילו לא להסכים הנה שתיקה כהודאה, 

סורים שמשתקין את יאלא שלא עשה מעשה לפיכך גם הוא קיבל י
  האדם אבל לא נעשה בו מעשה כבלעם שסופו שחי ולא נהרג.

ול לעשות כלום כנגד פרעה, ויתרו שעשה מעשה וברח, כי לא היה יכ
. קיבל מידה כנגד מידה ובניו ישבו בלשכת ל היה להניא אותוולא יכו

  הגזית שבה דייני ישראל נמצאים

נו ויציאנו ייתן לנו ה' ברכה והצלחה בכל מעשה ידנו וישלח לנו גואל
  מאפילה לאורה אכי"ר

  שבת שלום 

  יוסף בן דוד

  

 


