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  פרשת שמות התשע"ד

  

הפרשה הינה תחילתו של ספר שמות, בהמשך לספר הקודם ספר 
והתפלגות העמים ותחילת התהוותו  ,בו עניין בריאת העולםש ,בראשית

 ,הוא עוסק בייחודיות של עם ישראלכי ספר זה  שונה בזה .של עם ישראל
 .נתינת התורה ובניית המשכןב ,במנהיג ובנביא שלא קם כמותו בישראל

ובייחוד בפרשה  ,הינו רק ההתחלה של עם ישראל ,על כל גדלו ,ספר זה
עם ישראל יצירתו נעשתה דווקא מתוך כור הברזל  ,והנה .הראשונה

שמה הותך ונוצר בתוך הקשיים העצומים של  ,מצרים. בכור הברזל הזה
ולו  ,גדל המנהיג שהשפיע על כל העולם ,שעבוד מצרים, וביחד אתו

השפיעה אשר היא זו  ,זאת התורהו .נתנה התורה לירושה לעם ישראל
ממעטת לספר עד כמה  ,התורה .ושנתה את כל העולם מקצה ועד קצה

צריך  ,צה לדעת מה היה בתוך קשי השעבודווהר .קשי השעבוד היה נורא
וישימו עליו שרי מסים " ,אחד מקשיי השעבוד הוא .לפנות למדרשי חז"ל

 '.יא דף טהבסו" והגמ' למען ענותו בסבלותם ויבן ערי מסכנות לפרעה
 את שמסכנות: אמר חד, ושמואל רב  לפרעה מסכנות ערי ויבן" אומרת
 בבנין העוסק כל: מר דאמר, בעליהן את שממסכנות: ד אמרוח, בעליהן

, שמה פיתום: אמר חד, ושמואל רב - רעמסס ואת פיתום את. מתמסכן
 רעמסס: אמר וחד; מתרוסס ראשון שראשון? רעמסס שמה נקרא ולמה
   .בולעו תהום פי ראשון שראשון? פיתום שמה נקרא ולמה, שמה

כי כל מה שמניע אנשים ליצור  ,יש לומר קודם ,באר מאמר זהוכדי ל
כשאדם עושה ובונה  ,כי .הוא ראיית התכלית והסוף ,ולעשות ולבנות

ואין הוא רואה את התכלית והסוף, הרי  ...לבנה ועוד לבנה מניחכ ,ויוצר
 ,וכאשר מבחין בהתקדמות .עבודתו היא בלא חשק ובלא שמחה

 ,בד הוא בשמחה ובחשקעו ,וכאשר מגיע לקראת הסוף .מתעודד מעט
היא היא הנותנת  ,כיוון שרואה מה יצר ומה עשה. כי התכלית של היצירה

קשי השעבוד היה בעניין כזה של עבודת  ,והנה .את הכוח ליצור ולעשות
וגם אם  .שבה בדרך כלל לא רואים את התכלית והסוף ,העבודה .הבניין



כי מרגיש  .אז בדרך כלל לא הפועל הוא השמח ,כשמגיעים לסוף ,רואים
וכשעושים שמחה  .כלום ואין ?ומה היא יצירתו .קטן ולא בעל חשיבות

הוא זה  ,ובעצם .אפילו לא מזכירים עבודתו ומאמציו ,של הבניין סיומול
בפיגום  ,והוא זה שעלה ונסתכן לא פעם ,שנתן את כל הכוחות והמאמץ

גבוה ובעמידה בקור ובכל מרעין בישין שישנם בעבודת הבנין. ובכל 
 ,ואולי כשעובר לידו ,כאשר רואה בנין שסיים ,ה פורתא יש לונחמ ,זאת

 ?אתה רואה בניין פלוני ,ואף יספר לבנו .זה עשיתי ,ראה !!מרגיש שמחה
להיו ומשפחתו -ותהי לו לזיכרון משמח בינו ובין א .במו ידי בניתיו

כשמסיים עבודתו  ,שכל מה שעבד ויצר ,אך כאשר קורה מצב .הקרובה
לא הרוס על  .ים לו כל מה שבנית הרוסואומר ,נותנים לו מכוש ופטיש

גם הנחמה הקטנה שהייתה  ,הרי .אלא הרוס על מנת להרוס ,מנת לבנות
אחד לרוצץ  ,ויש לך שני דרכים בהריסה .ואין לך צער גדול מזה .אינה ,לו

  ואחד למחוק ולהעלים ואלו הן השמות פי תהום ורע מסס. .ולנפץ

ובכל אות ואת  ,ם היאשהלוא התורה שלנו תורת חיי ,והנלמד לענייננו
 ,מכאן רכשיש מוסר ודרך והנהגה לחיים שלנו עלי ארץ. והמוסר הנ

של  ,שהוא היצר הרע, לתת לאדם את ההרגשה ,שדרכו של פרעה
ומה שעושה הוא זוטר  .שאין עבודתו מאומה בעולם הזה ,העובד הזוטר

שדורשים ומספרים  ,לפעמים מתלבש בתוך דרשנים ,יצר רע זהו .וזניח
 ,כמה קדושה הייתה בהם ,מעשי הנפטרים ודורות קודמים כמה גדולים

וגם הלמוד  .וכל מעשנו תוהו והבל ,והיום מה שנעשה אין בו תועלת ועניין
ואין  !!!לפיכך חייבים אנו .ומעשי הצדקה אין בו ממש כי הכל הבל ,תורה

, ואוי לנו מיום הדין ועוד ועוד, ולא יעזור לנו נו ממשעבודתנו זכויות ובב
...ועוד ועוד הלוא מה חיינו מה צדקותינו משהו טוב, ם נעשהגם א ,כלום

בלהרוס את  ,אין לך מומחים מהם ,נוולצער דברי בלע אוון ואשמה...
על מנת להוציא את האדם  ,וזהו עבודת הבניין שמסכנת .התקווה

  והיא גם ממסכנת גורמת לו להרגיש מסכן ועלוב.  .מהעולם הזה ומהבא

 .ולבסוף להרוס ,הוא לתת לאדם לבנות וליצור ,וכן דרכו של יצר הרע
 נתןאומר ר' יווכך  .שמדת הכעס מידה קשה עד למאוד היא שידוע ,והוא

 כעס והסר: שנאמר, בו שולטין גיהנם מיני כל הכועס כל. 'כב דף נדריםב
' ה פעל כל: שנאמר, גיהנם אלא רעה ואין, מבשרך רעה והעבר מלבך



 הכועס כל: הונא רב בר רבה אמר ובעמוד ב.  רעה ליום רשע וגם למענהו
 ידרוש בל אפו כגובה רשע: שנאמר, כנגדו חשובה אינה שכינה' אפי -

 ומוסיף תלמודו משכח: אמר מדיפתי ירמיה' ר. מזמותיו כל אלהים אין
. אולת יפרוש וכסיל: וכתיב, ינוח כסילים בחיק כעס כי: שנאמר, טיפשות

 ובעל: שנאמר, מזכיותיו מרובין שעונותיו בידוע: אמר יצחק בר נחמן רב
שנותן לאדם להתאונן ולכעוס  ,וזהו דרכו של יצר הרע. פשע רב חימה

ומתוך זה בא לידי כעס על אשתו וילדיו  ,ועד כמה הוא גרוע ,על מר חייו
כי מה  ,כי אין תקוה ,ובראותו .על הקב"הגם וכן גם לפעמים  ,וסביבתו

וזהו פי תהום דהיינו  ,יכול להגיע למחשבות הלא נכונות .הוא ומה חייו
שהוא  .שהוא הפה של התוהו ,כועס ששולט על האדם שהוא ,הגיהנם

פרדות יוכן גורם לאדם לה .לכעסים ,חוסר הסדר המביא את האדם
בחינת רע מסס כשהוא אומר כמה  .להיו-החברה שלו וא , ילדיו,מביתו

ומנפץ והורס את  ,להיו-רע ולא טוב אזי גם כועס והתקצף במלכו וא
  הכל.

וטוב בעיני וראוי אני  ,ומעשי טובים הם !!!גבור אני ,החלש יאמר ,על כן
ובורא עולם משקיף  .שבטוב העולם נדון ,אלא ...וכמובן יש מה לתקן ,ה'

, סורין אלו בונים הםיוי .ומביט ורואה כי יש לי תקווה .ן טובהבעי
 ,ואשרי שזכיתי לחיות בדור זכאי זה .הם לטובתי ,והקשייםומעצבים. 

 ,ויזכנו ה' .ולא מוותר על יהדותו ותורתו ,סיונות הקשיםישעומד בכל הנ
  את כל מעשינו לטובה לעבודתו יתברך.לתקן 

  

  שבת שלום 

           יוסף בן דוד 

  

  


