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  ראדזין יוצא לאור על ידי מרכז מוסדות חסידי

  בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

  תשע"ח פרשת ואראגיליון   ב"ה

  

  דברי תורה מאת כ"ק אדמו"ר שליט"א

  "וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני ה' "

  לכאורה יש להבין:

"לשון קשה" כידוע, ובשם הכינוי " שהינו וידברשהכתוב פותח בלשון " מהו 

 "ויאמרעובר הוא ללשון " ותיכף לאחר מכן  - " מידת הדין" שהוא שם של "אלוקים"

  ?"שם של רחמיםשהוא " ),'הוי"ה'(=  אני ה'שם הכינוי ""לשון רכה", ול אשהו -

  :בהקדם לשון רש"י ז"לאפשר לבאר הדבר, 

דבר אתו משפט, על שהקשה לדבר  - " "וידבר אלוקים אל משה

  ולומר "למה הרעותה לעם הזה".

פרשה הקודמת "שמות" מבואר בתורה שמשה רבנו, בראותו את , כי בסוף היינו

ומיצר קשה היה מההרעה הפתאומית שחלה במצבם של ישראל בגלות מצרים, 

ותו של מקום לא זו בטענה, שמצב הגלות מאז בואו בשליחכביכול כלפי הקב"ה 

'טענה' זו  וירד פלאים. בשל אף הידרדר לכאורהש, אלא לבד שלא חל בו שיפורב

  , ננזף משה מאת השם יתברך, אשר 'דיבר אתו משפט'.כביכול יתברך כלפי הבורא

, בנוגע למשך זמנה של גלות מצרים: היטב קושיית המפרשים ז"להיא והנה ידועה 

ו מאת השם יתברך , נאמר לאברהם אבינ"ברית בין הבתרים" הלוא במהלך

 אותם "ארבע מאות שנה". הכיצד אפוא בפועל, השתעבדו"ועבדום ועינו  במפורש

  ואז נגאלו?? ,מאתיים ועשר שניםכמחצית מזמן זה, בני ישראל בארץ מצרים "רק" 
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  על קושיא זו נאמרו תירוצים שונים. 

שמשך הגלות במתכונתה המקורית,  - הינו על כך אחד התירוצים היותר ידועים

כפי שנאמר לאברהם אבינו. אלא ארבע מאות שנה, אכן הייתה אמורה להימשך 

והורעו תנאי השעבוד עד מאד ונוספו  של הגלות הוחמרו שהיות ובתקופה האחרונה

היה "קושי השעבוד  אי לכך - מדרשי חז"ל) גזירות שונות ומשונות (כמבואר בכנגדם 

סבלו במצרים  נחשב להם לישראל כאלו של קושי זה ובעטיו שלים את הזמן",מ

מן זשנה', למרות שבפועל ממש השתעבדו במצרים כמחצית מארבע מאות ' במשך

  זה בלבד.

כי טומאת  -  ספרי המקובלים ז"לומ" הזוהר הקדוש" תוך דברימעוד זאת ידוע 

ה שקעו לנשמתם של ישראל, עד כי בעטי הזיקה כל כך תקיפה הייתה וכה מצרים

בני ישראל  נשארים היו 'מ"ט שערי טומאה', רחמנא לצלן. ואלו בעומק ישראל

שלאחריו  ,תוך 'שער הנו"ן'י היו הם משתקעים חלילה לאז -למשך זמן נוסף  במצרים

חסד כפול ומכופל  . אי לכך,, הס מלהזכיראפשרות תקומהלישראל  כבר לא הייתה

עצום, שכן אך 'כחוט  פזון"י"בח שהוציאם ממצרים בכך ישראלהקב"ה עם  עשה

 תם הנצחיתבדיל בין גאולתם של ישראל, לבין השתקעויה מה השערה' בלבד

  שערי טומאתה של מצרים.ב

אשר הועמס עליהם לבסוף,  קושי השעבוד"כי אלמלא " לאור כל זאת ברור,

בגלות מרה זו למשך שנים רבות נוספות, בכדי להשלים  נדרשים היו ישראל לעשות

לצאת מעבדות מצרים,  ואז כאמור לא היו יכולים לעולם –ון ארבע מאות שנה לחשב

מרוב שקיעתם בשערי הטומאה, רחמנא לצלן. חסד גדול אפוא עשה עמהם השי"ת, 

שהכביד את שעבוד מצרים בשלביו האחרונים, וכך יכלו בני ישראל לצאת ממצרים 

  מוקדם יותר, ובזאת ממילא הייתה להם נפשם לשלל. 

*  

  ו ועד סופו. שכן כך אומרת לנו התורה:יתמראש מעתה, יפה מתפרש הפסוק

מידת אומר למשה רבנו: " היה כך ,ריבונו של עולם –" וידבר 'אלוקים' אל משה"

  - " למה הרעותה לעם הזה'מתרעם' באמירתך " הנך זו, אשר כלפיה "הדין

'שלא  ך, הינהועיקר, ותרעומת של לאינה "מידת הדין" כל ריםדבה לאמיתתם של 

  במקומה'.
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לא  :לאמור, שהינו שם של רחמים - ""אני ה' -בלשון רכה  - "ויאמר אליושכן "

 כי אם -עיני בשר ודם  במרירות זו של הגלות, כראות עיניך"מידת הדין" יש פה 

אל, על מנת שיוכלו לבסוף בני ישר גמורים כלפי רחמים" יש כאן: מידת הרחמים"

 י"ל"מעמד הר סינ י כןאחר ויזכו ,מעבדות מצרים לחרות עולם להיגאל ולצאת

בתור "זרז"  משמשים אפוא, השעבוד וקשייו קבלת התורה הקדושה. 'מרירות'ול

כדי שישראל יוכלו לצאת טרם זמנם, ולא ישקעו כליל  – יציאת מצריםעניין ל

  במצולות הגלות.

כנגד "מידת הדין" כפי  אל לך להתרעם - מורה השי"ת למשה רבנו  –"אי לכך 

  "!רחמים וחסדים גמוריםמידת ה כולה הינה שבאמת, שהיא נתפסת בעיניך

*********************  

ליקוטי תורה מספרי רבותינו הקדושים זי"ע 

  מאיזביצא ראדזין

  וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני ה'

שהקשה אתו משפט, על דבר 

 "למה הרעותה לדבר ולומר

  לעם הזה". 

  (רש"י)  

  ? " אמירה זו "אני ה'מהו מובנה של 

: "סיפא, מה פשר השינויים שבין לשון "רישא" של הפסוק, ללשון "כמו כן

 השם ובכינוי ,)לשון קשה=בתחילה משתמש הכתוב בפועל "וידבר" (שכן 

 ,)(=לשון רכהמופיע הפועל "ויאמר"  בסיוםואלו  -) מידת הדין(= "אלוקים"

  )?שהוא שם של רחמים(=  "הוי"ה": בתואר וכינוי שמו יתברך

  מסביר רבנו הקדוש בעל "מי השלוח":

 בתחילה, לאחר שמשה רבנו השמיע דברי תרעומת כביכול כלפי הקב"ה

 רבנו הפנה השם יתברך דברים קשים כלפי משה -" הרעותה למה" באמרו

דבר אתו משפט, על שהקשה לדבר ולומר : "רש"יכדברי ובנימה של גערה, 
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 ", שהינווידברמגמה זו: " ואכן, לשון הפסוק בתחילתו, משקף "למה הרעות".

  ".מידת הדין" ", המבטא כאמוראלוקיםלשון קשה, והכינוי "

פיו של הקב"ה: אולם תיכף לאחר מכן, השתנתה כביכול נימת הדברים ב

בשם הכינוי    -"  אני ה'" המשמשת כלשון רכה, "אמירה"ב ",ויאמר אליו"

   .'רחמיםשם של 'הינו ש ),הוי"ה(=שם  "'ה"

לאדם הרוגז על רעהו אוהבו, ומטיח בו דברים.  למה הדבר דומה?הא 

אזי הינו שולח אליו  - וכשמבחין בפני חברו, ורואהו עומד נדהם ומפוחד כולו 

צם האהבה "מסר ארגעה", ומרמז לו כי כל כעסו כלפיו אינו אלא לפנים, וכי ע

  בעינה עומדת.

  היה אף כאן, בעניינו של משה רבנו אצל הקב"ה:  – מסביר "מי השלוח" –כך 

דברי " שהם וידבר אלוקיםשכן לאחר גערת הקב"ה במשה רבנו, שהתבטא ב"

משפט הקשים כגידים, היה משה רבנו שרוי ביראה ובפחד גדול. ואז היה 

בלשון רכה, כלוחש באוזניו כביכול  אליו" ויאמרהשי"ת מסביר פנים למשה "

בלבד היו, ואלו  כלפי חוץ", לאמור: "פנים" של כעס שהראיתי לך, אני ה'" -

 רחמים, שהינו שם של הוי"ה', בבחינת שם רחמים" הכול באמת מלא 'בפנים"

  ואל לך משה לירא בדבר זה. -

  מי השלוח)(                                                                                                  

*  

לכן אמור לבני ישראל אני ה', והוצאתי אתכם מתחת סבלות 

  והבאתי..מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם.. וגאלתי.. ולקחתי.. 

, מקוצר רוח וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה

  ומעבודה קשה

 ישראל לא ישמעו אל דבר ה' שבפי משהבר כך, שבני נסתובב הד ה טעםמ

  היה דעובוודאי י ריבון העולמיםש כן, היות וכמ"מקוצר רוח ומעבודה קשה"? 

  אל בני ישראל? למשה לדבר עתה שלחואפוא  שכך יהיה, מדועמלכתחילה 
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  אומר רבנו הקדוש "מי השלוח":

 ,בעני עמו ישראל והיה מחשב בנפשו היה אהומשה רבנו, רבן של ישראל, ר

ישראל, לבטח כבר נזדכך  על ראשם של לאחר כל כך הרבה צרות שעברו כי

הזמן והוכשרה העת לגאולתם. אי לכך,  כבר נכון ואי לכך לבם די הצורך,

מאד כלפי משה באה, התמרמר  עדיין ואינה מתעכבת כאשר ראה שהגאולה 

  לעם הזה, ולמה שלחתני"?  למה הרעותהבאמרו " על כך, תהשי"

וא, אולם לב היא ובההיה משיב לו השם יתברך למשה, כי הגאולה אכן קר

כל  בנפשם מזוככים אל טרם, היות שבני ישרהגיע זמנה בפועל עדיין לא

, האדם יראה לעינייםלמרות שלעיני משה נראה אחרת שכן ", צורכם

 מכות"הלפניהם סדרה של "עשר נכונה עוד  לפיכךו". והאלוקים יראה ללבב

 ולחוות את המוראות ישראל צריכים להיות עדים להןבני מצרים ששל 

כמאמר  מנת לזכך את לבם כראוי ביראת השםהכרוכים בהן, על  והפחדים

  לא נבראו רעמים אלא כדי לפשוט עקמימות שבלב"!"(ברכות נט.) הגמרא 

"או הניסה  לישראל ועל זה הדרך היה משה רבנו קודם הסתלקותו מוכיח

ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמלחמה ו לוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי...א

 !ככל אשר עשה לכם ה' אלוקיכם במצרים לעיניך" -' ובמוראים גדולים'

  .(דברים ד, לד)

כי טרם נחה דעתו של משה רבנו בכך, וכי  אלא שריבונו של עולם היה רואה

ו, כי בני ישראל ראויים בלב מחשב עדייןישראל שהיה רואה אך טוב במשה 

כי יבשר להם  ת את משהכבר עתה ממש לגאולה. אי לכך, שולח היה השי"

בארבע לשונות של גאולה  ראל את בשורת הגאולה באופן מפורטליש

  והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי"."

בר "וידהגאולה  לך בשליחותו של מקום לבשר להם עלוואכן משה רבנו ה

 ,אלא שדא עקא, בני ישראל אינם פנויים בנפשם משה כן אל בני ישראל".

"ולא ובשורת הגאולה שבפי משה אינה נכנסת לאוזניהם כלל כעדות הכתוב 

  שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה"!

 אכן טרם הגיע הזמן לגאולה השלימה:כאן היה מוכיח השי"ת למשה, כי 

היו בני  ראוייםשכן אלו כבר נזדכך לבם של ישראל כהלכה, בוודאי כבר 

היו נכנסים  האלוקיים ריםובישבפי משה, והד "דבר השם" לשמוע ישראל
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משה, כי טרם  דבר לפניומשלא כך, אות יש ב! וחודרים ללבם לאוזניהם

  שעה. אותה מהלכים בלבם יםמוצאהדברים לכך לא היו הוכשרה השעה, ה

  השלוח)(מי 

*  

  בני ראובן... ובני שמעון... ובני לוי... - אלה ראשי בית אבותם 

שעה שהכתוב עוסק בשליחותו  -לכאורה מה עניינם של 'ייחוסים' הללו לכאן 

  של משה רבנו לבשר על הגאולה?

  : זי"ע רבנו ה"בית יעקב" מאיר לנו

כתשובה  - ייחוסים הללו של בני ישראל "למעלה בקודש" מפורטים כאן 

הולמת למידת האדישות אותה גילו בני ישראל כלפי בשורת הגאולה בפיו 

ולא שמעו אל משה, מקוצר רוח ומעבודה של משה רבנו, וכעדות הכתוב "

  ".קשה

שכן גלוי וידוע לפני יודע תעלומות, כי ביסודו של "אי שמיעה" זו ומאחורי 

הגאולה, טמונה חומת האדישות שהקיפה את בני ישראל בעת שמיעת בשורת 

'התנוונות רגשית' ו'אובדן חושים' מצד בני ישראל מכוח מציאותו של 

מציאות שלתוכה הם נולדו ובקרבה גדלו הם וצאצאיהם  -השעבוד הקשה 

במשך כל ימיהם, עד שכבר חדלו מלחשוב ולבקש דבר אלא חיו את חיי היום 

מסוגלים אז בני  יום בלבד, חיי גלות ועבדות מחוסרי תוחלת. אי לכך, לא היו

ישראל לחשוב בצורה רחבה ומסודרת, אודות תכליתם בתבל ועל ייעודם 

הנשגב כביכול. זהו אשר הביא לכך, כי דבריו של משה רבנו לא נכנסו כלל 

  באוזניהם של בני ישראל.

למעלה בקודש  את בני ישראל "לייחס" כתשובה לכל זאת, מצווה הקב"ה

כי במהותם אין  -ר להם בני ישראל זכילה לדורות אבותיהם. זאת על מנת

 ה כפי שדומה, וכי מציאות העבדות הנוכחית"עם עבדים" מבטן ומליד הם

ביום מן  להתבטלכפויה וזמנית, האמורה מציאות הינה ה טבעית, אלא נאינ

ני אברהם ב ני ישראל הינם מזרע האבות,. שכן בהימים ולעבור מן העולם

עם 'הם, בתור ילאממתין וייעוד נשגב ומרומם עומד ולבטח  - יצחק ויעקב 

   ' וגוי קדוש.סגולה
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כך, אכן ניצת בלבם זיק של תקווה וציפייה, והחלו -כיוון ששמעו ישראל כל

ולייחל בלבם לישועה קרובה. אמונה ותקווה חדשה זו, היא  ולהתפלל להאמין

 דרך לגאולת נפשםאשר הפיחה בקרבם רוח חדשה, וסללה לבסוף את ה

          ולישועתם השלימה!

  (בית יעקב)

*  

  עשר המכות

כאשר מתבוננים אנו בסדר המכות שהכה ה' את מצרים, מבחינים אנו 

 -למעשה במעין "דפוס קבוע", החוזר על עצמו שלושה פעמים בסך הכול 

  ולפי הסדר הבא:

בזמן ובמקום של משה לפרעה,  התראהקדמה לה המכה הראשונה (=דם):  

על שפת , וניצבת לקראתו בבוקר, הנה יוצא המימה: "לך אל פרעה דלהלן

  (ז, טו)." היאור

ליד , ולא בבוקר: קדמה לה התראה, אולם לא צפרדע)המכה השנייה (=

 "בוא אל פרעה, ואמרת אליו: "בארמון המלךובאמצע היום, , כי אם היאור

  (שם, כו).

  מוקדמת.נה התראה מנעדרת היהמכה השלישית (=כינים): 

במשך  - לפי אותו סדר קבועופעמיים נוספות, דפוס זה חוזר על עצמו שוב 

  כדלקמן:ששת המכות הבאות, ו

שחין   (ט, א).התראה ביום  –דבר   (ח, טז). היאור , ליד בבוקרהתראה  - ערוב 

התראה 'רגילה'  –ארבה   (ט, יג).התראה בבוקר  –ברד ללא כל התראה.  –

  ללא כל התראה. –חושך ביום (תחילת פרשת בוא). 

: ובכללמהו בעצם פשר מחזוריות קבועה זו, בטרם התחוללותן של המכות? 

תו סוג התראה של יציאה "בבוקר", הנמסרת לו מה עומד מאחורי או

וראה דברי (היאור" דווקא, בעת שפרעה הינו "יוצא המימה"?? "ליד לפרעה 

  ז, טו).בפרק -רש"י
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בפשרם של דברים הללו, מאיר את עינינו רבנו ה"בית יעקב" זי"ע, בסדר 

  "הגדה של פסח" שלו (עם פירוש "ספר הזמנים"). 

  וכך הם דברי קדשו:

  חשוב שנבין נקודה יסודית. –מקדים לנו רבנו ה"בית יעקב"  –בטרם כל 

, מצרים ברקע כל מהלך הופעותיו והתראותיו של משה רבנו בפני פרעה מלך

נוקב, בין התנהל לו בעצם "וויכוח" אמונתי חד ו – באו בעקבותיהן ש "והמכות"

הטומאה צד , לבין משה רבנו שמייצגה ונושא דגלה הינו - הקדושה צד

. ואלו כל אחת ואחת מן פרעה מלך מצרים, שמייצגה המובהק הינו והכפירה

כל פעם מחדש, נועדו בשל פרעה ומצרים  ראשו התרגשו ובאו עלש ה"מכות"

חי הינו  את אוזנו של פרעה מלך מצרים ולהוכיח לו על פניו, כיבעצם "לשבר" 

מחזיק בהן  , שהואהאפיקורסיות המופרכות ויסודית בתפיסותיו בטעות מרה

  לאורך כל הדרך.

*  

מהותו של וויכוח נוקב זה, אשר התנהל בידי משה רבנו מול פרעה מלך 

  ב לשאלה העקרונית דלהלן: מצרים, נסובה למעשה מסבי

העם 'ומי הינו  -ומלואו  , קיים ועומד עולםשל איזו אומהבזכותה "

  "מרכז הבריאה"??ב בעצם ', העומדהנבחר

 - בנקודה זו, חלוקות היו הדעות בין משה רבנו, לבין פרעה מלך מצרים 

  כדלקמן:

היה ה", איתן ונציג "ממלכת הכפיר , ראש כוחות הטומאהפרעה מלך מצרים

 , כאשר אומתם ועומד עבור גויי הארצות בכללקיי עולם ומלואו כי בדעתו

  . במרכזם היא מצויה –מצרים 

נועדה מתוקף מרכזיותה וסמכותה בעולם, ליהנות  שכן אומת מצרים, לטענתו,

ואלו אומת ישראל, המגבילים עצמם  אנושות;וט בולשל מתענוגות תבל

כפי  ' שוכני תבל, והםהעולם 'לבאת אינם מייצגים בכך  –מהנאות העולם 

, כאשר אומה "טפילה" ומשרתת לאדוני מצריםכמין  לשמש נועדוהנראה 

"עם האדונים" אומת מצרים,  לשרת ולעבוד את - הינה בעולם תכליתםעיקר 

  ולסייע לו בקידום רצונותיו ויעדיו ברחבי העולם.
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עמדה הפוכה  -ואלו משה רבנו מצדו, מציג היה בדבריו לפני פרעה 

בתכלית, הכופרת מכל וכל בעליונותה של מצרים ופרעה בראשה, 

  דווקא את בני ישראל: הבריאה ומעמידה בראש

עיקר העולם, נברא וקיים  – טוען הוא משה בפני פרעה –אדרבה ואדרבה! 

הינו דווקא "בזכותן של ישראל", אשר מייצגים במהותם עם של "עובדי 

הינו  –הינם אלה, אשר כל מהותם ורצונם השם". ישראל קדושים בלבד 

"קיום רצון הבורא", ודווקא לשם כך, מוכנים המה להצטמצם מרצונם 

 –החופשי, וליטול על עצמם מגבלות מוסריות ולחיות חיי הסתפקות במועט 

ההיפוך הגמור לאורחם ורבעם הפרוץ של אומות העולם ובראשם מצרים, 

מכל הבא ליד, ללא כל דין וחשבון. אשר "חוטפים" מתענוגי עולם ומלואו 

  דווקא גויי הארצות, הם הינם הטפלים בעצם תפקידם, לעם ישראל הנבחר.

בהתאם לדעה זו ברור הדבר לחלוטין, כי דרכו והשקפתו של פרעה לוקה 

היא בעיוות מוחלט מן היסוד, ואי לכך מוטלת על פרעה החובה המוסרית 

ים, ולהניחם לצאת אל דרכם לשחרר לאלתר את בני ישראל משעבוד מצר

  החדשה, לקראת הגשמת ייעודם האלוקי הגדול.

  ומה סבור הינו פרעה מלך מצרים, ביחס לדעתו זו של משה רבנו?

פרעה הרשע, כופר ומכחיש היה בתוקף כמובן את השקפתו זו של משה  ובכן

דווקא דרכו : פרעה ברוב גדלותו העצמית סבור הינו, כי אדרבה"מכל וכל". 

כביכול,  האלוקים העולה בקנה אחד עם רצון הדרך "האמתית" זוהי – שלו

וכי רק הוא פרעה בלבד "המקורב לאלוקים", הינו  –לפי תפיסתו כמובן 

ו המשובשת, לדעת"המבין" הגדול והאמתי על רצון האלוקים בבריאה. 

", החפץ כי בני ישראל יהיו רצון הבורא"בעצם זהו  -שעבוד בני ישראל 

  לא פחות ולא יותר!  -משועבדים תחתיו ותחת אומת מצרים. כך 

זהו אפוא אותו פרעה, אשר מעטר עצמו בכתר האמירה היומרנית והנלוזה:  

 הוא הקובע בעצם, כי רצונו המוחלט );כט, ג יחזקאל(" ! ואני עשיתני, לי יאורי"

". שכן "לרוב חכמתו" ותבונתו האלוקיםרצון , של פרעה, הוא גם זה "שלו

כביכול, אשר לדעתו "חפה" ומזוקקת מכל נגיעה אישית ומכל חולשה 

אנושית, "מבין" פרעה היטב רצונו של האלוקים מהו, ועל פיו בלבד הינו פועל 

  כמובן תמיד בכל דרכיו ובכל מעשיו.
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דיבוריו לאור "תפיסתו" זו המעוותת והמנופחת מרוב חשיבות עצמית, ולאור 

פוקד השם יתברך על משה רבנו, כי ייטול על  -הללו המופרכים של פרעה 

שכמו את השליחות האלוקית להוכיח לפרעה על פניו, ולהדגים בפניו את 

  מידת הגיחוך שביסוד תפיסה מופרכת זו.

  וכך מצווה השם יתברך את משה רבנו:

וקר בשעת ב: "תפוס" נא את פרעה לאמור –"לך אל פרעה בבוקר" 

מנהגו של פרעה ואז  דעתו של אדם צלולה מתמיד, בשעה זומוקדמת. 

מימים ימימה לצאת החוצה מתחום ארמונו אל 'חיק הטבע' ליד יאורו 

דולה' מה כביכול, על מנת "להתבודד" עם עצמו "ולהחליט" בדעתו 'הג

  "הנה יוצא המימה"!  –עבור נתיני ממלכתו  'טוב וישר'

שבמהלכה פרעה כביכול "מטהר" ורוחץ ב"מימי זוהי אותה שעה יעודה, 

ברצון  נגיעותיו האישיות, ומחשב יאורו" את מודעותו מתוך מכלול

כפי שמתיימר הוא בדברי הרהב שלו. או אז  -האלוקים לטובת נתיניו 

"בשעת כושר" זו, הפתע אתה משה את פרעה, והצג בפניו את הדרישה 

  משמעית:-האלוקית הנחרצת והחד

  , ויעבדוני"!!"שלח עמי-

כי אז  -והיה אם כצפוי, פרעה ידחה את הדרישה האלוקית הלזו על הסף 

בעצם מוכיח פרעה במו פיו, כי דעתו היומרנית אודות היותו "חף מנגיעות 

אישיות" ומותאם לרצון האלוקים, הינה יומרה 'חלולה' לגמרי ומופרכת 

 תונותיו זכיםשעה שמחשבותיו ועשלחלוטין. שכן, אם ב"שעת כושר" זו, 

דחייה על אתר של רצון  -הינה  המידית פרעה , תגובתוצלולים כביכול

רצון פרעה לחיות כביכול "על טהרת ה , כי אז הלוא לשווא מתיימרהאלוקים

  אין שחר. האלוקי", ולדבריו הללו אפוא

  .מכה הראשונהל כך נצטווה משה לנהוג בפרעה, עובר

לאומת ישראל  הבריאה משועבד כמובן כי טבע , הוכחבמהלך עצם המכה

  בניגוד גמור לדעתו הכופרת של פרעה. –דווקא, ולא לאומת מצרים 

, כבר ברור לפרעה, כי כעת הפך הוא מכת צפרדע -במכה הבאה לאחריה 

להיות "נוגע בדבר"; שכן, עתה הלוא מחויב הוא להוכיח את 'צדקתה' של 
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וי הבא למשה הינו רק שיתרה עמדתו העקשנית במכה הקודמת. אי לכך, הציו

  למיותרת.  ה בבוקר "המימה", שעתה הפכהבפרעה, תוך וויתור על היציא

בסדרה, כבר לא היה טעם להתראה כלשהי: שכן  במכה השלישיתואלו 

בשתי המכות הקודמות, כבר היה פרעה נתון  כפולהמעתה, לאחר התעקשות 

"להזיזו" מכובד לבו,  לגמרי תחת השפעת עקשנותו וממילא לא היה כל סיכוי

  אי לכך התראה לבטח אינה מועילה כלום.

*  

כל "סידרה" מכיוון ש במשך פעמיים נוספות: ,על עצמה שוב חוזרת זו "סידרה"

מייצגת היא סוג של "וויכוח  - ש מכות כל אחת שכזו, המאגדת בקרבה שלו

פרעה מלך  משה רבנו לביןאמונתי" בפני עצמו, שהתנהל לו ברמה בין 

במים, בארץ, וברקיע : היסוד שבמכלול הבריאה בשלוש תחומימצרים, 

כנודע כל זאת מתוך דברי המפרשים ז"ל. אי לזאת חזרו ונשנו אלה  – השמים

בים, ביבשה הדברים לפי הסדר האמור, בכל סידרה וסידרה של מכות: 

  באופן נפרד. ופעם כל פעם  - אווירחלל הוב

עד כי בסופו של תהליך עשר המכות, אשר לפי דעת המקובלים מכוונות היו 

נופצה כליל דעתו  –כלפי הכוחות העליונים של "עשר הספירות" העליונות 

הכופרת של פרעה ונחלה תבוסה מוחלטת, בפני דברי האמת והצדק שבפיו 

  של משה רבנו. 

   מצרים!ארץ ואז נאלץ פרעה להוציא את בני ישראל מ

  (בית יעקב; הגדה של פסח, ספר הזמנים)                                             

*  

ו, שחיות הבר שוכני מדבריות ויערות עד, היו חנמוצאים אנ "מכת ערוב"ב

  מגיחים החוצה משטחי מחייתם, היישר לתוך לב האוכלוסייה של מצרים.

את עומקה של "מכת  על פי דרכו מאיררבנו בעל "בית יעקב" זצ"ל, 

  הערוב" כדלקמן:

אין מקומם בטבע בין יישוב בני  –" יר לנו רבנו ה"בית יעקבמנה  –חיות הבר 

האדם, כפי שטבע כך השם יתברך במעשה הבריאה. אמנם נכון הדבר כי 
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החיות מצד עצמן ומצד תכלית בריאתן, חפצות היו להימצא דווקא בקרבת 

החיים מושגת כידוע דרך יצורי האדם  יישוב בני אדם, שכן שלימות בעלי

טבעם הרוחני המיוחד ים ומשלימים את יצירי הבריאה. אולם דווקא, המעל

של בני האדם ו"כוח העבודה" שטבע בהם השם יתברך בבני האדם, מתנגש 

הינו בכל הכוח עם טבעם ההפוך והשונה בתכלית של החיות, עד כי אינו מניח 

  ני האדם. להן להתקרב כלל לתחום יישוב ב

שכן החיות ובעלי החיים, לצורותיהן השונות, נעדרות סגולת "העבודה" הן, 

מכוח היותן משוללות בחירה. החיות אי לכך נוהגות מטבען בפראות, ללא 

סדר ומשטר, ונעדרות הינן כל רסן טבעי. כל בעל חי, והדחפים הטבעיים שלו. 

ובריסון, בכוחות של  ואלו יצורי בני האדם לעומתן, נועדו לנהוג באיפוק

כל בריה ובריה בהתאם לדרגתה.  -"עבודה עצמית" ולפי סדר ומשטר 

בעצם אלה שמבריחים מטבע  הםכוחות ה"עבודה" שבהן ניחנו בני האדם, 

 הפנימית הסיבה וזוהיהבריאה את בעלי החיים משוללי הסדר והרסן, 

בני שוב של בעלי החיים לפי סדר הבריאה, הרחק ממקומות יי הימצאותןל

תכם וח מוראכם. לא לחינם אפוא נאמר בכתוב עם תחילת הבריאה כי "אדםה

(בראשית ט, ב; וראה עוד: "... יהיה על כל חית הארץ ועל כל עוף השמים

  בראשית א, כח).

  ":מכת הערובזצ"ל ביסוד ""בית יעקב" רבנו ה לאור זאת, מאיר

עם "מצרים", נוהה היה כידוע אחר התאוות החומריות ופורץ גדרו של עולם, 

בהסירו כל רסן ומשטר מוסרי מן האדם. שכן כך הוא כינוי ארץ זו בכתוב: 

אי לכך במהלך מכת הערוב, מוצאות היו להן החיות, "ערוות מצרים". 

שמטבע בריאתן מצויות מחוץ לתחומי מושב בני האדם, את מקומן בתוך 

אף הן נטולות רסן  -חום מושבה של מצרים. שכן כמוהן כמצרים עצמם ת

  ".מכת הערוב" ,זהו אפוא יסוד עניינה של מכה זוו -  ומשוללות "עבודה" הן!

  (בית יעקב)

*  

אשר שם  הצפרדעיםמשה אל ה' על דבר  ויצעק ט)- ח, ח( 

ויצא  כז)- ח, כולפרעה, ויעש ה' כדבר משה, וימותו הצפרדעים... :  (

 הערובאל ה', ויעש ה' כדבר משה, ויסר  ויעתרמשה מעם פרעה, 
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 ויפרש כפיוויצא משה מעם פרעה את העיר,  (ט, לג)מפרעה... :   13

   : , ומטר לא ניתך ארצההברדאל ה', ויחדלו הקולות ו

  לכאורה יש להתבונן:

"; ויצעקנקט הכתוב לשון " -  הצפרדעמה הטעם שבתפילה להסרת מכת 

נקט  – ברד"; ואלו בבקשה להפסקת העתריוילשון "  – הערוביטול בתפילה לב

  ?? שינויי לשון אלהם של מה פשר"?? כפיו ויפרשהכתוב לשון "

  מבאר זאת רבנו ה"בית יעקב" זי"ע, כך:

  ושוברו בצדו.  –ושברה. כל נגף ונגע  –כל מכה ומכה 

את אין כל אפשרות "לגרש" מכה מן היישוב, אם אין מפעילים כלפיה 

האמצעי הרוחני המתאים, שבכוחו להניס את המכה ולבטלה. לכל מכה מסוג 

מסוים נדרשת 'תרופה' משלה, בהתאם למקורה ולחומרתה, ותרופה מתאימה 

כפי שהדבר קיים כן במחלות  -בלבד בכוחה לגבור על המכה ולמגרה 

  הגשמיות של הגוף ובתרופותיהן.

כל אחת ואחת  אפוא מכות מהלכות אלה מקרב היישוב, עוברת להסרתהדרך 

באופן נפרד, בהתאם למהותה ודרגתה של המכה. כל "נטרול" של מכה, תלוי 

  ועומד בעניינה של נושאה.

  אי לכך:

משוללי כוח שהייתה מגיעה מכיוונם של בעלי חיים  צפרדע",המכת "

ר" ובצפצוף גרידא , יצורים חיים שכל השמעת קולם מתבטא ב"קרקוהדיבור

" אל ה', בצעקהלשם ביטולה נזקק היה משה רבנו לנקוט " –ללא "מילים" 

שעניינה  מבטא "קול ללא דיבור". זוהי כוחה של "צעקה", היונקת מכוח 

הצעקה פנימית שבעומק הלב, באין מילים. הלכך, בתפילה להסרת 

אמנם ואז  -" הצפרדעים ויצעק משה אל ה', על דברהצפרדעים נאמר "

  , מן הבתים ומן החצרות ומן השדות".וימותו הצפרדעים"

זוהי כבר מכה קשה יותר, המגיעה מכיוונם של חיות שונות  –מכת הערוב" "

מכל גווני הקשת של יצורי החיים וממגוון מקומות מושבותיהם. מכה זו 

מתאפיינת בחיות טורפות, מזיקות ודורסות, העטות בהמוניהן בשעטה 
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בצורה שמבטאת ההיפך הגמור  -תחום מושבם של בני האדם  ובפראות לתוך

רייתם להתנהג לפי כללים מדפוסי התנהלות יצורי האדם, שאמורים מטבע ב

סדר ו"עבודה" ה על עצם . מכה זו מאיימת אפואשל "עבודה" וסדרודפוסים 

  חוסר שליטה.ערבוביה ושל ל במצב ונחוצים בבריאה, ומעמידה הכה

הוזקק משה רבנו לנקוט  - המשוללת כליל חוק וסדר כנגד מכת ערוב זו, 

" מתוך מאמץ ויגיעה עילאיים. עבודהבאמצעים רוחניים חזקים, המבטאים "

"עבודה" זו באה לידי ביטוי בפעולה הנמרצת מצד משה רבנו, המוגדרת 

נתאמץ בתפילה... " (שם):ז"ל  רש"י, וכלשון עתר אל ה'"יויבכתוב בלשון "

הביאה לתוצאה ח "עבודה" זו מצדו של משה רבנו, וירבה להתפלל". כו

שבו כולן  –החיות למיניהן "ויסר הערוב... לא נשאר אחד".  של המתבקשת

   למאורותיהן, והביטחון והסדר חזרו לשרור ביישוב.

  נדרש היה "טיפול" מותאם מסוג שונה ומיוחד. -"מכת הברד" ואלו כלפי 

על שום גאוותם וגובה על שום מה היא באה על מצרים? "מכת הברד" שכן 

שווא לנו עבוד שהיו אומרים לעצמם בגודל רשעותם "רוחם של המצריים, 

אין אנו זקוקים כלל לכוח ולמידה של "עבודה" בחיינו, שכן הלוא את ה'" ! 

בבניין  –חכמים ונבונים אנו, וחכמתנו הרבה עומדת לנו בכל תחומי חיינו 

תענוגות תבל  אמצאות חדשות  ובכל סדרי ומהלכי נוחיות החיים.ובתרבות, ב

מי ידמה ומי ישווה לנו"?? מצויות הן אצלנו בשפע ללא הגבלה כלשהי, ובכן "

ולשם מה זקוקים אנו ל"עבודה" מסוג כלשהו, אם כוחנו עמנו ומסתדרים 

ם אנחנו היטב בכוחות עצמנו, הודות למרצנו ולעוצם ידינו, עם חכמות בני קד

ופורצים  ,הללומצרים , היו הולכים העומדות לרשותנו??... מכוח זו הטענה

  .גדרו של עולם

, מעל השמים למעלה רקיעמאי לכך, היה השם יתברך מביא על המצרים 

את "מכת הברד". מכה זו מצד "איתני הבריאה" הנוחתת  -ראשם ממש 

ות שמים כוח מי מעלה, נועדה להזכיר לבריות "דע מה למעלה ממך" !מש

שכן "גבוה מעל גבוה שומר"! אין  -ישנן, וקיימת השגחה עליונה  עוצמתיים

אדם להשית סדר ומשטר בפועל ", ומחובת העולם הפקר: "יש דין ויש דיין

  כפיו, ולהכיר בכך כי "יש מנהיג לבירה".
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פרישת כפיים כלפי , העצה למכה זו הינהומהי ה"תרופה" הנאותה למכה זו?? 

  מעלה. 

עיקר גאוותו וגובה רוחו של האדם, נובעות הן כאמור מכוח השכל שכן 

שבראש אשר בו ניחן האדם, ומחמת תבונת שכלו מייחס האדם לעצמו כוחות 

ונפקחו על אנושיים, כדוגמת חטאו של עץ הדעת שהתמצה בשאיפה ל"

אלא שעל האדם לדעת, כי אין עיניכם, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע". 

א עיקר אצל האדם, כי אם מעשי "עבודה" שבו. מבלי "עבודה", 'השכל' גריד

מכוחה של עבודה ניתן להגיע למעלה גבוהה אין ערך כלל ל"שכל", ואלו 

  בהרבה מכוח השכל.

פרישת כפיו של האדם יסוד זה הינו משתקף ובא לכלל ביטוי בפעולת 

למעלה מראשו, לאמור: "כוחו של אדם ושלמותו האמתית מגיעה דרך 

עת כפיים ו"עבודה". ה"עבודה" גבוהה היא מן השכל שבראשו, ומכוחה יגי

בלבד מגיע הוא האדם לכלל שלמות, שהיא גבוהה בהרבה מעבר להשגות 

עיקר שלמותו של השכל נעוצה אפוא הגבוליות מצד השכל שבראש. 

  ובלעדיה אין לשכל שום שלמות! -ב"עבודה" 

 כפיים זו פרישתו –ל ה'" "ויצא משה מעם פרעה.. ויפרוש כפיו א לפיכך

"ויחדלו  כוח "העבודה" על נס, היא זו שפעלה את פעולתה , והרמתלמעלה

  הקולות והברד"!

  (בית יעקב)

*  

ויאמר משה לפרעה, התפאר עלי, למתי אעתיר לך... להכרית 

הצפרדעים.. ויאמר למחר, ויאמר כדברך, למען תדע כי אין כה' 

  ו)-(שמות ח, האלוקינו 

  רבנו ה"בית יעקב" זי"ע דבר מעניין.כאן מציין 

סיר את שימשה, לא ביקש פרעה מ זה : וכי מדועשכן לכאורה תמוה הדבר

  מיד?הצפרדע 
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, כי פרעה הרשע סבור היה שמשה רבנו בקי המפרשים ז"לאך כבר ביארו 

במזלות, ויודע הוא כי הצפרדע עתיד לסור היום מעצמו, אי לכך העמידו 

ודחה את הדבר "למחר" דווקא. מוכן היה פרעה  פרעה למשה רבנו "במבחן"

אפוא לסבול יום נוסף מ"מכה לא כתובה" זו, העיקר שלא להיכנע לאלוקים, 

  ולמשה נביא ה'.

על תשובה זו משיב לו משה רבנו תשובה כהלכה, כשרמז רב משמעות טמון 

  בחובה:

  " !  ויאמר, כדברך, למען תדע כי אין כה' אלוקינו"

 השפיך הכשילך, ואף הלשון שבפיך אינפרעה הרשע,  : צא ולמד,לאמור

  !ברשותך

  שכן הלוא כך אמרו רבותינו זיכרונם לברכה בעניין:

ויאמר למחר. מכאן אתה למד, שאותו היום היה לו להשלים שבעה "

ימים. לכך אמר לו משה "למתי אעתיר לך"? למחר אעתיר לך, ולא 

  י, ה). (מדרש רבה, פרשהלאותו יום, וסרו הצפרדעים" 

נמצאנו למדים, כי אלמלי היה פרעה משיב למשה מטבע הדברים, כי חפץ 

לא היה באפשרותו של משה  אזהרי דווקא  –לאלתר הוא בהסרת המכה 

ואלו להיענות לו בכך, שכן טרם כלו למכה זו שבעה ימים, כדינן של המכות. 

מתוך חשבונות כפירה פיו של פרעה הכשילו לבקש על כך דווקא "למחר", 

  הרי לנו אפוא, שאפילו פיו של אותו רשע, איננו כלל ברשות עצמו ! שבלבו. 

: "כדברך, למען תדע, כי אין כה' משה לפרעה ו שלוזוהי משמעות דברי

  ) !פיך במאמר, ואפילו בכול(=השולט אלוקינו" 

  בית יעקב) (

        

  ! שבת שלום ומבורך

  כל הזכויות שמורות

 להוצאת "תפארת ראדזין" 


