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 וארא -וטהר ליבנו  
 

 משה רבינו  ה' של עבודת –"וידבר ה' אל משה" 

כשנולד התמלא שרבינו היה קדוש מבטן ומלידה,  משה
כשבתיה פתחה את התיבה, היא ראתה את והבית אור, 

בוכה בקול של הוא הוא תינוק ולמרות שהשכינה אתו, 
אוכל חלב ממצריות, רק הוא לא הוא תינוק ולמרות שנער, 

 !!!חלב ישראלמ

נער, במקום להשתעשע בארמון המלוכה,  ונהיה וכשגדל
 קבלהידע  וגםהוא יוצא לראות בסבל עמו העבדים, 

, הרג את המצריהוא על ידי שם המפורש  שהרי, מעשית
השכינה שהייתה אתו היא ש יתכןו ?קבלה? ידעואיך 

 .שלא נשכחה ממנו שלימדה אותו תורה

איזה בחירה הייתה למשה?  אם כןהשאלה,  נשאלתו
 ת ה' העצמית, אז מה עבודהוא נולד צדיק מושלם הרי

 ??שלו?

של משה הייתה לשמר את הקיים,  ה' שעבודת  וייתכן
 !!!לשמור על הקדושה שקיבלדהיינו 

במשך חייו תואר קיבל  משה רבינוהנה כי יש לחדש, ואולי 
, עניו מכל האדםהכבוד על פי עדות בורא עולם, שהוא 

  .עבודתוו ניסיונועיקר זה היה ואולי 

 על הפסוק אדמו"ר מקאליב שליט"אמהששמעתי  וכפי
למרות גדלותו לא שכח את פשוטי ש ,"וירד משה אל העם"

 .שזה חלק ממידת הענווה, העם

, בגלל שמשה נולד מושלם, ככה יותר קשה ואדרבא
השתמש במידת  מתחילהמשה  ואכןלשמור על הענווה, 

 ??לפרעה" שתשלח אותי מי אניהענווה, ואמר לבורא "

מפרש כפי שו, "אהיה עמך"לו  ענהברוך הוא  הקדושו
שכל השליחות תהיה  רצה וביקש, שמשה שפת אמתה

מאה אחוז בכוח בורא עולם בלי אחוז קטן של משה רבינו, 
, שהאמין שאין בו מחמת ענוותנותו הגדולהוכל זה כאמור 

כוח עצמי אלא כל כוחו היא מתנת בורא עולם שנתן לו, 
 .עם מתנות כאלו מה' היה מצליח יותר ממנוואדם אחר 

 בל יהיה שלא כראוי לנצלם אחד מצד אנו חייבים, עולם מבורא שקיבלנו ומעלות נפש כוחות בנו יש שאם, ללמדנו
 .בתוכנו ונטע לנו נתן עולם שבורא וליכולות לכוחות תשחית

 אחר כי להרגיש עלינו ואדרבא, עולם מבורא לנושקיב מתנות בגלל נתגאה שלא, בעוונה לנהוג אנו חייבים, שני מצד אבל
 לנצל יותר השקענו לא למה?? למה?? למה, לנו להיות צריך בלב צביטה ורק, שקיבלנו המתנות את מאתנו יותר מנצל היה

 .ואמן אמן טובות ובמידות שמים וביראת בתורה לגדולים בענווה נגדל וככה, עולם מבורא שקיבלנו הכוחות את

 המשך - ל משה""וידבר ה' א

 לדבר שהקשה עלקשה,  – משפט אתו דבר :כתב רש"י
 .הזה לעם הרעתה למה ולומר

כתוב שכשטען משה לבורא עולם שמות ה' כב' במדרש  והנה
על עזות  ביקשה מידת הדין לפגוע במשהלמה הרעתה?? 

שבשביל סבל  וכיון שראה הקב"הפניו כלפי הקב"ה, 
 .ישראל טען זאת אז לא נענש על כך

, הרי מדובר בבית דין של מעלה, ולא איש ויש לתמוה
מה היה המחשבה  אזויתנחם, וה' יודע מחשבות אדם, 

ראיה ומה הייתה ה של הקב"ה הראשונהוהראיה 
 ??של בורא עולם מחשבה הסופיתוה

שבורא עולם הקפיד על משה שאמר רש"י מפרש  והנה
 הלמ כי טען למשה ??מאז באתי לדבר בשמך הצל לא הצלת

ואילו  ,האבות הקדושים שקיבלו הבטחות לא התלוננו
 ??מתלונןכן אתה 

עם  זה כימשה שהתלונן שהרי לא מובן, הדימוי  ולכאורה
 המצבאצל האבות  ואילושלם צועק בוכה וסובל מאחוריו, 

כי לא היה סבל של עם שלם מול עיניהם לא בער עד כדי כך, 

אינו צריך  וכי?? אז מה הטענות כנגד משה?באותו רגע, 
 להגן על עם ישראל?

אחוז שבא להגן  99על רק באמת יתכן שמשה צודק  אלא
על עם ישראל, אבל הקדוש ברוך הוא הוכיחו רק על האחוז 

  ?? הבודד שבו הוא נפגע אישית, למה שלחתני?

זה היה הסיבה למחשבה הראשונה שביקשה מידת  וגם
 הדין לפגוע בו.

ווה, אז גם נימה קלה של עיקר עבודת משה היא על הענ כי
חוסר ענווה עליו להקפיד מאוד וללמוד מהנהגת האבות 

  הקדושים, שלא נפגעו למרות ההבטחות.

הקדוש ברוך מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה,  שהרי
וה ומצזה נראה כלאדם מהשורה למרות שדק מן הדק, 

הקדוש ברוך הוא שולף חוט דק של אחוזון עדיין מושלמת, 
 .של לשם שמים 99א לשם שמים מתוך בודד של ל

ועיקר טענתו היה להגנת עם ישראל לכן בסופו של  והיות
 דבר משה רבינו לא נענש.

אנחנו ש אחוז פלוס שכן לשם שמים, כל שכן 99אם אצל צדיקים בורא מוצא פירור ואבק שלא לשם שמים מתוך  אז
 ??וכמה לשם עצמינו? ??במצווה שאנחנו עושיםים יש לשם שמבושה תכסה פנינו, כמה אחוזים רחוקים מלשם שמים, ו

אבל  ?שלי??כמה באמת לשם שמים יש במטרת הכתיבה  עצמי אניבעת כתיבת שורות אלו בושה מכסה פני, וכי  אפילו
כי התועלת שיש לי לחזק את עצמי ואולי גם אחרים גדולה היא, על עצמי וודאי, ומתוך שלא  ,כותבממשיך ובכל זאת אני 

תפילתי שבעזרת השם אזכה לצמצם את האחוזים שלא לשם שמים, ולהגיע שהכל יהיה באמת בל א ,בא לשמה לשמה
 וטהר ליבנו לעובדך באמת., ובתמים לשם שמים

 

 

 מצרים סבלת מתחת אתכם והוצאתי ה' אני ישראל לבני אמר לכן
מאז שבורא עולם הקפיד על משה שאמר מפרש  רש"י

 למה וטען למשה ??לתבאתי לדבר בשמך הצל לא הצ
ואילו  ,האבות הקדושים שקיבלו הבטחות לא התלוננו

 ??מתלונןמשה כן אתה 



 

"לכן לפי הסבר זה קצת צריך ביאור מה הכוונה  אומנם
 והוצאתי, הנאמן לקיים הבטחתיאמר לבני ישראל אני ה' 

שמשמע שסיבת הגאולה , ממצרים"מתחת סבלות אתכם 
חות שלא קוימו היא בגלל שהאבות לא פקפקו בהבט

 ??בין הדברים בחייהם, ולכאורה מה הקשר

נגזר על עם ישראל בברית בין ש שהנה ידוע, נראהו
אם כן איך ושנה בארץ לא להם,  400הבתרים גלות של 

בורא עולם החשיב זאת  אלא, 210ייתכן שהיו במצרים רק 
 שנה. 400מלידת יצחק עד יציאת מצרים כך יש 

ום בורא עולם משנה גזירה לא מובן, מה פתא עדייןו
זה בזכות האבות  נכוןברורה והופך אותה למפולפלת?? 

ברורה של  משתנה אמירההקדושים, אבל בכל זאת איך 
 לאמירה מפולפלת??בורא עולם 

יש כאן מידה כנגד מידה, שכשם שהאבות קיבלו  אלא
הבטחות מבורא עולם שיקבלו את ארץ ישראל, ולפי 

זאת בחייהם, ובכל זאת הם פשוטו היו אמורים לקבל 

בחייהם לא קיבלו אותה, ואף שילמו עליה כסף כאדם זר 
 .ולא כבעל הבית

ארץ כנען ארץ מגוריהם אשר גרו אכן כתוב כאן " ולכן
לא חיו בחייהם כבעל הבית האבות הקדושים ", כי בה

לא פקפקו על בכל זאת הם בארץ ישראל אלא כגרים, ו
תו להם שלא התקיימה על הבטחלא הרהרו ו ,בורא עולם

 .יקבלו את הארץ בחייהםש - כפשוטו

שנה  400בורא עולם גם כן שינה את הבטחת גזירת  לכן
לטובת  הפשוטה ושינה אותה מהמשמעותבארץ לא להם, 

 עם ישראל.

 –לכן אמר לבני ישראל אני ה' כוונת הפסוק, " וזה
 שלא דרשו הבטחתי כפשוטוהאבות ", שבזכות והוצאתי

ולכן עכשיו  שנה לא תהיה כפשוטו 400ירתי של גזלכן גם 
שנה שאמורים  400שנה מ  190", פחות והוצאתייתקיים "

  היו להיות במצרים.

שלעולם אסור לנו להרהר אחרי הנהגת בורא עולם, גם אם הדברים נראים ממש הפוך משכל הישר, כי  ,ללמדנו
 .ת הבאיםהתמימות באמונה בבורא עולם היא זכות עצומה לנו ולדורו

 

כתוב בתורה להולכים בתורת אם אנחנו מתחזקים ממש בתורה ובמצוות וביראת שמים, ובמקום לראות ברכה כפי ש ולכן 
אל לנו ליפול ברוחנו ובאמונתנו, אלא ננהג כאבות הקדושים, שלא ה', אנחנו רואים את ההיפך קשיים בכל התחומים, 

ורא עולם להם אישית לא התקיימה כפשוטו בחייהם, ורק טוב נצחי הרהרו ולא פקפקו למרות שההבטחה הברורה של ב
 יצא להם ולדורות הבאים מתמימותם באמונה בבורא עולם.

 הקל וחומר של משה
 

אם עם שקל וחומר, טענת של לבורא עולם  טוען משה
ישראל שלטובתם לא שמעו אלי, ואיך ישמעני פרעה שזה 

 ??לרעתו, להוציא את ישראל ממצרים?

וחומר לכאורה ממש לא מובן, שהרי בפסוק מפורש  לוהק
כתוב שעם ישראל לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה 

 מסוגלפרעה כן  אבללא יכלו להקשיב, דהיינו שקשה, 
כותב שזה  ורש"י ???להקשיב, אז מה אם כן הקל וחומר

 אחד מעשרה קל וחומר שבתורה.

בשם ששמעתי  מדהימה אמרההיא על פי  והתשובה
, זצוק"לרבי אהרון מבעלזא קודש הקודשים האדמו"ר 

תשעה באב צום בין במשמעות הצום  שיש הבדל משמעותי
יום הכיפורים, למרות שבשניהם לא אוכלים, מכל צום ל

 יש הבדל. מקום

וביום בגלל הצער,  לאכול לא רוציםבאב,  בתשעהש
, כי אנחנו כמלאכים לא קשורים לאכול כיפור לא צריך

 ל.בכלל לאוכ

אבל דברי נחמה ועידוד, לשמוע , עם ישראל רוצה וגם כאן
פרעה יותר  אבל ,לשמועולא מסוגל לא יכול מרוב לחץ הוא 

 ולכן !!!לא רוצה לשמועכי הוא מנותק, וגרוע, הוא תלוש 
יש כאן קל וחומר  אמתי.

ו שקועים בהבלי חנאנכי , אפילו שלפעמים קשה לנו לשמוע ,מוסר וטוב אנחנו צריכים לרצות לשמועשגם  ללמדנו,
 אבל לפחות נרצה לשמוע, ולא חלילה נהיה כפרעה שלא רוצה לשמועולפעמים אפילו שקועים בטומאת התאוות, העולם, 

, כי לפעמים נפתח הלב וקנה מוסר וקבל מוסר וגם בזמן שקשה לך להתחזק, החזק במוסר, מהשמיעהלחלוטין תנתק ומ
 לאדם חדש.בבת אחת נהפך  נכנס פנימה ואתהשצברת וכל המוסר 

 "ואני אקשה לב פרעה"

חכמים כותב שהשם הקשה את לב פרעה, כי רצה  השפתי
, לא היה מקשה את ליבו הקב"ה ואםלהעניש אותו במכות, 

 מתוך פחד, ולא מתוךרק פרעה היה חוזר בתשובה  אזי
 .אמתילב רצון ו

הקדוש ברוך הוא היה מענישו, אנשים היו טוענים  ואם
והם לא יודעים שהוא  ??הוא חזר בתשובה? הרי? ??למה

מגיע  ךלכש ולא מתוך רצון, חזר בתשובה רק מתוך פחד,
 !!!לו עונש

השם הקשה את ליבו, שיראו כולם שפרעה לא חזר  לכן
והם לא יודעים שה' הקשה את לב פרעה, כך הם בתשובה, 

 מגיע לו המכות.ש מבינים

תוך הפחד ולא שמי שחוזר בתשובה רק מ ,מדבריוועולה 
אינו ש עניין העונש,, זה לא נחשב לתשובה כלפי מתוך רצון

 וייתכן, שנמחקים חטאיו ועונשיו נחשב לבעל תשובה
שכלל זה נאמר רק כלפי גויים, ולא כלפי יהודים שכלפי 

 . יהודים מידת הרחמים רבה יותר ויל"ע

מתוך אהבת ה'  מי שחוזר בתשובה שלימה באמת אבל
הקדוש ברוך לא מעניש אותו, כי חזר  ,ויראת הרוממות

 ואדרבה הזדונות נהפכים לזכויות., שלימה בתשובה

לנקות את רושם החטא, צורך יש עדיין חוץ מעונש  אבל
 גם לצדיקים, אבל לא עונש. ייסוריםולכן יש 

 

סון וסכנה, אלא צדיקים וקדושים, נחזור בתשובה שלימה, מתוך אהבת השם, ויראת שמים, ולא רק מתוך איהודים  אז
 .לשוב לאבא אוהב באהבה אמן ,ובין ברוגע ושלווה ,ל"עוחלילה  פחדתקפה בכל מצב, בין בעת צער והיא תשובה אמתית ש



 באופן דומה המשך–ראה נתתיך אלהים לפרעה 

מכות הראשונות היו ושימשו  9כתב והוכיח ש  הגרי"ז מרן
ל כעונש על השעבוד, ועליהם היה משה כשופט ודיין ע

פרעה, ואילו מכת בכורות הייתה כלחץ על פרעה לזרז 
 ולשלוח את עם ישראל.

הרי גם אם זה יש לתמוה, מדוע ה' הקשה לב פרעה,  ולפי
פרעה היה מסכים לשלוח את העם אחרי מכה ראשונה, או 

המכות שבאו כעונש  9אפילו לפניה, עדיין מגיע לו לסבול מ 
 על השעבוד ששעבד אותם???

פי חידושו של הגרי"ז מתורץ מדוע נענש  , עלולכאורה
גם אם היה מסכים פרעה גם כשה' הקשה את ליבו, שהרי 

, על לשחרר את עם ישראל עדיין מגיע לו עונש על העבר
 ששעבד את עם ישראל!!!  כל שנות השעבוד

  , חוזרת השאלה לצורך מה הקב"ה הקשה את לבו???ושוב

יודעים  התשובה היא כאמור, שהיות ולא כולם אלא
שהמכות שימשו כעונש, ויש שיטעו שזה שימש רק כאמצעי 
לזירוז פרעה לשחרר את העם, ולכן אם פרעה יסכים 
לשחרר ובכל זאת הוא יחטוף מכות כעונש על העבר, 

רשע וחזרה בתשובה לא דרך שעזיבת  ויחשבו אנשים יטעו
עוזרת ולא מועילה, הנה פרעה מסכים לשחרר ובכל זאת 

 .לוקה

הראה את פרעה הקשה את לב פרעה, וכך רא עולם בו לכן
הבינו כולל הטועים ככה כולם וכרשע עד הרגע האחרון, 

רצה לשחרר את מכות בצדק וביושר כי לא  לפרעהשמגיע 
גם ברור שמגיע לו עונש ממילא , וחזר בתשובההעם ולא 

 .שחרור העםאת  הווה שמעכבעל העבר וגם על ה

ובתנו מאוד, והוא השקיע ומשקיע מאוד בתשובת רשעים, בכדי שלא נטעה ונתייאש שבורא עולם חפץ בתש, ללמדנו
מהחזרה בתשובה, שתמיד נאמין שידו פרוסה לקבל אותנו חזרה אליו באהבה רבה, ככתוב "כי לא אחפוץ במות רשע כי 

אבינו שבשמים באהבה אם משובו מדרכו וחיה", ואם ישוב מיד אקבלו!!! אז ננצל את המיד אקבלו, ונשוב לבורא עולם 
 רבה אמן ואמן.

 למה היה חופש מהעבודה בזמן המכות?? -"אקשה לב פרעה", 

אם פרעה הקשה את ש, גדולה יש לתמוה כאן תמיהה
 מהמכה השישיתהשם הקשה את ליבו, אז מדוע גם ליבו ו

 ??היה חופש מהעבודה לעם ישראל?

אבל  פחד להעביד אותם, נאמר שפרעה בגלל המכות ואם
בכך רגיש שעשה מעל ומעבר לעם ישראל ד שני הוא המצ

 .של עבדות שנה 116מפעל של  שהפסיק

 מהמכות היה על פרעהפחד שאם אכן  זה עדיין לא מתרץ,
עם ישראל לצאת את  לשחררמשה  להישמע לדרישתגם 

, לא פחדוהקשה את ליבו  הוא התעקש כי אםו ממצרים???
 ???להעביד אותם גם שימשיךאז 

רוצה לשקם את  שהואלעם שלו, לעצמו ווא טען שה יתכןו
ולכן למרות שפחד מהמכות שלכן , ישראל בניהיחסים עם 

הוא הפסיק להעביד אותם, הוא בכל זאת לא רצה לשחרר 
התיקון לעוולה שהעבידו אותם ש בטענה את עם ישראל,

בלי  רגועים במצרים יישארוששנים זה דווקא  116משך 
 .והשפלות עבדות

כבר הציג את עצמו כצדיק, שהוא גם שפרעה יות לה ויכול
ואכן חטאנו מכה הראשונה אמר אני חוזר בתשובה, ב

העבדנו את ישראל בפרך וניצלנו אותם, וטעינו בכך ש
כבר אדם טוב אני ו, אני חוזר בתשובה, הנגמר ועוולה זו

 .וצדיק כמו כל חוזר בתשובה

דו , הוא טען שבעל תשובה אמתי זה אחד שבא ליאדרבאו
אותו ניסיון והצליח לא ליפול בו שוב, ולכן כשעם ישראל 
נמצא במצרים מול עיני המצרים, והמצרים יכולים להציק 

יעשו להם כל רע, הרי זה מוכיח שבאמת להם ובכל זאת לא 
 חזרו בתשובה, וזה התיקון הנדרש לתיקון מעשיהם.

כל מכה נוספת הוא הציג את עצמו כקורבן עוד שב וייתכן
ייתכן גם ו, כצדיק בעל תשובה שסוחטים אותו, ונרדף

מתוך שנאה אישית לפרעה ולמצרים רבינו משה שטען ש
הוא מונע ממנו דרכי תשובה ומונע ממנו תיקון המעשים 

עד בטענת שווא שעם ישראל חייבים לצאת ממצרים, 
השם הצדיק ואני ש ,שבמכת ברד, סוף סוף הודה באמת

 ועמי רשעים.

יח לעיני כל את הרמאות של פרעה, בורא עולם הוכ אבל
שהרי בתחילת השעבוד טען פרעה שהוא פוחד שהיהודים 

בורא עולם  והנהיעיפו את המצרים וישתלטו על מצרים, 
רוצים  עם ישראלפרעה שקרן נבזה ורמאי, הנה שמראה, 

 שטענת שזה פותר לך את טענת הפחדלצאת ממצרים 
על  בתחילת השעבוד שיש סכנה שעם ישראל ישתלט

 מצרים.

רוצה  שהוא יטען ואםאת עם ישראל?? מעכב  פרעה למהו
אם הפחד כי שטויות, זה שקר ו, לשקם ולתקן את העוולה

שעם ישראל  עדיף לפרעה אזי, אמתי הואמהיהודים  שלו
לכל מדינה חשוב  כי, ממצרים ולא יסכן את מצרים יצא

יותר סילוק איום וסיכון קיומי יותר מאשר תיקון עוולה 
 וסרית. מ

הוכיח בורא עולם את השקרים של פרעה ורשעותו  וכך 
 מתחילתו ועד סופו.

הפרצוף המתחסד של פרעה שהתחסד כנגד עמו שהוא  וכל
בא לטובת היהודים ולשקם, הכל נחשף כשקר וכרשעות, 

שהפסיק להעביד אותם זה היה  שלותשובה חזרה בה וכל
ות רצה שאחרי המכהוא מפחד המכות, אבל עדיין רק 

לחזור ולנצל ולהעביד ואת האפשרות יהיה לו את האופציה 
 את ישראל.

אבל נשאיר  זמניתנתקן שכמו פרעה הרשע, בתשובה בתשובה, לא נחזור לחזור  כשקבלנו באמתשגם אנחנו , ללמדנו
היה לעצמינו את כל האפשרויות לחטוא בסיום החיזוק, אלא מיד לסגור את כל הפתחים ואת כל האפשרויות שלא י

, וכל עוד לא עשינו זאת אנחנו בעלי תשובה אנחנורק אז נוכל להגיד כי  ,דריסת רגל עתידית ליצר הרע, בשום פנים ואופן
 , וכפרעה הרשע!!!להיפך מצדיקים

אחי ורעי, נתחזק באמת ובתמים, ולנעול את כל השערים והפתחים ליצר, כי לפתח חטאת רובץ, ובשנייה פורץ פנימה  לכן
 .כראוי והחזיקו בחיזוק לאורך ימים, ובעזרת השם בורא עולם יהיה בעזרנו אמן חיזקו ואמצולכן וק מתנדף חלילה, וכל החיז



 

 "הכרת הטוב לנילוס" -מצרים  מימי על ידך ונטה מטך קח אהרן אל אמר

שהטעם שמשה רבינו לא הכה את היאר אלא , רש"י כתב
תינוק הגן עליו כשהיה ש כהכרת הטוב לנילוסזה אהרן, 

 .סוףבתוך תיבה ביאר בין קני ה

, וכי איזה הגנה הייתה כאן, הרי הוא היה תמוה ולכאורה
בתיבה מוגנת כראוי מצופה בזפת כהגנה מפני טביעה, וגם 

 ??היה מכסה לתיבה, אז מה ההגנה שהנילוס הגן על משה?

נתן  לא היכה אלא גם להכות את האדמה, משה ואכן
שה היה חייב הכרת הטוב, לאהרן שיכה, כי גם לאדמה מ

אבל כלפי , שהכה את היהודי האדמה בלעה את המצרי כי
, אבל הטבעעל מנס  האדמה זה מובן בהחלט, כי נעשה כאן

 ??טבעי? הרי זהכלי שייט במים, 

תעב מצרי כי גר היית ל לא"שבתורה שכתוב  ולמרות
שחייבים הכרת הטוב גם על  וכפי שמסביר רש"י, "בארצו

בני אדם, אבל מכאן כלפי  מובן, זה ת הדחקבשע מגורים 
הכותו במטרה לא לעד כדי כך שועד הכרת הטוב לחפץ 

לנילוס ובפרט לקדש שם שמים, וניסים ונפלאות  לעשות
עם התיבה נהג לא עשה טובה ממשית כי סך הכל התש

 ??בדרך הטבע?

נראה כמו שהסברנו מקודם, ששאלנו שידוע שמרים  אלא
מתין לה שבוע כשהייתה מצורעת, זכתה שכל עם ישראל ה

וזה בזכות שמרים המתינה למשה לדעת מה יעשה בו, 
כשהיה בין קני הסוף בתיבה. וכאן הבן שואל, מה הגדלות? 
זה טבעי שאחות דואגת לאחיה הקטן חסר הישע, למה 

 זכתה, וכי מה הניסיון שבדבר?

, שהיה כאן סכנה עצומה למרים, כי ברגע ששמו ותירצנו
יאור, באו המכשפים לפרעה ואמרו לו זהוא זה, את משה ב

זה נגמר, מה שראינו שנולד מושיע לישראל, והוא לוקה 
במים, הנה אנחנו רואים שהוא כבר במים, והבעיה טופלה, 

 והמשימה הושלמה.

אכן לא הטביע את משה, שזה שכן הנילוס לא רק  ואם
, אלא הנילוס שידר טבעי שלא יטביע תיבה מוגנת

ששידר להם  !! לחרטומים שהמשימה הושלמהלמכשפים ו
לכן מושיען של ישראל ביאור, והושלמה המשימה, וש

הופסק כי התבטלה הגזירה להרוג את ילדי ישראל, 
עניין וב, המשיח שטעו שטבע ביארהחיפוש להשמיד את 
 חייב הכרת הטוב ליאור.היה גדול ומשמעותי משה 

עלינו להכיר טובה ש ולכן נזכורקידוש השם עצום,  על חשבון הפסדאפילו  נלמד עניין הכרת הטוב שעלינו לשמור מכאן
לבורא עולם שנתן לנו עיניים ומוח ומחשבה, ומשפחה, ועלינו לשמור לא לפגוע בבורא עולם שנתן לנו כל טוב, וגם לא 

אסורה בעיניים ובגוף לפגוע בהם, שהם עוזרים לנו ותומכים בנו, ולא נהרוס כל חלקה טובה, על ידי השתמשות פגומה ו
 שנתן לנו בורא עולם, אלא נכבד ונקדש את האיברים שנתן לנו השם.

כן אברים שפלגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפינו, ולשון אשר שמת בפינו, הן הם יודו, ויברכו, וישבחו, ויפארו, -על
קומה -ברך לך תכרע, וכל-לך תצפה, וכל עין-לשון לך תשבח, וכל-פה לך יודה, וכל-שמך מלכנו תמיד. כי כל-וישוררו, את

  לפניך תשתחוה. והלבבות ייראוך, והקרב והכליות יזמרו לשמך, כדבר שנאמר, כל עצמותי תאמרנו, השם מי כמוך.

 יעקב ואל יצחק אל אברהם אל וארא

 לאמקשה למה התורה , מפרימשלן מאיר רבי האדמו"ר
  טתמפר התורה למה, "האבות אל וארא" כותבת בקיצור

 - קצר פירוטב לא , וגם"יעקב ואל יצחק ואל אברהם אל"
 אל"בפירוט הכי מודגש  אלא ויעקב ויצחק אברהם אל

  ???יעקב ואל יצחק אל אברהם

 כוחו כי שנדעהאדמו"ר שהתורה רצתה לפרט לנו  ותירץ
 הואאפילו לבד בלי האבות האחרים  מהאבות אחד כל של

 .על עם ישראלדו לבלהגן ובזכותו כוח כוחו בו עוצמתי

 ואלהבפרשת ויחי כתוב "כי הנה בעניין,  התבוננתיו
בכר יעקב , וובני יעקב מצרימה הבאים ישראל בני שמות
 מצרימה ויבאווהרי בפסוק קודם לו כבר כתוב " –" ראובן
כאן היה חשוב לתורה דווקא  אלא", אתו זרעו וכל יעקב

 .להדגיש את החיבור של יעקב עם בניו

להכין כראוי  זה חייו שתפקיד הרגיש יעקב כי??? ולמה
עד  ,לישראל עדות קה שבטי צדיקים שיהיו בניו 12 את כל

כדי כך שידע שכאשר ייכשל בבן אחד אזי ילך לגיהינום כי 
 נכשל בתפקידו ויעודו בעולמו.

דווקא כשירדו למצרים אז אכן התחברו כולם כאחד  וכן
 חברקיד חייו ליחד עם יעקב, ואכן יעקב אבינו הצליח בתפ

 וזה ,אחת קבוצהלחיי קדושה ב אתו ביחד אותם ולאחד
ויקפידו  ביניהם אחדות יהיהאפילו בגלות מצרים ש גרם

 הזיקו ולא וגם הרע לשון דיברו לאלכן ועל בן אדם לחברו, 
 .לחברו אדם בבן ופגעו

 'במט נטמאו שהםבפרשת שמות,  בהרחבה שכתבתי וכפי
 לבן הקשורות עבירות וכל זרה עבודה שזה טומאה שערי
 .פגמו לא לחברו אדם בבן אבל ,למקום אדם

סיפרו שהרג  ואבירם שדתן הרע מלשון נבהל משה לכןו
 ישראל עם למה מבין אני עכשיו אמרמשה ו את המצרי,

 לא זה טומאה שערי 'מט כל כיהמפרשים מקשים וו, סובל
 ???לסבול מצדקת סיבה

 היו לא לחברו םאד בן שכלפי, כאמור משה כוונת אלא
לבנות ולאחד  יעקב שלעבודת חייו  מכוח לחטוא אמורים

 .קה שבטי 12 את

 קשה ומעבודה רוח מקצר משה אל שמעו ולא

 בני עם כשדיבר טעה רבינו שמשה מסביר חוכמה המשך
 להם שמצפה הטוב העתיד על הקשה סבלם בעת ישראל
 כי, כי אמר להם דברים שאינם נשמעים, ישראל בארץ

 רק זה אותו שמטריד מה וכאב מצער לחוץ אדםכש
 ., ולא מעניין אותו העתיד הטוב והנפלאהצער את להפסיק



 הצרה בעת דווקא אנשים שהרבה, לעצמי וחשבתי
 בעתיד עצמם את דמיינו כי מעמד החזיקו ביותר הגדולה

 עזרו אלו חיוביות מחשבות ודווקא, להם המצפה הטוב
 .הקושי בשיא להתגבר להם

 גן על חושבים אנשים, הרע היצר של הניסיון שבשיא כמו
 ואם, לעבירה הלהט שיא על מתגברים וככה, וגיהינום עדן
 ??לכאורה חוכמה המשך של תירוצו מובן לא כן

 שאי כך כדי עד מאוד שלחוץ בזמן, זאת שבכל, ייתכן אבל
 רק כזה במצב, הקשה העבודה טירוף מרוב לנשום אפשר

 .שעוזר מה זה רק מפסיק זה שהנה מחשבה

 ובסופה ,מסיבה שעשה מיליארדר על סיפור לי מזכיר זהו
 :והכריז, בתנינים מלאה שהייתה בריכה לאורחים הראה

 מה ממני יקבל לקצה מקצה הבריכה את שישחה מי
 !!!מתאבד לא אחד אף וכמובן !!!שיבקש

 התנינים כאשר בטירוף שוחה צעיר רואים לפתע אך
 ובשנייה שיא במהירות שוחה והוא, חי אותו לבלוע מנסים

 התנינים כל של משיניהם להינצל הצליח האחרונה
 .טרייה אנושית ארוחה שהפסידו

 לי תגיד אותו ושאל ששחה לצעיר המיליארדר ניגש מיד
 אני אמר, כולו נסער שהיה צעיר ואותו ??רוצה אתה מה

 !! אחד דבר רק רוצה

 צעק בכעס רצעי ואותו !!דבר ,כבר נולו,  אומר והעשיר
 ???לבריכה אותי שדחף הרשע זה מי :לדעת רק רוצה אני

 מבקש היה אם שהרי, יחשב כטיפש צעיר אותו וכמובן
 לעשיר הופך היה הואוכך , הוא היה מקבל דולר מיליארד

 דחף מי לו שיברר לחוקר משלם היה פרוטות ובכמה, גדול
 לםח שלא כסף של עודף לו נשאר היה ועוד, 'וכו ואיך ולמה
 .עליו

 על חשב לא במצבו הואעדיין אפשר להבין אותו, כי  אבל
 זה הוא מי !! אחד דבר על רק כעסו מרוב נעול היה, כלום

 .כן לי לעשות ליבו מילאו אשר הוא ואיזה

 קשה ומעבודה רוח מקוצר משה אל שמעו ולא

 שיעבד לא שפרעה יונתן בתפארת איבשיץ יונתן רבי כתב
 שיעבד לא ולכן, הגואל יצא שמהם ראה כי לוי שבט את

, ויושיע שיגאל מנהיג יצא לא סובל שלא מי כי, אותם
 .פריה יאכל הוא תאנה נוצר בבחינת

 

בין שיושב בשערי רומי  משיח בן דודכך כתוב לגבי  ובעצם
פצעים וכל הזמן והמצורעים, והוא כולו מלא מוגלות 

ם מחליף תחבושות, כי הגואל המשיח סובל בסבל גלות ע
 ישראל.

, לי מקשיבים לא ישראל שעם, עולם לבורא משה טען ולכן
 בעצם וזה, השעבוד בגזירת היו שלא לוי משבט אני כי

 .לי יקשיב לאשתכנן וחשב על זה גם כן  שפרעה הסיבה
 

 הגואל נבחר דווקא אכןאם כן מדוע  כן יש לשאול ואם
 ??לוי משבט

 כדברי, ישראל לעם להמחיש רצה עולם שבורא, וייתכן
, שזה היה התורה עמל של בשעבוד בחרו לוי ששבט, הזוהר

  .במקום השעבוד לפרעה

 פחות לאהם משקיעים וסובלים וודאי בלי שום ספק  תורה של באוהלה עצמם ממיתיםה בתורה שהעמלים ללמדנוו
ורה זה כל רגע פנוי , ובעצם הרבה יותר מאחרים, כי עול ועמל התהעם על וההגנה הפרנסה בעמל עצמם הממיתים מאלו

 בכל רגע ביום, בלי שום הפסקה ולאורך כל החיים ולא שנים מספר.

 המשך

 גואל שיהיה ידע אחד מצד מבולבל היה כבר פרעה אגב
 ברור שלא משה שנולד ביום לו אמרו שני מצד, לוי משבט

 כל את להרוג ציווה ולכן מצרי או יהודי הוא האם
 .מצריים של אפילו יום באותו במצרים לדוושנ התינוקים

באה בתיה בתו עם תינוק יהודי שאספה מתיבה  והנה
מהנילוס, למה לפרעה לא התחבר הפזל, הנה יהודי שגדל 
בבית של מצרי כדברי החוזים בכוכבים, ואחרי בדיקה 

הוא ניצול מהמים  וגםאולי היה מגלה שהוא משבט לוי, 

עם של על ידי תיבה, שלכן טעו החוזים בכוכבים שמת מושי
 בפרטישראל, וכך היה משמיד את משה בעודו תינוק??? 

שכבר חשדו התעורר כשמשה לקח לו את הכתר והניחו 
 לראשו??

, שהוא עצמו כשגזר להרוג גם את התינוקות של וייתכן
שיהיה שבט לוי, בעצם פתר את הבעיה כביכול של הצורך 

אכן שבט לוי סבל כולל משה  כיהיה מתוך הסבל, שי גואל 
גזירת התינוקים  שפרעה ציווה להורגם.  ב

במקום לתקן את המצב הוא מסוגל רק להחמיר לעצמו את המצב ולסבך את המצב , שאדם מרוב דאגת יתר מסוגל ללמדנו
ולעצור, ולהתפלל לבורא עולם שיעזור לך ולא להמשיך לפעול עוד יותר, לכן לפעמים כשאתה מבולבל ונסער עליך להירגע 

 . להתייעץ עם חברים וחכמים שיתנו לך עצה טובה מתוך שיקול דעת , וכדאיולסבך

 ותבאש היאור –מכת דם 

פשוט מדהים, למצרים היה מכת דם, אין מים אז  זה
,  הדגים מתו, הדגים מתים אז הנילוס והיאור מסריח, ברור

, עד כדי כך שכתוב במדרש מיםכן ליהודים יש  אומנם
ותה זה מים והמצרי שאפילו באותו כוס עם היהודים ש

שותה זה דם, ורק כך המצרים לא מתו מצמא כי קנו בכסף 
מים מהיהודים, וכך גם החרטומים קנו מים מהיהודים 

 והפכו את זה לדם.

גם אם ליהודים יש מים ולא דם, בכל זאת היהודים  אבל
מילאו את המים מהיאור, וגם אם ליהודים במקום דם 

לשתות מים מסריחים  איך אפשרבכל זאת , יצא להם מים
 ???"ותבאש היאור" ביאור מתודגים שהרי כתוב שכל ה

אפשר לתרץ שליהודים היה מים רק בארץ גושן, שהרי  ואי
מכות הראשונות היהודים עדיין היו תחת עבדות  5ב



 

מצרים, ורק בראש השנה הפסיקו לעבוד עד סוף המכה 
 (,גמרא ר"ה יא' ב'העשירית שבה יצאו לחירות ממצרים )

ואם כן היה להם מים לעצמם ולמכור למצרים במקום 
 עבודתם במצרים ולא רק בארץ גושן.

אז רק ביאור לא הגיוני שליהודי כשהשתמש עדיין  אבל
אז זה שהשתמש  הדם שלקח נהפך לו למים, או רק ברגע

, כי זה מגעיל ודוחה לשתות יםוצלול יםנקימים חזר להיות 
 מסריח ודוחה.היה ראית איך הוא  שמקודםמשהוא 

באמת ש נראה שהיה כאן נס מדהים ביותר, ושימו לב,  לכן
אלא דם, דם ולא נראה לא היה מעולם ליהודים זה 

היהודים ראו יאור מלא במים צלולים, ומים נקים ולא 
לא  ולכן ליהודי זהממילא לא מתו הדגים, מסריחים, ו

 הסריח.

ו כממסריח והדג מת היה דם ובדם אומרת, שלגוי  זאת
, חי מקפץ ושט לוהיה דג מים ובמים הנבילה, וליהודי היה 

 !!!לא יאמן ??האם הדג חי או מתומדהים הדבר!!! 

מה מצפה לנו בעתיד , , פשוט לא יאמןנפלאות אראנוותראו, הניסים שבורא עולם מכין לנו, כימי צאתך מארץ מצרים  חכו
 נפסיד בגלל הנאת רגע חיי נצח מלאים בנפלאות ובאושר.ים, שלא הקרוב ממש, ולכן כדאי לנו להיות בפנים כטובים וראוי

 מידה כנגד מידה" –"מכת צפרדעים 

 והנה ??מידה כנגד מידה?היה מיוחד במכת צפרדע,  מה
והכוונה בפרעה ואחר כך עבר לעבדיו,  ההתחיל וזהמכה ה
שיצא מהצפרדע הענק רץ לארמון של הראשון שהנחיל 

  .הסיבה למכה פרעה שכך כולם יראו שהוא

שהוא עשה רעש גדול ותעמולה והסתה נגד היהודים,  וכמו
שהיהודים מתכננים לכבוש את מצרים  שהעליל עלילת דם

הרעש ושל הצפרדעים התחיל דווקא  לכןבעת מלחמה, 
 ממנו.

מכת צפרדעים רש"י מביא את דעת רבי עקיבא ש ובעצם
 מפלצתית,והגיעה צפרדע ענקית שמוזר,  התחילה באופן

 והחרטומים ניסושכל קפיצה שלה הרעידה את האדמה, 
יצאו ממנה נחילים של צפרדעים ומכל מכה להורגה 

 קטנים.

למה לא באו ישר  ??מה בדיוק המסר בזה? ובעצם
מיליארדי צפרדעים קטנים, מה הצורך בתהליך 

 ??שתיארנו?

חשבתם אתם  הריזה בא לתת מוסר עצום למצרים,  אלא
קפץ עליהם  לכןיד את מצרים, שעם ישראל יגדל וישמ

 צפרדע ענקית שאיימה עליהם והפחידה אותם.

, פן ירבה אמרתםולעצור את עם ישראל, רציתם  ואתם
שכאשר יענו אותו כן ירבה וכן ראיתם דבר פלא, ולכן 
 דווקא שבטים שסבלו ילדו שלא בדרך הטבעש, יפרוץ

להבדיל כמו שישה בכרס אחת או שישים בכרס אחת, 
צמחו במהירות נולדים בכמויות והילדים טנים שק שרצים

 .צמחהתרבה ולא לבני אדם, ואילו שבט לוי שלא עונה לא 

לא  למה ???זהפשר דבר לא חשבתם מה  אז למה אז
שבורא עולם מראה לכם ברור איך התבוננתם וחשבתם 

, ושלא תצליחו בתוכנית הזדונית שלכם שאתם טועים
לתם את התוכנית לא ביט למה?? למה לא עצרתם אז?ו

 הזדונית שלכם??

שתפתור שחשבו  הפתרוןגם כאן ו, יתצפרדע ענק הבא לכן
שיצאו מיליארדים של  את הבעיה רק החמירה את המצב,

, להבדיל כמו שהיה ותמלא הארץ אותםשרצים קטנים, 
 כן ירבה וכן יפרוץ.אותו כאשר יענו שאצל היהודים, 

ולקחת מוסר כראוי, ולא לנסות לחנוק את הבעיה, אלא לטפל מהשורש, ועלינו  מורי ורבותי, חובה עלינו להתבונן לכן
להתחזק מכל עניין ומכל דבר שקורה לנו בחיים, ובעזרת השם נתקרב לאבינו שבשמים כי ידו כבר פרושה לקראתנו, שובו 

 בנים שובבים.אלי 

 המשך - תעל הצפרדעו

 צפרדע אחת : עקיבא אומררבי  :סנהדרין ס"זבגמרא 
א"ל רבי אלעזר  ,הייתה, השריצה ומלאה כל ארץ מצרים

מדברותיך ולך  כלך ??עקיבא, מה לך אצל אגדה  :בן עזריה
פרדע אחת הייתה, צהכוונה ש אלאת, אצל נגעים ואהלו
שרש"י בחומש הביא רק את  ופלאיאו, שרקה להם והם ב

 .דעת רבי עקיבא כמדרש, וכלל לא הביא את דעת ראב"ע

על הסברו של רבי עקיבא  הקפידאלעזר , שרבי וייתכן
שהייתה צפרדע אחת ענקית, שלפי זה כביכול מצדיק את 

מידה  כאן היה שהריפחדם של המצרים מפני היהודים, 
באמת מפחידה שכשם שהצפרדע הענקית וכנגד מידה, 

כך עם  כי כל קפיצה הרסת, ומסוכנת ומאיימת על מצרים,

כן זה  ואםים!!! ישראל חזק ועצום ובאמת איים על מצר
 מצדיק את פחדם של המצרים מפני בני ישראל.זה בעצם 

אמר רבי אלעזר לרבי עקיבא תתעסק בהלכות קשות  לכן
 .ולא בדברי אגדה

רבי עקיבא טוען שנכון שעם ישראל מעולם לא איים  אבל
על המצרים וזה היה רק עלילת דם מרושעת שהיהודים 

כמידה כנגד ים זאת מתא בכלמאיימים על שלום מצרים, 
שתבוא צפרדע ענקית ומפחידה, שימחיש להם שהם  מידה

לקחו כביכול צפרדע בעל חי שלא מזיק, וניפחו אותו 
הטובים והעדינים שתרמו היהודים למפלצת כך הציגו את 

 להצלת מצרים, וניפחו אותם לעם מפחיד ומסוכן ומאיים.

 הארץ בכל שמי ספר ולמען ,כחי את הראתך בעבור העמדתיך זאת בעבור
 

אם בורא עולם היה רוצה להוציא את עם  בפשטות
לזמן מה להרוג או לשתק מיד ישראל ממצרים, היה יכול 

 ובינתיים עם ישראל יצא בלי מפריעים. את כל המצרים,

מכות כל עם ישראל על ידי הבורא עולם רצה ש אבל
קרה גם בזכות  וזהיתחזק באמונה ויחזרו בתשובה, 

 המצרים ואכן ,ו קשות אבל נשארו לחיותהמצרים שסבל
עצמם חיזקו את היהודים ואמרו להם יש לכם אלוקים ב

חיזק את היהודים, מאוד דבר שגדול שעוזר לכם, וזה 
מכות הראשונות עדיין היהודים תחת עבדות  5ובפרט שב 

, כי הם חיזקו "ולכן אל תתעב מצרי" המצרים וחיו איתם,
 .לנו את האמונה



עצום נזכור היטב כי בפסוקים אלו טמון חיזוק  ובעצם
 באמונה, ואני יסביר לכם בהרחבה.

 יימח שמו כתב בספרו שהגרמנים הם עם הארי היטלר
 !!היהודים זה עם הכי גרוע שיש להשמידואילו , והמושלם
לי, האם יש סיכוי שהיהודים יסכימו עם  אמרו ובבקשה

היטלר, ויגידו כן הוא צודק, רק יוסיפו על הספר עוד 
 ???פכנו גם לגרמניםפרקים ויטענו שאנחנו בסוף נה

אנחנו זועקים בכל פינה הרי זה משולל כל הגיון,  הרי
בעולם תפסיקו להפיץ את שקריו של הצורר היטלר, לשרוף 

 ? מה פתאום?????להוסיף ??את ספרו הנורא, אז להסכים?
 אין מצב!!

דווקא בזמן השפל של עם ישראל כשהרבה גלו  והנה
וישראל הייתה מארצם בחורבן בית שני, הרבה נהרגו, 

לביזת הרומאים, והרומאים גזרו גזירות שמד על היהודים 
מקבלים את הנצרות  הגוייםהשבורים, דווקא אז 

שמאמינה בתנ"ך שלנו שכתוב בו שישראל הוא העם 
 הגוייםכאין וכאפס נחשבו, והם  הגוייםהנבחר, וכל 

מאמינים בתורה זו, רק מוסיפים פרקים, ואומרים אנחנו 
 ישראל. נהפכנו לעם

אם התנ"ך זה המצאה שקרית של היהודים,  הרי
לא הגיוני , ועוד הגוייםהאחרונים שיאמינו בזה זה 

 !!!בזמן נחות כל כך של היהודיםשיאמינו בו 

ובתקופה הכי האמינו בתנ"ך שלנו, כן ם י, הגויזאת ובכל
והגויים האמינו  !!! אמתיכי זה קשה לעם ישראל, ולמה?? 

כי הודים סיפרו על הניסים, אלא בגלל שהי לאבתנ"ך 
שאבא סיפרו זאת לילדיהם אחריהם,  הוריהם של הגויים

אני וכל המדינה חטפנו מכות  בני,כן גוי סיפר לבנו: 
ים הפיצו את יהגו הםו !!מאלוקי ישראל, זה אמיתי

ם ביססו את ישל ישראל הגוי בשפלתםגם  ולכן ,האמת
 אמונתם הטפילה על בסיס התנ"ך היהודי.

מה שבורא עולם אומר לפרעה, שמטרת המכות שכל  הוז
לא רק היהודים, וים ידעו כי אני השם בורא עולם, יהגו

 כולם.אלא 

 לאחראלפי שנים גם האמונה לכל יהודי  תתחזק וכך
ים מאמינים בתנ"ך, יאפילו הגוכי יראה שיציאת מצרים, 

 האמת שאכן כדברי התנ"ך כךזה ש כי גם הם יודעים
 !!תיאמזה ו !!קרה

 נתחזק באמונה שלימה, ונחזק כל יהודי, ובעזרת השם נזכה לראות בביאת המשיח בקרוב ממשהבה  אז

 פרעה במסלול האמונה ויאמר למחר, ויאמר כדברך למען תדע כי אין כהשם אלוקינו

התפאר עלי למתי " :משה אומר לפרעה צפרדעים במכת
אעתיר לך ולעבדיך ולעמך להכרית הצפרדעים ממך 

בתיך, ויאמר למחר, ויאמר כדברך למען תדע כי אין ומ
 ."כהשם אלוקינו

הסכים לסבול עוד יום סבל נוראי עם  פרעהאומרת ש זאת
העיקר לבדוק את כוחו של בורא עולם האם  ,בטן מקרקרת

תפילה של משה היום תועיל להפסיק את מכת הצפרדעים 
 למחר.

 ??זה את יקבל המצריאיך העם בכלל לא פשוט, כי  והדבר
חודשים כאשר לא  3הרי כבר הורידו אותו מהשלטון משך 

שהיה עליו  פעל כרצון העם עד שנכנע להם, אז כל שכן 

להיזהר שלא לגרום להם סבל נוסף כי יכלו לזרוק אותו 
הניסיונות מהמלוכה ולהעניש אותו בחומרה על כל  לגמרי

פרעה היה לש מדהים הדבר אבל !!שעושה על חשבונם
ולהשלכות  קדמו לסבל הגופני שלו ושל עמועקרונות ש

העלולות להגיע לו מכך, כי היה לו עיקרון לבדוק את 
 האמונה באלוקים. 

בגלל זה זכה פרעה להיות היחיד שניצל בקריעת ים  ואולי
 .סוף, כי התאמץ להכיר בכוח בורא עולם

 את הראותך עבור בפרק ט' פסוק טז'הספורנו שכתב  וכפי
: המת במות אחפוץ לא כי, בתשובה שתחזור כדי. כחי

 .מעון תשיב ורבים. שמי ספר ולמען

לא נהיה יותר גרועים מפרעה שבשביל לראות את כוח הקדוש שלמען האמונה ולמען האמת חייבים להקריב, ש ללמדנו
 .ן האמת ולהסתכן, כל שכן אנחנו בני אברהם יצחק ויעקב נשקיע בדרך האמת ונקריב הכל למע לסבול הסכיםברוך הוא 

 אין עונשין אלא אם כן מזהירים

ות של משה, הרי אבכל מכה היה שלוש שבועות התר למה
 יש מכות שבאו בלי התראה??

 

שבכל המכות היה התראה כללית על עונש ומכה  וייתכן
המכה, תהיה מה בדיוק  פירוטבלי שאמורה לבוא, אבל 

יום לפני המכה בחלק מהמכות היה פירוט שמחר יהיה  ורק
 .ותיאורהזו מכה 

 לכן הבלתי נודע יותר מפחיד מהנודע קודם שני, ומצד
המכות שהיו בלי התראה לא הכוונה שלא היו הזהרות 

הכוונה שלא הייתה התראה  אלאשבועות,  3כלליות במשך 
נודע למצרים יום על פירוט המכה, והיות ולא יום קודם 

וגמת כד, יותר ואיים עליהם הפחיד זה קודם מה תוכן המכה
 .אין שמחה כיום התרת הספיקות

שבורא עולם בכל הדרכים השתמש להפחיד את פרעה בכדי שיחליט לשחרר את העם, ולא כל הזמן אותו שיטה,  ללמדך
 אלא לגוון בשיטות.

 

 גם בעבודת השם, צריך תמיד לגוון ולחדש כל יום עוד משהוא בעבודה, דוגמא היום לכוון בהודו להשם, מחר באשרי, וכך
 וכדומה, שכל יום יהיו בעיניך כחדשים.

 

תרגיש שיש לך כוח לנצח את היצר הרע שמנסה כל יום ומתגבר כל יום מחדש להפיל אותנו לגמרי, אם זה בראיה  וככה
 אסורה או מחשבה פסולה, אבל כנגד ההתחדשות שלו בכל יום, אנחנו נבוא גם בהתחדשות כל יום.

 

 "ויחזק השם את לב פרעה"
קא לאחר מכת שחין שהיא המכה השישית, רק דוו מדוע

 ?? אז בורא עולם מקשה את לב פרעה?
דע לך שבמכת ש לפרעה, בורא עולם נותן מוסר חריף והנה

דבר יכולתי להרוג את כל מצרים במגיפה ולא רק את 



 

הבהמות, והשארתי את בני האדם בחיים, בכדי שתראו 
חריף  מוסרושיש בורא עולם שמנהיג את העולם בהשגחה, 

זה ומסר זה לא בא מיד לאחר מכת דבר אלא רק לאחר 
זה מוסר  הרי ??למה? ,כאן יש לתמוה וגםמכת שחין, 

 ??דבר? -אחרי מכת המגיפה יותרמתאים 
 

, שדווקא אחרי שהשם הקשה את ליבו לתרץ נראהו
יהיה תן לו את המוסר החריף ביותר, שונ הקב"הדווקא אז 

  לא יוכל לטעוןכך ש את הבחירה של פרעה, דבר שיאזן
 .נלקח ממני כוח הבחירה

 

 ירגשמצב הכי בדווקא הקשיית הלב  אחד היה שמצד
 .התמוטטות רגשיתוכמעט בהיה בשפל המדרגה כשפרעה 

חרטומי  ואת השפלתם של השפלתואת  אהפרעה ר שהרי
 כל עמוגם השפלת ושהתביישו להראות את עצמם, מצרים 
 ויצא להם מוגלות  בבשרם לעומק חתך השחין כי, בשחין

הכבוד שלו ושל כל מכובדי ו, ינוראבאופן וכיערה אותם 
דווקא במכה זו בורא עולם החזיר אותו  ולכןמצרים קרס, 

 לאיזון רגשי, בכך שהקשה את ליבו.

בורא עולם פנה לשכל עדיין בכדי לאזן את הניסיון,  אבל
בורא עולם לא הקשה,  את השכלש וההיגיון של פרעה

יוני חד המחיש לו את הסכנה ואת מטרת ובמוסר הג
 המכות, ולמה כדאי לו לשמוע בכל השם.

ורבותי, אין הקדוש ברוך הוא מעמיד אדם במצב לא אפשרי, בניסיון שאין לו כוח וכלים להתמודד נגדו, אפילו  מורי
 .לפרעה הרשע בורא עולם נתן לו כלי כנגד ויקשה השם לב פרעה

 

תגיד אין לי סיכוי לנצח, זה גדול עלי, מאה אחוז נועד לכישלון, חבל לנסות, זה כישלון ידוע  בכל מצב של ניסיון, אל לכן
 כי זה פשוט שקר מוחלט, תמיד ותמיד, אפשר לנצח, נקודה. -מראש, 

 

אם צד אחד נסגר כמו ויקשה השם לב פרעה, נפתח כוח אחר לנצח, רק עלינו לגלות את הפתחים הנוספים או  גם
 דדות בכדי לנצח בניסיון.החדשים להתמו

 

בכל הכוח, זה מלחמה של חיים ומוות, אל תיפול כמו זבוב, והשם שחייבים להילחם מלחמה יש כאן יאוש,  אל ולעולם
 יתן לך כוח כאריה ותנצח בעזרת השם.

 

 "בצאתי מן העיר אפרוש כפי אל השם"

"בצאתי מן העיר אפרוש כפי אל ברד, כתוב  במכת
שהיה צריך לצאת מהעיר כי הייתה רש"י,  וכתב, השם"

 מליאה בעבודת גילולים. 
 

, שהרי במכות הקודמות לא כתוב שמשה יצא עיון וצריך
ויצא מעם " כתוב במכת צפרדעים כגון ,מהעיר להתפלל

ויצא משה מעם ", וכן במכת ערוב "פרעה ויצעק אל השם
זה  "ויעתר"רש"י שם , ומפרש "ויעתר אל השם, פרעה

 ריבוי תפילה.

למה דווקא במכת ברד הוצרך משה לצאת מהעיר, ולא  אז
בשאר המכות, הרי אם המקום טמא אזי בכל המכות היה 

יש דעות בראשונים שבכל  ואכן?? עליו לצאת מהעיר?
 המכות אכן יצא מהעיר.

שפרש כפיו אל קשה לי, מדוע דווקא במכה זו כתוב  עוד
 וצ"בוכי עתירה הצעק כתוב, ואילו במכות הקודמות, השם

 ???תפילהשזה התאמצות 

לי, שאכן במכות הקודמות משה התפלל בתוך  ונראה
העיר במקום טמא, בפרט במכת צפרדעים שהיה עליו 

דווקא  אבל, למחרתלהוכיח לפרעה שהוא מתפלל מהיום 
בגלל שזה מקום טמא, היה על משה לצעוק ולהתאמץ 
בתפילה ולהרבות בכוח הקדושה כנגד כוח הטומאה הגדול 

 .עירשב

ולא היה במקום טמא, במכת ברד שיצא מהעיר,  אבל
בלי לצעוק ולהתאמץ  הספיק למשה רק לפרוש כפיו
 בתפילה, וזה כבר פעל את הנצרך.

בדור זה שכוח הטומאה רב ומשתולל באינטרנט ובסרטים ובכל דבר רע, מכל החזיתות, עלינו לצעוק ולהתאמץ יותר  ולכן
 , ונצעק אל השם אלוקינו, ויצילנו אמן.בתפילה ותורה ובמצוות, הכי חזק

 והפשתה והכסמת לא נכו, כי אפילות הנה

מביא פירוש ראשון, שהפשתה והכסמת היו רכים  רש"י
לכן כשפגע בהם הברד הם התכופפו ולכן לא נפגעו מהברד, 
דהיינו שהברד לא שבר אותם ולא התפוצץ ולכן האש 

 .שבתוכה לא שרפה אותם

בינו תנחומא, שיש מרבותינו הביא בשם מדרש ר עוד
שנחלקו על זה, ומפרשים אפילות שפלאי פלאות נעשו להם 

 ולכן לא לקו.

התפלאתי מדוע נקט רש"י לשון שרבותינו חולקים,  וקצת
 ??ולא ויש מפרשים?

וכן יש  הבעל הטוריםכתב שכפי שאפשר להסביר  אלא
שהייתה אש בתוך הברד אבל גם מחוצה לו  במדרשים

 .סביבו

נחלקו רבותינו, שגם אם הברד לא שבר את הפשתה  כןול 
והכסמת כי התכופפו, מכל מקום הם היו אמורים להישרף 
מהאש שהייתה סביב הברד מבחוץ, לכן פירשו שפלאי 

 פלאות נעשה להם שלא לקו.

סיבת הפלאי פלאות שנעשו להם, זה בכדי שיהיה מה  וכל
ת את להכות במכת ארבה, שיהיה לארבה מה לזלול ולהכו

 מצרים.

אם כן למה דווקא הפשתה והכסמת שרדו, אולי  אבל
שהחיטה תשרוד במקום, כי ממילא יש כאן נס ששרדו אז 
אולי עדיף חיטה שזה לחם משובח יותר מפשתה וכסמת, 

 וככה יכאב יותר למצרים במכת ארבה?

התשובה, שגם בפלאי פלאות, אם אפשר ללמד אותנו  אלא
אי שווה לבורא עולם להכניס עוד מוסר השכל לחיים, ווד

 גם את זה במכלול.



היות ופשתה וכסמת רכים יותר מחיטה, כי הם  ולכן
מתכופפים, לכן לא נשברו, אזי הסיכון שלהם היה פחות 
מהסיכון של החיטה שגם נשבר וגם מתפוצץ הברד עליהם 

  .כי הגבעול שלו קשה

שאם יש פלאי פלאות אז מה זה משנה סיכון אחד  ולמרות
המוסר השכל עבורנו עצום, שמי שמתכופף  אבליותר,  או

  ונכנע ולא מתעקש לא נשבר ויכול לשרוד.

 אנחנו בנפתולי החיים, לא נישבר כי נתכופף מפני הגלים וככה נשרוד את משברי הים, וקשיי החיים. ולכן

 

 ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים

סיפור על זוג שבלילה כשישנו פתאום התינוק  שמעתי
יל לצרוח וכמובן מתחיל וויכוח מי ייגש לטפל בתינוק, התח

והיות והיה מדובר ביודעי ספר לכן הוכיחו טענתם 
 מהכתובים.

היא  -עצת ה'טען הבעל לאישה, הרי כתוב מפורש " וכך
אבל הוא שכח שהוא נשוי לתלמידה חכמה והיא ", תקום

בדיוק מאותו פסוק, וכך טענה  החזירה לו הוכחה ניצחת
פשוט השאלה איפה , "תקום - עצת ה' היאלו: הרי כתוב "

 שמים את הפסיק בפסוק!!!

ה' הצדיק החתם סופר מביא מדרש, שפרעה אמר " והנה
ה' "את הפסיק לא אחרי דהיינו  ,"ועמי הרשעים", "ואני

 ."ואניה' הצדיק ", אלא הפסיק נמצא אחרי "הצדיק

שפרעה הרשע טוען  זה מדרש פליאה, איך ייתכן ולכאורה
חוצפה הוא מאשים את העם שלו  ובאיזהשהוא צדיק??? 

 ברשעות?? איפה נטילת האחריות שלו??

שמות  שהבאנו בפרשת שמות לתרץ, על פי המדרש ונראה

 ואופן פנים בשום הסכים לא פרעה שבהתחלה רבה א' ט'
 עם על רעות גזרות לגזות ממנו שביקשו ושריו יועציו לעצת

 יוסף הרי !!!טובה כפיות זה, להםכי פרעה טען , ישראל
 נהיה ואיך, מתים היו מצרים כל בלעדיו כולנו את הציל
 !!!מחיר בכל מתנגד אני ולכן, טובה כפויי

 מלך לא הוא חודשים 3 ואכן !!!פיטרו אותו שריוו
להם  כנעונ הוא נשבר חודשים 3 ולאחר!!! במצרים

  !!והסכים לגזור גזירות רעות על עם ישראל

, ורצה להיות טוב טוב היה הוא ובהתחלהשהיות  וייתכן
עכשיו  לכן, הרשעים כל מולחודשים  3 עמדאפילו ו

אבל  ,התוודה שחטא הפעםכשנשבר והכיר בחטאו הוא 
, בטענה שהם עצמועמו ולא את האשים את בשורש החטא 

  כפו אותו והרסו את הטוב שבו.

' טבשלח כתוב במכילתא  כן יש לתמוה, שמדוע ואם
לכן זכו  ה' הצדיק ואני ועמי הרשעיםשבשכר שאמר 

הצדיק אם הוא  ולכאורה, ים סוףב שטבעולקבורה אחרי 
עמו, מדוע מגיע לו שכר  הפיל עלמה האשאת עצמו ואת ה

  של קבורה??

מכל מקום יש כאן מקום לשכר, כי כאן פרעה עשה  אלא
, ואכן הודה ויחטא יעד לשורש חטאוחשבון הנפש יסודי על 

שעכשיו הוא חוטא, אבל בכה על השורש שבו התחיל ליפול 
ולהיות רשע, ולכן כשהגיע לנקודת ההתחלה הוא האשים 

 .ולהרשיעאת עמו שהכריחו אותו לחטוא 

כפי שאמר בה וממצבו העכשווי והוא התעורר בתשו והיות
ולא הסתפק בכך אלא חקר והעמיק , שחטאנו הפעם

עד שהגיע לשורשי חטאו שהיה לפני בחשבון הנפש דקדקני 
, זה חשבון הנפש עצום, ולכן זכה שנים מאה כמעט לפני

 שכר של קבורה.ל

לחזור בתשובה ולהעמיק בשורשי החטא להבין מאיפה הנפילה שלנו נובעת, ומכך ננסה עד כמה עלינו , ללמדנו
 חזק ואמץ.רק  זה יצליח לתקן ולהתעלות וע"ילהתעלות, כי כל אדם חייב לעשות חשבון הנפש ולהכיר את עצמו לעומק, 

 ודך מסתולל בעמי לבלתי שלחםע

ודך ע" הבעל הטורים שהראשי תיבות של המילים כתב
חז"ל ששלושה  " זה בלעם, כמאמרמסתולל בעמי לבלתי

הוא זה שהציע לשעבד את עם  ובלעם ,של פרעה בעצההיו 
 הציעובלעם , והיות ישראל, ואילו יתרו ברח ואיוב שתק

 והגזרותכל השעבוד לכן  ,אל והתקבלה הצעתוולהצר לישר
 .ולחובתו אשמתול ות ונזקפותנחשב

זה סותר את המדרש הקודם, שתחילה פרעה  ולכאורה
לא רצה להרע לעם ישראל, והעם שלו אילץ אותו להרשיע, 

"ל שלושה היו בעצה משמע שבלעם הוא והנה במאמר חז
 החליט על הגזירות, ולא ברור לכאורה מי התחיל ברוע???

פלא שהשנים שהם יתרו ואיוב לא גברו על דעת בלעם  וגם
צריך ביאור מדוע העם המצרי  גםושהיה דעת יחיד?? 

לא חשבו  למההחליט להרע לעם ישראל בכפיות טובה, 
 יות טובה??כפרעה בתחילת דרכו שזה כפ

שבלעם התחיל את כל הרוע, כי יש דעה שבלעם זה  ייתכןו
, והיות ולא הצליח וביקש לבן לעקור את הכללבן הארמי, 

חלק מעם  לפחותלעקור ו להצר לעם ישראל לכן רצה
 ."וירד מצרימה" ,ארמי אובד אבי", כמו שכתוב "ישראל

ת את העם המצרי נגד עם שבלעם תחילה הסי ונראה
ישראל, שאמר להם אני סבא רבא שלהם ואני מכיר את 
אופיים הרע והבוגדני, שברגע שהם יגדלו ויתחזקו הם 

  .ימוטטו את מצרים

 כשגדלאבינו חתני יעקב יקר ואמר הנה ש ולדוגמא
והוא  והיותאותי,  ורוששלקח את כל רכושי ברח ו והתעצם

א דוגמא מעשית מחייו והביהיה סבא רבא של עם ישראל 
 דבריו התקבלו על לב העם המצרי.לכן  ,עם יעקב

פרעה ידע שלבן משקר כי הוא הכיר את יוסף הצדיק  אבל
מברכתו לכן ידע שלבן  תוליהנווזכה לראות בקדושת יעקב 

  הוא רשע ושקרן.

חודשים הוא נכנע לדרישת העם, והסכים  3לאחר  אבל
לעצת בלעם שהוא לבן להציק לעם ישראל כי העם תמכו 

יתרו ואיוב למרות שהיו שנים מול אחד,  ולכןם, בעצת בלע



 

לא יכלו להתנגד לדעת בלעם היחיד כי העם והמלך היו 
 בדעתו.

הירא שנכתב במכת ברד "על הפסוק  בתרגום יונתן והנה
 אל מקנהו ואת עבדיו את הניס פרעה עבדימאת דבר ה' 

 זה איוב.הירא  –" הבתים

 בלעם כי ,"בלעםזה  –ה'  דבר אל לבו שם לא ואשר"
המריד את החטיא ו החטאמתחילה ועד סוף  הרשע

 ולשנאת עם ישראל. המצרים נגד האמונה בבורא עולם

ל בהגדה שפלא שיש ללבן מקום של כבוד של רשעים  לא
 ., וסיפור הרשעים בהגדה מתחיל בופסח

  נמרוד הרשעסיפור של במתחילה לא ההגדה של פסח ו
שגם זה יכל  למרות לכבשן האש,אבינו שהפיל את אברהם 

 להאביד את כל עם ישראל, כי בלי אברהם אבינו אין כלום,
כי אין בנמצא,  לבן הרשעכמסור ברשעות סבא  בכל זאת

 הקדיש את חייו הארוכים לרדוף את ישראלהוא כביכול 
   בכל תקופות חייו.

גלים להיות רעים למשפחה שלנו, ולרדוף את באובססיות את יוצאי שאם לא נתקן את המידות שלנו, אנחנו מסו ,ללמדנו
אם לא נדאג לשמור על עינינו אנחנו מסוגלים  העינייםחלצינו, וזה לא רק בקשר למידות, זה קשור גם בעניין קדושת 

, ולכן הם נזק נפשי ורוחני לדורי דורותללהרוס את המשפחה חיים שאולה, להיות רעים ואכזריים לאשה ולילדים ולגרום 
 מהיום נזכור שלבן ביקש לעקור את הכל, ואנחנו ניזהר מפניו, ונתקן ונבנה את הכל מחדש בעזרת ה' אמן ואמן.

 אקשה לב פרעהואני 

תו ושרשע שהתמיד ברשע"הרמב"ם הל' תשובה ו' ג'  דעת
 נותנים ולא התשובה ממנו שמונעים ומדעתו צונומר שעשה

, והביא "בחטאו ויאבד שימות כדיב ,מרשעו לשוב רשות לו
 דוגמא לכך מפרעה הרשע שה' הכביד את ליבו.

 והתיצב בבקר השכםמצאתי במדרש על הפסוק " ואכן
", שהקב"ה ביקש ממשה שיקדים בבוקר לפי פרעה לפני

להתפלל ומחוץ לעיר רצה ללכת פרעה לאחר מכת כינים ש
 ובורא עולם רצה למנוע ממנו את התפילה.להקב"ה, 

ונשטיין זצ"ל, ובי יחזקאל להמשגיח מפונוביז' ר וטוען
ולכן כל שכן מי , פורענותשמידה טובה מרובה ממידת 

 שיתמיד בצדקותו בורא עולם לא יתן לו ליפול מצדקותו.

ד יום השאלה, הרי אמרו חז"ל אל תאמן בעצמך ע נשאלת
מותך?? ומצאנו גדולי עולם שהתמידו בצדקותם כיוחנן 

 כהן גדול ובכל זאת בסוף נפלו מצדקותם??

שלצדיקים יש ניסיונות אך ורק במטרה לתרץ,  ונראה
 .להגדיל את שכרם

כשם  ,שרק לעיתים רחוקות יש להם ניסיונות ייתכן וכן
שלרשעים לעיתים רחוקות בורא עולם מזמין להם פתחי 

 מנויות לחזרה בתשובה.תשובה והזד

נראה לתרץ, שאם צדיק הכניס את עצמו לניסיונות  ועוד
והשאיר פתחים ליצר הרע בביתו וכד' אזי הוא כביכול 

 בכוח החטיא את עצמו.

או שאמר אחטא זה, גם רשע שהתמיד ברשעותו,  ולפי
אם יפתח ואשוב שאין מספיקים בידו לחזור בתשובה, 

לעצמו הרבה פתחים של חיזוק כמו שיעורי תורה ומוסר, 
ת החיזוק, אם כן הוא גם כן היות והביא בכוח לעצמו א

גם הוא יצליח יצליח להיכנס לאחד מהפתחים שפתח וכך 
  חזור בתשובה.ל

אלא פתח לך פתחי חיזוק ותשובה,  שלעולם אל תתייאש מעצמך, לעולם אל תגיד אין לי סיכוי לחזור בתשובה, ,ללמדנו
הרהור תשובה אכן , ואז כשיזדמן לך של מבקשי ה'וצות בובקלך ושמע שיעורי תורה וחיזוק, והסתובב בסביבה בחבורות 

 תצליח לחזור בתשובה, כי לא ידח ממנו נידח.

 מצרים מארץ ישראל בני את להוציא מצרים מלך פרעה ואל ישראל בני אל ויצום

רש"י שכאן לא ראינו שליחות, אלא כאן היה ציווי  כתב
בפרעה  ינהגו כבודגם ישראל, ו בניעם שינהגו בסבלנות 

 מלך מצרים.

השאלה, איך כל זה מתפרש עם סיום הפסוק  נשאלת
"להוציא את בני ישראל מארץ מצרים"?? מה הקשר בין 

 הדברים הקודמים של עדינות וכבוד??

לתרץ בפשטות, שכלפי עם ישראל וודאי חייבים  וייתכן
 40דה קשה של סבלנות כי לאחר יציאת מצרים תתחיל עבו

 .שנה במדבר, ושם חייבים המון סבלנות לסבול את העם

ליציאת  מתחברהכבוד לפרעה נראה שגם זה אכן  וכלפי
מצרים, כי לפעמים לא העונש משפיע לשנות דעה, ולא 

 את דעת השני!! אלא רק על ידי כבוד!!! בכוח משנים 

שופט  ושעשוהשהוכחנו זאת מספר פעמים עם לוט  כפי
ממידת החסד הטבועה בכדי לשנות אותו  בסדום

 .על ידי כבודבמשפחתו 

הצליח יהושע בן נון להוציא הודאה רק על ידי כבוד  וכן
זה  לעזאזל, וכן עניין השעיר שלקח מהמעל ביריחו מעכן

 הוא לא מקטרג על עם ישראל. ולכןעניין נתינת כבוד לשטן 

ך שעם תזלזל , שחיזוק אחרים חייב לבוא מתוך כבוד אמתי לזולת, ובעצם זה לא רק כלפי אחרים, אלא גם כלפיללמדנו
בעצמך ולא תאמין שאתה שווה, אתה תתייאש מלחזור בתשובה, לכן זכור את הכלל שלפני המכות במצרים דבר ראשון 

 היה כבוד, וגם בזמן המכות עד הסוף היה כבוד לפרעה, כי זה נותן את הרצון ואת הכוח להתחזק.

 למען תספר את אשר התעללתי במצרים
יה, או שבתנור הם בכלל קמו לתחהמכה שבוע בסיום לתנור האם הם מתו ואחרי זה שנכנסו  הצפרדעיםלחקור האם  יש

כי אם מתו ונמרחו על המאפים והגעילו את  לתנור?? נכנסושהם אז מה בדיוק הסיבה  ,בתנור מתו לא מתו, ואם אכן לא
אם ו רק בשביל לקרר במעט את התנור?? שנכנסו, האם התועלתהמצרים מלאכול את לחמם ניחא, אבל אם לא מתו מה 

בתנור או שלא  ייסוריםהם סבלו וגם יש לחקור אם אכן הם לא מתו האם פצו אחריהם?? למה כולם לא קאכן לא מתו 
  ???הסדר!!! בסדרכל זה נשאיר לדיון בליל ואת  – סבלו בכלל??
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