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וידבר : רש"י. פירש (שמות ו, ב)ה'" ים אל משה ויאמר אליו אני קוידבר אלבהתחלת פרשת וארא כתוב "
. והקשו כב) ,ה שמות(" למה הרעותה לעם הזה"ולומר דבר אתו משפט על שהקשה לדבר  -ים אל משה קאל

  , שהרי לא פירש מה דיבר?יםקצריך לדעת מה דיבר אל, (אור החיים, ועוד)המפרשים 
  

על דבר זה בקשה מדת על מה שאמר משה רבינו "למה הרעותה לעם הזה":  , א)שמות רבה ו(איתא בחז"ל 
 חזר ונהג עמו במדת רחמים,, בר כןיישראל ד שבשביל צערה ב"הדין לפגוע במשה, ולפי שנסתכל הק

, וזה לשונו: נבואה חשבון, משה רבינו אשר רץ לפני בני (פרשת וארא)ע"ש. כתב על זה ה"אור יהל" 
ישראל כסוס במדבר, ומוסר נפשו בכל רגע עליהם ואומר יאבדו משה ואלף כיוצא בו וצפורן אחת 

נשבר לרסיסים, אינו יכול להתאפק ותובע את  מישראל אל ינזק, וכשרואה צערן של ישראל ולבו
עלבונם, ואמר "למה הרעותה לעם הזה", ועל דבר זה בקשה מידת הדין לפגוע בו, אלא שלא עשה בו 

והרי לך עדות מהבורא כל עולמים רושם משום שראה הקב"ה שבשביל צערן של ישראל אמר כן, 
 ,שום ענין אחר חוץ מצערן של ישראלשאין באמירה זו של משה רבינו  ,חוקר לב ובוחן כליות

  , ע"ש.ונקי הוא מכל שמץ חטא
  

אך למעשה, הקב"ה העניש את משה רבינו על אומרו "למה הרעותה לעם הזה", שלא יזכה להכנס לארץ 
העשוי לפרעה תראה, ולא העשוי למלכי שבעה  –" עתה תראה: ")א ,שמות ו( ישראל, כמו שהביא רש"י

 –"כ. ולפי האמור, הדבר צריך ביאור, אם כוונת משה הייתה לגמרי טהורה , עאומות, כשאביאם לארץ
 ומדוע נענש על כך? –צערן של ישראל 

  
: נמצאים בני אדם הרחוקים (אהבת מישרים, סימן כח)נראה לי בס"ד לפרש כך: כתב רבי משה רוזנשטיין 

די לך בזה, והנך בעל  מדרכי האמונה, אשר יתהללו בלבם הטוב ואהבתם לבני אדם, ויאמרו לנפשם
מעלה, ושלום עליך נפשי. והנה נראה להם, שמלבד טעותם הגדולה בחשבם שבזה לבד ימלאו חובתם 
בעולם, הנה בעצם הדבר טועים בדמיונם שיהיה להם אהבת הבריות אף שאין להם חלק באמונה. כי 

בעולם הרבה בני אדם נשאל אותם, אם כדבריכם כן הוא, הלא ידוע לכם שבכל עת ובכל רגע נמצאים 
בצלמכם ודמותכם, אשר המה סובלים כל מיני צרות ויסורים בעולם, מעניות ודלות וחליים רעים 
ומכאובים נוראים, אשר יתהפכו על ערש דוי, וצעקתם עד לשמים מגיעה, אנקת אומללים ודמעות של 

חד מהם בבני ביתכם חס יתומים ואלמנות ואנשים נפגעים מפגעי הזמן לאלפים ולרבבות. ואם יקרה כא
ושלום, האם הייתם שמחים וטובי לב ומרבים לרדוף אחרי התענוגים והשמחות ולרוות נחת בחייכם, 
בודאי לא. אם כן, אם באמת יש לכם אהבת הבריות ולבכם מלא מאהבתם ודרישת טובתם, מדוע אנחנו 

וב בחייכם, בידעכם נאמנה רואים אתכם תמיד בטוב ובשמחה ונחת רוח, ואיך תוכלו לשמוח ולראות ט



שבעת שאתם מרבים במשתה ושמחה, נמצאים סביבכם אנשים כמוכם הנאנחים ונאנקים מפגעי הזמן, 
  והרבה צרות ומצוקות ומכאובים לאין ספור, ואיה הוא לבכם הטוב לבריות בידעכם נאמנה מכל זה?

  
וגם השמחה ונחת רוח בחייו,  ממשיך רבי משה: והנה לא יתכן שלאדם יהיה שניהם ביחד, אהבת הבריות

מפני שהוא יודע שיש אב הרחמים המרחם את בריותו ואינו עושה כי אם למי שאמונתו שלימה, 
ואפשר שכל הצרות והמצוקות המגיעות  ".וכל מה דעביד רחמנא לטב עביד, "להם רעה חס ושלום

הנה זה  .ויותר מועילות לנפשם מטובותיו ושמחותיו המגיעות לו ,הנן טובות להם ,לבני אדם זולתו
  , ע"כ דבריו הקדושים.לבד מספיק שאין להצטער על צרות אנשי העולם יותר מן המידה

  
מכאן אולי ניתן להבין את התביעה על משה שאמר "למה הרעותה לעם הזה", למרות כוונתו הטהורה 

המרחם אותם ואינו עושה להם רעה חס  ב הרחמיםלבני ישראל אשעל צערן של ישראל כיוון. 
, ואפשר שכל הצרות והמצוקות המגיעות לבני ישראל הנן וכל מה דעביד רחמנא לטב עביד, ושלום

טובות להם ויותר מועילות לנפשם מטובות גלויות. הנה זה לבד היה אמור להספיק למשה שלא להצטער 
, לא ניתן לומר לאותו אב הרחמים עת פניית משה רבינועל צרות בני ישראל יותר מן המידה. ואם כן, ב

בינו לבין עצמו  –לו "למה הרעותה לעם הזה". אם אין להצטער על צרות אנשי העולם יותר מן המידה 
. לכן נתבע משה רבינו על אמירה לאב הרחמים עצמואז בודאי שאין לטעון "למה הרעותה לעם הזה"  –

  זו. והבן.
  

: רש"י. פירש (שמות ו, ב)" ה'ים אל משה ויאמר אליו אני קוידבר אלינו. כתיב "עתה נשוב לתחילת דבר
 שמות(" למה הרעותה לעם הזה"תו משפט על שהקשה לדבר ולומר יבר איד -ים אל משה קוידבר אל

, שהרי לא פירש מה דיבר? ולפי דברינו יש לומר, שהדבר אשר שאמר יםקמה דיבר אל. והקשנו, כב) ,ה
המרחם ! אני אב הרחמיםדהיינו  – הרחמיםמורה על מידת  ה"הוי"! שם ה"הויאני ופא "לו ה' הוא ג

וכל הצרות והמצוקות  ".וכל מה דעביד רחמנא לטב עביד, "על בריותי ואינו עושה להם רעה חס
ויותר מועילות לנפשם מאילו היה נפסק  ,המגיעות לבני ישראל על ידי פרעה הנן טובות להם

ובודאי לא  ,זה לבד מספיק שאין לך להצטער על צרותם יותר מן המידה ,משה ,לכן. השיעבוד
  ".למה הרעותה לעם הזה"לטעון נגדי 

  
", כשטען לה' "למה מדותיהרהרת על " )א ,רש"י שמות ו(הובא בואפשר שזה העומק במה שאמר ה' למשה 

יתו לאב הרחמים בטענה ". משה, בפנירחמיםהרעותה לעם הזה". מידותיו של ה' הן י"ג מידות של "
  '.מידות הרחמים של ה –" מדותי"למה הרעותה לעם הזה", נקרא מהרהר על "
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 אדם צריך לפעול כשעון:
  משפרצה שרפה בביתו, אין השעון התלוי על הקיר משית לבו לכך,

  הולך הוא כדרכו בלי שינוי, כל עוד אין האש אוחזת בו.
  

  רבי ישראל מרוזין
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