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בין מצרים ובין  ה' (יבדיל) הַיְפלֶ למען תדעון אשר ...נו ולש כלבולכל בני ישראל לא יחרץ " כתוב בפרשתנו,
. פסוק זה מגלה שהסימן שהקב"ה הפריד בין ישראל לבין מצרים היה בזה שלא נבח שום ז), שמות יא(" ישראל

כלב כשבני ישראל עזבו את מצרים. מקשה הכתב סופר, לכאורה זה פלא פלאים, וכי זו האות שהקב"ה הפריד 
ישראל לבין המצרים? הלא בכל מכה היתה הפרדה ברורה בין עם ישראל לבין המצרים, בצורה של בין עם 

ניסים גלויים! ולמה רק עתה כשלא חרץ כלב לשונו, ידעו בני ישראל שה' הפריד בינם לבין המצרים? ועוד 
", בלשון עתיד, הרי לבין מצרים ובין ישרא (יבדיל) ה' הלֶ פְ יַ למען תדעון אשר מקשה הכתב סופר, למה נאמר "

", הפלהכוונת הפסוק היא שנדע שה' כבר הבדיל בעבר בין ישראל למצרים. ואם כן, היה צריך לומר אשר "
  בלשון עבר.

  

מבאר הכתב סופר, דווקא בנס זה היה מסר מיוחד לבני ישראל שעדיין לא בא לידי ביטוי בכל האותות והמופתים 
נים כלפי המצרים. בני ישראל ראו שהקב"ה העניש את המצרים פעם שראו עד כה. כל המכות כולן, היו מופ
. הוכחה לחיבתם של ישראל בעיני ה' יתברך לא היתה במכותאך אחר פעם על אכזריותם ורוע לבבם. 

. צדיק רודף אחר רשעאפילו  ,(קהלת ג, טו)" את נרדףיבקש ים קוהאלאומר על הפסוק " )(ויקרא רבה כז, ההמדרש 
כלומר, מידתו של ה' יתברך לעזור לנרדף, אפילו כשהוא רשע, גם אם אינו ראוי לכך. מכאן, ניתן לאמר שאין 
הוכחה שעם ישראל היו חביבים ואהובים בעיני הבורא יתברך מזה שהכה את המצרים והצילם מידם. אולי רק 

(עיין נפשם. הרי ידועים דברי חז"ל משום היותם נרדפים זכו ישראל לכל הניסים, ולאחר מכן יהיו מופקרים ל

"הללו (המצרים) עובדי עבודה זרה, והללו (בני ישראל) עובדי עבודה זרה", בני ישראל  שמות רבה פרשה כא, ז)
לכן, אבינו שבשמים היה זקוק לתת הושוו למצרים ברשעות, ואם כן מנין שה' יתברך אוהבם ומחבבם באמת? 

ואהובים לפניו מצד עצמם, ושיש כאן "אהבה שאינה תלויה בדבר", ולא  לעמו ישראל אות וסימן שהם חביבים
  רק הצלה לנרדף. וזה היה המסר הנפלא שרואים מהנס של "ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו". 

  

לה בכל ארץ מצרים ווהיתה צעקה גד"בפסוק לפני "לא יחרץ כלב לשונו", נאמר (כתוצאה ממכת בכורות): 
". כשיש צעקה ורעש נורא, בודאי שטבע הכלבים לנבוח. אך סוף סוף, נהיתה וכמהו לא תסףאשר כמהו לא 

זה לא היה מעכב את עצם היציאה ממצרים, אלא היה עלול להחריד את לבם של ישראל, אפילו אם היו נובחים, 
ב לא פתח ולמעט בשמחת הגאולה. ובכל זאת אבינו שבשמים שינה את הטבע ועשה לישראל נס נגלה, שאף כל

ובכך היה אות ברור לעין כל שה' יתברך  –פיו בנביחה. וכל זה להבטיח את טובתם ושמחתם של בני ישראל 
  מחבב אותם חיבה יתירה, עד כדי כך שהוא משנה את הטבע כדי "לפנק" אותם בשמחה שלימה!

  

יתה שכל תכלית נס זה ה ד. והוא ללמד,(יבדיל), בלשון עתי "הלֶ פְ יַ עתה נבין למה נאמר "למען תדעון אשר 
  להודיע שחיבתם של ישראל לפני ה' אינה דבר חולף, אלא דבר הקיים לעדי עד.

  

נצטווינו במצות תפילין, ואומר הפסוק שהוא זכר ליציאת מצרים. מה הקשר בין תפילין  (יג, ט)בהמשך הפרשה 
' יתברך לישראל אפילו ליציאת מצרים? ואפשר לומר בס"ד: יציאת מצרים גילתה את עוצם אהבתו של ה



בהיותם בשפל המדרגה, מ"ט שערי טומאה. ועל אותה דרך, מצות תפילין מזכירה לכל יהודי את אותה אהבה 
  העזה שיש להקב"ה אליו, אפילו בהיותו בשפל המדרגה (כמו שנבאר).

  
מלמד שהראה לו  ,)לה:מנחות ע"פ (. מפרש רש"י כג) ,לג שמות( "רי ופני לא יראוווראית את אח" אומר הפסוק

  שגם הקב"ה מניח תפילין. (ז.). ונאמר במסכת ברכות )שמקומו מאחורי העורף( הקב"ה למשה קשר של תפילין
  

(פרשת  אברהם חיים מזלאטשוב בספרו אורח לחיים רבימפרש  ה' הראה למשה קשר של תפילין?שמה המשמעות 

מרי דהני תפילין : הגמרא שואלת, )שנת תרע"ט, שם משמואל פרשת החודשוב, תקנת השבין עמוד קפחלרבי צדוק הכהן ב. ועיין עוד כי תשא
וע כשישראל די. ץ"באר דומי כעמך ישראל גוי אח" ועונה, ?(מה כתוב בתפילין של ה') עלמא מה כתיב בהו

 נתנקראים בחי םה ,שאין עושין רצונו של מקום ח״ווכ ."פנים" נתחינקראים בהם  ,עושים רצונו של מקום
 שמקומו קשר של תפיליןלמשה ראה ' הוה .)כז, ירמיהו ב(" י עורף ולא פניםלכי פנו א" מו שכתובכ ,"אחור"

אף על פי כן  ,, ואינם עושים רצוני כלל"אחוריים" נתשישראל בבחיכ פילוא הודיעו:ל ,העורף מאחורי
ישראל ל תיאהבכלומר תראה משה את גודל  ,"וראית את אחורי"וזהו  .ם ואהבם אהבה עזהעמה קשור אני

אבל  .ולהשיג תוכל לראות בשעת רשעם את גודל אהבתי. "אחוריים" נתיבבח אינם עושים רצוני,כשאפילו 
לא תוכל ", פנים" נתבבחיעושים רצוני, ישראל כשהם לשיש לי  התשוקהומר האהבה ולכ ,"ופני לא יראו"

  . זולתך םכי עין לא ראתה אלקי ולהשיג כלל בעולם הזה, לראות
  

נמצא שמצות תפילין מזכירה לכל יהודי את קשר האהבה הבלתי פוסק שיש לה' עמו. ואפילו אם יפול לתוך מ"ט 
עמ'  שמות ,(שיחות התחזקות. ומבואר בספרים (ויקרא טז, טז)שערי טומאה, אבינו שבשמים "שוכן איתם בתוך טומאתם" 

, "לבבכם ואחרי עיניכם אחרי"שאפילו , (במדבר טו, לט)חרי לבבכם ואחרי עיניכם" על הפסוק "לא תתורו א )רנט
 !"לא תתורו"שאנו פוגמים בלבנו ובעינינו, ונופלים לאן שנופלים, אומר לנו אבינו שבשמים, כ כלומר

 ה'אני וכל זה למה? כי " את הקשר שלכם עמי לעולם!ותפתחו  כלומר אל תתירו ,להתיר קשרמלשון 
. שביציאת מצרים כבר גליתי לכם (שם, מא)" להיות לכם לאלהים הוצאתי אתכם מארץ מצריםיכם אשר קאל

שאינני מתיר את הקשר שלי עמכם לעולם, אפילו כשאינכם עושים את רצוני כלל. לכן גם אתם אל תתירו את 
מאהבתו יתברך אלינו,  אי ונשיג אחד מיני אלףוהקשר שלכם עמי, אפילו כשאתם נופלים ופוגמים עד למאוד. הל

  ובזה לא נתיר את הקשר שלנו עם אבינו שבשמים לעולם ועד, אמן.
  
  
  
  

 

  מאמר החכם
  
 

, ללמדנו כי גם בשעת עשיית החטא (שלא נשמעת)למילה "חטא" נוספה האות "א" 
  נמצא שם אלופו של עולם.

  

  הבעל שם טוב
  
 
 
 
 
  

  

ניתן לקבל את דברי התורה מידי שבוע במייל. שלחו בקשה ל- 

MEAFARKUMI@GMAIL.COM 


