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זמן ההרפיה
"מה  שכנו.  את  הבהיל  נמואל  של  מראשו  ששתת  הדם 
כתמים  הידוע  נמואל  את  בדאגה  השכן  שאל  לך",  אירע 

גדול, "שככה אתה חבול?" 
נמואל  השיב  הבית",  דלת  את  לפתוח  הצלחתי  "לא 

בבלבול.
"ואיך זה קשור לדם?!" תהה השכן. 

כלל  בקטנותי  אותי  לימדה  "אמא 
"תמיד  ברצינות,  נמואל  השיב  חשוב", 
את  תפעיל   - בבעיה  נתקל  אתה  כאשר 

הראש"...
***

שתגיע  במצרים  מתרה  רבינו  משה 
אליהם מכה שניה, מכת צפרדע. מהיאור 
המצרים  בודדת.  אחת.  צפרדע  עולה 
אחת?  צפרדע  רבינו,  משה  על  מגחכים 
וחובטים  מקל  נוטלים  דבר.  שום  זה 
התעופפו  צפרדעים  נחילי  בכח.  בה 
מפיה של הצפרדע והחלו לקרקר בקולי 

קולות (רש"י).
מה עשו המצרים? מה שלא הולך בכח, 

כך  צפרדעים.  יוצאות  ושוב  שוב,  מכים  כח.  ביותר  הולך 
התמלאה מצרים בצפרדעים שהבאישו את כולה. 

היו  אילו  פשוטה:  הנחה  מנקודת  לצאת  מוכרחים  אנו 
את  מפרטת  התורה  הייתה  לא  דעה,  חסרי  המצרים 
מעשיהם לדורות. אמת שנחמד לספר לילדים בליל הסדר 
ובפרשיות יציאת מצרים תיאורים חיים של עשרת המכות 
ממעשה  לומדים  אנו  מה  אבל  מצחוק.  מתמוגגים  והם 

חסר-היגיון זה של המצרים?

אל  מנוחתו,  את  שטרדה  חמורה  קושיה  עם  הגיע  אברך 
יוסף".  "פורת  ישיבת  מראשי  עטייה  עזרא  רבי  הגאון 
מלבד  מאומה  לעשות  מסוגל  שאיני  ימים  "שלושה 
"אין  הישיבה,  לראש  האברך  שח  זו",  בקושיה  העיסוק 
הייתי  זה  עם  פי,  אל  באו  שלא  ומשקה  למאכל  כוונתי 
חובותי  ושאר  תפילתי  שאף  אלא  בקלות.  מסתדר 
הרוחניים מוזנחים בשל קושיה זו וזקוק אני לעזרתו של 

הרב".
על  נטל  הקושיה,  את  שמע  עזרא  רבי 
אתר דף ועט והחל לכתוב מראי מקומות 
רבים. הדף הלך והתמלא, וראש הישיבה 
מנוח  תמצא  "כאן  לאברך:  הגישו 
הרב.  הדגיש  היטב!"  עיין  לתמיהתך, 
האברך נטל את הדף מרוצה ופנה לבית 
ביישוב  במקורות  לעיין  שקט  מדרש 

הדעת.
פניו  ועל  האברך  שב  שעתיים  לאחר 
להסב  בגרונו  כחכח  הוא  רבתי.  מבוכה 
הישיבה  ראש  של  לבו  תשומת  את 
הסבר:  וביקש  בלימודו,  היה  ששקוע 
"עיינתי במראי המקומות הרבים, ייתכן 
אך  השגתי,  לקוצר  מדי  עמוקים  שהם 
קשור  הדבר  כיצד  רמז  אפילו  או  שלי,  לקושיה  תשובה 

לקושיה, לא מצאתי באף אחד מהם". 
והבהיר: "אכן, אין שם תשובה  רבי עזרא חייך בטוב-לב 
ישירה לקושיה. מראי מקומות אלו, הינם מקומות רבים 
על  עיון"  "צריך  במילים  חותמים  ה'תוספות'  בעלי  בהם 
דברי התלמוד. כלום הדבר גרם להם להפסיק ללמוד או 
לנהל את סדרי חייהם בצורה שונה? את זאת רציתי ללמדך 
לעצירת  לו  גורם  העיון  ואם  במידה,  לאדם  טוב  העיון   –

'צריך עיון' 
כתשובה טובה

כשלא 
הולך בכח...



סדרי הלימוד והתפילה, הרי שיצא שכרו בהפסדו"...
נשוב למצרים והצפרדע המוכה שהתיזה נחילים: המצרים 
להגיע לתוצאות,  כדי  ולפעול  צריך לעשות  גרסו שתמיד 
קרה  לא  זה  אם  ושוב.  ושוב  שוב  לנסות  האדם  על  ולכן 
בפעם אחת, זה יקרה בפעם נוספת, אם לא בשלישית אז 

ברביעית. 
באה מכת צפרדע וטפחה על פניהם. בכל 
מכה שהנחיתו על הצפרדע הבינו המצרים, 
לאחר מעשה, שככל שניסו והתאמצו יותר 
רק הכפילו ושילשו את הנזק לעצמם. הם 
להילחם  ניתן  שלא  הקשה  בדרך  למדו 
העולם  בורא  נגד  שהיא  השתדלות  בכל 

וגזירותיו. 
בני  אנו,  בעיקר  שנלמד  התורה  רוצה  הזה  הלקח  את 
עליון"  בגזירת  ש"הכל  היודעים  ויעקב,  יצחק  אברהם 
רואה שהדבר  יהודי  וכאשר  (לשון הרמב"ן בפרשת בא). 
שיטה  לנסות  עליו   - השתדלותו  למרות  בידו  עולה  אינו 
לחדול  או  ושוב),  שוב  הצפרדע  את  להכות  (לא  אחרת 
יודע  ה'  שכנראה  משום  זה,  בעניין  מהשתדלות  לחלוטין 

שמילוי רצונו לא טוב עבורו, כעת או בכלל.
  ***

חלילה  ברצוננו  ואין  תפילה,  של  כוחה  על  אמונים  אנו 
להרפות אנשים בענין זה. אולם חשוב לעשות סדר: הדבר 
הראשון שנוכל לומר בבטחה: שבהשתדלות מעשית בדרך 
להתעקש  ראוי  שאין  בוודאי  הטבע 

ולהתאמץ מעבר להשתדלות ראויה. 
מקורות  מצינו  התפילה,  בעניין  אך 
בתפילה  האדם  שירבה  שככל  בחז"ל 
הפוכים  ומקורות  מבוקשו,  את  יקבל 
שאסור להפציר מדי הרבה, משום שאז 
אינו  הדבר   – לבקשתו  ייעתרו  לו  גם 

לטובתו. 
כ"ק מרן אדמו"ר רבי יהושע מבעלזא זי"ע, לימדנו יסוד 
גדול: להתפלל להשי"ת שיעזור לנו בצורה ובאופן הטוב 
ונכון לכל הדעות:  ודאי הגון  זה הינו  ביותר עבורנו. דבר 
לבקש את מה שטוב עבורנו, ולזכור שההשתדלות ראויה 

במידה ולא בהתעקשות מרובה.  

"ויצברו אותם חמרים חמרים ותבאש הארץ" (ח, י) 

כל ילד בישראל יודע לדקלם את סדר המכות לפי הסימנים 
ולכן  באח"ב.  עד"ש  דצ"ך  יהודה:  רבי  בהן  שנתן  המוכרים 
מכת  ערוב,  מכת  כינים,  מכת  מיד  באות  צפרדע  מכת  אחרי 

דבר ומכת שחין. 

אלא שאם נתבונן – מיסב את תשומת לבנו, רבי אברהם בן 
הרמב"ם, נראה דבר חידוש מופלא: לאחר שמתו הצפרדעים 
והמצרים אספו אותן חמרים חמרים כדי לשוב לשגרת חיים 
בדרך  הבאישה.  כולה  ומצרים  פגריהן  הסריחו  מינימאלית, 

הטבע אמורות לבוא כעת בזו אחר זו המכות הבאות בתור: 

גופם  על  כינים  שיגרור  מה  הגופות,  מעיפוש  שנוצרת  רימה 
צריך להתהוות  "ערוב" היה  גם סוג מסוים של  של המצרים. 
כאשר תבאנה מיני חיות הניזונות מנבלת בעלי חיים אחרים, 
ומיד אחר כך בעקבות הצחנה וחוסר ההיגיינה אמורות לבוא 

המכות דבר ושחין בזו אחר זו.

הגיעה  מכה  שכל  האחד  כאן:  יש  ניסים  ששני  כן  אם  יוצא 
כל  באו  שלא   – וביותר  עבדו,  משה  ביד  השי"ת  אמר  כאשר 
עמי  כל  וראו  צפרדע  מכת  לאחר  מיד  זו  אחר  בזו  המכות 

הארץ: אצבע אלוקים היא.

"השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה" (ח, טז)

ה"אלשיך"  עומד  פרעה,  לפני  "והתייצב"  הציווי  פשר  על 
הקדוש, והוא מביא מדרש (הנמצא בספר "צאינה וראינה" אך 

מקורו אינו בידינו) לביאור העניין:

כך,  על  ונענש  שרה  את  פרעה  לקח  שכאשר  מסופר  במדרש 
לטרקלינו  בכניסה  אברהם.  את  לפייס  המלאך  מפי  נצטווה 
המבקש  שכל  כזה  באופן  מאוד,  נמוך  הפתח  היה  פרעה  של 
להיכנס אליו יוצרך להתכופף. מול הפתח עמד פסל, וכך רצה 
פרעה לאלץ את הנכנסים להשתחוות לעבודה זרה. אולם בעת 
שנכנס אברהם אל פרעה הפתח גבה והוא נכנס בקומה זקופה.

"ויבא  נאמר  פרעה,  אל  רבות  שנים  לאחר  יעקב  הגיע  כאשר 
המדרש  מספר  פרעה".  לפני  'ויעמידהו'  אביו  יעקב  את  יוסף 
מהמפרשים  [חלק  התרומם.  והפתח  הנס  אירע  שם  שאף 
שני  ימי  "כמה  ליעקב  פרעה  של  שאלתו  את  בכך  מבארים 
חייך?" לאמר: זכור אני לפני שנים רבות שנעשה כזה נס, האם 

אתה עדיין חי?!].

אף כאן, מבאר ה"אלשיך" הק': מצווה הקב"ה את משה להיכנס 
מהשתחוויה  לחשוש  מה  לו  שאין  אותו  מרגיע  אך  פרעה,  אל 
יארע  אצלו  ואף  פרעה  לפני  "יתייצב"  הוא  שכן  זרה,  לעבודה 

הנס. 

עשה עמי 
אות לטובה



לו  ותלד  יוכבד...  את  עמרם  "ויקח 
את אהרן ואת משה" (ו, כ)

את  לכתוב  התורה  חוזרת  בפרשתנו 
הייחוס של בני ישראל בשבטי ראובן 
מפרטים  ללוי  וכשמגיעים  ושמעון, 
והשאלה  ומשה.  אהרן  תולדות  את 
ידועה מדוע צריכים אנו לידע את זה 
(פסוק  רש"י  בכך  הרגיש  וכבר  שוב. 
ליחס  שהוזקק  "מתוך  וכתב:  יד) 
שבטו של לוי עד משה ואהרן בשביל 
דרך  ליחסם  התחיל  ואהרן  משה 

תולדותם מראובן".
***

עומדת.  במקומה  השאלה  ועדיין 
רצוננו להביא את ביאורו של הרש"ר 
ונקדים לכך  לו,  ייחודי  ביאור  הירש, 
לעסוק  ('ניטל')  גרמא  הזמן  מעשה. 

בליצנותא דעבודה זרה: 
ומוצלח  עשיר  יהודי  סוחר  אל 
כמוך  "סוחר  בהצעה:  הכומר  הגיע 
להשקיע  צריך  רווח  שבשביל  יודע 
עסקה  בפניך  להציע  רצוני  ממון. 
נקי  רווח  זהובים  אלפי  שלושת  של 
מבלי להשקיע פרוטה". הסוחר הניד 

בראשו בהתפעלות והכומר המשיך:
דברים  בשלושה  שתאמין  "רצוני 
בלבד ותאמר אותם בפיך. אם תסכים 
לכך – אתן לך ג' אלפי זהובים. הדבר 
הראשון הוא שתאמין ש'אותו האיש' 
הינו  השני  הדבר  הורים.  ללא  נולד 
מאמינים  שאנחנו  בנס  שתאמין 
אלפי  שלושת  שהאכיל  עשה,  שהוא 
ושני  לחם  ככרות  בשלושה  בני-אדם 
הדבר  ושבעו.  אכלו  וכולם  דגים 
שלאחר  שתאמין  הוא  השלישי 
לתחייה  קם  הוא  היהודים,  שהרגוהו 

ועלה לשמים".
אדוני  "ראה,  וענה:  הרצין  הסוחר 

להיענות  אסכים  אם  גם  הכומר, 
הזה  לעסק  להיכנס  מוכן  אינני  לך, 
שותף.  איתי  להביא  אם  כי  לבד, 
בעיני  הכומר  לכך?"  תסכים  האם 
שיאמינו  יהודים  שני  כבר  ראה  רוחו 
בהבליו ונענה בחיוב: טובים השניים 

מן האחד.
היהודי  הסוחר  הגיע  יומיים  לאחר 
איכר  הנוצרי,  שכנו  נגרר  כשאחריו 

להסכים  "החלטנו  מדעת.  נבער 
לכומר,  היהודי  בישר  לעסק", 
"השותפות בינינו תהיה כדלהלן: אני 
ושכני  נולד,  האיש'  ש'אותו  מאמין 
אני  הורים.  ללא  נולד  שהוא  מאמין 
מאמין שאותו האיש האכיל שלושת 
ושני  ככרות  בשלושה  איש  אלפי 
אכלו  שכולם  מאמין  ושכני  דגים, 
הרגו  שהיהודים  מאמין  אני  ושבעו. 
הוא  כך  שאחר  מאמין  ושכני  אותו, 

קם לתחייה ועלה לשמים...
בתרועת  היהודי  סיים  "ועתה", 
שווה  יתחלק  בינינו  "הכסף  ניצחון, 
זהובים  מאות  וחמש  אלף  בשווה: 

לכל אחד"...
על פי סיפור זה, נבין ביתר שאת את 
לעובדה  הירש  הרש"ר  של  ביאורו 
סיפור  את  לכתוב  התורה  שטרחה 

לידתו של משה רבינו שוב פעם ביתר 
שלא  בכדי  דבריו:  עיקרי  וכך  פירוט. 
יבואו בני הדור האחרון ויאמרו שמי 
שעשה את כל הניסים הללו אינו בן-
אנוש ויעשוהו אלהות, טרחה התורה 
לידתו  את  לתאר  השנייה  בפעם 
משה  עשו  מכוחם  שלא  הכל  שידעו 
אלא  הללו,  המופתים  את  ואהרן 
בני  את  הוציאו  להם  ה'  אמר  "אשר 

ישראל ממצרים".
***

רבי  יצחק",  ה"פחד  של  בכתביו 
שכתב  תשובה  מובאת  הוטנר,  יצחק 
לתלמידו, וזו לשונו: "רעה חולה היא 
אצלנו, שכאשר מתעסקים אנו בצדדי 
מטפלים  הננו  גדולינו,  של  השלמות 
בסיכום האחרון של מעלתם. מספרים 
אנו על דרכי השלמות שלהם, בשעה 
שאנחנו מדלגים על המאבק הפנימי 
על  שלך  הרושם  בנפשם.  שהתחולל 
יצאו  כאילו  מתקבל  ישראל  גדולי 
מתחת יד היוצר בקומתם ובצביונם. 
ומרימים  מתפעלים  משוחחים,  הכל 
בעל  של  הלשון  טהרת  את  נס,  על 
החפץ חיים זצ"ל. אבל מי יודע מן כל 
המכשולים,  המאבקים,  המלחמות, 
שמצא  לאחור,  והנסיגות  הנפילות 
עם  שלו  המלחמה  בדרך  חיים  החפץ 

יצרו הרע".
של  מביאורו  לקחת  נוכל  זו  נקודה 
יגע  צדיק  כל  אלינו:  הירש  הרש"ר 
בכוחות  וטהרתו  קדושתו  על  ועמל 
בכדי לשמר את הדרגה  ולו  עצומים, 
הגבוהה אליה נולד. פרשת לידתו של 
חיזוק  תהווה  שנכפלה,  רבינו  משה 
גדול עבורנו להאמין שגם אנו יכולים 

להעפיל.

מי יודע מן כל 
המלחמות, המאבקים, 
המכשולים, הנפילות 

והנסיגות לאחור, 
שמצא ה'חפץ חיים' 

שבע יפול צדיק וקם
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
להארות, להערות וכן להצטרפות לרשימת התפוצה: bemachshava@gmail.com }{סוף מעשה


