
 "פשבט תש           בס"ד

 אב השבוע  פרשתנגיעות מ

     . ארבה ,חושך ומכת בכורות מכות מצרים,המשך  .ביהדותויסודיים  מרכזייםרבים  ייניםענ בֹּאפרשת ב

 ,הגאולה, הניצחון הגדול, צריםמ תציאי ,תפיליןרמז ל ,מזוזות ,מצוות הפסח, הבסיס ללוח השנה העברי

, האירוע מוזכר עשרות פעמים בתנ"ך .אירוע מכונן ויסודי ביהדותהגאולה היא  .לחופשימשעבוד שחרור 

  .והגדת לבנך -חינוך הילדים מצוות מדי בסיסי ויסוומהווה חלק  פעמים ביום פרמס בתפילות בכל יום

אלוקי ישראל ה עולמית בהכרשיצרו כולו  עולםלישראל ווגלויים ל ניסים עצומיםיציאת מצרים לוותה ב

ניסה להשמיד את עם בעת העתיקה והמתפתחת הגדולה פרעה מלך המעצמה  .מאז ועד היום עם ישראלוב

לאחר ם עד שנאלץ ובלתי מבוססות ובטענה שאין מקום לשני עמי שקריותבטענות בראשיתו ישראל עוד 

ם, "  ברכהלדרכה ואפילו לבקש  הודיתאומה היאת השחרר ללהכיר בה' עצום ואבדן  קשות מכות ּוֵבַרְכתֶּ

ִתי-ַגם כולו מדינות מהעולם ראשי נשיאים ועשרות על רקע האקטואליה כאשר אנו קוראים זאת  ." אֹּ

תמיכה הבעת הגיעו לירושלים ל ו,שמדתנשרצו בה מריםפורות היו אויבינו הסעד לפני שנים ם חלקש

 הבזכויותיולם נשיא המעצמה הגדולה בעהתמיכה ההיסטורית של הצהרת ואגב בישראל עצומה הזדהות ו

מסרבים הפלסטינים מכבידים את לבם  ,כניתבלי קשר לטיב התו שידור ישיר לעולם כולובשל ישראל 

                                                                                                                          .כמו פרעה בשעתוממש מכות וסופגים  בםם ולשפר את מצלהתקד ומחמיצים כל הזדמנות שאפשר

 

בנ"י נמנעו מאכילת החמץ רק  .היה רק יום אחד ולא שבעה כפי שאנו חוגגיםמצרים הראשון ב פסחה

וסימון  יםבין הערביקורבן הפסח  –בשחיטת השה יקרו עבעיקרו של הפסח במצרים התבטא  .באותו היום

ת, ְוַעל-ַהָדם, ְוָנְתנּו ַעל-ְוָלְקחּו, ִמן"  המזוזות  " )יב' ז'( פרופ' לייבוביץ מציין  ַהַמְשקֹוף-ְשֵתי ַהְמזּוזֹּ

, , הגנה מפני המשחיתקסמים רואים בזה כאמצעי מאגיבכשפים ו שהשוטים המאמינים באמונות טפלות

 –משום שהשה סיכנו את חיי בני הבית דווקא הדם סימני ש מסביררבינו בחיי . הגנה מפני מלאך המוות

מצרים ונתונים  יהקב"ה דורש מבנ"י שעדיין היו עבדי .נחשב כאלילי מצרים ונעבד על ידם ,הקורבן

מצרים לעיני לשחטו את החיה המקודשת  ם את המצווהבנ"י קיבלו עליה .לפגוע בקדוש למצריםלמרותם 

טריו ומנהיגיו ושוהמזוזות לעיני העם המצרי  פיםבנתינת הדם על המשקוואמונה רבה  צמהועהפגינו כל ו

ללא  ,ויצילם םשישמרהפגנת אמונה שלמה בקב"ה  שלמעשה זהו  חשש מנקמה על ההתגרות הזו.על אף ה

 .בוטה וחמורהכה מעז איש להתגרות במצרים התגרות לא היה  ההאמונ

ומבהיר שהקב"ה בחר בעם ישראל לפרסם את אלוהותו בעולם ע"י הגאולה של מצרים  מרחיב רבנו בחיי

חוותה תבוסה כנגד המלך והאימפריה המצרית שבסופו של דבר  פרובוקטיבייםולכן נעשו כביכול מעשים 

 שול ביסיר בבית בולא מוסתר גלוי ומריח לעיני כל הוא כצלי "על האש" ת השה א לוכא. הציווי לקשה

האומץ המסירות וההקרבה שעם ישראל עשה כשמילא שמו של הקב"ה והדגשת  כבוד דרתהלצורך וזאת 

אלא בשל  םלאור זאת מי שבטח בה' ניצל לא בזכות כשפים וקסמים למיניה .את ההוראות שסיכנו אותו

 האמונה בקב"ה וקיום מצוותיו.ו ההעשיי

 

 שלאופי ה מאחוריומד העהרעיון החינוכי יר על סבה רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק  -ה"משך חוכמה "

ומאמינים  "על דם אויבנו"איננו חוגגים , ת חגי ישראל לא בעבור מפלת אויבנואנו חוגגים א .חגי ישראל

                   אויבנו.בינינו לבין בהשקפות העולם ו גישותבר ניגוד גמוזהו  ."בנפול אויבך אל תשמח "

עורכים חגיגות איננו  ,נהרגיםמחבלים כאשר  .משקיעים מאמץ עצום בחינוך ובלימודים מכל הסוגיםאנו 

יהודי רק הרג את ילדיהם למשימות התאבדות מחנכים אויבנו מנגד  ,בהצהרות שמחה יםצאויות ולא המוני

                                                                                 .             ומחשיבים רצח כהישג כל הצלחה כזו הם יוצאים בחגיגות המוניותבבשל היותו יהודי ו

 

ותם של מאו חגיגה על מכות מצרים  ולא ציאה מעבדות לחירותיים , חינוך ליחגי ישראל הם חגים חינוכ

 מותגגים את חוך לא אמעטים את הרבים  ןוניצחובחנוכה אנו מזכירים בעיקר את נס פח השמן  .המצרים

לגבי פורים שהשמחה והיום טוב של פורים לא היו ביום תליית המן ולא במות גם הרב מציין  .הרשעים

ה עשה לעם ישראל "עבור ההצלה שהקב ההייתהחגיגה כאשר שונאי ישראל אלא רק למחרת היום 

ָתם-ּוְלָכליים בנו האמור בפרשה " שיתקבע"ה  .ביטול הגזרות הקשותו    " ְבֵני ִיְשָרֵאל ָהָיה אֹור, ְבמֹוְשבֹּ

  

 שלר איתן                                  םשבת שלו                                                          
           .ואטל ז"ללעילוי נשמת אבי מורי ורבי אברהם חנן בן נתן 


