
 
 בס"ד

 פרשת וארא-מבט על החיים
 הפגז המצרי

בסיום מלחמת ששת הימים, יום הניצחון על צבאות מדינות ערב, נשא מרן רבי עובדיה יוסף זצ"ל דברי חיזוק והודאה על  
הניסים הגדולים שנעשו לישראל, ובתוך דבריו סיפר על חייל יהודי שבא מסיני לאחר המלחמה, ובירך ברכת הגומל בדמעות 

 שליש. כשנשאל על מה הוא מברך? סיפר ואמר: 
היותנו בשדה הקרב, פגע פגז מצרי פגיעה ישירה בטנק שלנו, והטנק החל בוער באש, ניסינו להימלט ממנו החוצה, אך "ב

הדלת של הטנק התעקמה מעוצמת הפיצוץ ואי אפשר היה לפותחה, נותרנו לכודים בטנק הבוער. בלית ברירה קראנו, חברי 
גרוע מכל. והנה, להפתעתנו, פגז נוסף פגע פגיעה ישירה בדיוק בדלת ואני, קריאת שמע בדמעות ובקול נשבר, וכבר התכוננו ל

 הטנק, וכך נפער פתח מילוט בעבורנו! מיד קפצנו מן הטנק הבוער דרך החור השמיימי, ונפשנו הייתה לשלל".
ם של מידם". שפעמים שהנס מגיע ובא מיד -ובזה יש לפרש את מה שאומרים בהגדה של פסח: "והקדוש ברוך הוא מצילנו 

 מזה צומחת הישועה לישראל. -הגויים, שדווקא על ידי פעולותיהם להרע לנו 
 מסובב הסיבות שלח את "הפגז המציל"!!! -אכן 

 אותם חיילים בודאי מסתכלים על החיים אחרת מאיתנו. ושאלת "האם מגיע לי או לא", מקבלת אצלם משמעות אחרת.
 נוכל להגיע לנקודת האושר פנימה בחיינו.ניקח... נפנים... ונחיה נכון יותר... רק כך 

 לטב עביד-ברחמים גמורים-כל מן דעביד
בפרשתנו נאמר: "וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני ה' וכו' וגם הקימותי את בריתי וכו' וגם אני שמעתי את נאקת בני 

הוצאתי אתכם וכו' והצלתי אתכם ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי. לכן אמור לבני ישראל אני ה' ו
 ז(.-א -וכו' ולקחתי אתכם וכו'" )שמות ו, 

נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפני. ולא לחינם שלחתיך כי אם לקיים דברי  -רש"י על אתר מפרש: "ויאמר אליו אני ה'" 
 שדיברתי לאבות הראשונים". 

 שהוצרך הקב"ה להבהיר לו זאת?!ולכאורה, היעלה על הדעת שמשה רבנו חשב שנשלח על חינם עד 
כאשר נבוא לעמוד על עיקר הדברים, נפנה לפסוקים הקודמים, בסיום פרשת שמות, שם מתאונן משה רבנו "למה הרעות 
לעם הזה"? בוודאי לא היתה כאן איזו התרסה או טרוניה כלפי שמיא, חס ושלום לומר כי משה בשאלתו זו בא לערער 

"למה הרעות", דהיינו מה  -ל הקב"ה, אלא טמון כאן רצון ללמוד ולהבין דרך ה' והנהגתו ולהרהר אחר מעשיו ודרכיו ש
 פשרו של שעבוד זה? מה מטרתו? מדוע הוא מוכרח?

 הקב"ה משיב לו תשובה אחת המורכבת משני חלקים, הראשון נמצא בסוף פרשת שמות והשני בתחילת פרשת וארא.
ר אעשה לפרעה" וכו' )ו, א(, והמכוון בזה הוא שהורהו יסוד חשוב בענייני בתחילה מקדים הקב"ה למשה: "עתה תראה אש

העולם. על אף שכלפי חוץ, בעיניים גשמיות, הדבר נראה רע, אך דע לך שאין כאן רע כלל! כיון שמאת ה' יתברך לא תצא 
ודע את כל הפרטים, עליו הרעות כלל ועיקר, אין זאת אלא שלאדם חסר את הידע וההבנה בראיית סדר הדברים, אין הוא י

 בודאי לטב עביד"!! כל הנהגת העולם היא מכח השפעת הטוב. -להכיר בכך כי "כל דעביד רחמנא 
לטב עביד"? מדוע השתמשו  -ענין זה נרמז אף במימרא זו, כי לכאורה תמוה, מדוע לא אמר "כל דעביד קודשא בריך הוא 

 חז"ל כאן דווקא בתואר "רחמנא"? 
משום בירור הידיעה כי כל היוצא מאיתו, הכל ברחמים!! אב רחמן מלא רחמים!! ואנו, בשר ודם, גוף  מסתבר שיש בכך

 גשמי וחומרי, לא תמיד רואים זאת...
 לטובה -הכל בחשבון מדוקדק

 ועל ששאל משה, מה פשר השעבוד? מהי תכליתו ומטרתו?
 "ל:במשנתו של בעל הכלי יקר )שם( נוכל לרדת לשורש העניין, שכתב וז

"גם יש לפרש מלת עתה תראה, להורות שלא הגיע עדיין קץ ארבע מאות שנה שהיו להם להיות במצרים, שהרי לא נשתעבדו 
כי אם מאתיים ועשר שנים, על כן הוסיף להם צרה ושעבוד כדי שהסך המועט יעלה לחשבון מרובה, כי בימים מועטים אלו 

יתקרב להם הקץ שעתה תיכף ומיד תראה את אשר אעשה לפרעה, וזה  דומה כאילו נשתעבדו בהם שנים רבים ועל ידי זה
 דקדוק נכון".

כי בכך שהשתעבדו בישראל  ה"רעה" בעצם היא ה"טובה"... -בדברים אלו מגלה לנו הכלי יקר את היסוד עליו נסובים דברינו 
אל במשך מאתים ועשר שנים, בעבודה קשה, עבודת פרך המשברת גוף ונפש, העובדה שהמצריים הכבידו את עולם על ישר

היה בזה משום טובה עבורם, בכדי שלא יזדקקו לשהות שם פרק זמן ארוך של ארבע מאות שנה כפי שנגזר בברית בין 
 הבתרים "ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה".

 אין זה רוע כלל!! אלא להיפך, זו הטובה בעצמה!!! -זוהי ההסתכלות הנכונה 
ולפי זה נוכל להבין. ברור ופשוט שלא חשב משה אף לרגע שנשלח לחינם, רק הוא תמה "למה הרעות", כי לא אמרת לי אלא 
שיחזק פרעה את ליבו ולא ישלח את העם אבל לא שיכביד עליהם את העבודה. ואם תאמר שעדיין לא הגיע הקץ להקל 

י" בזמן זה, והיה לך להמתין עד קץ השעבוד )אור החיים מעליהם השעבוד וזה הוא סיבת הרע, אם כן "למה זה שלחתנ
 הקדוש שם ה, כב. והרחבנו בדברים בספר "עמק הפרשה" שמות א' עיין שם(.
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