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 מפעלות אלוהים 

 1(.תהלים סו ה) :ְלכּו ּוְראּו ִמְפֲעלֹות ֱאֹלִהים נֹוָרא ֲעִליָלה ַעל ְבֵני ָאָדם

 2(. דמא  ישעיהו  ) ִמי ָפַעל ְוָעָשה ֹקֵרא ַהֹדרֹות ֵמרֹאׁש ֲאִני ה' ִראׁשֹון ְוֶאת ַאֲחֹרִנים ֲאִני הּוא:

 ה למצריםן ועד היריד מאדם הראשו נורא עלילה - 3מדרש תנחומא פרשת וישב סימן ד

 4.(ה  )תהלים סו  "לכו חזו מפעלות אלהים נורא עלילה על בני אדם ", זהו שאומר הכתוב: "ויוסף הורד מצרימה"

בן קרחה יהושע  הנוראות    :א"ר  עלינו אף  וראה כשברא  וב  .בעלילה את מביאן  ,שאתה מביא  את    הקב"הא 

)בראשית    "וחושך על פני תהום "   :משום שנאמר  :יהא"ר ברכ  ? מנין  5  .תומיום הראשון ברא מלאך המו  ,העולם

שי ועלילה נתלה בו שהוא הביא את המיתה  יואדם נברא בש  . זה מלאך המות המחשיך פניהם של בריות  - (  ב  א

מות תמות"  :שנאמר  ,לעולם ביום אכלך ממנו  דומה?  מ  6". כי  לגרש את אשתושל למה הדבר   . למי שמבקש 

גטיכשב כתב  לביתו  לילך  בידולביתו  נכנס    .קש  לה  ,והגט  ליתנו  עלילה  לה  .מבקש  הכוס    ימזג  :אמר  לי את 

מביתי  צאי    :אמר לה  ?מה פשעי  :אמרה לו  .הרי זה גיטך  :אמר לה  ,כיון שנטל הכוס מידה  .שאשתה, מזגה לו

  . ר שכתבת הגט והביאתו בידךשּוכבר היית יודע שאני עתידה למזוג לך כוס פ    :אמרה לו  7. רשּושמזגת לי כוס פ  

  ,עד שלא בראת עולמך קודם שני אלפים שנה היתה תורה אצלך אמון  ,רבש"ע  :הקב"האף כך אמר אדם לפני  

זאת  "  :וכתיב בה  8. ב' אלפים שנה  -   (  ל  )משלי ח "  ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים יום יום"  :שכך כתיב

באת    , אלא  ? ת כותב בה כךלולי שהתקנת מות לבריות היייא  -(  יד  )במדבר יט "  הל והתורה אדם כי ימות בא 

 9. "נורא עלילה על בני אדם"  :הוי  ,לתלות בי את העלילה

 
יָך:רּו  ִאמ  ההקשר הרחב יותר של הפסוק בראש פרק סו בתהלים: "ראה    1 בֶׂ ָך ֹאי  ַכֲחׁשּו ל  ָך י  ֹרב ֻעז  יָך ב  ץ   ֵלאֹלִהים ַמה ּנֹוָרא ַמֲעשֶׂ ָכל ָהָארֶׂ

ָלה: ָך סֶׂ רּו ִׁשמ  ַזמ  רּו ָלְך י  ָך ִויַזמ  ַתֲחוּו ל  ֲעלֹות ֱאֹלִהים נֹוָרא ֲעִליָלה עַ   ִיׁש  אּו ִמפ  כּו ּור  ֵני ָאָדם:ל  ַיָבָׁשה ַבָּנָהר יַ   ל ב  רָהַפְך ָים ל  ָרגֶׂל ָׁשם  ַעב  ּו ב 
בוֹ  ָחה  מ  לזמרה ושמחה.ִנש  דווקא  ולאו  בנפרד  ודורש אותו  את הפסוק שלנו  ולפרשת    ". אבל המדרש מבודד  זה  אך מה לפסוק 

 . בעליל )ובעלילה(כבר , אך הרמז לגלות מצרים הקשה נראה השבוע? הדברים יובהרו בהמשך 
מעט פסוקים במקרא ומשם התגלגל - מצוי בלאומגיב לפעולות האדם,  ל בעולמו  וא מפעלו של הקב"ה ושהוא פועהמוטיב שהעולם ה  2

ָת ה'  טו יז: " ...  ת  כך בשירת הים שמו".  המפעלתה זוכר את כל  א: " בפיוטי זכרונות   גם לפיוטים כגון  ָך ָפַעל  ת  ִׁשב  וכו' ", בברכת  ָמכֹון ל 
יִ כג כג: " ...  מדבר  בלעם ב ַיֲעֹקב ּול  ָרֵאל ַמה ָפַעל ֵאלָכֵעת ֵיָאֵמר ל  ֹלא ה' ָפַעל  : "כזלב  דברים  האזינו  בשירת    ", ש  רּו ָיֵדנּו ָרָמה ו  ן ֹיאמ  פֶׂ
ֵאת ֹפַעל ה' ֹלא ַיִביטּו ּוַמֲעֵשה ָיָדיו ֹלא ָראּוה יב: " ...  ישעיהו , ב" ָכל ֹזאת ֹפת ָׁשלֹום ָלנּו ִכי ַגם ָכל ַמֲעֵשינּו : "בי כו ", שם ו  ָת  ה' ִתׁש  ָפַעל 

ולא  עליהם תמה לעתים  'המפעל ההיסטורי', היינו קורות העולם שהאדם  . ומכולם חשובבירמיהו, חבקוק ואחרים " ועוד רביםָלנּו
ֵנםה: "כח  תהלים  כגון זה ב  ,מבין ֹלא ִיב  ֵסם ו  ר  ָיָדיו יֶׂהֶׂ ל ַמֲעֵשה  אֶׂ ֻעֹּלת ה' ו  ל פ  שמר  מ,  הםהאדם לומד מש  אלהאו  ,  "ִכי ֹלא ָיִבינּו אֶׂ

םב: "מד הלים תכגון זה ב , לדורותומנחיל  דֶׂ ם ִביֵמי קֶׂ ָת ִביֵמיהֶׂ רּו ָלנּו ֹפַעל ָפַעל  נּו ֲאבֹוֵתינּו ִספ  ֵנינּו ָׁשַמע  ָאז   ". ֱאֹלִהים ב 
ל  . הסיפור שלמרות שמדרש זה לקוח מפרשת וישב, נראה לנו שהוא מתאים לתפר שבין סיום ספר בראשית ותחילת ספר שמות  3

ואח נמשך אל תוך ספר שמות, לשעבוד  יוסף  וישב  כדרכו פותח בפסוק    שמתחיל בפרשתנו.מצרים  יו שמתחיל בפרשת  הדרשן 
ויחזיק את הקהל במתח,    לאורך המקרא  "עלילה על בני אדם", ירחיב בדרשה על  מפרשת השבוע: ירידת יוסף למצרים במקרה זה

 ל "העלילה" של שעבוד מצרים. יגיע בסוף אאך 
ֲעלֹות  : "תהלים מו טא בגלל פסוק דומה בו ה  ,"לכו וראו" כאן "לכו חזו" במקום  הנוסח    4 כּו ֲחזּו ִמפ  ץ  ה' ל  ר ָשם ַׁשמֹות ָבָארֶׂ וכך טעו    "ֲאׁשֶׂ

רביםהמעת וספרים  והמלבה"דים במדרשים  לרעהיקים  אין הכרח לפרש את הפסוק  וגם שם  הָ .  כי  יגרמו להפסקת  מוֹ ׁשַ ,  ת שם 
ֹרף ָבֵאׁש: ם: "הסמוכים ש הפסוקים  כפי שעולה ממלחמות בעולם,   ִקֵצץ ֲחִנית ֲעָגלֹות ִיש  ַׁשֵבר ו  ת י  ׁשֶׂ ץ קֶׂ ֵצה ָהָארֶׂ ָחמֹות ַעד ק  ִבית ִמל    ַמׁש 

פּו ץ: ַהר  עּו ִכי ָאֹנִכי ֱאֹלִהים ָארּום ַבגֹוִים ָארּום ָבָארֶׂ גָ  ה' ּוד  ָבאֹות ִעָמנּו ִמש  ָלהב ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעקֹ צ   ". ראה פירוש דעת מקרא גם שם.  ב סֶׂ
ולא אמר   מפעלות אלהים  :מה ראה דוד דאמר : א"ר פנחס: "חדש כרך א )תורה( פרשת בראשית דף כא עמוד אהזוהר ראה פירוש ה 5

ה' ושם    ". שם אלהים קשור במעשה הבריאה של פרק א בבראשית.אלא בשמא דאלהים אשתכלל עובדא דבראשית  ?מפעלות 
 ש זאת, עד ... מכילוי והמיתה. אבל לא מיברא גם את מלאך המוות, היינו את פוטנציאל ה הוא מידת הדיןאלוהות ש

מעידים על כך שהמוות    אך המוות הוא החושך(מל  אבל עצם האזהרה )ובריאת  ם הראשון וחוה חטאו בעץ הדעת טוב ורע.דעד שא  6
. ראו אגב שיטת ריש  עלילה על בני אדם"נורא  "  בבחינת   לם היאהיה כבר בעולם והאשמת אדם וחוה שהם שהביאו את המיתה לעו

    מיתה אך גם בלי ילודה.בלי   – אבותינו חטאואלמלא ה ע"א באיזה עולם היינו חיים מרא יומא לקיש בג
. ראה  כוס פושר. הבעל לא אמר אם הוא רוצה מים חמים או קרים או פושרים ומה שלא הייתה מוזגת, היה מוצא לה עלילה לגרשה  7

יָה ֵׁשם ָרעכב יד: "דברים יא לעז על אשתו, השימוש במילה זו בתורה בהקשר של בעל שמוצ הֹוִצא ָעלֶׂ ָבִרים ו  ָשם ָלּה ֲעִליֹלת ד   מה  ".ו 
 האם הקב"ה הוא כמו אותו בעל שמתחכם על אשתו ומראש חשב לגרשה?רוצה משל קשה זה לומר? 

דרש הראשון הפותח את מדרש בראשית רבה, פרק א פסוק א, דרשתו של ר' הושעיה  המ  ראהשיום אחד אצל הקב"ה הוא אלף שנים.    8
)משלי ח( ואהיה אצלו    :רבי הושעיה רבה פתחאת שמם(: "לות,  ואחריהם המגי   מדרשי רבה על התורהקבלו כל  כנראה  רבה )שממנו  

בנוהג שבעולם מלך בשר ודם בונה    .התורה אומרת אני הייתי כלי אומנתו של הקדוש ברוך הוא...  ים יום יום  אמון ואהיה שעשוע
פלטין, אינו בונה אותה מדעת עצמו אלא מדעת אומן, והאומן אינו בונה אותה מדעת עצמו, אלא דיפתראות, ופינקסאות יש לו,  

כך היה הקדוש ברוך הוא מביט בתורה, ובורא את העולם, והתורה אמרה   .לדעת היאך הוא עושה חדרים, היאך הוא עושה פשפשין 
מצויים ומתועדים  באותה תכנית    ."ית ברא אלהים, ואין ראשית אלא תורה, היאך מה דאת אמר )משלי ח( ה' קנני ראשית דרכובראש

 גם הדינים הקשורים בלידתו של האדם, חייו ומותו. משמע המוות כבר היה מובנה בבריאה. 
  לעיל(,   7א עלילות דברים על אשתו )ראה הערה  בתנ"ך, נמצא שמלבד הפסוק בתורה על הבעל שמוצ  עלילה אם נחקור את המילה    9

ג   שמואל א בראה  יחזקאל הוא כמעט היחידי שמשתמש בה במובן השלילי, כמו בלשון ימינו. בשאר התנ"ך אין זה בהכרח כך.  
נּו ֲעִללֹותולא ו    ה'ִכי ֵאל ֵדעֹות  בתפילת חנה: " כ  רּו לַ יב: "פסוק  פרק ט  ובספר תהלים מספר פעמים, כגון ב ".  לֹו ִנת  ֹיֵׁשב ִצּיֹון ַהִגידּו    ה'ַזמ 
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"    הטובה וגו'אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ  "  :למשה  הקב"הוכן אתה מוצא שא"ל  

:  רוכן הוא אומ  ...  באנשים  המסויםהאיש    -  )במדבר יב("  והאיש משה ענו"  :דכתיב  ,, איש זה משה)דברים א(

במלחמת פרעה אתה רואה ואין אתה רואה במלחמת שלשים    -(  א  )שמות ו   "עתה תראה אשר אעשה לפרעה"

,  "לכן לא תביאו את הקהל הזה "  :ב"ההקשמעו נא המורים )במדבר כ( א"ל  :וכיון שאמר להם 10ואחד מלכים, 

 11.על בני אדם" נורא עלילה"  :הוי

נכתב    ,ע"י לשון של ארגמן שעשה לו כתונת פסים  ",ב אביהם ויראו אחיו כי אותו אה"  :וכן הוא אומר ביוסף

ים  בשביל כתונת פסים גרם לכל השבט  .מ' מדינים  ,י' ישמעאלים  ,ס' סוחרים  ,פ' פוטיפר  :פסים  :עליו ד' אונאות

והביא עלילה לכל דברים אלו כדי    13, "ידוע תדע"מבקש לקיים גזירת    הקב"ההיה    :וא"ר יודן  12. לירד למצרים

וישמע יעקב שיוסף חי    14.שמעאלים ויורידוהו למצריםקב את יוסף וישנאוהו אחיו וימכרו אותו לישיאהב יע

את    "הוריד " אלא    "הורד" תקרי  אל    ."ויוסף הורד מצרימה "   :במצרים וירד עם השבטים וישתעבדו שם, הוי

  15. אביו והשבטים למצרים

נטלו    ?מה עשו  .והיא מונעת העול מן צוארהלפרה שמבקשין ליתן עול בצוארה    ?למה הדבר דומה:  א"ר תנחומא

והיה העגל גועה, שמעה הפרה בנה גועה הלכה    .את בנה מאחריה ומשכו אותה לאותו מקום שמבקשין בו לחרוש

היה מבקש לקיים גזירת ידוע תדע והביא עלילה לכל אלו הדברים וירדו    הקב"ה כך    .בנהשלא בטובתה בשביל  

 17. על בני אדם"נורא עלילה " :הוי ",ויוסף הורד מצרימה" :מרלכך נא 16. למצרים ופרעו את השטר

 
ֲעִלילֹוָתיו )הוויה(.  יש  ואולי  ".  ָבַעִמים  כאן, אנו עוסקים בלשון המדרש,  אך  הבדל בין עלילות בשם אלהים ובין עלילות בשם ה' 

ולם. ראה  כאן העלילה היא לומר שחטא אדם הראשון הביא את המוות לע ו את כל המופעים(.  שמשמעותה התחכמות )לא חקרנ
איך המדרש מתחיל בחושך כהוכחה שהמוות כבר קדם לחטא האדם )ולעצם בריאתו( ועובר לתורה עצמה שמתארת דיני טומאה  

מר?  לורוצה  הוא    מה:  נשאלו שוב  רש, נלעצם המדו  וטהרה במקרה של מת. והתורה הרי לא השתנתה בעקבות חטא האדם הראשון.
סוק  עד שנמצא מזור לשאלה זו, נחזור לפ  בעל שמתחכם על אשתו ומראש חשב לגרשה?בריותיו כאותו  מתחכם על  הקב"ה  ש
יָה ֵׁשם ָרע: "על המוציא לעז על אשתו  כב ידדברים  ב הֹוִצא ָעלֶׂ ָבִרים ו  ָשם ָלּה ֲעִליֹלת ד  לוֹ "עונשו": "ונזכיר את    " ו  ִאָשה ֹלא    ו  יֶׂה ל  ִתה 

ׁשַ  ָחּה ָכל ָיָמיויּוַכל ל  ה מראש המיתה היא הכתובה של האשה. עם ישראל והקב"ה לא יכולים להתגרש, ראה  ". התורה בה נכתבל 
 בתשעה באב.   עבד שמכרו רבודברינו 

ואחד המ  10 יב כד. משה לא זכה למלחמת שלושים  יהושע  זו  מלחמת כיבוש הארץ ע"י יהושע. ראה  לכים, אבל השתמש בטענה 
עדיין יש להם לומר:    ...  חו כנקבה ואינו יכול להצילועכשיו יאמרו אומות העולם: תשש כבתפילתו להצלת העם אחרי חטא העגל: "

 (.  ברכות לב א" )אינו יכול לעמוד -שים ואחד מלכים ויכול לעמוד, לשל -למלך אחד 
"ומאז באתי  בפרשה זו:  אותם הנתונים תחת הבניין, עליו הרחבנו בדברינו פרשה(שמות רבה פרשה ה סימן כב )סוף המדרש ראה  11

ר' עקיבא אומר: יודע אני שאתה עתיד להצילם, אלא מה איכפת  ...   -את עמך    הרע לעם הזה והצל לא הצלתאל פרעה לדבר בשמך  
ת הדין לפגוע במשה, וכיון שראה הקב"ה שבשביל ישראל הוא אומר לא  ין! באותה שעה בקשה מד ילך באותן הנתונים תחת הבנ

במלחמות פרעה אתה רואה ואין אתה רואה במלחמות    -ה  פגעה בו מדת הדין. ויאמר ה' אל משה עתה תראה אשר אעשה לפרע
אם כך,    ."נס לארץשל שלשים ואחד מלכים שיעשה בהן נקמה יהושע תלמידך. מכאן אתה למד שנטל משה עכשיו את הדין שלא יכ

כי לא  ראה דברינו    .האמתית ואיננה הסיבה  או תואנה  הטענה שבגלל חטא מי מריבה נענש משה שלא ייכנס לארץ היא עלילה  
   יט יג שם., בפרט מדרש במדבר רבה תעבור את הירדן הזה

ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב: לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, שבשביל  "ב: "י עשבת  גמרא  ראה    12
ראה דברינו    ".ו בו אחיו, ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצריםנתקנא  -משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו  

   האם נגזר על אבותינו לרדת למצרים?בפרשת וארא 
ָרם ָיֹדַע תֵ יד: "-יגבראשית פרק טו  היא גזירת ברית בין הבתרים, ככתוב ב  13 ַאב  ר ל  ִעּנּו  ַוֹּיאמֶׂ ם ַוֲעָבדּום ו  ץ ֹלא ָלהֶׂ רֶׂ אֶׂ ֲעָך ב  יֶׂה ַזר  ַדע ִכי ֵגר ִיה 

ַבע ֵמאֹות ָׁשָנה: ַגם אֶׂ   ֹאָתם ַאר  ֻכׁש ָגדֹולו  אּו ִבר  ַאֲחֵרי ֵכן ֵיצ  ו  ר ַיֲעֹבדּו ָדן ָאֹנִכי  ַהגֹוי ֲאׁשֶׂ במה אדע כי  בפרשת לך לך  ראה דברינו    ".ת 
   ?האם חטא אברהם -אירשנה 

כמה מדינות   .לה באת עלינו בעלילהימתח :אמר לו: "חבראשית רבה צג ראה דברי יהודה ליוסף בתחילת פרשת ויגש, עפ"י מדרש  14
אף על פי כן לא כסינו    . או אתה סבור לישא את אחותנו  ,אנו ליקחשמא בתך ב   .ר אוכל ולא שאלת אחד מהם וירדו למצרים לשב 

 ". ממך
)בובר( פרשת וישב סימן יחראה    15 ד(. ראוין ה: "מדרש תנחומא  יא  )הושע  יו ישראל לירד  בחבלי אדם אמשכם בעבותות אהבה 

למצרים, לפי שנגזר על אברהם,  היה יעקב מתיירא לירד    ..  למצרים בשלשלאות ובקולרין, כשם שירדו לבבל, אילולי שקדם יוסף
כיון ששמע    .והרי הוא נתון במצרים ...  ידוע תדע כי גר יהיה זרעך )בראשית טו יג(, וישב לו בארץ כנען, באו ואמרו לו נמכר יוסף  

ית מה  הרי אני יורד למצרים, אף על פי שאני פורע שטריו של אברהם, מיד ויאמר ישראל רב עוד יוסף בני חי )בראש  :יעקב כן אמר
 . "כח(, מיד ירדו כל השבטים עמו, מי גרם להם שירד למצרים, יוסף, בחבלי אדם אמשכם, זה יוסף, ויוסף הורד מצרימה

בשר ודם האומר    ,בנוהג שבעולם: "(לעיל  11שחלקו הבאנו כבר בהערה  )  שמות רבה פרשה ה סימן כבועל כך בדיוק זועק משה ב  16
אלא כך אמר לפני הקב"ה: נטלתי    !למה הרעותה לעם הזה  :ליו! ומשה אמר לפני הקב"הלמה אתה עושה כן? הוא כועס ע  :לחברו

ר הפלגה ושל סדומיים היאך  מדת הדין הייתה. ומעשה דו  -ספר בראשית וקראתי בו וראיתי מעשיהן של דור המבול היאך נדונו  
במה אדע כי :  בשביל שאמר אברהם אבינו  מה עשו שנשתעבדו מכל הדורות שעברו? ואם  ,ומדת הדין הייתה. העם הזה  -נדונו  

אם כן הרי עשו וישמעאל מבניו והן צריכין להשתעבד כמו הם. ואפילו כן, היה לו  ,  ידוע תדע כי גר יהיה זרעך  : אירשנה ואמרת לו
 " ואח"כ בא אליו הקב"ה בעלילה בחטא מי מריבה.  דורו של יצחק או דורו של יעקב, לא לעם הזה שהוא בדורי!להשתעבד 

המוטיב המרכזי של מדרש זה הוא שמה שנראה לנו כסיבה ומסובב, כמעשה אנוש ותוצאה, הוא בעצם 'תכנית אלוהית' שמכוונת    17
ל המתרס,  שזו הדעה היחידה, וכנגדה ניתן להעמיד דעות מהצד השני  את האירועים ומסובבת אותם לדרך מסוימת. כמובן שאין  

ראה למשל הביטוי בשמות רבה ט א: "שמא פלוניקיא יש  האדם והכל החלטות בני האדם.  היינו שאין הקב"ה רוקם עלילות על בני  
הרבה  רית בין הבתרים,  למעלה?", האם תאמר שהקב"ה מתנצח עם בריותיו ורוצה להראותם שהוא חזק יותר? ובאשר לגזירת ב

האם נגזר  ובדברינו    מצרימהירא מרדה  אל תלמקום לקיים גזירותיו. וכבר הרחבנו לדון בנושא נכבד זה בדברינו  ושלוחים  דרכים  

https://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%a2%d7%91%d7%93-%d7%a9%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%95-%d7%a8%d7%91%d7%951
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https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%91%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%93%d7%a2-%d7%9b%d7%99-%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%97%d7%98%d7%90%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%a8%d7%94%d7%9d
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%91%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%93%d7%a2-%d7%9b%d7%99-%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%97%d7%98%d7%90%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%a8%d7%94%d7%9d
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 ג תשע" שמות פרשת 

 3מתוך    3עמ'  

 

 מיתתו של אהרון  –מדרש תנחומא )בובר( פרשת חקת הוספה

משה אחי,    :אמר לו אהרן  .קיד הקב"ה עמך ומבקשהו ממךקדון הפ ישמא פ  ,אחי  )משה לאהרון(:  אמר לו  ...  

  . מנורה ושבעה נרותיה מסר לך הקב"ה  :האמר לו מש  ?אהל מועד וכליו מופקדין בידי, שמא חסרתי מעבודתם

אמר    .)משלי כ כז( ולא הרגיש בדבר  " נר אלהים נשמת אדם: "והוא לא היה נותן בלבו שעל נשמתו הוא אומר

והיה קורא   .הניח ידיו על ראשו והיה צועק ובוכה ,כשמוע כך .יע זמנך ליפטר מן העולםהג  ,אהרן אחי :לו משה

 .18. )תהלים סו ה( "ל בני אדםלהים נורא עלילה עלכו וראו מפעלות א: "מקרא זה

 שבת שלום 

 מחלקי המים 

רחון של נושא עם  בקצה קונמצאנו נוגעים  ולהתמקד במפעלות ובעלילה של הירידה למצרים  בקשנו לקצר    מים אחרונים:

"ב על ע  ין קא סנהדרבגמרא    ו. ראשמקיף נושאים כמו בחירה חופשית, תשובה, השגחה, שכר ועונש ועוד  'עלילה' גדולה

היינו שהתחסדו כלפי המקום ובקשו להתחכם כאילו חזרו בתשובה: קין שאומר גדול  באו בעלילה,  שקין, עשו, ומנשה  

ילה על בני  כאן, הקב"ה בא בעלבגיליון שו  19עווני מנשוא, עשו שמבקש ברכה מאביו ומנשה שחוזר בתשובה בסוף ימיו. 

דֹ : "ירמיהו לב יטראה גם הפסוק ב  האדם. ִאיׁש  ל הָ ג  ֵני ָאָדם ָלֵתת ל  ֵכי ב  ֻקחֹות ַעל ָכל ַדר  יָך פ  ר ֵעינֶׂ ַרב ָהֲעִליִלָּיה ֲאׁשֶׂ ֵעָצה ו 

ִרי ַמֲעָלָליו  ִכפ  ָרָכיו ו  ובתו בסופם הנורא.  , אשתו  רבי חנינא בן תרדיון על צידוק הדין של    עבודה זרה יז ב", שנדרש בגמרא  ִכד 

ובצאצאינו ובצאצאי  יים בנו  וושנזכה שיק  יבורך בכל מילי דמיטב.בו עוד,  שכילנו  כל מי שי ו  נושא נכבדזה  אכן  נראה ש 

יָך ָאִשיָחההפסוק: "הדורות,  כל  לאורך    כל באי העולם  צאצאינו, ובצאצאי  ָך ּוַבֲעִלילֹותֶׂ ָכל ָפֳעלֶׂ ָהִגיִתי ב   " )תהלים עז יג(.ו 

 
וכאן לא באנו אלא להתבשם ממדרש אחד המביע את רעיון  ובמה אדע כי אירשנה  בפרשת וארא  יםעל אבותינו לרדת למצר  .

מכוון את הכל מלמעלה ואח"כ בא כביכול בטענות לבני   ההשגחה, הכללית והפרטית, גם במחיר של "חוצפא כלפי שמיא" שהקב"ה
 שגחה. הבלתי פתור של בחירה מול ה פרדוכסהאדם. אולי גם זו דרך להביט על ההיסטוריה שלנו ועל ה

"העלילה" הנוראה מכולם הוא רגע המוות בו האדם נפרד ממפעלות האלהים. התמיהה הגדולה על פשר החיים והתחלתם: מי אני   18
מה פועלי בעולם, מתחלפת בתמיהה, בצעקה ובכייה עפ"י מדרש זה, על הפרידה מהעולם. כל אלה הם ממפעלות האלהים  ומה אני ו

 משה אחי בפרשת חוקת.  –וכן אהרון אחי  מות אהרוןע ולא נבין. ראה דברינו על ו"עלילותיו" על בני האדם שלא נד 
 בדפים המיוחדים.  יהודה מלך בן חזקיהו מנשה ראה דברינו  19
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