
  
  
  

  

  

  

  

  

  "ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אתתי אלה בקרבו" 
  

מתוך מגוון  .  המתוארת במקרא  רבות נכתב על שאלת הבחירה החופשית אל מול הכבדת לב פרעה
  דומות במהותן:אלה, שתיים בולטות ומוכרות ואף שלהתשובות 

  
  המכות   לפי הרמב"ן, פרעה חיזק את ליבו בחמשת המכות הראשונות וכעונש הכביד ה' ליבו בחמש

  האחרונות. לפי הרמב"ם ננעלו בפניו שערי תשובה כיוון שהרשיע. 
  

  הרב גורן מציע נקודה מעניינת:
  

כפי שניתן לחפור  ופירושו:  אומר הפסוק במשלי.  כך  ",  "פלגי מים לב מלך ביד ה', על כל אשר יחפוץ יטנו
מבקש  הוא  אליו  לכיוון  המלך  לב  ה' את  מכוון  כך  הרצוי,  השדה  לכיוון  המים  ולכוון את פלג  באדמה 

  את העולם. בחירת המלך מתחלקת לענייניו האישיים ולענייני הממלכה. בכל הקשור לענייניו   להוליך
בני האדם. בכל הק בחירתו חופשית כיתר  אין בחירה האישיים,  אכן, לפרעה  כלומר:  מלמעלה.  מלכותו מכוונת  הממלכה,  שור לענייני 

  ביד ה׳. ,, בכל הנוגע למהלך ההיסטוריהליבוו חופשית
  

  ועמו?  הואעל מה נענשו  בעניין זה פשיתלפרעה בחירה חו : אם אין המתבקשתומכאן השאלה 
  

על ידו אם לאו. ניתן לפרש כי הגזירה על גלות מצרים היתה כללית וביד כל פרט הבחירה האם לגלגל את החובה הקיימת על העבריים  
  כיוון שגלגלו את החובה על ידיהם, הכבדת לב פרעה הביאה לעונש שמגיע להם.  

  
אפשר גם לומר שפרעה אמנם הכביד ליבו בחמשת המכות הראשונות אך מטבע הדברים כבר היה אמור להיכנע ולוותר, כפי שאמרו  

ות הבחירה הטובה רק מתוך יראת העונש, חיזק ה׳ ליבו הטרם תדע כי אבדה מצרים? אלא עתה משבחר ברע ושקל את אפשר  –עבדיו  
  שיעמוד בפחד מהעונש ויטה אחר טבעו האמיתי לרע. ל מנתבמעט ע

  
  בכל מקרה, לכל כיוון פרשני אליו לוקחים את הטקסט, המהות זהה: שלילת הבחירה החופשית היא עונש. 

  שבת שלום!                                                                                                                                                                                                                         
  



  
  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

צאת  אחרי  משעה  במוצ"ש  ניחומים  לקבל  לישוב  יגיע  נקש  אליהו 
השעה   עד  בבוקר  ובראשון  מהרי   13:00שבת  כתובתו:  בצהרים. 

  . 5קאפח 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

הקהילתי הכנסת  בבית  סוכרת  בשלח,  |    הרצאת  פרשת  במוצ"ש 
הכנסת  20:30בשעה    15/1/21 בבית  סוכרת  על  הרצאה  תתקיים   ,

איך    הקהילתי. בסיכון?  מי  התסמינים?  מה  הסוכרת?  סוגי  הם  מה 
הטיפולים?   מהם  מסוכן?האם  מאבחנים?  תעביר   זה  ההרצאה  את 
קלינית שרוני  -  אחות סוכרת מומחית  ונטול סוכר   .אורית  קל  כיבוד 

  יוגש במקום

  

י של  שבוע  פרשת  וינטר  שיעור  יום ב  –הונתן  חמישי    כל 
  בבית הכנסת הקהילתי. 20:30בשעה 

שישי  בכל  שחריתמניין   הכנסת    8:30 בשעה    יום  בבית 
  תי. הקהיל

  

  עוגת השוקולד של ציפורה הורן 

   כוס שמן 1/2
  כוסות סוכר  1/2 1
  ביצים 2

  כוס חלב סויה 1/2
  כפית וניל 1
  כוסות קמח 2

   כוס אבקת קקאו 1/2
  כפית אבקת אפייה 1/2 1
  כפית סודה לשתייה  1/2 1
  כפית מלח 1
  . כוס מים רותחים 1

  מערבבים שמן וסוכר. 

  ים ביצים, חלב ווניל.  מוסיפ

מערבבים מרכיבים יבשים. מערבבים בזהירות את המים  
  20מעלות צלזיוס במשך  175הרותחים. אופים בחום של 

  דקות או כאשר קיסם יוצא נקי. 25 -


