
מזל טוב למשפחת גביר להולדת 
הנכד שחר יוסף!

במוצ"ש פרשת בא בשעה 20:30 
תתקיים הרצאה של יהונתן וינטר 
בנושא: אמנות הדיבור וההשפעה 
איך  קהל?  מול  לדבר  כיצד   -
העברת  מרתקת?  הרצאה  בונים 
שפת  הכרתי,  תת  מסר  מסרים, 
מעולם  בטכניקות  ושימוש  גוף 
טיפים מיוחדים!   .NLP-וה השיווק 

אין צורך בנסיון!

JONATHAn

winter
is

coming

התיאור של מכת הדם לא ברור; בתחילה, מצווה ה' את משה ללכת אל פרעה בבוקר, עם המטה שנהפך לנחש בידו, 
ולומר לו שאם לא ישלח את העם – "כה אמר ה' בזאת תדע כי אני ה', הנה אנכי מכה במטה אשר בידי על המים 
ואולם, מיד  ונלאו מצרים לשתות מים מן היאור".  והדגה אשר ביאור תמות ובאש היאור  ונהפכו לדם,  אשר ביאור 
אח"כ מצוה ה' את משה לומר לאהרון לבצע את המכה – "קח מטך ונטה ידך על מימי מצרים על נהרתם על יאריהם 
ועל אגמיהם ועל כל מקוה מימיהם ויהיו דם והיה דם בכל ארץ מצרים ובעצים ובאבנים". לאחר מכן "ויעשו כן משה 
ואהרון, וירם במטה ויך את המים". אם כך מי ביצע את המכה – משה או אהרון? לכאורה, ידוע פירושו של רש"י שאת 

המכה ביצע אהרון בשביל שמשה לא יהיה כפוי טובה כלפי היאור, אך פשט הפסוקים מלמד אחרת.

זו:  היא  ולעיני עבדיו". תוצאת המכה  לעיני פרעה  ביאור  ויך את המים אשר  "וירם במטה  הוא  הביצוע של המכה 
"ויהפכו כל המים אשר ביאור לדם, והדגה אשר ביאור מתה, ויבאש היאור, ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאור, ויהי 
הדם בכל ארץ מצרים". אפשר לדייק מכאן ארבעה דברים: ]א[ הביצוע הוא הרמת המטה והכאת היאור, שזה הציווי 
שנמסר למשה )לאהרון נמסר: "קח מטך ונטה ידך"(; ]ב[ הביצוע הוא מקומי – ביאור, כפי שנצטווה משה, ולא במימי 
מצרים, בנהרות, ביאורים, באגמים ובכל מקווה המים, כפי שנצטווה אהרון; ]ג[ הביצוע הוא לעיני פרעה ועבדיו; ]ד[ 
התוצאה, למעט חמשת המילים האחרונות, היא בדיוק מה שמציג משה  לפרעה - הפיכת מי היאור לדם, מות הדגה, 

סירחון ואין מה לשתות. חמשת המילים האחרונות הן תוצאת הציווי של אהרון – ויהי הדם בכל מצרים.

בפרשת שמות נותן ה' למשה שלושה אותות: המטה לנחש, היד המצורעת והאות השלישי – "והיה אם לא יאמינו גם 
לשני האותות האלה ולא ישמעו לקולך – ולקחת ממימי היאור ושפכת היבשה, והיו המים אשר תיקח מן היאור והיו 
לדם ביבשת". לפי הפסוקים, נראה שכלל לא היה שימוש באות השלישי, אות הדם: "ויעש האותות לעיני העם, ויאמן 
העם וישמעו כי פקד ה' את בני ישראל". כלומר: העם האמין ושמע, והאות השלישי ניתן למקרה בו העם לא מאמינים 
ולא שומעים, ועל כן לא היה בו צורך. אז למה בכלל ציינה התורה את האות השלישי? התשובה לכך היא כאמור – 
בשביל מי שלא מאמין ולא שומע. וכאן המקום לשים לב לשני עניינים נוספים בציווי ה' למשה במכת הדם לעיל: 

אחד, משה נשלח עם המטה אשר נהפך לנחש. שניים, משה נשלח לפרעה עם האמירה "בזאת תדע כי אני ה'".

בהתאם לכל זה אפשר להסיק כך: היו שני ציוויים ביחס לדם כיוון שהיו שני אירועים: משה נשלח לבצע את אות הדם, 
במטרה להוכיח למי שאינו מאמין ושומע - פרעה ועבדיו, עם "המטה אשר נהפך לנחש", רמז על כך שמדובר באות. 
במקביל, מבצע גם אהרון את שליחותו ובזמן שמשה מציג את אות הדם, אהרון מבצע את מכת הדם, מטה ידו על 

יתר מקוואות המים במצרים וגורם לתוצאה שבסוף הפסוק – "ויהי הדם בכל ארץ מצרים".

קצר ומעניין לפרשת השבוע

16:45 הדלקת נרות 
16:55 מנחה  
08:30 שחרית  
10:00 תפילת ילדים 
10:30 קידוש  
16:00 מנחה  
17:40 ערבית  
17:42 צאת השבת 

זמני השבת

פרשת וארא
בס"ד | שקיעה: 17:05 | צאת הכוכבים: 17:23 | סזק"ש: 09:15 | כח טבת התשפ"ג | לרפואת ברוריה בת נחמה פלה, בתוך שאר חולי ישראל | שבת שלום!

הודעות


