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פרשת שמות
הבחירה בתוך השיעבוד
מתוך כתביו של הר' דוד אריה ברנשטיין זצ"ל

ֹלהים וְ ֹלא עָ ׂשּו כַאֲ שֶ ר ִּדבֶ ר אֲ לֵיהֶ ן מֶ לְֶך ִּמצְ ָריִּם; וַ ְתחַ יֶין ָ אֶ ת-הַ ְיל ִָּדים .וַ י ְִּק ָרא מֶ לְֶךִּ -מצְ ַריִּם ל ְַמ ַי ְלדֹת וַ יֹאמֶ ר
וַ ִּת ֶיראן ָ הַ ְמיַלְ דֹת אֶ ת-הָ אִּ -
יתן הַ דָ בָ ר הַ זֶה; וַ ְתחַ יֶין ָ אֶ ת-הַ ְיל ִָּדים .וַ תֹאמַ ְרן ָ הַ ְמיַלְ דֹת אֶ ל-פַ ְרעֹה כִּ י ֹלא ַכנ ִָּשים הַ ִּמצְ ִּריֹת הָ עִּ בְ ִּריֹת :כִּ י-חָ יוֹת הֵ נָה
לָהֶ ן מַ דּועַ ֲע ִּׂש ֶ
ֹלהים;( .א ,יז-כ"א)
בְ טֶ ֶרם ָתבוֹא אֲ לֵהֶ ן הַ ְמ ַי ֶלדֶ ת וְ ָילָדּו .ל ְַמיַלְ דֹת; וַ י ִֶּרב הָ עָ ם וַ יַעַ צְ מּו ְמאֹד .וַ י ְִּהי כִּ י-י ְָראּו הַ ְמיַלְ דֹת אֶ ת-הָ אִּ -
ֹלהים ,למה חזר וַ יַעַ ׂש לָהֶ ם בָ ִּתים? רש"י פירש :מהו הטובה? וַ ַיעַ ׂש
הדקדוקים נראים לעין כל ,כי רבו :כיון שאמר פה וַ יֵיטֶ ב אִּ -
ֹלהים .ואם להודיע
לָהֶ ם בָ ִּתים ( .בתי כהונה ולויה ומלכות שקרויין בתים) .ולדבריו קשה למה סתם בתחילה ואח"כ אֶ ת-הָ אִּ -
ֹלהים .כי הסיבה הקודמת למסובב.
סיבת ההטבה להן ,היה לו לכתוב זה קודם וַ יֵיטֶ ב אִּ -
ולבאר כל זה אמרתי להקדים בתחילה הקדמה אחת קטנה וזו צורתה :דבר זה ידוע לנו מן התורה ,שדרך הקב"ה לנסות את
האדם ,אם הוא צדיק תמים .כמו שכתב :כִּ י ְמנַסֶ ה ה' אֹ-להֵ יכֶם אֶ ְתכֶם לָדַ עַ ת הֲ י ְִּשכֶם אֹהֲ בִּ ים אֶ ת ה' אֹ-להֵ יכֶם בְ כָל לְ בַ בְ כֶם
ּובְ כָל נַפְ ְשכֶם (דברים יג,ד) .ואם האדם עומד בנסיונו ,הקב"ה מטיב לו באחריתו וצדקתו עומדת לעד ,לעולם הבא .בידינו
לפרש מקרא זה ולומר שמה שכתוב בתחלה וַ י ְִּהי כִּ י-י ְָראּו הַ ְמיַלְ דֹת ,היינו הטבת עולם הזה בעושר ובכל טוב ,וגם אחר זה
וַ י ִֶּרב הָ עָ ם וַ יַעַ צְ מּו ְמ ֹאד  .כי לקחו את כל העושר והספיקו להם מים ומזון עבור הבנים אשר נולדו .כמשפט הראשון אשר
ֹלהים .גם לאחר שהטיב להם א-להים,
הספיקו להם מים ומזון לפי כחם .לזה סיים הכתוב וַ י ְִּהי כִּ י-י ְָראּו הַ ְמיַלְ דֹת אֶ ת-הָ אִּ -
עמדו בניסיונן וצדקתן ,כאשר מתחלה ,אז וַ יַעַ ׂש לָהֶ ם בָ ִִּּֽתים .היינו שכר עולם הבא אשר הוא דבר קבוע ואינו עובר ,כמו בית
אשר הוא קבוע ואינו מטולטל.
עוד נ"ל לפרש ע"פ דברי חז"ל (בבא בתרא ,דף ט,ב) :רֹדֵ ף צְ דָ ָקה וָ חָ סֶ ד י ְִּמצָ א חַ יִּים צְ דָ ָקה וְ כ ִָּֽבוֹד( :משלי כא,כא) משום דרֹדֵ ף
צְ דָ ָקה ימצא צְ דָ ָקה?(...רב נחמן בר יצחק אמר ):הקדוש ברוך הוא ממציא לו בני אדם המהוגנים לעשות להן צדקה .וזה
ֹלהים ִּֽ ַל ְמיַלְ דֹת .במה? וַ י ִֶּרב הָ עָ ם וַ ַיִּֽעַ צְ מּו ְמ ִֹּֽאד .רוצה לומר להספיק מים ומזון להַ ְיל ִִָּּֽדים שנולדו ,כי אין
המשך הכתוב :וַ יֵיטֶ ב אִּ -
ֹלהים ִּֽ ַל ְמיַלְ דֹת – בעולם הזה זהו נגד וַ י ִֶּרב הָ עָ ם וַ ַיִּֽעַ צְ מּו ְמ ִֹּֽאד .שנתגלגל
לך מהוגנין יותר מאלו ...זה שאמר הכתוב :וַ יֵיטֶ ב אִּ -
טובה ע"י לזולתם ,ומשום זה אכלו פירותיהן בעולם הזה.
ֹלהים ,היתה לשם שמים :וַ יַעַ ׂש לָהֶ ם בָ ִִּּֽתים ,והיינו לעולם הבא .כי הקרן קיימת לו
אבל נגד וַ י ְִּהי ִִּּֽכי־ ָי ְִּֽראּו ִּֽ ַה ְמיַלְ ֹדת אֶ ת־הָ אִּ -
לעולם הבא...
האם יראת הא-להים של המילדות  ,בחירתן לילד את היולדות ולהחיות את הילדים ,למרות הגזרות ,הוטמעה בנשמת
היילודים הרבים בעומק השיעבוד?
יתי אֶ ת־עֳ נִּי עַ ִּמי אֲ ֶשר בְ ִּמצְ ָריִּם וְ אֶ ת־צַ עֲ ָק ָתם ָשמַ עְ ִּתי ִּמפְ נֵי ִֹּֽנג ְָׂשיו כִּ י יָדַ עְ ִּתי אֶ ת־מַ כְ א ִּֽ ָֹביו :וָ אֵ ֵרד לְ הַ צִּ יל ֹו ׀ ִּמיַד
וַ יֹאמֶ ר ה' ָר ֹאה ָר ִּא ִּ
יתי אֶ ת־הַ לַחַ ץ אֲ שֶ ר ִּמצְ ַריִּם ֹלחֲ צִּ ים ֹא ִּֽ ָתם( :ג ,ז-ט).
ַם־ר ִּא ִּ
ִּמצְ ַריִּם וכו' וְ עַ ָתה ִּהנֵה צַ עֲ ַקת בְ נֵי־י ְִּׂש ָראֵ ל בָ ָאה אֵ לָי וְ ג ָ

הדיקדוקים באלו המקראות רבו ...והנראה לי בביאור אלו המקראות ,הוא ע"פ מה שמצינו (במסכת ר"ה י"ז,י"ח) יפה צעקה
לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין ,ובגזר דין הרבים הכל מודים שאע"פ שנחתם נקרע .נמצא לפי זה שכאשר הקב"ה
גוזר דין על האדם ,אין בכלל הגזירה אם יצעק לד' ויתחנן לו ,רק הוא גוזר עליו סתם .ואם האדם ישכיל באחריתו ,ויבחר לו
יק ַרע גזר דינו ,כי הצעקה לד' היא מצוה( .ותלויה בבחירתו של אדם ).והגם שגלוי לפני הקב"ה אם
דרך הטוב ויצעק לד' אז ִּ ָ
יצעק האדם אליו ,מכל מקום כיון שזה תלוי בבחירתו של אדם ,להכיר את בוראו ולהתחנן לו ,הקב"ה מעלים עיניו מבחירתו
של אדם ,ואינו מביט אליו עד שיוציא האדם בחירתו הטובה מכח את הפועל .גם זה מסורת היא בידינו מן המפרשים ז"ל
ַארבַ ע מֵ אוֹת
שלפי הגזירה היו צריכים אבותינו להיות משועבדים במצרים ד' מאות שנה .דכתיב בקרא... ,וַ עֲ בָ דּום וְ עִּ נּו א ָֹתם ְ
ּושנֵי
ָש ִּֽ ָנה( :בראשית טו ,יג) .וקושי השעבוד גרם שיצאו ממצרים לסוף מאתים ועשר שנים( .ומה שפירש"י לקמן בפ' וארא) ְ
חַ יֵי ְקהָ ת (ו,יח) .שאותן ת' שנה נמנו מיום שנולד יצחק ,יש לומר כי לולא קושי השעבוד יותר מדאי ,היו צריכים לעבוד ממש
ת' שנה .אלא כיון שגרם קושי השעבוד שיגאלו לפני השלמת הת' שנה ,עשה הקב"ה עמנו חסד ,ומנה לנו מיום שנולד יצחק,
כי דברי השי"ת לא ישובו ריקם .רק שדיבורו כְ פַ ִּטיש יְפֹ ִּֽ ֵצץ ִּֽ ָסלַע (ירמיהו כג,כט) וכשרוצה לקרוע גזר דינו של אדם ,אז הוא
מהפך .פירוש הדבר כמו שמצינו בדם שראה עליהם פרעה במדבר ,והפכו הקב"ה לדם מילה.
יתי אֶ ת־ ֳענִּי עַ ִּמי אֲ ֶשר
ועתה עלה בידינו בעזהשי"ת לפרש אלו המקראות בדרך זה .מתחילה מה שאמר לו הקב"ה ָראֹה ָר ִּא ִּ
ַארבַ ע
בְ ִּמצְ ָריִּם ,האי ראיה היא ראיה מוקדמת בזמן מה שאמר לו הקב"ה לאברהם אבינו בין הבתרים ,וַ עֲ בָ דּום וְ עִּ נּו ֹא ָתם ְ
יתי כמו רציתי אבל לא לחוץ
יתי אז אֶ ת־ ֳענִּי עַ ִּמי אֲ ֶשר יהיה בְ ִּמצְ ָריִּם .עוד יש לפרש במלת ָראֹה ָר ִּא ִּ
מֵ אוֹת ָש ִּֽ ָנה :ר"ל אני ָר ִּא ִּ
יותר מדאי ,רק אֶ ת־ ֳענִּי עַ ִּמי אֲ ֶשר בְ ִּמצְ ָריִּם .כי זהו מדרך הטבע ,כשאדם עובד עבודת עבד אצל אחר ,אז ִּתכְ בַ ד הָ עֲ בֹדָ ה עליו
מחר ,יען כי איננו אוכל פרי עבודתו .מה שאין כן כשהוא עובד לעצמו .אז אין הדבר קשה בעיניו כי בעין יפה עובד .נמצא
לפי זה (כיון שגזר הקב"ה) דאין בכלל גזירת הקב"ה של וַ עֲ בָ דּום וְ עִּ נּו א ָֹתם דוקא עבודת פרך ,המפרכת את הגוף ומשברתו.
מה טעם? כיון שהם בארץ לא להם ,וכל טירחתן היתה בשביל אחרים ,והיו יוצאין ידי חובת הגזירה בפחות הרבה ממה
שעֲ בָ דּו בהם המצריים .וְ אֶ ת־צַ עֲ ָק ָתם ָשמַ עְ ִּתי ִּמפְ נֵי ִֹּֽנג ְָׂשיו ,רצה לתרץ בזה ,מה שיאמר לו לבסוף ,כי הועילה תפלתן של
ישראל ,לקצר את הזמן .ואם כן אמאי לא הביא הקב"ה בתחלה בצעקתן שיצעקו אח"כ? משום שהצעקה והתפלה הן
בבחירתו של אדם .ואין הקב"ה מצרפן עדיין למעשה עד שישלוט האדם בבחירתו.

הרב דוד אריה ברנשטיין (תר"ס-תש"ך) הוסמך לרבנות אך התפרנס מיגיע
כפיו ועסק בתורה ובגמילות חסדים .נכדו שמוליק דרורי ,חבר ראש צורים,
ערך את הדברים ,הוא מקדיש אותם להולדת נכדתו תמר קורן ,ולנכדים
חתן בר המצוה רותם דיטור ,ובני המצוה בשנה זו :אמוץ ישראל דרורי
ובארי קניגסברג.
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