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 ִמספרים 

 על הפרשה

 

 

 למשל ולשנינה

 

ר בֶּ ֵני ָנא דַּ ָאזְּ ֲאלּו ָהָעם בְּ ִישְּ ִאָשה ֵרֵעהּו ֵמֵאת ִאיש וְּ עּוָתּה ֵמֵאת וְּ ֵלי רְּ ף כְּ סֶּ ֵלי כֶּ   ָזָהב ּוכְּ

 , בהם קיים אותם וענו ועבדום, אברהם, צדיק אותו יאמר שלא
 .י(")רש בהם קיים לא גדול ברכוש יצאו כן ואחרי

 

אין דרכנו להתבונן ולנתח את תכסיסי מאבקיהם של שחקנים ומתאגרפים המאלילים 
 שרירי גופם המפותחים. - את גופם, וכל "מעלתם" היא

ברם, בכל כלל ישנו יוצא מן הכלל, וכדי להבין באר היטב את מאמר חז"ל שהביאו רש"י, 
 כשנתיים.נספר את שדיברו בכלי התקשורת, באחד המאבקים לפני 

 תחילה נבאר את טיב המאבק. ישנה "זירה", והיא כמין במה מוגבהת, מוקפת בגדר, ועל 
 מתאבקים מוטל להביס את חברו, ולהטילו מחוץ לגדר הזירה.הכל אחד מ

במאבק המדובר והמתוקשר, אחד המתאבקים גבר על רעהו והחל הודפו וסוחבו לכוון 
קרבו לגדר התנפל ה'מובס' והשליך את הבריון הגדר כדי להטילו מחוץ לזירה. אך כאשר 

 הראשון למטה, מחוץ לגבולות הזירה.

כאשר התראיין המאמן, סיפר, כי בתחילה ליבו פרפר בקרבו, בראותו כי הנה קבוצתו 
 מובסת. אמנם לאחר מעשה הריהו מאושר כי קבוצתו ניצחה.

מה המלך המשיל את כל מטרתו של סיפור זה לא בא אלא כדי להבין את דברי רש"י. של
זו ביזת הים,  -)על ים סוף(, ביחס לביזת מצרים, באמרו "תורי זהב נעשה לך" ביזת הים 

זו ביזת מצרים. הוי אומר שביזת מצרים היתה כאין ואפס מול  -"עם נקודות הכסף" 
 .היםביזת 

אבל, אם ישראל יצאו ריקם, במשך השבוע שילכו עד ים סוף, עלול אברהם לחשוב כי 
עדיין מצרים ניצחו, וישראל לא לקחו את רכושם. לכן, "דבר נא באזני העם", שלא יאמר 

 חרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם.אאותו צדיק, ו

 
 וכאשר תקום 

 מן הספר...
 

 חבוב המצוות

א ָּׂ ש   ם ַוי ִּ עָּׂ ם... הָּׂ ֲארֹתָּׂ ְׁ ש  ֻררֹת מִּ  צְׁ
ם לֹתָּׂ מְׁ ש ִּ ם ַעל ב ְׁ מָּׂ כְׁ ִּ    ש 

וכי לא היתה שם בהמה? 
והלא נאמר "וגם ערב רב 
 עלה אתם וצאן ובקר"?

אלא, שהיו מחבבין 
 המצוות.

מכאן סמך לדברי 
הפוסקים, שמצוה 
להתעסק במצוות בעצמו, 
כמו בהכנת צרכי שבת 
 וכדומה.

 שואל כעניין ומשיב כהלכה
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