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האם חדש הוא חכם?

שמות פרק א
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רמב"ן

)ח( ויק מל חדש פירושו כמשמעו בלא תוספות )י( הבה נתחכמה לו = לא ראה פרעה וחכמי יועציו
להכות* בחרב ,כי תהיה בגידה גדולה להכות חנ*
שלא היה מזרע המלוכה ,על כ 1כתיב ויק* ,כמו
הע* אשר באו באר( במצות המל ,הראשו .1וג*
כי הקי* בני את עבדי )ש"א כב ,ח(:
ע* האר( לא יתנו רשות למל ,לעשות חמס כזה,
כי עמה* הוא מתייע( ,וא כי בני ישראל ע* רב ועצו* ויעשו עמה* מלחמה גדולה .אבל אמר שיעשו
דר ,חכמה שלא ירגישו ישראל כי באיבה יעשו בה* ,ולכ ,הטיל בה* מס ,כי דר ,הגרי* באר(
להעלות מס למל ,כמו שבא בשלמה )מ"א ט כא( .ואחרי כ 1צוה בסתר למילדות להרוג הזכרי* על
האבני* ,ואפילו היולדות עצמ 1לא ידעו בה*:
שמנה פרקים להרמב"ם  -פרק ח

אבל אמרו )שמות י"ד ד'(" ,וחזקתי את לב פרעה" ,ואחר כ ,ענשו והמיתו יש בו מקו* לדבר ,ויעלה
ממנו בידינו שורש גדול )על מה שלא חשבו כל המפרשי*( ,והסתכל מאמרי בזה העני 1ושי* אליו לב,,
וחבר אותו על דברי זולתי ובחר ל ,הטוב ,והוא אצלי ,שפרעה וסיעתו אילו לא היה לה* חטא אלא
שלא שלחו ישראל היה העני 1בסופק על כל פני* שהרי הקדוש ברו ,הוא מנע* מלשלוח אות* ,כמו
שנאמר )שמות י' א'(" ,כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו" ,ואי ,היה מבקש מה* לשלח* וה*
מוכרחי* שלא לשלח* ? ואי ,ענש* אחר כ 1כאשר לא שלח*? וזה נראה עול בלא ספק ,וסותר כל מה
שהקדמנו הצעתו ,אלא שאי 1העני 1כ .1אבל פרעה וסיעתו מרו בבחירת* בלי הכרח ,וחמסו הגרי*
אשר היו בתוכ* ,והעלו עליה* עול גמור ,כאשר נאמר בבאור )שמות א' ט=י(" ,ויאמר אל עמו הנה ע*
בני ישראל רב ועצו* ממנו הבה נתחכמה לו" ,זאת הפעולה היתה בה* בבחירת* ,מבלי הכרח רק
ברוע לבב* ,והיה עונש הש* יתבר ,לה* על זה למנע* מהתשובה ,עד שיחולו עליה* מהעונשי* <<<
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רמב"ם )המשך(

מה שהיה ראוי לה* מ 1הדי ,1ומניעת* מהתשובה הוא שלא ישלח* ,וכבר באר לו הש* יתבר ,זה
העני 1והודיעו ,שאילו היה רוצה להוציא* לבד היה מאבד אותו וסיעתו והיו יוצאי* מהרה מאי1
איחור ,אמנ* רצה ,ע* הוציאו אות* ,לענש* על מה שקד* מחמת שעבוד* כמו שהבטיח ואמר
)בראשית ט"ו י"ד(" ,וג* את הגוי אשר יעבודו ד 1אנכי ואחרי כ 1יצאו ברכוש גדול" ,ואי אפשר לענש*
אילו היו עושי* תשובה ,ועל כ 1נמנעו מהתשובה והחזיקו בה* ,והוא אמרו )שמות ט' טו=טז(" ,כי
עתה שלחתי את ידי וא ,אות ,ואת עמ ,בדבר ותכחד מ 1האר( ואול* בעבור זאת העמדתי ,בעבור
הראות ,את כחי ולמע 1ספר שמי בכל האר(.
ספר רסיסי לילה  -אות נד ,ט-י

והנה כלל השתדלות אד* ה* בשלושה כוחות
מחשבה דיבור ומעשה כמו שנאמר )דברי* ל,
יד( בפי ,ובלבב ,לעשותו .והמחשבה ג* כ1
חלוק לשתי* מחשבה ושכל שבמוח והרצו1
 5וחשק שבלב אלא שנודע דמוחא וליבא תרי1
רעי 1דלא מתפרשי 1היינו דלעול* מחוברי*
יחד מה שמחשב בו רוצה ובמה שרוצה מחשב
על כ 1נכללי* ג* כ 1ביחד בלב כמו שכתוב
)משלי ד ,כג( מכל משמר נצור לב ,וגו' .כי בו
 10הוא התגלות המחשבה וגמרה להוציא לפועל
דעי 1רואה ולב חומד וכלי המעשה גומרי* .עי1
הוא בראש נגד המוח ורומז לעיני השכל
והמחשבה וחילק* פעמי* לשני* כמו שנאמר
)במדבר טו ,לט( לא תתורו אחרי לבבכ* ואחרי
 15עיניכ* ונאמר )משלי כג ,כו( תנה בני לב ,לי
ועיני ,וגו' ואמרו בירושלמי דברכות )פרק א
הלכה ה( אי את יהיב עינא וליבא לי אנא ידע
דאת דילי .כי עיקר האד* הוא המחשבה
שבמוח ולב ומחשבה טובה הקב"ה מצרפה
 20למעשה )קידושי 1מ (.ומיד בנתינת עינא וליבא
אנא ידע וכו' .מה שאי 1כ 1מחשבה רעה דאי1
מצרפה למעשה נאמר רק לא תתורו אחרי וגו'
שלא ימשכו אחרי המחשבה רעה שבמוח ולב
להוציא לפועל המעשה אבל כל זמ 1שלא יצא
 25למעשה אינו כלו*:
וזהו ג* כ 1ההבדל בי 1ישראל לעמי* כמו
שאמרו בירושלמי )פרק א דפאה הלכה א( כי
אצל* הוא להיפ ,כי הקב"ה לב* של ישראל
כמו שאמרו בשיר השירי* רבה על פסוק )שיר
 30השירי* ה ,ב( ולבי ער מקרא דצור לבבי וגו'
)תהלי* עג ,כו( היינו שמעמקי לבב* באמת
דבוק בו יתבר .,כמו שאמרו בפרק ב' דברכות
)יז (.גלוי וידוע שרצוננו לעשות רצונ ,ומי
מעכב שאור שבעיסה הוא יצר רע השוכ 1על
 35שני מפתחי הלב )ש* סא (.רק במקו* הפתיחה
והתגלות הלב .ולפיכ ,א* הוא ג* בלב טוב
ודאי לית טב מינה שאי 1מניחו בהתחלה
להתפשט כלל .וג* א* ש* לא כ 1כל זמ 1שלא
יצא בפועל והתגלות הרי ש* בעודו בלב עדיי1
 40מחובר למקורו שבמעמקי הלב וכל זמ 1שהוא
בהעל* עדיי 1דבוק בשורש הנעל* שכולו טוב

על כ 1לא נחשב רע עדיי 1אלא כשיצא לפועל
בהתגלות ונפרד מההעל* .ואצל אומות
העכו"* הוא להיפ ,כי ה* שורש* ברע ועומק
 45לב* כולו רע .רק כאשר המעשה בהתגלות
כשנפרדת מההעל* טוב נחשב טוב אבל מה
שבהעל* טוב כל זמ 1שלא יצא לפועל הרי
עדיי 1מחובר בשורשו הרע ולא נתברר ונפרד
עדיי 1שיחול עליו ש* טוב .ומה שבהעל* רע
 50ודאי רע גמור שדבוק ג* בשורשו הרע:
ולכ 1כל השתדלות העמי* אינו אלא במעשה
הנגלית לבד ועל כ 1אוכלי* שכר* בעול* הזה
לבד שהוא עול* הנגלה ונקרא מצוות קלות
)בבא בתרא י ע"ב( כי חיש קל יעופו ואינ*
 55מאחר שאי 1לה* שורש טוב .מה שאי 1כ 1בבני
ישראל היו* לעשות* ומחר לקבל שכר*
)עבודה זרה ג (.ושכר מצוה בהאי עלמא ליכא
)קידושי 1לט ע"ב( א על מעשה הנגלית בעול*
הזה .כי עכו"* כל מעשיה* אינו אלא מצד
 60ההתגלות כמו שאמרו בבבא בתרא )י ע"ב(
שאי 1עושי* אלא להתייהר ובפשיטות טלפיי*
דעשו ראו שאני טהור .ומכל מקו* אי 1הקב"ה
מקפח שכר כל בריה ולפי שרוצה להראות
עצמו בעול* הזה כפי ההתגלות טוב על כ1
 65שכרו כ 1רק בעול* הזה כפי ההתגלות לבד.
שבאמת ג* בעול* הזה עושר שמור לבעליו
לרעתו ומרבה נכסי* מרבה דאגה ולבו מלא
יגו 1ואנחה אלא שמצד ההתגלות הוא קיבול
שכר טוב:
 70אבל בני ישראל עיקר כוונת* על הנעלמות
ולעשות רצו 1קונ* לבד ומה שעושי* נגלות ג*
כ 1הוא רק מפני שכ 1רצו 1הש* יתבר .,ואפילו
מי שיש לו איזה כוונה שלא לשמה אינו אלא
כמחשבה רעה דבני ישראל שאי 1מצטרפות
 75למעשה כי עומק המחשבה הנעלמת אינו כ 1כי
מעמקי לב* באמת דבוק באלהי* חיי* וזה
כל מגמת מעשיה* והשתדלות* באמת .ולכ1
אינו בדי 1שיהיה קיבול השכר בעול* הזה
שהוא שכר שמצד ההתגלות לבד בלי שו*
 80דיבוק בפנימיות .כי מה יתרו 1לאד* בכל
רכושו דעול* הזה שהוא רק כמו רגע:

