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שמות פרק ז
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ה-צ ִ
וְ ֵ
הרֹ ַ& ֲא ֶר ִצ'ָה יְ קֹוָק
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א ָֹת ֵ& ָע) :',ז( 'מ ֶֹה ְֶ $מֹנִ י ָנָה וְ ֲ
!מ ְר ָ ֶאל
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ֵלב ַ* ְרעֹה וְ לֹא ָ ַמע ֲא ֵל ֶה ַ& ֲא ֶר ִ$ֶ 9ר יְ קֹוָק:
ונעשה מטה בלע את כול:
שמות רבה  -פרשה ט

]ז[ ...באותה שעה אמר הקב"ה א יבלע תני את תניניה של מצרי מנהגו של עול הוא ,נחש בולע
נחש אלא יחזור לברייתו ויבלע את תניניה ,מהו ויבלע מטה אהר את מטות ,א"ר אלעזר נס בתו
נס מלמד שחזר המטה מטה כברייתו ובלע אות ,כשראה פרעה כ תמה ואמר ומה ,א יאמר למטה
בלע לפרעה ולכסאו ,עכשיו הוא בולע אותו ,א"ר יוסי ב"ר חנינא נס גדול נעשה במטה שאע"פ שבלע כל
אות המטות שהשליכו שהיו רבי לעשות מה י' עומרי ולא הועבה וכל מי שרואה אותו אומר זה
מטה אהר מכא שהיה מטה אהר סימ טוב לעשות בו נסי ונפלאות לדורות.
מלכים ב פרק ב פסוק כד

'נֵי
ר ִָ $עי ְ
ַ ַב ְַ Cענָה ֵמ ֶה ְ
ַער ו ְ
$8י ִמ ַה ַ
ַ ֶצאנָה ְ ַיִ  ִ 9
ח ָריו ַו ִ ְר ֵא וַיְ ַק ְל ֵל ְ ֵ $יְ קֹוָק ו ֵ
ַו ִ ֶפ ֲ
יְ ָל ִדי:
מסכת סוטה דף מו ע"ב – מז ע"א

"ותצאנה שתי דובי מ היער ותבקענה מה ארבעי ושני ילדי" )מל"ב ב ,כד( || רב ושמואל ,חד
אמר :נס ,וחד אמר :נס בתו נס .מא דאמר נס  :יער הוה ,דובי לא הוו; מ"ד נס בתו נס  :לא יער
הוה ולא דובי הוו .וליהוי דובי ולא ליהוי יער! דבעיתי.
מסכת פסחים דף קיח ע"א – ע"ב

דרש רבי שמעו השלוני :בשעה שהפיל נבוכדנצר הרשע חנניה מישאל ועזריה לתו כבש האש ,עמד
יורקמו שר הברד לפני הקדוש ברו הוא ,אמר לפניו :רבונו של עול ,ארד ואצנ את הכבש ,ואציל
לצדיקי הללו מכבש האש .אמר לו גבריאל :אי
רש"י
גבורתו של הקדוש ברו הוא בכ ,שאתה שר
ואקדיח מבחו  :לשרו Gאת הזורקי אות לתו
ברד ,והכל יודעי שהמי מכבי את האש ,אלא
האור דכתיב )דניאל ג( גובריא איל די הסיקו
אני שר של אש ,ארד ואקרר מבפני || ואקדיח
לשדר מיש ועבד נגו קטיל הימו שביבא דנורא.
מבחו ,/ואעשה נס בתו נס.
Rabbi Brovender's Shiur is sponsored by Dr. Bernard & Robin Cohen
Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance.
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva.
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ספר שיחת מלאכי השרת לרבי צדוק הכהן מלובלין  -ד"ה ירושלמי פרק קמא דר"ה

וכמו שאמרו )פסחי קי"ח (.אמר לו גבריאל אי גבורתו של הקב"ה שאתה שר של ברד והכל
יודעי שהמי מכבי את האש אלא אני שר של אש ארד ואקרר בפני ואקדיח מבחו /ואעשה נס
בתו נס עד כא .ורצה לומר שכח הממונה על הברד היה רוצה להוריד ברד ומבול מי לקרר וזהו
הנהגה טבעיית שהכל יודעי שהמי מכבי .רק שמכל מקו היה נס שיהיה מזדמ אז ירידת
המי .וכדר שאמרו כ )חולי קכ"ז (.בנחש שבא על הצב ויצא מה ערוד דהוא נס בתו נס
לפורעניות .דהיציאה עצמה ג אילו היו ראויי על פי הטבע להתעבר זה מזה קרוי נס שיזדמ כ
שיצא אז .וההשתנות ויציאה מסדר הטבע הנהוגה הוא קרוי נס בתו נס:
וכ בסוטה )מ"ז (.נס בתו נס דלא הוי דובי ולא הוי יער כי כאשר הוי יער אי יציאת הדובי נס
נגלה בשינוי הטבע כי דר דובי לצאת מיער רק מכל מקו הוא נס שנזדמ אז יציאת הדובי אG
על פי שלא הוה כלל דובי מעיקרא ]כמו בברד דלא הוי ברד מעיקרא[ ונס בתו נס הוא כאשר
הוא יוצא מסדר הטבע .ועל זה אמר גבריאל שאעשה נס בתו נס שאני שר של אש רצה לומר כח
השורפיי של אש וע כל זה אקרר .היינו שיהיה האש כאשר הוא ולא יכבה ומכל מקו ה לא
ישרפו שישתנה האש מכח שנתייסד עליו להיות שור Gואות לא ישרו .Gודבר זה יציאה מגדר
הטבע זה נס בתו נס:

