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 בירור ה'אי' סדר שיש בעולם -צרים יציאת מ
 הקריאה בשם ד' מולים לשפבירור מהותם של המכ

 
 

 לאורך כל הפרשה, חוץ מהלחץ על פרעה שיוציא את ישראל ממצרים, יש גם התמודדות מול החרטומים. 1

 בתחילת הפרשה עם המטות והתנינים.

 אח''כ במכת דם ובצפרדעים הם מוציאים עוד. בנפרד ממה שרוצה העם המצרי.

 בכינים ובשחין לא עומדים.

 בפרשתנו הם מוגדרים כמכשפים.

 יש הרבה מצוות בתורה נגד מכשפים וכשפים. לא לעסוק בכישוף. גם בגמרא ואגדות חז'ל על כך.

 מה עניין המאבק הזה?

העולם המדעי עושה סדר בעולם. לפעמים בכל זאת יש יציאה מהסדר לא צפויה שנראה כאילו יש עלטה על התנהלות 

 העולם.

 פחד. זה יצר ויוצר אימה ו

 הניסיון הוא דרך שפה רעה.  האנושות מנסה ליצור קשר עם העולם הלא צפוי.

 שהיה רוחץ בדם יהודים להחלים מצרעת.אומר המדרש: וימות מלך מצרים. ויאנחו בנ'י. 

 'ראו כי רעה נגד פניכם'

 אל מצרי. -רע 

 גם לבן הלך בניחושים ובכשפים.

 יים ואף בימינו.הרבה מהכישופים היו קשורים לדם וזימה. גם עד ימי הבינ

 אחת מיצירות המופת בתרבות הגרמנית היא על אדם שמכר נשמתו לשטן...

 , עולם תחתון שזוהי השפה לדבר איתו.היא שיש בעולם רועהאמירה שמאחורי עולם הכישוף 

 .באה לתקן את העולם מהטומאה הנוראית הזאת יציאת מצרים

 הכול בתוך הסדר של הקב'ה. -שם שד'י 

 אין מעשי שטן.הכול תחת הנהגת ה'.  -שם של ניסים. שם עליון שבא לברר שגם מה שבא לכאורה מחוץ לסדר  -שם הו'יה 

 בהנהגת ה'. -מבררים שגם המוזר והשונה  -הניסים 

 יש תרבות שמנסה תמיד להתעורר ולהציף את העולם במיסטיקה וגורלות.

 זה מעורר דברים לא חיוביים באדם.

 כול מונהג דרך הקב'ה ואפשר על הכול להתפלל.ה אנחנו מאמינים בתפילה.

 אכילת דם היתה חלק מעולם הכישוף.וכך 

 בהלכה: אל תאכלו קודם שתתפללו על דמכם.

 הרב קוק מסביר בדרך דרוש את הגמ' על הכה'ג שטבל בבית הפרווה.

 שם מכשף שבנה את המקום הזה. -פרווה 

לכאורה כישוף שמחוץ לסדר האלוקי ומביאים אותו גם אל   כשרוצים לנקות את העולם לוקחים גם את הכוחות האלו של

 העולם האלוקי.

 לנו יש סדר של תשובה, תפילה וצדקה.

 .שבת שלום
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