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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת שמות תשע"ז

מאות שנה". אמנם למעשה הוציאם הקב"ה אחרי 

הוא  לכך  והטעם  שנה.  רד"ו  רק  במצרים  שהיו 

יכלו להתמהמה".  "ולא  יב-לט(:  )שמות  כמו שכתוב 

שקעו  כי  פסח(  של  )הגדה  האריז"ל  בסידור  וביאר 

נשארים  היו  ואם  טומאה,  שערי  במ"ט  במצרים 

ולא  טומאה  שערי  בנ'  שוקעים  היו  במצרים  עוד 

היו יכולים לצאת משם לעולם.

רנחי  בחסדך שם פו גאל ר

ובאמת כאשר נתבונן נראה שיסוד זה מפורש 

טו-יג(:  )שמות  ישראל  שאמרו  הים  בשירת  יוצא 

נוה  אל  בעזך  נהלת  גאלת  זו  עם  בחסדך  "נחית 

מצרים  שגאולת  ברורים  דברים  לנו  הרי  קדשך". 

דברי  הם  נפלאים  ומה  החסד.  במדת  היתה 

הפסוק  שמפרש  בשלח(  )פרשת  הקדוש  האלשיך 

גאלת  זו  עם  בחסדך  "נחית  הים:  בשירת  הנ"ל 

מה  ביאור  וצריך  קדשך".  נוה  אל  בעזך  נהלת 

וסיים:  החסד,  במדת  בחסדך",  "נחית  שפתח: 

"נהלת בעזך", שהוא מדת הדין.

קיבלו  לא  שעדיין  מצרים  ביציאת  כי  וביאר 

במדת  לצאת  ראויים  היו  לא  התורה,  את  ישראל 

"נחית  נאמר:  זה  ועל  החסד,  במדת  אם  כי  הדין 

זו גאלת". אך לעומת זה כניסתם של  בחסדך עם 

ישראל לארץ במלחמת ל"א מלכים, אחרי שקיבלו 

זה  ועל  הדין,  במדת  לה  זכו  התורה,  את  ישראל 

נאמר: "נהלת בעזך אל נוה קדשך" - "בעזך" דייקא 

במדת הדין.

ונראה להביא ראיה ברורה לדבריו הקדושים, 

כי יציאת מצרים היתה במדת החסד משום שעדיין 

לא קיבלו ישראל את התורה, ממה ששנינו בגמרא 

הני עשרים  לוי,  בן  יהושע  רבי  "אמר  )פסחים קיח.(: 

דורות  וששה  עשרים  כנגד  מי,  כנגד  הודו  וששה 

שברא הקב"ה בעולמו, ולא נתן להם תורה וזן אותם 

קלו( התחיל  )מזמור  פירוש, בספר תהלים  בחסדו". 

"הודו לה' כי טוב  דוד המלך את המזמור בפסוק: 

כי לעולם חסדו", והמשיך להזכיר בכל המזמור כ"ו 

פסוקים שכולם מסתיימים: "כי לעולם חסדו".

בשם מדרש אגדה: "ומהו אהיה אשר אהיה, כשם 

שאתה הווה עמי כך אני הווה עמך, אם פותחין את 

ידיהם ועושין צדקה אף אני אפתח את ידי, שנאמר 

)דברים כח-יב( יפתח ה' לך את אוצרו הטוב".

בקשר  להזכיר  הקב"ה  שבחר  מה  ביאור  וצריך 

"אהיה אשר אהיה",  זה:  ליציאת מצרים דוקא שם 

"כשם  מדה:  כנגד  מדה  של  ההנהגה  על  שרומז 

שאתה הווה עמי כך אני הווה עמך", והמדרש מפרש 

את  פותחין  "אם  צדקה:  מצות  על  בזה  שהכוונה 

ידי". וצריך  ידיהם ועושין צדקה אף אני אפתח את 

להבין מהו הקשר בין שם זה ליציאת מצרים.

 חג הזסח כנגד
אב"הם אבינו תתד ו חסד

מה  פי  על  זה  כל  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

שכתב ה”טור” )אורח חיים הלכות ראש חודש סימן תיז(, 

חג  השבועות,  חג  הפסח,  חג  הרגלים:  שלשת  כי 

הסוכות, הם כנגד שלשת אבות:

שהמועדים  יהודה...  הרב  מאחי  "ושמעתי 

דכתיב  אברהם  כנגד  פסח  האבות,  כנגד  נתקנו 

)בראשית יח-ו( לושי ועשי עוגות, ופסח היה, שבועות 

היה  תורה  מתן  של  שופר  שתקיעת  יצחק,  כנגד 

בשופר מאילו של יצחק, סוכות כנגד יעקב דכתיב 

בית[  לו  ויבן  סוכותה  נסע  ]ויעקב  לג-יז(  )בראשית 

ולמקנהו עשה סוכות".

לאברהם  הפסח  חג  בין  הקשר  לבאר  ונראה 

אבינו, על פי מה שנוכיח בראיות ברורות מסופרים 

וספרים הקדושים, כי יציאת ישראל ממצרים בחג 

הפסח לא היתה במדת הדין כי אם במדת החסד, כי 

מצד מדת הדין לא היו ישראל ראויים לגאולה, כי 

היו שקועים במצרים במ"ט שערי טומאה, כמבואר 

)ילקוט שמעוני פרשת בשלח רמז רלד( שהס"מ  במדרש 

קטרג על ישראל שגם הם עבדו עבודה זרה.

ממצרים  הוציאם  הקב"ה  שהרי  ועוד,  זאת 

עליהם  שגזר  השעבוד  זמן  את  שהשלימו  טרם 

יהיה  גר  "כי  טו-יג(:  )בראשית  הבתרים  בין  בברית 

ארבע  אותם  וענו  ועבדום  להם  לא  בארץ  זרעך 

טוב  מה  בעתו  דבר  שמות  פרשת  בפרשתנו 

כעונש  עין  למראית  שנראה  במה  להתבונן, 

שעמד  אחרי  רבינו,  משה  את  הקב"ה  שהעניש 

את  להוציא  מקום  של  בשליחותו  ללכת  בסירובו 

ישראל ממצרים, כמו שכתוב )שמות ד-יד(: "ויחר אף 

ה' במשה ויאמר הלא אהרן אחיך הלוי ידעתי כי דבר 

ידבר הוא, וגם הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח 

בלבו". והביא רש"י מה שדרשו בגמרא )זבחים קב.(: 

"הלא אהרן אחיך הלוי, שהיה עתיד להיות לוי ולא 

לא  מעתה  ממך,  לצאת  אומר  הייתי  והכהונה  כהן, 

יהיה כן, אלא הוא יהיה כהן ואתה הלוי".

ביאור  צריך  זה  שדבר  יבין  משכיל  כל  אמנם 

של  אפו  שחרה  הדעת  על  יעלה  איך  כי  רחב, 

הקב"ה על משה רבינו רעיא מהימנא של ישראל, 

ומרים  לפני אהרן  עליו  יתברך עצמו העיד  שהוא 

נאמן  ביתי  בכל  משה  עבדי  כן  "לא  יב-ז(:  )במדבר 

משה  שסירב  מה  כי  ברור  שהרי  גם  ומה  הוא". 

ללכת בשליחותו של מקום, לא היה אלא מפאת 

כמו  לכך,  ראוי  שאינו  שחשב  ענוותנותו  גודל 

"ויאמר משה אל האלקים מי  ג-יא(:  )שמות  שכתוב 

אני  "מה  רש"י:  ופירש  פרעה".  אל  אלך  כי  אנכי 

חשוב לדבר עם המלכים".

ואם בענין סירובו של משה ללכת בשליחותו 

למה  להבין  ביאור  צריך  עסקינן,  קא  מקום  של 

למלא  ישראל  של  מהימנא  רעיא  סירב  באמת 

שליחות קודש זו, להוציא את ישראל אשר כל כך 

אהב מגלות מצרים הקשה, כי הן אמת שהיה עניו 

ולא החזיק עצמו ראוי לכך, אולם כאשר הקב"ה 

מה  בשליחותו,  שילך  ושוב  שוב  בקשתו  על  חזר 

ראה על ככה לסרב ללכת עד שצירף אליו הקב"ה 

את אהרן אחיו, הלא דבר הוא.

סוד  בשיח  בפרשתנו  להתבונן  ראוי  עוד 

הקב"ה  ששלחו  אחרי  להקב"ה,  רבינו  משה  בין 

ממצרים  ישראל  את  להוציא  קודש  בשליחות 

)שמות ג-יג(: "ויאמר משה אל האלקים הנה אנכי בא 

אל בני ישראל, ואמרתי להם אלקי אבותיכם שלחני 

אליכם, ואמרו לי מה שמו מה אומר אליהם, ויאמר 

אלקים אל משה אהיה אשר אהיה". והביא הרמב"ן 

“הלא אה"ן אחיך הלוי”

 החסד הגדול הטתון בשונת תל הקברה
לתנו  א  תתה "בינו לוי בתקום כהן
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על כך שואל רבי יהושע בן לוי, כנגד מי אמר 

חסדו".  לעולם  "כי  לה':  להודות  אלו  פסוקים  כ"ו 

ומתרץ שאמר אותם כנגד כ"ו דורות הראשונים, 

שהקב"ה עדיין לא נתן להם את התורה, ובכל זאת 

דברים  לנו  הרי  הגדול.  בחסדו  הקב"ה  אותם  זן 

ברורים כי בכל הדורות שלפני קבלת התורה, לא 

היו ראויים להיות ניזונים כי אם במדת החסד, אבל 

אחרי שקיבלו ישראל את התורה זן אותם הקב"ה 

לא רק במדת החסד אלא גם במדת הדין.

והנה כאשר נתבונן נראה כי דוד המלך הזכיר 

מצרים  יציאת  של  הניסים  את  אלו  פסוקים  בכ"ו 

חסדו,  לעולם  כי  בבכוריהם  מצרים  "למכה  י(:  )שם 

חזקה  ביד  חסדו,  לעולם  כי  מתוכם  ישראל  ויוצא 

ובזרוע נטויה כי לעולם חסדו, לגוזר ים סוף לגזרים 

לעולם  כי  בתוכו  ישראל  והעביר  חסדו,  לעולם  כי 

חסדו, ונער פרעה וחילו בים סוף כי לעולם חסדו". 

הרי לנו דברים ברורים שכל הניסים במצרים שהיו 

בתוך כ"ו דורות הללו שלפני מתן תורה, היו בגדר: 

"כי לעולם חסדו". 

בזה  להבין  נעים  ומה  טוב  מה  הנה  מעתה 

הקשר הנפלא בין חג הפסח לאברהם אבינו, על פי 

הידוע כי אברהם אבינו עבד את ה' במדת החסד, 

כי כל ימי חייו עסק במצות הכנסת אורחים, יצחק 

במדת  אבינו  יעקב  והגבורה,  הדין  במדת  אבינו 

מטעם  כן  כי  הנה  ומדין.  מחסד  הכלולה  תפארת 

במדת  ממצרים  ישראל  יצאו  שבו  הפסח  חג  זה 

החסד, הוא כנגד אברהם אבינו בעל החסד אשר 

בזכותו יצאו ישראל ממצרים.

ויש לומר כי מטעם זה בחרו התנאים הקדושים 

של  המצוה  את  לפתוח  פסח,  של  הגדה  מסדרי 

"הא  של  בדיבור  פסח  בליל  מצרים  יציאת  סיפור 

לחמא עניא", שבו אנו מזמינים אורחים להשתתף 

עמנו בליל הסדר: "כל דכפין ייתי וייכול, כל דצריך 

כנגד  הוא  הפסח  שחג  היות  כי  ויפסח".  ייתי 

אברהם אבינו עמוד החסד, שקיים מצות הכנסת 

אורחים והזמין לכל דכפין ולכל דצריך לבוא לביתו 

שאנו  מכריזים  אנו  זכותו  לעורר  כדי  לכן  לאכול, 

דצריך  כל  וייכול,  ייתי  דכפין  "כל  בדרכו:  הולכים 

ייתי ויפסח".

 רוא ם לא  צאו אית
 תז ח בי ו שד בוק"ר

רחש לבי דבר טוב לבאר בזה מה שהזהיר משה 

רבינו את ישראל, בליל פסח כשהביא הקב"ה מכת 

בכורות על המצרים )שמות יב-כב(: "ואתם לא תצאו 

שאמר  מה  נקדים  בוקר".  עד  ביתו  מפתח  איש 

של  כהונתו  על  שחלקו  ועדתו  לקרח  רבינו  משה 

לו  אשר  את  ה'  ויודע  "בוקר  טז-ה(:  )במדבר  אהרן 

ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב 

להם  אמר  בוקר,  "ומדרשו,  רש"י:  ופירש  אליו". 

אתם  יכולים  בעולמו,  הקב"ה  חלק  גבולות  משה, 

להפוך בוקר לערב, כן תוכלו לבטל את זו".

וביאר ה"חתם סופר" )שם דף עח:( הכוונה בזה, 

על פי הידוע כי כהן מדתו חסד ולוי מדתו גבורה, 

בבחינת  הוא  ולילה  חסד,  בבחינת  הוא  יום  וכן 

הלוי  צריך  ולכן  הדין,  כוחות  בו  ששולטים  גבורה 

להיות נכנע תחת הכהן לשמש אותו, כדי להגביר 

בזוהר  הדבר  ומקור  הדין.  מדת  על  החסד  מדת 

הקדוש ברעיא מהימנא )פרשת נשא קכא:( שמפרש 

חסדו",  ה'  יצוה  "יומם  מב-ט(:  )תהלים  הפסוק  שם 

זהו כהן שמדתו חסד בבחינת יום, "ובלילה שירה 

ולכן  לילה,  בבחינת  גבורה  שמדתו  לוי  זהו  עמי", 

הלויים אומרים שירה כדי להמתיק את הדין.

הנה כי כן זהו שאמר משה רבינו לקרח ועדתו, 

שהיו משבט לוי שמדתם דין וביקשו להיות כהנים 

שמדתם חסד: "גבולות חלק הקב"ה בעולמו, יכולים 

אתם להפוך בוקר לערב, כן תוכלו לבטל את זו", כי 

כשם שאי אפשר להפוך בוקר שהוא מדת החסד 

ללילה מדת הדין וכן להיפך, כן אי אפשר להפוך לוי 

שמדתו דין לכהן שמדתו חסד עכדה"ק.

מעתה יש לומר כי היות שיציאת מצרים היתה 

משה  הזהיר  לכן  הדין,  במדת  ולא  החסד  במדת 

רבינו את ישראל באותו ליל פסח ששלטה בו מדת 

הדין להרוג את בכורי מצרים: "ואתם לא תצאו איש 

של  זמן  שהוא  בלילה  כי  הבוקר",  עד  ביתו  מפתח 

דין יש בו סכנה לישראל, שלא היו ראויים להיגאל 

זמן של  ימתינו עד הבוקר שהוא  לכן  במדת הדין, 

ובבחינת מה  ה' חסדו",  יצוה  "יומם  חסד בבחינת: 

שכתוב אצל אברהם בעל החסד ג' פעמים )בראשית 

יט-כז, כא-יד, כב-ג(: "וישכם אברהם בבוקר".

יקרה במה שהזהיר משה  נקודה  ויש להוסיף 

את ישראל שלא לצאת מפתח ביתם עד הבוקר, 

על פי המבואר במדרש תנחומא )פרשת בא אות ט(: 

יצחק,  על  באו מלאכי השרת לבשרו  בניסן  "בט"ו 

בט"ו בניסן נולד יצחק, בט"ו בניסן נגאלו ממצרים". 

נמצינו למדים מכאן, כי אברהם אבינו קיים מצות 

ביום  לביתו  הכנסת אורחים עם המלאכים שבאו 

ראשון של פסח כחום היום.

משה   צוה  זה  מטעם  כי  לומר  יש  זה  לפי 

"ואתם לא תצאו  לישראל בליל ראשון של פסח: 

איש מפתח ביתו עד בוקר", כי בלילה שהוא זמן של 

דין סכנה לישראל לצאת ממצרים שאינם ראויים 

לכך במדת הדין, לכן ימתינו עד הבוקר שהוא זמן 

של חסד. זאת ועוד, שאז ביום הראשון של פסח 

יגאל  ובזכותו  המלאכים,  עם  חסד  אברהם  עשה 

הקב"ה את ישראל ממצרים במדת החסד.

 גאול  ית"אל תתצ"ים
בפכו  תצו  גתילו  חסדים

לנו  יפתח  האמור  פי  על  כי  וראה  בא  ועתה 

פתח להבין מאמר נפלא בתנא דבי אליהו רבה )פרק 

והיתה  בידן,  היתה  "יוצאי מצרים מצוה אחת  כד(: 

לפני הקב"ה נוח הרבה יותר מן מאה מצוות, ומהי 

אגודה  כולם  שעשו  בידם,  שהיתה  אחת  המצוה 

אחת, וכרתו ברית לגמול חסד זה עם זה".

נמצינו למדים מזה שהקב"ה הוציא את ישראל 

שהיתה  חסדים  גמילות  מצות  בזכות  ממצרים, 

שנגאלו  מאחר  כי  בזה,  הביאור  האמור  לפי  בידם. 

"נחית  בבחינת:  החסד,  מדת  בזכות  רק  ממצרים 

בחסדך עם זו גאלת", כי עדיין לא קיבלו את התורה, 

זה  חסד  מעשה  לעשות  להקדים  צריכים  היו  לכן 

עם זה, ובזכות זה עשה הקב"ה עמהם גם כן חסד 

בבחינת ה' צלך, להוציאם ממצרים לפני הזמן. 

בין  סוד  השיח  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

האלקים  אל  משה  "ויאמר   : להקב"ה  רבינו  משה 

אלקי  להם  ואמרתי  ישראל,  בני  אל  בא  אנכי  הנה 

מה  שמו  מה  לי  ואמרו  אליכם,  שלחני  אבותיכם 

ממשה  ישראל  ישמעו  כאשר  כי  אליהם".  אומר 

שהקב"ה רוצה להוציאם ממצרים לפני הזמן בלי 

הקב"ה  של  שמו  מהו  ישאלו  זכות,  בידם  שיש 

במדת  ממצרים  להוציאם  זו,  הנהגה  על  המורה 

החסד אף שאינם ראויים לכך.

 יתוב הזליאה: איך ישלה של הדש  תהשנית הקברה
א  תתה "שיא תהיתנא תיהיה לוי בתקום כהן

 האלתיך הקדות: רנחי  בחסדך שם פו גאל ר.
גאול  תצ"ים הי ה בתד  החסד כי שדיין לא קיבלו א  ה ו"ה

  נא דבי אליהו: הקברה גאל א  ית"אל תתצ"ים
בפכו  התצוה הגדולה תכ" ו ב"י  לגתול חסד פה שם פה 

 הקברה גילה לתתה תהגאולה תתצ"ים היא בתם:
ראהיה את" אהיהר, בפכו  תד  החסד תל ית"אל
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על כך השיב לו הקב"ה: "ויאמר אלקים אל משה 

אהיה אשר אהיה", הכוונה בזה כמו שהביא הרמב"ן 

בשם המדרש: "כשם שאתה הווה עמי כך אני הווה 

אני  אף  צדקה  ועושין  ידיהם  את  פותחין  אם  עמך, 

אפתח את ידי". בכך רמז לו הקב"ה לומר לישראל 

שהוא מוציאם במדת החסד, בזכות שהלכו בדרכו 

של אברהם לעשות חסד זה עם זה.

 הגאולה הש ידה  היה נצחי 
תתום ת בוא בתד  הדין

בדרך זו במסילה נעלה לבאר מה שסירב משה 

רבינו רעיא מהימנא ללכת בשליחותו של הקב"ה 

הקדמה  פי  על  ממצרים,  ישראל  את  להוציא 

יקרה ממשנתו הטהורה של רבינו האריז"ל בכמה 

ד"ה  מצרים  יציאת  )שער  הקודש"  ]"מחברת  מקומות 

חנם נמכרתם(, "פרי עץ חיים" )שער חג המצות פ"ז ד"ה 

הא  ד"ה  פ"ב  המועדים  )שער  תמיד"  "עולת  ז"ל(,  מהר"י 

אתינן(, "שער הפסוקים" )ישעיה נב-ג(, "לקוטי תורה" 

)שם([, כי הגאולה העתידה לא תהיה במדת החסד, 

אלא אם ישראל יהיו ראויים לכך במדת הדין.

על  תורה"  ב"לקוטי  האריז"ל  דברי  הם  והנה 

חנם  ה'  אמר  כה  "כי  נב-ג(:  )ישעיה  הנביא  מאמר 

נמכרתם ולא בכסף תגאלו".

בימינו,  במהרה  בגאולתינו  מדבר  זה  "פסוק 

דסטרא  קכח.(  תרומה  )פרשת  בזוהר  שאמר  והוא 

אחרא נקרא מגן, כי כל עובדאה אינו אלא למגנא, 

כסף  והנה  בצער.  נתונים  בעוונותינו  עתה  ואנו 

אין  כי  תגאלו,  בכסף  ולא  וזהו  חסדים,  בחינת 

הגאולה ]העתידה[ מסטרא דחסד, כי אם מסיטרא 

)שבת  ז"ל  רבותינו  שאמרו  וזהו  זהב.  היינו  דגבורה 

אתה  כי  סג-טז(  )ישעיה  לומר  ישראל  שעתידין  פט:( 

אברהם  כי  גבורה,  בחינת  שהוא  יצחק  על  אבינו 

בחינת כסף חסד לא ידענו... ואז לא יוכלו הקליפות 

לקטרג עם גבורה".

שהגאולה  לכך  ראיה  מביא  האריז"ל  כלומר 

החסד,  במדת  ולא  הדין  במדת  תהיה  העתידה 

הגאולה  כי  פט:(  )שבת  בגמרא  שמבואר  ממה 

בעל  אבינו  אברהם  ידי  על  תהיה  לא  העתידה 

ידי יעקב אבינו בעל הרחמים, כי  החסד ולא על 

ישראל  זכות על  יצחק אבינו שילמד  ידי  אם על 

ויאמר להקב"ה: "פלגא עלי ופלגא עליך", פירוש, 

והמחצית  עלי  מקבל  אני  עוונותיהם  מחצית 

השניה תקבל עליך.

"בן  בספרו  חי"  איש  "בן  בעל  הגה"ק  ופירש 

יהוידע" )ברכות יב.( דברי האריז"ל, שכוונתו לפרש 

גאולה  היתה  לא  מצרים  שגאולת  הטעם  בזה 

ואילו  גלות,  אחריה  שיש  גאולה  אלא  נצחית, 

שאין  נצחית  לגאולה  נזכה  העתידה  בגאולה 

אחריה גלות, כי גאולת מצרים היתה במדת החסד 

בבחינת כסף, לכן לא היתה גאולה נצחית אלא היו 

הגאולה  אבל  אחרות,  בגלויות  להשלים  צריכים 

העתידה שלא יגאלו במדת החסד בבחינת כסף כי 

אם במדת הדין תהיה גאולה נצחית.

ה"בן  של  זה  לביאור  סימוכין  להביא  ויש 

האלשיך  שפירש  ממה  האריז"ל,  בדברי  יהוידע" 

דברי  תהלים  על  אל"  "רוממות  בפירושו  הקדוש 

יחננו  "אלקים  סז-ב(:  )תהלים  ישראל  זמירות  נעים 

ויברכנו יאר פניו אתנו סלה". והנה לשון קדשו:

תיטיב,  היא  הרחמים  מדת  לפעמים  "כי 

לרחמים,  שמתהפכת  הדין  מדת  גם  ולפעמים 

וההפרש כי בהיות על ידי מדת הרחמים בלבד, לא 

יתמיד, כי אפשר תקטרג מדת הדין. אך בהיות שגם 

מדת הדין מסכמת תתמיד בעצם הטובה, וזה יאמר 

אשר נבקש הוא, כי מדת אלקים שהוא מדת הדין 

יחננו וגם יברכנו, ועל ידי כן תתמיד הטובה, כי יאר 

פניו אתנו סלה".

של  הבנתו  עם  להפליא  מתאים  זה  והרי 

ה"בן יהוידע" בדברי האריז"ל, כי גאולת מצרים 

נצחית,  גאולה  היתה  לא  החסד  במדת  שהיתה 

אבל הגאולה העתידה שתהיה במדת הדין תהיה 

ויברכנו  יחננו  "אלקים  בבחינת:  נצחית,  גאולה 

יאר פניו אתנו סלה".

 תתה "בינו הת וקק
תגאול  תצ"ים  היה נצחי 

מעתה יפתח לנו פתח להבין עומק כוונתו של 

מקום  של  בשליחותו  ללכת  שסירב  רבינו,  משה 

להוציא את ישראל ממצרים, כי כאשר ראה שאין 

הדין, הבין  ראויים לצאת ממצרים במדת  ישראל 

כי  נצחית,  מזה שגאולת מצרים לא תהיה גאולה 

אם גאולה זמנית שיש אחריה גלות, לכן השתוקק 

להיגאל במדת  ראויים  ישראל  להמתין עד שיהיו 

נצחית  גאולה  תהיה  מצרים  שגאולת  כדי  הדין, 

שאין אחריה גלות, בבחינת: "אלקים יחננו ויברכנו 

יאר פניו אתנו סלה".

שכתוב  מה  עם  להפליא  מתאים  זה  ענין 

נא  שלח  אדוני  בי  "ויאמר  ד-יג(:  )שמות  בפרשתנו 

כדון  "שלח  יונתן:  בתרגום  ומפרש  תשלח".  ביד 

בסוף  למשתלחא  דחמי  פנחס  ביד  שליחותך 

השתוקק  רבינו  משה  כי  מבואר  הרי  יומיא". 

שגאולת מצרים תהיה גאולה נצחית שאין אחריה 

פנחס  את  לשלוח  מהקב"ה  ביקש  לכן  גלות, 

לבשר  אותו  לשלוח  הקב"ה  שעתיד  אליהו,  זה 

לקבל  סירב  הקב"ה  אבל  העתידה,  הגאולה  על 

בקשתו, כי עדיין לא הגיע הזמן לגאול את ישראל 

במדת הדין כי אם במדת החסד.

 ל'א אי'ת דב"י'ם אנכ'י
 סוזי  יבו  תתארי

חתומה  חידה  בזה  לפענח  דרכי  חשבתי 

וסתומה, בדברות קדשו של הגה"ק בעל "חידושי 

קדשו  יד  בכתב  הזכות"  ב"ספר  זי"ע  הרי"ם" 

במה  נפלא  רמז  לנו  שגילה  כד(,  דף  בשבט  )לט"ו 

"ויאמר  ד-י(:  )שמות  להקב"ה  רבינו  משה  שאמר 

משה אל ה' בי אדוני לא איש דברים אנכי" - ל'א 

והקב"ה  אי'ש דברי'ם אנכ'י סופי תיבות שמא"י, 

השיב לו )שם טז(: "והיה הוא יהיה לך לפה" - ה'וא 

ובהשקפה  היל"ל.  תיבות  ראשי  ל'פה  ל'ך  י'היה 

של  טענתו  היתה  מה  כלל,  מובן  אינו  הראשונה 

תיבות  סופי  אנכ'י"  דברי'ם  אי'ש  "ל'א  משה: 

"ה'וא  הקב"ה:  של  תשובתו  היתה  ומה  שמא"י, 

י'היה ל'ך ל'פה" ראשי תיבות היל"ל.

ונראה לבאר מקחו של צדיק החידושי הרי"ם 

לרבינו  הגלגולים"  ב"שער  המבואר  פי  על  זי"ע, 

האריז"ל )הקדמה לד( כי הלל הזקן היה שרשו ממדת 

החסד, לכן היה עניו גדול ובעל חסד, ואילו שמאי 

היה  לכן  והדין  הגבורה  ממדת  שרשו  היה  הזקן 

ב"קדושת  גדול  חידוש  מצינו  זה  לפי  גדול.  קפדן 

זה  מטעם  כי  חדש(,  שיר  לה'  שירו  ד"ה  )ליקוטים  לוי" 

ולא  חסד  שמדתם  הלל  כבית  הלכה  הזה  בעולם 

רש"י  שפירש  כמו  דין,  שמדתם  שמאי  כבית 

במדת  להתקיים  יכול  העולם  שאין  א-א(  )בראשית 

 "בינו הא"יפרל: הגאולה הש ידה לא  היה בתד  החסד
כי אם בתד  הדין כדי ת היה גאולה נצחי 

 תתה "בינו הת וקק לגאול א  ית"אל תתצ"ים בתד  הדין,
כדי תהגאולה  היה נצחי  תאין אח"יה גלו 

 הקברה הזך א  תתה תכהן תתד ו חסד ללוי תתד ו דין,
כדי תיגאל א  ית"אל לש יד לבוא בתד  הדין

 רויח" אף ה' בתתהר, להתזיש שליו תד  הדין בבחינ  לוי,
וצי"ף אליו אה"ן תיהיה כהן תתד ו חסד
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הדין, וכן כתוב )תהלים פט-ג(: "כי אמרתי עולם חסד 

יבנה", אבל לעתיד לבוא כשיתנהג העולם במדת 

הדין תהיה הלכה כבית שמאי.

בשם  הקדושים  בספרים  מובא  זה  ענין 

האריז"ל עצמו, כמו שכתב ה"בני יששכר" בספרו 

בית  ד"ה  י:  )דף  ברכות  מסכת  על  תעלומה"  "מגיד 

לבוא  שלעתיד  האריז"ל  ממרן  "וקבלנו  שמאי(: 

אז  כי  שמאי,  כבית  הלכה  יפסק  בימינו  במהרה 

יהיה במעלה הדינים על החסדים". וכן כתב ב"פרי 

"וכמו שכתבו מהאר"י  יא(:  ויקהל אות  )פרשת  צדיק" 

הקדוש שלעתיד יהיה הלכה כבית שמאי".

כי  הרי"ם,  החידושי  דברי  ביאור  זהו  כן  כי  הנה 

סופי  אנכ'י"  דברי'ם  אי'ש  "ל'א  משה אמר להקב"ה: 

תיבות שמא"י. שהוא מסרב ללכת בשליחותו להוציא 

את ישראל ממצרים, כי אינו יכול להוציאם בבחינת 

"שמאי" שמדתו דין, ועל כך השיב לו הקב"ה: "ה'וא 

את  שיוציא  היל"ל,  תיבות  ראשי  ל'פה"  ל'ך  יהי'ה 

ישראל ממצרים בבחינת הלל שמדתו חסד.

 הקברה צי"ף א  אה"ן
תיהיה בבחינ  הלל

נתבונן  כאשר  כי  בזה,  הביאור  להרחיב  ויש 

נראה שהקב"ה רמז למשה, כי אהרן שיצטרף אליו 

"ויחר  בשליחותו יהיה בבחינת הלל, כמו שכתוב: 

אף ה' במשה ויאמר, הלא אהרן אחיך הלוי ידעתי 

כי דבר ידבר הוא, וגם הנה הוא יוצא לקראתך וראך 

ושמח בלבו... ודיבר הוא לך אל העם והיה הוא יהיה 

לנו דברים  לו לאלקים". הרי  ואתה תהיה  לך לפה 

ברורים כי מה שכתוב: "ה'וא י'היה ל'ך ל'פה" ראשי 

תיבות היל"ל, על אהרן נאמר.

שהביא  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

ב"אור החיים" הקדוש פרשת ויחי )בראשית מט-יא( 

משה  כי  כה:(,  בראשית  )פרשת  הקדוש  הזוהר  בשם 

בפסוק  ונרמז  המשיח,  מלך  להיות  עתיד  רבינו 

"לא יסור שבט מיהודה, דא משיח  )בראשית מט-י(: 

בן דוד, ומחוקק מבין רגליו, דא משיח בן יוסף, עד 

כי יבא שיל"ה דא מש"ה, חושבן דא כדא". פירוש 

שיל"ה בגימטריא מש"ה. וכבר כתב ה"אור החיים" 

חכמינו  בדברי  שמבואר  מה  ליישב  )שם(  הקדוש 

משיח  נשמת  כי  משיח,  יהיה  המלך  דוד  כי  ז"ל 

תהיה כלולה מדוד המלך ומשה רבינו.

מעתה יפתח לנו פתח חדש להבין, איך הקב"ה 

שהשתוקק  רבינו,  משה  של  בקשתו  אחרי  מילא 

לגאול את ישראל במדת הדין בבחינת שמאי, כדי 

שהגאולה תהיה נצחית שאין אחריה גלות, כי אמנם 

כן לעתיד לבוא ישלח הקב"ה את משה לגאול את 

ישראל במדת הדין. אולם מאחר שבגאולת מצרים 

עדיין לא היו ישראל ראויים להיגאל במדת הדין כי 

אם במדת החסד, לכן צירף אליו הקב"ה את אהרן 

שהוא יעורר מדת החסד, ועליו אמר הקב"ה למשה: 

"ה'וא י'היה ל'ך ל'פה" ראשי תיבות היל"ל.

 ראין תתה חזץ לגאול
שם בטלנים תן ה ו"הר

לנו  ירווח  האמור  פי  על  כי  וראה  בא  ועתה 

להבין מה שהביא ב"אור החיים" הקדוש התחלת 

פרשת תצוה )שמות כז-כ( בשם הזוהר חדש )פרשת 

בראשית דף ח טור ד' ד"ה ויקרא(: "אמר הקב"ה, בגלויות 

ויעקב,  יצחק  אברהם  בזכות  חזרו  הראשונות 

עכשיו הם חטאו בתורה שנתתי למשה, כד יתובון 

ויתעסקון בתורתו, בזכות משה אני גואלם".

"ולזה  הקדוש:  החיים"  ה"אור  כך  על  מוסיף 

בתורה  עוסקים  שאין  עוד  כל  כי  הגלות,  נתארך 

מן  בטלנים  עם  לגאול  חפץ  משה  אין  ובמצוות 

הוא  רבינו  משה  הלא  יפלא  ולכאורה  התורה". 

נפשו להצילם  ישראל, שמסר  רעיא מהימנא של 

כן למה הוא מקפיד  כי  מכליה בחטא העגל, הנה 

כל כך על ביטול תורה, עד שאינו חפץ לגאול עם 

הבטלנים מן התורה. 

שהרי  בזה,  הכוונה  לפרש  יש  האמור  לפי  אך 

כבר למדנו מדברי האלשיך הקדוש פירוש הפסוק: 

ישראל  שגאולת  גאלת",  זו  עם  בחסדך  "נחית 

היתה  שלא  משום  החסד,  במדת  היתה  ממצרים 

בידם זכות התורה, כי עדיין לא קיבלו את התורה. 

נמצא לפי זה כי כדי שיזכו ישראל להיגאל בגאולה 

זכות  בידם  שתהא  צריך  הדין,  במדת  העתידה 

את  לגאול  שהשתוקק  רבינו  משה  לכן  התורה. 

נצחית  תהיה  שהגאולה  כדי  הדין,  במדת  ישראל 

שאין אחריה גלות, אינו חפץ לגאול עם הבטלנים 

מן התורה, כי אם אין בידם תורה אי אפשר לגאול 

אותם רק במדת החסד כמו במצרים.

יומתק להבין בזה סמיכות הכתובים )מלאכי ג-כב(: 

"זכרו תורת משה עבדי אשר צויתי אותו בחורב על 

כל ישראל חוקים ומשפטים, הנה אנכי שולח לכם 

והנורא,  הגדול  ה'  יום  בוא  לפני  הנביא  אליהו  את 

והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם". לפי 

האמור הביאור בזה, כי מאחר שהגאולה העתידה 

לכן  נצחית,  גאולה  שתהיה  כדי  הדין  במדת  תהיה 

עבדי",  משה  תורת  "זכרו  העתידה:  הגאולה  לפני 

כדי שתהיו זכאים להיגאל במדת הדין, ואז אשלח 

את אליהו הנביא  הוא פנחס שמדתו דין לבשר לכם 

על הגאולה העתידה.

 הקברה הזך תד ו תל תתה
תכהן חסד ללוי דין

מעט  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

מזעיר, מה גדלו מעשי ה' מאד עמקו מחשבותיו: 

הלוי  אחיך  אהרן  הלא  ויאמר  במשה  ה'  אף  "ויחר 

ידעתי כי דבר ידבר הוא". ופירש רש"י בשם הגמרא: 

"הלא אהרן אחיך הלוי, שהיה עתיד להיות לוי ולא 

כהן, והכהונה הייתי אומר לצאת ממך, מעתה לא 

יהיה כן, אלא הוא יהיה כהן ואתה הלוי".

והנה בהשקפה הראשונה נראה כאילו העניש 

אך  כהן,  במקום  לוי  למנותו  משה  את  הקב"ה 

אלא  כלל,  עונש  זה  היה  לא  הדברים  בפנימיות 

אדרבה בכך מילא הקב"ה משאלת לבו של משה, 

הדין.  במדת  העתידה  בגאולה  ישראל  את  לגאול 

מדתו  ולוי  חסד  מדתו  שכהן  נתבאר  כבר  והנה 

משה,  של  מדתו  את  הקב"ה  החליף  לכן  גבורה, 

חסד  שמדתו  כהן  להיות  ראוי  שהיה  שבמקום 

יהיה לוי שמדתו דין, כדי שיוכל לגאול את ישראל 

לעתיד לבוא במדת הדין.

אולם היות שצריך לגאול את ישראל ממצרים 

אהרן  את  הקב"ה  אליו  צירף  לכן  החסד,  במדת 

אותו  ומינה  דין,  שמדתו  לוי  להיות  ראוי  שהיה 

לכהן שמדתו חסד כדי שיוכל לסייע למשה לגאול 

שאמר  וזהו  החסד.  במדת  במצרים  ישראל  את 

ל'פה"  ל'ך  י'היה  "ה'וא  אהרן:  על  למשה  הקב"ה 

הלל  בבחינת  יהיה  שהוא  היל"ל,  תיבות  ראשי 

שמדתו חסד.

ונראה לפרש לפי זה מה שכתוב: "ויחר אף ה' 

במשה", ולפי מה שנתבאר הרי שזה לא היה עונש 

אלא שכר. אך בכך רמז לנו הכתוב ביאור עמוק, כי 

מה שחרה אפו של הקב"ה כביכול במשה, הכוונה 

בזה שהשפיע עליו מדת הדין שהיא בבחינת חרון 

בבחינת  כהן  הנה  עד  שהיה  מה  להפוך  כדי  אף, 

"ויחר  שכתוב:  וזהו  דין.  בבחינת  לוי  שיהיה  חסד 

אף ה' במשה", שהשפיע עליו מדת הדין בבחינת 

אם  כי  אלקים",  אף  "ויחר  כתוב:  לא  ולכן  שמאי. 

מדת  מצד  היה  הענין  שכל  לרמז  ה'",  אף  "ויחר 

בגאולה  ישראל  את  לגאול  שיוכל  כדי  הרחמים, 

העתידה גאולה נצחית במהרה בימינו אמן.
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