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מהפרשה הקודמת, פרשת שמות, יצאנו עם לב כבד. משה רבינו, 
המושיע שבא למצרים בשליחות השם כדי להוציאנו ממצרים, 
נועד עם פרעה בארמונו והעביר לו את ציווי השם אלוקי ישראל 
אשר  השם  'מי  מתריס  חצופה  בתגובה  פרעה  עמי',  את  'שלח 
אשמע בקולו', ואם היתה תקווה להקלה כלשהי, באה ההוראה 
מוצהרת  כשהמטרה  האנשים'  על  העבודה  'תכבד  המרושעת 
אחר  בעצמם  לקושש  יאלצו  והם  תבן  להם  יהיה  כשלא  בגלוי, 
חומרי הגלם וגם ללבון את אותה מכסת לבנים כתמול שלשום, 
ישקעו  החושים  גאולה.  על  לחשוב  פנאי  עוד  להם  ישאר  לא 

לגמרי במרוץ מבוהל תחת השוט המצליף.
        

פרשתנו,  את  ומלווה  ממשיכה  הכבדות 
ליבו  על  שומעים  אנו  ושוב  שוב  כאשר 
המכבידה  העבודה  ועל  פרעה  של  הכבד 
כאן  לו  יש  אבותינו.  על  מעמיס  שהוא 
תיאור מדויק של תעלולי היצר, והוא יסייע 
לנו להבין מדוע מה שעובר עלינו היום, על 
כולנו ביחד ועל כל אחד בנפרד, הוא שחזור 

מדויק של גלות מצרים.

תכבד העבודה
אחת התופעות שמצליחה להטריד מאוד 
עצמו,  על  לעבוד  קצת  שמנסה  אדם  כל 
דווקא  לו  שזוכה  המתים'  'תחיית  נס  היא 

הפחות  שלכל  חשבנו  אותו,  שהרגנו  היה  נדמה  כבר  הרע.  יצר 
הניסיון הזה לא יעבור עלינו שוב, הבטחנו לעצמנו שלא נתבלבל 
עוד, והנה זה קורה שוב ובעוצמה חזקה יותר. כאילו מעולם לא 

ניצחנו אותו. זה עלול לייאש.

במשך  בהם  מתעמר  פרעה  במצרים.  לאבותינו  שקורה  מה  וזה 
בא  ומשה  תקווה  קרן  לה  מפציעה  וכשהנה  ארוכות,  שנים 
לגאול אותנו פרעה רק מתחזק ומקבל רעיונות גרועים עוד יותר 
זה נמשך, ככל שסיפור הגאולה מתפתח  וכך  בנו.  איך להתעלל 
והשליחויות של משה אל פרעה בדבר השם ממשיכות, המכות 
זו, כך ליבו של פרעה מתקשח עוד ועוד. כבר  ניתכות בזו אחר 
נדמה היה שנכנע והנה שוב קם פרעה הרשע לתחייה. זה עלול 

למוטט.

ובכן, הבה ננשום לרווחה - אין היצר הרע לא באמת זוכה לנס 
תחיית המתים, וכמוהו גם פרעה הרשע לא באמת ידע את 
הכלל שאין יאוש בעולם כלל, כי כלל זה תקף רק ביחס 
נקודה  שלהם  הזמן  ציר  בכל  שאין  ישראל  לנשמות 
משום  להתייאש  יכול  לא  יהודי  'יאוש',  הקרויה 
שחייו ועתידו הם עניינו האישי של הקדוש 
ברוך הוא, ואם כן אין בידך את נקודת 

אפילו  ולמעלה  גבוה  שמצוי  ממה  להתיאש  יכול  אינך  היאוש, 
מנקודת היאוש. את פרשה של תופעת התחדשות הרע מסביר 
זאת  עושה  והוא  מוהר"ן,  בליקוטי  ע"ב  בתורה  הקדוש  רבינו 
בלב,  תשובה  הרהור  לאדם  נופל  מהמציאות:  משל  באמצעות 
באה לו התעוררות משמים והוא מחליט לנסוע לצדיק, זה הרגע 
שנבראות המניעות... פתאום אין חשק ונוצרים כל מיני קשיים, 
אבל הוא מתגבר ומנצח ונוסע, וכשהוא מגיע לצדיק זה קורה לו 
ולפעמים הוא ממש לא  לו לגמרי החשק  שוב, והפעם מתרוקן 

מבין מדוע בא לפה. מה קורה כאן? 

אומר שם רבינו, תירגע! כשבא לך הרהור תשובה היה זה הטוב 
היצר  את  לך  הרגה  שלו  ההתעוררות  לתחיה,  שהתעורר  שבך 
נולד בך חשק לנסוע לצדיק. אבל  ולכן  הרע 
ממנו,  גדול  יצרו  מחברו  הגדול  כל  כידוע 
ומכיוון שהיצר הרע הראשון מת ואתה עלית 
וגדול  חדש  הרע  יצר  עבורך  נברא  בדרגה, 
יותר והוא זה שניסה להניא אותך מהנסיעה. 
כשהתגברת גם עליו הרגת אותו ובכך רכשת 
הרוג  תתבלבל,  אל  יותר,  גדול  הרע  יצר 
הזו  התורה  לאור  מבהיר  נתן  רבי  אותו.  גם 
שהיצר הרע הוא לא מה שנדמה לנו. מדובר 
בשכבות על גבי שכבות של בלבולים, בחינות 
מביאה  מהן  אחת  שכל  רע  יצר  של  שונות 

ניסיון מסוג שונה. 

בלי קוצר רוח
עובדה זו שופכת אור על המתחולל בפרשיות אלו. אנו עוקבים 
אחרי מאורעות ישראל במצרים, בתהליך הגאולה וכל התלאות 
שאירע  מה  וכל  סוף  ים  בקריעת  בעקבותיו,  לבוא  שהמשיכו 
ניצחונות כבירים  ימינו. מצד אחד  יותר עד  ואף מאוחר  במדבר 
של צד הקדושה ומצד שני עקשנות וכושר המצאה עצמית בלתי 
נלאית של צד הטומאה. מציאות זו לבדה עלולה להחליש. אדם 
מצליח אמנם להתמודד וגם יודע בעומק הלב שתמיד השם נותן 
יצר הרע לא עוזב אותי,   – לו חלישות הדעת  יש  כוח, אבל מה, 

למה!

ובכן זה בדיוק העניין. תדע לך שכל תזוזה שלך לכיוון הקדושה 
התגברות  כל  מספר.  לאין  טומאה  של  כוחות  ומחסלת  הורגת 
כשתפגוש  הרע,  היצר  את  הורגת  ואפילו  מכופפת  מצדך 
בהתנגדות מחודשת תזכור שמדובר בבריאה חדשה שבאה רק 
מפני שהרגת את הקודמת. זה ייגמר אי פעם? בוודאי, זה יסתיים 
כשתגיע למקום שהוכן עבורך. אנחנו לא סתם מתקוטטים עם 
אל  אותנו  מרוממת  המלחמה  מניעות,  והודפים  רעים  יצרים 
המקום שנועד עבורנו והיצר נברא תמיד כדי לאפשר לנו לזכות 

במדרגה חדשה. העיקר שלא תקצר רוחנו. 

)ע"פ ליקו"ה שילוח הקן ד(

לא, ליצר הרע אין תחיית המתים

כשאתה  בזמן  דווקא 
הרע  יצר  מתעורר, 
ההוכחה  וזו  מתגבר, 
הנכון.  בכיוון  שאתה 
המשך הלאה בדרכך.

ְּבָכל  ֶוֱאַמץ  ֲחַזק  ְּכַנְפִׁשי.  ֲחִביִבי  ְּבִני  ָנא 
ִּכי  ֵהיֵטב.  ְּבִלּמּוְדָך  ְלַהְתִמיד  ּכחֹוֶתיָך 
א על  הּוא ֶחְלְקָך ַּבַחִּיים. טֹוב ְלֶגֶבר ִּכי ִיּׂשָ
ְלִהְתַּפֵּלל  ְּביֹוֵתר  ִּתְתַאֵּמץ  ְוַגם  ג(.  )ֵאיָכה  ִּבְנעּוָריו 
ָּכל  ַמְחְׁשבֹוֶתיָך ְלתֹוְך  ָּכל  ֶׁשַּתְכִניס  ְּגדֹוָלה.  ְּבַכּוָָנה 
ַהִּמּלֹות  ֵּפרּוׁש  ֶׁשְּתַכּוֵן  ַהְּתִפָּלה.  ֶׁשל  ְוִדּבּור  ִּדּבּור 
ַלֲחׁשב  ִלְבִלי  ַמֲחְׁשבֶתָך  ְוֶתֱאחֹז  ַהְּתִפָּלה.  ְּבָכל 
ׁשּום ְּדַבר חּוץ ִּכי ַהַּמֲחָׁשָבה ְּבַיד ָהָאָדם ְלַהּטֹוָתּה 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ַרֵּבנּו  ְּבִסְפֵרי  ֵהיֵטב  ּוְתַעֵּין  ִּכְרצֹונֹו. 
ְוָהִעָּקר  ִמֶּזה.  ְלִהָּנֵצל  ְוַתְחּבּולֹות  ֵעצֹות  ְוִתְמָצא 
ָּכַתְבִּתי ְלַמְעָלה, ֶׁשֵּתַדע ְוַתֲאִמין ַּבֶּמה  הּוא ַמה ּׁשֶ
ְּבַיד  ֶׁשַהַּמֲחָׁשָבה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ַרֵּבנּו  ֶׁשָאַמר 

ָהָאָדם ְלַהּטֹוָתּה ִּכְרצֹונֹו ְלָמקֹום ֶׁשהּוא רֹוֶצה. 
ְוָחִליָלה  ַחס  נֹוָטה  ַהַּמֲחָׁשָבה  ִאם  ֶׁשֲאִפּלּו  ְוָאַמר 
ְלָתְפָסּה  ָהָאָדם  ְּבַיד  ֵיׁש  ַהַּצד  ִמן  ִלְפָעִמים 
ִמן  ַהּנֹוֶטה  סּוס  ְּכמֹו  ָהָראּוי.  ִלְמקֹוָמּה  ְוַלֲהִׁשיָבּה 
ַהֶּדֶרְך ֶׁשְּיכֹוִלין ְלָתְפסֹו ְּבַאְפָסר ַלֲהִׁשיבֹו ֶאל ַהֶּדֶרְך 
ַּכְמבָאר  ַמָּמׁש,  ַהַּמֲחָׁשָבה  הּוא  ֵכן  ְּכמֹו  ַהָּיָׁשר 
ַהְּתִפָּלה ֶׁשָאז  ּוִבְפָרט ִּבְׁשַעת  ִּבְסָפָריו ַהְּקדֹוִׁשים, 
ִמְתַּגְּבִרין ְמאד ִּבְלּבּוֵלי ַמֲחָׁשבֹות ִּכי ָּכל ַהִּבְלּבּוִלים 
ֶׁשֵּיׁש ָלָאָדם ִלְפָעִמים ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו, ֻּכָּלם ָּבִאים ֶאל 
ָהָאָדם ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה ַדְיָקא ַּכְמבָאר ְּבִסיָמן ל' ַעֵּין 
ָׁשם. ַעל ֵּכן ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה ְצִריִכין ְלִהְתַּגֵּבר יֹוֵתר 

ְויֹוֵתר ְּכֶנֶגד ַהַּמֲחָׁשבֹות ָזרֹות.
ְוָהִעַּקר ַהִהְתַּגְּברּות הּוא ְּבֵׁשב ְוַאל ַּתֲעֶׂשה. ֶׁשּלא 
ַּתְׁשִּגיַח ְולא ִּתְסַּתֵּכל ֲעֵליֶהם ְּכָלל ַרק ַּתֲחׁשב ִּדּבּוֵרי 

ַהְּתִפָּלה ַהּיֹוְצִאים ִמִּפיָך ְוָאז ִמֵּמיָלא ִיְסַּתְּלקּו. 
יֹום  ְּבָכל  ָׁשָעה  ְלָך  ִלְבחֹר  ְמאד  ַעְצְמָך  ְּתָזֵרז  ַּגם 
ַּכָּמה  ָיַדְעָּת  ַּכֲאֶׁשר  קֹוְנָך  ִלְפֵני  ִׂשיָחְתָך  ְלָפֵרׁש 
ְוַכָּמה ִהְרֵּבינּו ְלַדֵּבר ִמֶּזה ְּבֵׁשם ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה. 
ִלְזּכֹות  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ְּכָלִלּיּות  ֵעָצה  ְוֶׁשהּוא 

ת ִיְׂשָרֵאל.  ִלְקֻדּׁשַ
ַּגם ִּתְתַאֵּמץ ְמאד ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה ָּתִמיד. ּוַמה ְּמאד 
ְּבִׂשְמָחה  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ִלי  ָּכַתְבִּתי  ֵמֲאֶׁשר  ֶנֱהֵניִתי 
ּתֹוָדה ָלֵאל, ִמי ִיֵּתן ֶׁשִּיְהֶיה ֶּבֱאֶמת ָּתִמיד ֶׁשִּתְהֶיה 
ּוְמַחֶּכה  ַהְמַצֶּפה  ָאִביָך  ִּדְבֵרי  ָּתִמיד.  ָׂשֵמַח  ַאְך 
ָהֲאִמִּתית  ְוַהְצָלָחְתָך  ְּבטֹוָבְתָך  ִלְראֹות  ּוְמַיֵחל 

ְוַהִּנְצִחית ֶׁשְּיֻקַּים ָּבנּו ֲחַכם ְּבִני ְוַׂשַּמח ִלִּבי ְוכּו': 
ָנָתן ִמְּבֶרְסָלב
)מכתבי מוהרנ"ת ו'(

גליון שבועי למבקשי 
 התרופה והעצה
  לעובדא למעשה
 במשנת רביה"ק מוהר"ן
מברסלב  זיע"א

 שיעורים
קבועים

על הפרשה

עלי
מרפא

יש לך בלבולים בתפילה? 
תתעלם.

437בס"ד
גליון מס'

ה'תשע"ח

 פרשת
וארא

תאריך יום
לחודש

ליקוטי 
מוהר”ן 

ח”א

ליקוטי 
הלכות 

ח"ד

עמוד 
היומי
מ"ב 
ח"ב

הדף 
היומי  
שבועות 

- ע"ז

מויב.קנאקטז.כושבת

מזיב:קנבקטז:כזא

מחיג.קנגקיז.כחב

מטיג:קנדקיז:כטג

ביד.קנהקיח.אד

גיד:קנוקיח:בה

דטו.קנזקיט.גו

         

חשבת שכבר ניצחת והוא שוב הופיע, והפעם הוא חזק יותר. אל תתבלבל כבר ניצחת אל תפסיק. 



כל אחד יש לו ימים טובים, וגם ימים שאינם כאלו.
מי לא היה רוצה להצליח להאיר את הטוב גם ביום שאינו טוב?

יש לך קשיים היום? תן צדקה הגונה, אנחנו מדפיסים עוד עלונים, והימים של כולנו מתחילים להאיר!

פרק כא

דמעות  עם  כתב  למלך  למשנה  השאירה  מלך  הבת 

שכעת היא כבר לא נמצאת במקום של הלא טוב, והוא 

ימצא אותה אם יחפש הר של זהב ומבצר של מרגליות, 

וההתרחקות  הירידות  אפילו  יקר,  הכל  בו  אשר  מקום 

מזהב  עשויים  האור,  בשביל  שנעשים  כלים  שהם 

ומרגלית.

לבדו  והלך  והניחו,  המשרת  את  והשאיר 
לבקשה. 

המשרת  את  למלך  המשנה  לקח  החיפוש  מתחילת 

את  המדריך  השכל  הוא  המשרת  כי  בחיפושו,  לעזרה 

פעם  שבכל  במעשה  שראינו  וכפי  ללכת,  להיכן  האדם 

וכאשר התעורר  זה ששמר עליו,  שנרדם היה המשרת 

לצידו  המשרת  היה  לחפש  למלך[  ]משנה  הלב  נקודת 

לספר לו מה היה ומה צריך לחפש.

מסירות  ממנו  ונדרש  להוציאה,  קרוב  כאשר  כעת  אבל 

נפש גדול )וכפי שהולך ומספר(, אזי הוא צריך להשאיר 

אפילו את המשרת ולהניחו, וללכת לבד בעצמו לחפשה, 

בטענות  אותו  ויבלבל  בעדו  יפריע  רק  שהשכל  כיון 

שאינו יכול למצוא את המקום הזה.

שצריך  שפעמים  רביז"ל  שגילה  מה  בבחינת  והוא 

להשליך עצמו בעבודת ה', ולהשליך כל השכל והחכמה, 

אפילו חכמות דקדושה, כי פעמים שהחכמות דקדושה 

לו  שיש  מחמת  העבודה,  עצם  את  ומונעים  מבלבלים 

שאי  לו  אומרים  אלו  ששכלים  התורה,  מתוך  שכלים 

אפשר לו להתקרב לה', או שרוצה להשיג יותר מדי דברים 

שלמעלה ממדרגתו, וכך נמצא שמתעכב בחיפושו, ולכן 

צריך לדעת שאפילו שהמשרת עוזר ומסייע בעדו בכל 

החיפוש, הרי שיש שלב בו צריך להניח גם אותו ולעשות 

מסירות נפש למעלה מכל טעם ודעת. 

והלך כמה שנים לבקשה, 

גבורה  בעצמו  וזה  אותה,  לחפש  שנים  כמה  הלך  ושוב 

ועקשנות גדולה למעלה מכל שכל והבנה, מהיכן לוקחים 

את הכוחות האלו שלא להתייאש.

וישב עצמו, 

בו  יישוב הדעת, שהוא ההתבודדות אשר הוא הכלי  ועשה 

מקבל  הוא  ומשם  לעשות,  עליו  מה  עצמו  את  מיישב  אדם 

כוחותיו בחיפוש. 

שבודאי בישוב לא נמצא הר של זהב ומבצר של מרגליות, 
כי הוא בקי במפת העולם )שקורין לאנד קארט( 

ולכן יישב את עצמו שבוודאי במקום ישוב אין נמצא הר כזה שכולו זהב ועליו מבצר 

של מרגליות. כי בעולם הזה מקום יישוב בני האדם, אין יכולים להשיג ולהבין שיש מקום 

שכולו יקר מתחילתו ועד סופו, ולכן מתעצבים מכל נפילה ונחלשים מכל ירידה, ומאבדים 

את דרכי הרצוא ושוב.

והוא בקי במפת העולם, אשר בו כתובים כל דרכי העבודת ה', איך מגיעים ממקום למקום 

בזה העולם. ובמפת העולם רגילים בני אדם להסתכל ולהבין דרכי עבודתם והגעתם, ושם 

במפה של היישוב אין בנמצא מקום כזה, והוא השגה שאפשר להגיע אליה רק אחרי הרבה 

שנים של חיפושים, כי אי אפשר אפילו לדבר מזה ולא לכתוב זאת, כי בוודאי במפה הרגילה 

צריכים לכתוב את דרכי הנסיעה ממקום למקום בדרך הרגילה, ולהזהיר איזה דרך לא טוב.

ל  ב א

אחר חיפוש ארוך ומייגע שמחפש את השכינה, אז הוא משיג את סוד הגאולה שיש מקום 

ששם נמצאת השכינה – הבת מלך, והוא מקום אשר כולו יקר, ושם מתגלה איך כל העליות 

יתהפכו לירידה וכל ההתרחקות הוא לצורך התקרבות וכו'.

ועל כן אלך אל המדבריות. והלך לבקשה במדבריות כמה וכמה שנים:

לבקשה  עליו  הרגילה,  בדרך  מתגלית  הזו  ההשגה  שאין  שכיון  עצמו  את  יישב  כן  ועל 

בחיפוש  לעסוק  שם  חיים,  וללא  מים  ללא  מקומות  חשוכים,  מקומות  שהם  במדבריות, 

עקשן מאוד, בלי להתייאש.

טעם גן עדן
מעשה מאבדת בת מלך

השי"ת ברא את העולם, כדי שיתגלה מלכותו. כמבואר 

ע"ח(.  תורה  מ"ט,  )תורה  רבינו  בדברי  מקומות  בכמה 

את  בפועל  לגלות  הוא  הבריאה,  של  התכלית  כלומר, 

מציאות מלכות ה' כאן בעולם, ולהשלים את שם הוי"ה, 

שיוכל להתגלות בעולם הזה.

וברצונות  במחשבות  גם  אמנם  כי  נראה  נתבונן  אם  אך 

התגלות מלכות ה', אך שם הוא עדיין בהעלם. וההוצאה 

לפועל היא ע"י מעשה דייקא. כי ההתגלות היא ב"מלכות" 

 – אלוקים  ברא  "אשר  כמש"כ  העשייה,  עולם  שהיא 

"נכספתי  יט(  הר"ן  )שיחות  רבינו  שאמר  וכמו  לעשות", 

התגלות  יש  בזה  רק  כי  העשייה",  אל  העולם  להמשיך 

מלכות ה'.

שעיקר  ה"ב(  שבועות  )הלכות  מוהרנ"ת  בדברי  מבואר 

באמת  הוא  שהשי"ת  המאמינים  אלו  הוא,  האפיקורסות 

להאמין  מוכנים  אינם  כך,  משום  דווקא  אך  סוף,  אין 

מה   – שכן  וכל  אדם,  בני  עושים  מה  מתעניין  שהשי"ת 

ורחימו או לא,  זאת בדחילו  הם חושבים, אם הם עושים 

ב"מצוות  כופר  שעמלק  תניינא,  י"ט  בתורה  מבואר  ]וכן 

השי"ת  ה'"  גוים  כל  על  "רם  הוא  וטענתם  מעשיות"[, 

הוא כ"כ "רם" ]גי' עמלק[ שאין לו נפק"מ במה שנעשה 

ה"מלכות"[  ]שהיא  האמתית  האמונה  אך  בעולם,  כאן 

גם  הרי  כלומר,  ובארץ",  בשמים  לראות  "המשפילי  הוא 

סוף',  'אין  לגבי  כי  יתברך,  עבורו  השפלה  הוא  ה'שמים' 

השפלה,  הוא   – ה'כתר'   – ביותר  הגבוהה  הדרגה  אפילו 

השמים  אל  בין  עצמו,  משפיל  ברצונו  השי"ת  ואעפ"כ 

ובין אל הארץ. כי אכן עיקר רצונו יתברך – הוא שיתגלה 

 – ביותר  הפשוטה  פעולה  ושבכל  בעולם,  כאן  מלכותו 

יצטייר שם הוי"ה, כפי שרבינו מגלה כאן במאמר זה.   

בליקוטי  אמרים  בקוצר  זה  עניין  עומק  מבאר  רבינו 

מוהר"ן )סי' עז( "שכל מה שאנו עושים, הן התפלה, והן 

לימוד, הוא כדי שיתגלה מלכותו יתברך", וכמבואר לעיל 

כשאדם  רבינו:  כלשון  "לעשות",  הוא  שלנו  התפקיד  כי 

שנעשים  מעשיות  פעולות  שהם  "מתפלל",  או  "לומד" 

ע"י הדיבור ]כי בראש יש ד' כוחות: ראיה, שמיעה, ריח, 

ודיבור, )שהם כנגד ראובן שמעון לוי יהודה(, והתכלית 

ה"מעשה"  שהוא  ה'פה'-הדיבור,  הוא  הוא  הכל  של 

)והוא גם הנר השביעי מז' קני המנורה שבראש, כנגד 

מדת המלכות, שהוא הנר האמצעי שאליו מכווונים 

שהתפילה  רבינו,  בדברי  כמבואר  הנרות([,  כל 

וכן  ל"ד(,  )תורה  בפה  דווקא  להיות  צריך 

בפיו  להוציא  צריך  התורה  לימוד 

רק  שלומד  ומי  נ"ו(,  )תורה 

במחשבה, צריך להתגלגל )כמבואר בתניא(.

את  מגלים  אנו  זה  ידי  על  כי  שם  ומבאר  רבינו  ומוסיף 

האותיות האחרונות, שהם ה' וו', כי ה' זה הדיבור בעצמו, 

ההבל של הפה, כי הדיבור המינימלי, היבש ביותר, ה'חומר 

גלם' של הדיבור – הוא ה', אתא קלילא דלית ביה מששתא, 

נאמר  הגרון,  ממיצר  הדיבור  שיצא  מצרים,  ביציאת  ]וכן 

"וחמושים עלו בנ"י"[ וע"כ יש ה' מוצאות הפה, והו' הוא 

הקול, שהוא ההמשכה של הדיבור ]כמבואר בתורה ל"ד, 

מן  הנמשך  נחל  שהוא  הבינה  של  הכח  הוא  הו'  שעניין 

המעיין, עיי"ש[. 

אך צריך להוסיף לזה אהבה ויראה, כי הלומד בלא דחילו 

ורחימו לא פרחת לעילא, כמבואר בזוה"ק, וכמו שמרומז 

וכתוב  חסדך"  שמים  "עד  אומר  אחד  כתוב  חז"ל,  בדברי 

שלא  וכאן  לשמה  כאן  חסדך",  שמים  "מעל  אומר  אחד 

לשמה, ומבואר, שכדי שיעלה "מעל שמים" צריך לשמה, 

שזה אהבה ויראה, ]וע"ש במהרש"א[.

ועיקר הלימוד ]לשמה[ הוא להגיע ל"הלכה למעשה", 

כמש"כ  ממש,  בפועל  מלכותו  התגלות  תכלית  שזה 

שנהפכה  לו  מוטב  לקיים,  ע"מ  שלא  "הלומד  בירושלמי 

מהלימוד  עסק  עושה  שאם  והביאור,  פניו",  על  שלייתו 

לו  עדיף  הרי  א"כ  "למעשה",  להגיע  כדי  ולא  בעצמו, 

לו  בצע  ומה  הגנוז,  אור  עם  תורה  שלומד  עובר  להישאר 

שנולד.

נמצא שהלימוד, צריך להיות בדחילו ורחימו, היינו כדי 

לבא לידי מעשה, ה'דחילו' הוא היראה לקיים מה שלומד, 

וה'רחימו' הוא שמתוך אהבת ה' יבא להוציא רצונו לפועל, 

המצוות,  ועשיית  ההלכה,  שקיום  להיפך,  גם  צריך  ואז 

יהיה מתוך דחילו ורחימו, שלא יהיה מעשה יבש, כמ"ש 

"אין לך כל מצוה ומצוה שאין 'תחיית המתים' בצדה".

"ליקוטי  וזה המעשה הנורא שעשה מוהרנ"ת בחיבורו 

ואפילו  שו"ע,  חלקי  שבד'  ההלכות  שבכל  הלכות", 

ה'יבשות' ביותר, כגון הלכות ערב והלכת שכיב מרע וכיו"ב 

אחר  עשה  גופא  וזה  נפלא,  ואור  אלוקות  בזה  הכניס   –

שבירר פרטי ההלכה היטב ]כידוע שהמעיין היטב בדבריו, 

תליא,  בהא  הא  כי  האחרונים[,  לקושיות  יישוב  מוצא 

לימוד ע"מ לעשות, ועשייה ע"מ לגלות מלכותו.

ובכל  דיבור  בכל  ובעיקר  מחשבה,  שבכל  נמצא,  ועי"ז 

"התגלות"  ופועל  הוי"ה,  שם  ממש  נעשה   – מעשה 

נאמר  זה  שעל  ]בפסוק  כמש"כ  התכלית,  שזה  מלכותו, 

יונתן  ותרגם  הארץ",  כל  על  למלך  ה'  "והיה  התורה[ 

שאנו  מה  ש"כל  לגלות  ונפלא  דה'".  מלכותא  "ותתגלי 

עושים הן התפילה הן הלימוד" בגי' "הוא שיתגלה מלכותו 

יתברך".

כוכבי אור
הרה"ח ר' יוסף צבי חשין שליט"א

לא המדרש עיקר אלא המעשה



כל אחד יש לו ימים טובים, וגם ימים שאינם כאלו.
מי לא היה רוצה להצליח להאיר את הטוב גם ביום שאינו טוב?

יש לך קשיים היום? תן צדקה הגונה, אנחנו מדפיסים עוד עלונים, והימים של כולנו מתחילים להאיר!

נועם השבת

אנשי מעשה

ש'בת ב'ו ת'תחזק

הי"ד.  מאוטבוצק  יצחק'ל  רבי  היה  בפולין,  ברסלב  חסידי  מגדולי 

בהיותו נער בן שש עשרה נסע לאומן, שם הושפע עמוקות מכל 

ללודז'  חזר  הוא  הקדוש.  ברבינו  דבקה  ונפשו  ושמע,  ראה  אשר 

עירו, מלא וגדוש בשיחות קודש ועובדות נפלאות מאומן.

בקיץ תרע"ד, נכנס ללמוד בישיבת 'מאקוב' שבפולין. עילוי עצום 

תלמידי  כל  על  עז  רושם  עשה  בבואו,  מיד  היה,  ביותר  וחריף 

הישיבה, ואף ראש הישיבה עמד נדהם מול חריפותו הנדירה.

יצחק'ל הנחיל את כל אוצרות הדעת העמוקים והתמימים שקנה 

באומן, לבחורי הישיבה שאהבוהו ללא גבול, עד שרובם המכריע 

התקרבו בהשפעתו לדרכו של רבינו. ביניהם: רבי ישראל כהן, רבי 

לוי יצחק בנדר, ורבי משה גלידמאן.

אשר  זה,  יצחק'ל  ברבי  הקשור  נורא,  סיפור  סיפר  יצחק  לוי  רבי 

שמע ממנו בעצמו בימי הישיבה: זמן קצר אחרי בואו של יצחק'ל, 

פרצה מלחמת העולם הראשונה. הורים רבים שדאגו לגורל בניהם, 

הגיעו לישיבה כדי להחזירם הביתה. באחד הימים הגיע גם אביו 

יפה  יצחק'ל. למראהו, נדהמו הבחורים; בעוד שיצחק'ל היה  של 

תואר, גבה קומה ובעל צורה, הרי שאביו ההיפך הגמור: נמוך קומה 

ובעל פנים כעורות. לא היה אפילו דמיון קלוש בין האב לבנו. ר' לוי 

יצחק שהתפלא על כך, לא יכל לכבוש את תמיהתו, והפנה אותה 

ליצחק'ל.

'אספר לך סיפור שיישב את תמיהתך', שח לו יצחק'ל. 'משפחתנו 

כידוע  ה'לבושים'.  בעל  יפה  מרדכי  רבי  הקדוש  לגאון  מתייחסת 

'לבוש  'לבוש':  בשם  שנקראו  ספרים  עשרה  מרדכי  רבי  חיבר 

מלכות', 'לבוש תכלת', 'לבוש בוץ וארגמן' ועוד. הסיבה לכך נעוצה 

במעשה נורא שארע לו:

צועד  בעודו  אחת,  פעם  מראה.  ויפה  תואר  יפה  היה  מרדכי  רבי 

בדרכו הזדמן לו ניסיון קשה, היצר הרע גמר אומר להסיתו. ראה 

מעשה  לעשות  החליט  חלילה,  להכשל  הוא  שעלול  מרדכי  רבי 

אל  קפץ  במקום  בו  היצר.  בשבי  ליפול  לא  ובלבד  נפשו,  ולמסור 

ביב השופכין העמוק שבצדי הדרך, כל בגדיו נספגו במים העכורים 

והסרוחים וגם פניו התמלאו זוהמא. רבי מרדכי יצא ממי השופכין 

רטוב עד לשד עצמותיו, עשרת הבגדים בהם היה לבוש, נתטנפו 

וריח רע עלה מהם, אך לבו היה מלא בשמחה וחדוה על שניצלה 

נשמתו ונשארה נקיה, טהורה וזכה מכל רבב - - -

הצדיק  כיוסף  נפש,  ובמסירות  בגבורה  בנסיון  שעמד  בזכות 

בשעתו, זיכו אותו מן השמים בעשרה חיבורים שהאירו פני תבל, 

'לבוש', כנגד עשרת הבגדים שניטנפו  לכל אחד מהם קרא בשם 

כאשר זכה להינצל מפח יוקשים.

רבי מרדכי שנוכח כמה גדולה הסכנה בזה העולם, וכמה קל ליפול 

דורות  'עשרה  ביקש:  וכה  יתברך  לה'  התפלל  תחתית,  לשאול 

הבאים שייצאו ממני - מכוערים יהיו למראה, כדי שלא יהיה יופיים 

למכשול ויביא אותם לידי נסיון'- - -

'אבי הינו הדור העשירי מרבי מרדכי' סיים רבי יצחק'ל את הסיפור 

הנורא, 'ואילו אני - הדור האחד עשר'.

עשרה לבושים

נבא לקבל שבת פרשת וארא לאור דברי מוהרנ"ת 
בהלכות נותן טעם לפגם הלכה ב', שבהם מתגלה 
איך בכח השבת נטעם טעם של רצון והתחזקות, 

שעל ידו נזכה לתשובה שלימה. 

תשובה ע"י הארת הצדיק
ס"ח(  סי'  ושם  ז'  סי'  )לקו"ת  רבינו  בדברי  מבואר 
בבחי'  הוא  ישראל  עם  את  הרועה  שהמנהיג 
מ"ש "כי מרחמיו ינהגם", כי עיקר התשובה הוא 
שעוסק  הרחמן  הצדיק  של  הדעת  הארת  ע"י 
בכל  להתגבר  אותו  מעורר  כי  נפשו,  ברפואת 
כוחותיו לעבודת השם, להבין מה שיש לו לתקן 
ולהתעורר באמת, וגם ממשיך עליו אור הדעת- 
שיכול  מה  בכל  והעמידה  ההתחזקות  דרכי 

לעבור על מי שבא להטהר. 
וגדולה  יקר  שבח  מקבל  שהשי"ת  אף  כי 
עיקר  זאת  בכל  וכו',  והחיות  מהשרפים 
מהאדם  הוא  השי"ת  אצל  והנחת  השעשוע 
הפשוט אשר דומה לגוש עפר, שהוא בא לשוב 

להשי"ת, כמ"ש "ואבית תהילה מגושי עפר". 

ולכן עיקר דרך התשובה עומד על מה שהאדם 
מוכן להתחזק מאד להתחיל בכל פעם גם כאשר 
מה  יפה  עלה  לא  כאשר  וגם  מאד,  רחוק  הוא 
שרצה לזכות, אעפ"כ יתחזק לדעת שזהו חלק 
מדרך התשובה, וזאת באמת עיקר רצון השי"ת 
ממנו שיתחזק עכשיו ולא יסתכל על העבר, כי 
רק עי"ז יכולים לצאת ממקומו הנמוך, להתגבר 
והנסיונות,  הקטנות  השכחה  הקרירות  על 

ולזכות לתשובה שלימה.

שילוב התעוררות עם התחזקות
בתחילה  בוודאי  לשוב,  רוצה  האדם  כאשר  כי 
ודרכי  בתורה  ולהתגבר  לעלות  לו  מניחים 
לעבור  לחזור  צריך  הוא  אח"כ  אבל  התשובה, 
בכל המקומות שהיה שם, ואז כאשר מצולות ים 
ולבו,  מחשבתו  ותופסים  האדם,  על  מתגברים 
ועובר מה שעובר, והמניעות והטרדות מונעים 
גדולה, אם  - אז האדם בסכנה  ועבודה  מתורה 
ימשך לחשוב על מה שאינו מצליח, ולהקשות 
קשה  כ"כ  ולמה  יתכן',  'איך  עצמו  על  קושיות 
לו, ועוד דרכים של דמיון ועצב, שכל זה עיקר 
המניעה שמחמת זה רבים אינם יכולים להחזיק 

ההתעוררות להיכנס לדרכי עבודת הבורא.

ולכן עיקר התשובה הוא באור הדעת האמיתי 
של הצדיק הרחמן, דהיינו המשכת אור מקיפי 
והמחילה  הסליחה  הרצון  שפע  שבהם  הדעת, 
והרחמים, ולאורם נמשך אמיתת הדעת שהוא 
להתגבר  צריך  אחד  שמצד  התשובה,  יסוד 
ולהתעורר מאד להבין חומר כל דבר, ולרחם על 
נשמתו ותכליתו, להתחרט על העבר, ולקבל על 
לזכות  ולהתפלל  לצעוק  וגם  חיים,  דרכי  עצמו 
תורה  של  אור  ולקנות  להתעלות  פעם  בכל 

והשגת האמונה והדעת שמתגלה באור רבינו. 

ההתחזקות, כי  ומצד שני לקבל אור הדעת של 
אי אפשר לזכות לכל זה רק כשמקבל גם הארת 
שתמיד  הוא  שהעיקר  לדעת  הרחמים,  דרכי 
יתחיל מחדש ולא יסתכל על מה שעבר, רק תמיד 

יהיה קרוב להשי"ת, ולא יניח מקומו לעולם.

עיקר התשובה רק ע"י ההתחזקות
כי כאשר יתדבק באור הדעת, ימצא הכח להיגאל 
מכל ירידה, לעשות את שלו, ולא להסתכל כלל 
לדרכי  להתעורר  ג"כ  יוכל  ואז  שעובר,  מה  על 
לתשובה  לבא  אפשר  שאי  כמו  כי  השם.  עבודת 
בלי 'התעוררות' והתגברות לפי מה שיכול, כך גם אי 
אפשר לעמוד בדרכי התשובה רק ע"י אור הדעת, 
דרכי  היינו  השי"ת,  של  הרחמנות  התגלות  שהוא 
הרחבה  כל  על  להשי"ת  להודות  ה'התחזקות', 
ולא  הצלחה,  של  נקודה  כל  ועל  בגשמיות, 
להתרחק ע"י התוכחה והמוסר שיכול לשבר את 

הלב, רק לדעת שהשי"ת אצלו תמיד. 
כי עיקר התשובה הוא ע"י שנמצא הכח לעבור 
מה שמונע, וזאת ע"י ההתחזקות, שגם כאשר 
ורואה  מאד,  וירד  האדם,  על  גדול  נסיון  עובר 
עצמו  את  להחיות  עליו  נפשו,  לשאול  שהגיע 
שם  להש"י  ולהתקרב  לתשובה,  הרצון  עם  אז 
במה  הצליח  שלא  רואה  שהוא  ואע"פ  דייקא, 
שרצה לעלות לאיזה דרגא, ואדרבה נפל מאד, 
לרצות  להמשיך  יתחדש  רק  כלל,  יתייאש  לא 

הדבר שרצה בתחילה. 

נחלש,  והרצון  חיות  כבר  לו  אין  כשממש  וגם 
שרואה  במה  עצמו  את  להחיות  מאד  יתגבר 
גמור  חיוב  זה  כי  מהש"י,  רחוק  שהוא  עכ"פ 
כאשר  גם  עצמו  ולהחיות  להתחזק  האדם  על 
עובר מה שעובר, ועיקר ההתחזקות הוא שיבין 
לנפשו, שהיה יכול להיות שיהיה ח"ו רחוק כ"כ 
מהש"י עד שלא ידע כלל שנתרחק, או שעכ"פ 
לא יבין שיש לשבר הנסיון הזה, ולכן בזה בעצמו 
כן  הוא  הרי  שעכ"פ  בזה  נפשו,  להחיות  עליו 
יודע האמת שהוא רחוק מאד, והוא כן שם על 
לב לשבר הנסיון הזה. ועי"ז שמחיה עצמו בכל 
ועי"ז  מצב, עי"ז מתגלה אמיתת הרצון שבלב, 
יזכה לשוב אל הש"י. וכל זאת בכח אור הדעת 
שזהו  מהימנא,  רעיא  משה  מבחינת  שמתגלה 
אור הצדיק שמחיה את הכל, לדעת כי "מלא כל 
שייך  ואין  תמיד,  איתנו  והשי"ת  כבודו",  הארץ 

שום ריחוק מהשי"ת. 

השב נותן טעם לפגם בדמיון הרע
והנה כל כח תיקון התשובה הוא בבחינת 'ביטול 
משום  מתבטל  שהאיסור  בשישים',  האיסור 
החטא,  לעניין  וכמו"כ  טעם,  בו  נותן  שאינו 
הרע  כוחות  נמצאים  החטא  שע"י  שאע"פ 
כח  מתרבה  תשובה  ע"י  אבל  ר"ל,  והחיצונים 
הטוב, עד שהרע מתבטל כאילו לא היה כלל, כי 

הוא נותן טעם לפגם, ואין בו משיכה וטעם. 

כי כשהאדם מתגבר בתשובה ומואס ברע, ואינו 
רוצה כלל בזכרון הטעם של האיסור, עי"ז הוא 
נפרד מהרע הזה. כי הכח של החטא הוא כמו 
'טעם' שמושך האדם מהשי"ת לתוך ההסתרה 
והדין, וכל ה'טעם' הזה שמושך, הוא רק כח של 
"דמיון", שנדמה שיש בו טוב, ועי"ז הוא מלביש 
הנפש, ומסתיר מתיקות התורה ואור האמונה, 
שזהו פגם החטא, אך כשמתעורר להבין להיכן 

כל  ולבטל  ליבו  לשבר  בתשובה  ומתגבר  נפל, 
להתרחק  להשי"ת  וצועק  רע,  דבר  מכל  רצון 
מתבטל  עי"ז  הרי  זה,  טעם  של  משיכה  מכל 
הרע  כוחות  וכל  והאיסור  מנפשו,  הזה  הטעם 
היה  לא  כאילו  מתבטלים  כולם  בו,  שנאחזו 
מעולם, ועי"ז לבוש הרע עוזב את האדם לגמרי. 

אבל כדי לבטל האיסור יש להגביר הטעם הטוב, 
ההתקרבות  של  והדעת  האמונה  אור  היינו 
הרצון  טעם  נועם  של  הטוב  ובכח  להשי"ת, 
הרע,  מתבטל  להשי"ת,  קרוב  להיות  האמיתי 
וזהו עיקר דרך התשובה שמתגלה ע"י הצדיקים 
- להגביר אור של תורה ועבודה, לזכות למתיקות 
אור האמונה וכח המעשים טובים, עד שהרצון 
להשי"ת מתגבר כ"כ, עד שעי"ז הרע בטל והלך, 
כי אין בו כח לתת בו טעם, ומתבטלים הקליפות 

וכל כוחות החיצונים. 

הבע"ד מתגבר לבטל את התשובה
ולשבר  ברע,  למאוס  להתגבר  זוכים  וכאשר 
והרצון  הטעם  לבטל  הטבע,  תאוות  משיכת 
מכל דבר רע ומגושם, שזה עיקר התשובה - אז 
הבעל דבר מתגבר שהאדם ישכח מהטוב שלו, 
התשובה  דרך  לבטל  היצר  התגברות  עיקר  כי 
הוא ע"י שמפיל ומבלבל כח הטוב של האדם, 
יצליח  ולא  הרע,  נגד  טוב  כח  יהיה  שלא  כדי 
הדעת  שפע  להמשיך  להשי"ת  להתקרב 
והמקיפים שהם כח של יום כיפור כח הסליחה 

ותיקון כל חטא ועון. 
ולכן עיקר התשובה הוא להתחזק מאד להגביר 
עובר  כאשר  וגם  להשי"ת,  והקרבה  הרצונות 
מאד, יבין שהשי"ת איתו, ועי"ז יבטל כח הרע, 
אותו,  ימשוך  שלא  לגמרי  וחינו  טעמו  וישכח 
כי אין בו שום טעם מראה או ריח, רק כולו ריר 
וידע  דארעא,  כעפרא  ונחשב  רע,  ריח  חלמית, 
בבירור שכל כח משיכה שבו, הוא רק כח הדמיון 
והשקר, כי בצד הרע אין שום צורך לאדם, והוא 

מזיק ומרוחק בתכלית הסרחון והריחוק. 

ואז הרע מתגבר נגדו מאד מאד, מחמת שרואה 
כאשר  שדייקא  הדרך  כך  כי  קיצו,  שקרב 
מתגברים בתשובה, אז דייקא מתגברים מצולות 
הים על האדם, כדרך שני אנשים שמתאבקים 
מנסה  קרוב,  שסופו  רואה  שכאשר  הנפש,  על 
וכו', ואז יש להתגבר מאד, והכל ע"י  בכל הכח 
הטוב  בטעם  הרע  לבטל   - הזה  ההתחזקות 
נזכה  הרי  ועי"ז  בהשי"ת.  והשמחה  החיות  של 
בתורה  להרבות  התשובה,  בדרכי  להתמיד 
וחוסר  העצלות  על  להתגבר  בכוונה,  ותפילה 
ומעשים  מצות  לעשות  לזכות  ההתעוררות, 
טובים, ולהגביר הרצון לטוב אמיתי נגד כל מידה 

רעה ומשיכה רעה, ונזכה לתשובה שלימה.

הארת התשובה בכח השבת
ועיקר התשובה הוא בכח השבת, כי בו מתגלה 
להיות קרוב להשי"ת, בבחי'  נועם טעם הרצון 
זוכים  ובו  השם",  טוב  כי  וראו  "טעמו  מ"ש 
להשי"ת  קרוב  להיות  ורצון  אהבה  למנוחת 

שהוא יסוד התשובה. 

כי בשבת מקבלים אור הדעת והמקיפין "לדעת 
מה  שעיקר  לדעת  מקדישכם",  השם  אני  כי 
בבחינת  להתחזק  שנזכה  הוא  רוצה  שהשי"ת 
מנוחה דקדושה מכל הכוחות של רע והסתרה, 
ולחיות בשמחת נועם אור השבת. וכל היגיעות 
והעבודות של ימות החול, הם רק לברר ולהפריד 

הרע, כדי למצוא מנוחה באור הדעת והאמונה.

טוב  המעורב  מטעם  נבדלים  אנו  שבת  ובערב 
ורע ע"י קריאת שנים מקרא ואחד תרגום ורחיצת 
של  בליעה  כל  להוציא  מקוה,  וטבילת  החמין 

טעם של ימות החול. 

הדעת  נר  והדלקת  למנוחה  באים  ובשבת 
שמאיר בנרות שבת, ומרבים בזמירות ותשבחות 
לגלות כח הטוב אור האמונה, ומקדשין על היין 
משיכת  כלליות  שהוא  היין  טעם  שגם  לגלות 
להתבטל  יכול   - המשכר  כח  העולם  של  הרע 
לאור השבת, ואין בו ממש, ומתגלה שכל טעם 

הוא רק מהקדושה שזהו כח ענג שבת. 

וכל  מהקדושה,  רק  הוא  והטעם  הטוב  כל  כי 
מה שנדמה לאדם שיש איזה טעם טוב באיזה 
מהדבר  שיונק  המדמה  כח  רק  הוא  משיכה, 
יניקה  ויש  הדעת,  אור  לאדם  שחסר  מחמת 
כאשר  אבל  עליו,  שעבר  מה  מחמת  מנפשו 
שבו  השבת,  בקדושת  מהרע  נפרד  האדם 
מתתקן חטא אדה"ר, מתגלה אור האמת, שכל 
יותר אל הקדושה שם הטעם אמיתי  דבר שקרוב 
התחדשות  של  מציאות  שהוא  ביותר,  הטוב 
כח האמונה, להבין מה שהשי"ת פועל ועושה 

נפלאות. 

וזה ענין המן שלקטו בערב שבת לחם משנה, 
כי המן היה משתנה לכל הטעמים, כי המן הוא 
כלול מכל  היה  לכן  והמקיפין,  אור הדעת  בחי' 
הטעמים שבעולם. וענג שבת הרי נלמד מהמן, 
ממ"ש "אכלוהו היום", כי בשבת מתגלה הדעת 
בתוך ענג שבת, לכן אנו אוכלים כח נועם הטוב, 
ומראים שהכל בטל אליו, להכיר שרק בהדעת 

בתורה ובתפילה  וכו' יש טעם נורא וטוב.

בכמה  להשי"ת  ההתקרבות  נועם  הוא  ובשבת 
מידות וגוונים, שמאירים אור האמונה והשכינה 
טוב,  טעם  יש  בשבת  רק  כי  שבת,  ענג  ע"י 
כמ"ש חז"ל 'תבשיל של שבת ריחו נודף', וטעם 
המאכלים של שבת הם טובים הרבה יותר מכל 
מאכל של חול מחמת גודל קדושת שבת, כמ"ש 

'תבלין אחד יש לנו ושבת שמה'. 

ובשבת קודש אנו מתענגים מנועם הרצון, עד 
שבעת סעודה שלישית עלינו לקבל התעוררות 
כל  ולבטל  להמתיק  הכח  בה  שיש  רצון,  של 
עלינו  שעוברים  מהירידות  שיש  מר  טעם 

כל  להכניע  ועלינו  המעשה,  ימי  בששת 
טעם  נותן  שיהיה  לעשות  אחר  טעם 

לפגם, ובעת רצון אז נמשך הדעת הגדול 
טעם  להגביר  ההתחזקות,  דרכי  של 

הטוב שיכול לבטל משיכת הרע, 
ולזכות לתשובה שלימה.
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בני הנעורים
אמירת תהילים

חובת נשים בקידוש בשבת בבוקר
 כללים השייכים להלכה זו

א. נשים חייבות ב'קידוש' ביום השבת כמו האנשים. זאת אומרת שאסור לאשה 
לשתות או לאכול לפני שעשתה קידוש. 

ב. 'חובת קידוש' קשורה עם התפילה, כלומר שהחובה לעשות קידוש ]ושלפני 
זה אסור לטעום[ חלה רק לאחר שהתפללו.

ג. חובת התפילה לנשים שנויה במחלוקת: י"א שחייבת להתפלל כמו הגברים 
וי"א שמספיק אם תאמר 'בקשה' ו'הודאה' להשם יתברך. ואפשר לומר זאת בכל 
שפה שהיא. והאומרת 'ברכות התורה' או 'ברכת הגומל חסדים', יצאה ידי חובת 

בקשה. ובאמירת 'מודה אני' או שאר ברכות השחר, יצאה ידי חובת הודאה.
למעשה אשה הרוצה רק לשתות 

א. שתיית מים או קפה וכדומה - יש להקפיד לשתות לפני התפילה דייקא. והיינו 
כל אחת כפי מה שנוהגת להתפלל. 

ב. אבל אשה שכבר התפללה, אין לה לשתות שום דבר. אך אם היא חלשה או 
מעוברת ומניקה, מותר לה לשתות מה שצריכה בלי שתעשה קידוש. 

ג. אם אמרה רק איזה 'בקשה והודאה' ומתכוונת אחר כך להתפלל תפלה גמורה 
]בין אם היא מאלה שמתפללות תמיד כל התפלה ובין אם רק עתה בשבת רוצה 
להתפלל[ - אזי אף כשאינה חלשה אך בכל זאת יש לה צורך לשתות, אפשר 
להקל לה לשתות. אבל לכתחילה תשתה לפני הבקשה והודאה וכנ"ל בסעיף א, 

או לפחות לכוין בעת אמירת 'הבקשה' שאינה רוצה לצאת בזה חובת תפילה. 
למעשה אשה הרוצה לאכול

א. סעודה גמורה - אסור לאשה לאכול בלי קידוש, בין לפני שהתפללה ובין לאחר 
שהתפללה.

ב. אכילת 'עוגה' ושאר מיני מזונות 'לפני שהתפללה', הדין כך: 
)א( אם אין לה צורך לזה, אין לה לאכול בלי קידוש. ]ומשם מה חוששות הנשים 

לעשות קידוש בעצמן, ואין לזה שום טעם וחשש כלל וכלל[. 
)ב( אם יש לה צורך לאכול עוגה, וקשה לה לעשות קידוש על יין או מיץ ענבים 
- אזי אם שותה גם 'קפה נמס עם חלב', תעשה מקודם קידוש על הקפה, והיינו 
שתמלא את הכוס מלא עם הקפה והחלב, ותברך על זה 'שהכל' ותשתה לפחות 

חצי כוס ]כדרכה[, ואחר כך תאכל את העוגה. 
)ג( אם אינה שותה קפה או שאינה רגילה בזה וקשה עליה לעשות קידוש - אזי 
מבית  שיבוא  לאביהן  המחכות  בנות  או  בעלה  על  הממתינה  נשואה  היא  אם 
הכנסת - אם עדיין הבעל או האבא לא חזר - המקילה לאכול עוגה בלי קידוש, יש 
להן על מי לסמוך, והמחמירה תבוא עליה ברכה. אבל אשה חלשה או מעוברת 

ומניקה, אין לה להחמיר בזה. 
אך לאחר שחזרו מבית הכנסת, או אם האשה והבנות התפללו, אין להן היתר זה 

ואז הדין כמו שיתבאר להלן. 
ג. אכילת 'עוגה' ושאר מיני מזונות, לאחר שהתפללה כל אחת לפי דרכה, הדין כך: 

)א( אסור לה לאכול עוגה בלי קידוש. 
)ב( אם יש לה צורך לזה, תעשה מקודם קידוש על כוס קפה וכאמור לעיל בסעיף 

ב. 
)ג( אם אינה שותה קפה וגם אינה אשה חלשה וכדומה, אין לה היתר לאכול עוגה. 

אמנם אם נוהגת לומר רק ברכות שיש בהן 'בקשה והודאה' ואכן אמרה רק זאת, וכל 
שכן אם מתכננת להתפלל תפלה גמורה - יש מקילים לה לאכול בלי קידוש. 

)ד( ואם היא חלשה ואי אפשר לעשות קידוש והתפללה כנ"ל באות הקודם - לכתחילה 
זקוקה  ואם  דקות.  חמש  במשך  אלא  ברציפות  שלא  וגם  קטנה  עוגה  פרוסת  רק  תאכל 

      . לאכילה מרובה יותר, אפשר להקל גם זאת
ד. בכל אופן בין שעשתה קידוש על יין או על קפה ובין שאכלה בלי קידוש, יש לה לעשות או 

לשמוע קידוש לפני הסעודה.
ודע, שכל זה תקף רק לשבת בבוקר. אבל 'בליל שבת' - אין היתר לשתות או לאכול לפני קידוש, משעת 

השקיעה או אפילו לפני השקיעה מי שכבר הדליקה נרות שבת!

אני  אם  גם  ובכלל,  תשובה?  לעשות  להתעורר  זוכים  איך 
את  לפועל  להוציא  לי  קשה  התעוררות  לאיזו  זוכה  כבר 

הרצונות, הכל נראה סגור.
זה  דבר  להשי"ת.  לשוב  כלומר  ה'"   – "תשוב  פירושו  תשובה 
ודבוקה  קשורה  שהיא  נשמה  לו  שיש  יודע  אדם  כאשר  שייך 
תמיד להשי"ת, אלא שכעת התרחקה משורשה מחמת מעשיו 

והרגליו הלא טובים, ולא שהתנתקה, אלא שהתרחקה.
הוא  מתעורר  ממילא  אזי  באמת,  הוא  מי  וזוכר  יודע  וכאשר 
לזה  שבדיוק  אלא  בא.  משם  אשר  מקום  לאותו  'לחזור'  תמיד 
מכוון היצר הרע את כל חיציו, להשכיח מהאדם מי הוא באמת, 

שלא יזכור שיש לו שם ושורש למעלה.
וזהו עיקר הקושי המונע מהאדם לשוב בתשובה, כי הוא פשוט 
מאמין  עדיין  שהוא  אפילו  להשי"ת.  שייכות  שום  מרגיש  לא 
בעצם האמונה שיש מנהיג לעולם, אך בכל זאת אינו רואה את 
קשר האהבה שיש בינו לבין השי"ת. ולא שטוב לו במצב שהוא, 
כי בוודאי היה רוצה להיות צדיק וקדוש, אלא שחדר בו תחושה 

כאילו הוא מחוץ לעניין, וכאילו הורידו אותו מהאוטובוס. 
ואילו היה רק רואה ומרגיש איך שהוא מצד נשמתו אחד עם 
מעשיו  על  גדולה  בבושה  מתעורר  היה  אזי  ממש,  השי"ת 

והתנהגותו, והיה רץ בשמחה וזריזות לבורא עולם.
עדיין  להשי"ת,  לשוב  התעוררות  שהיא  איזו  כבר  יש  אם  גם 
מגיע היצר הרע עם מחשבות של חלישות הדעת להראות לו 
איך באמת אין לו שייכות לה'. וראיה לכך, ראה נא כמה קשה 
אחד  כל  ]שהרי  אחד  לכל  השייכת  הפרטית  הדרך  את  למצוא 
קשה  וכמה  בעולם[,  אחר  ותפקיד  אחרת  נשמה  שורש  לו  יש 
להוציא לפועל איזה דבר שבקדושה, וכי יתכן לשנות מעשים 
היצר  מדכא  וכך  קדוש,  למח  לזכות  מציאות  יש  וכי  והרגלים, 

הרע את ההתעוררות תשובה שהיה לו.
הבאים  ישראל  בני  'שמות  שירדו  מצרים  גלות  עיקר  היה  וזה 
אך  ושורשם,  שמם  את  להשכיח  ניסו  המצרים   – מצרימה' 

ישראל היו חזקים של לשנות את שמם, וכך זכו להגאל.
וכך הוא גם בגלות הפרטית של כל אחד ואחד, ובייחוד בעניני 
האדם  את  להפיל  הוא  הרע  היצר  של  כוחו  שכל  הקדושה, 
לקטנות שלא ידע מעצמו בכלל, ויראה את עצמו קטן חלש 
תעצומות  איבוד  הפגם,  על  העונש  גם  בעצמו  וזה  ורפוי. 

הנפש – להרגיש חולשה ורפיסות.
ולכן תחילת התשובה היא ללמוד ולהפנים הרבה דיבורי 
התחזקות של רביז"ל, להזכיר לאדם מה שורשו, מהיכן 
הוא נחצב, שיתעורר לדעת כמה שייכות יש לו עם 
הקדושה. ויקרא קריאת שמע בכוונה, לכוון "ה' 
את  לחבר  לכוון  כלומר  אחד'"  ה'  אלקינו 
'ה' אלוקינו' היינו החיות אלקות 
ש  ב ו ל מ ה

כביכול אחד ממש  כי הוא  ל'ה' אחד'  ונשמה שלנו,  רוח  בנפש 
עם השי"ת בעצמו. )ליקו"ה קרי"ש ה'( 

וכשיחפש להחזיר לעצמו הכרה זו, אזי ממילא יזכה להתעורר 
כוחות של חיפוש, עד שימצא את השער  יקבל  וגם  לתשובה, 

הפרטי שלו, ויזכה לפתוח למעשה את כל השערים.
הקשר  תחושת  את  בלבנו  לעורר  שייך  למעשה  איך 

והשייכות להשי"ת, אחר שעשינו עבירות?
גדולה  להארה  אנו  צריכים  בוודאי  כי  הבחירה.  סוד  בעצם  זהו 
לתוך  אותנו  ותמשוך  אותנו  שתקרב  התחזקות,  של  מלמעלה 
נתעורר מצד  צריכים שאנו  ונועם הקדושה, אך מצד שני  אור 

עצמנו לשוב להשי"ת.
"מי  רביז"ל:  לנו  אומר  וכך  תהילים".  "אמירת  היא  העצה  ולכן 
והוא  תהילים"  באמירת  רגיל  יהיה  תשובה  לעשות  שרוצה 
מצרימ'ה   – הבאי'ם  ישרא'ל  בנ'י  שמו'ת  "ואל'ה  בפסוק  מרומז 

א'ת יעק'ב אי'ש ובית'ו" סופי תיבות "תהלים – תשובה".
כי עיקר הסגולה שיש באמירת תהילים ועיקר הישועה שאנו 
את  לחבר  הוא,  התהילים  מזמורי  ידי  על  לפעול  מחפשים 
בנו אור הקשר  ולעורר רצון מלמעלה להאיר  עצמנו להשי"ת, 

והשייכות שלנו איתו  יתברך.
והוא הפלא הגדול שיש בספר הקדוש הזה. כי מי שישים לבו 
לדיבורים של דוד המלך ע"ה יראה כלליות נפלא של יחוד עם 
הבורא. כי מזמורי התהילים הם מצד אחד דברי שבח בגדולת 
גדולות  זעקות  ומאידך  החסדים,  על  להשי"ת  הודיה  הבורא, 
על צרות הנפש ועל הרודפים אותו להפילו לבאר שחת ולטיט 
דיבורי התחזקות על האהבה הגדולה  ומיד אומר  ותיכף  היוון, 
לדוד  לו  שיש  הגדולה  התשוקה  ועל  אותו,  אוהב  שהשי"ת 
המלך ע"ה להשי"ת, וכן על זה הדרך, התעוררות מלמטה, ודברי 

התעוררות מלמעלה, הוא מדבר עם ה', וה' מדבר עמו.
ולכן הוא סגולה גדולה לאומרה, כי הוא מסוגל ביותר לעורר את 
מתעורר  עצמו  האדם  אחד  מצד  כי  אמיתית,  לתשובה  האדם 
שם לבקש על נפשו, אך מאידך כל דיבור שם מעורר מלמעלה 
הארה של שער החמישים, גילוי גדול ועצום של אהבת השי"ת 
ואם  ישראל.  מעל  חלק  הוא  בפרטיות  אחד  כל  ואיך  אותנו, 
חיבור  של  התחדשות  בחוש,  לראות  יוכל  במתינות  יאמרה 
נפלא להשי"ת. ויקבל חיזוק גדול מאוד לרדוף אחר השי"ת בלי 

להתייאש עד שיזכה לכל מה שצריך.
וכמובן  התהילים,  בספר  קבוע  שיעור  לקבוע  טוב  מה  ולכן 
שאם רואה שאין לו יישוב הדעת יאמרם איך שיאמרם, כי יש 
בעצם האמירה סגולה גדולה. אלא שבוודאי ככל שיכניס כוחו 
ומחשבתו בדיבורי התהילים, כך יזכה יותר ויותר להארת הרוח 

הקדוש שהכניס שם דוד המלך ע"ה – וטוב מעט בכוונה...
]ועיין עוד באריכות ליקו"מ סי' "ג תנינא, ובמתיקות לשונו הרב 

של מוהרנ"ת ליקוטי הלכות קריאת שמע ה'[

הלכה פסוקה
 מאת הרה"ג ר' שמעון אנשין שליט"א

 מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן

הר”ר   אורי שאול גרודר הי”ו 
אלעד

לרגל שמחת הבר מצוה
לבנו הבה"ח דוד נ"י

בזכות רביה”ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר”ר רפאל אהרן קנאפפלער הי”ו 
וויליאמסבורג

לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר זאב נ"י
ומחותנו

הרה"ח ר' אלימלך זילביגער  שליט"א 
מנשסתר

לרגל שמחת נשואי הבת
בזכות רביה”ק יזכו לרוב נחת דקדושה
יום ג' פ' בא אולמי כתר הרימון ב"ב

         

הר”ר אפרים אלעזר גרליץ הי”ו  
מאנסי

לרגל שמחת הבר מצוה אביגדור נחום נ"י
בזכות רביה”ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר”ר ישראל זאב דויטש הי”ו 
בית שמש

לרגל שמחת הולדת הבן
בזכות רביה”ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר”ר לייבל גולדרינג הי”ו 
מאנסי

לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח אהרן ברוך נ"י
בזכות רביה”ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר”ר יהודה צבי ברוין הי”ו 
בית שמש 

לרגל שמחת הולדת הבן
בזכות רביה”ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר”ר אהרן זיידה הי”ו  - אלעד
לרגל שמחת אירוסי בן ידידו

הר"ר שמעון רובינשטיין הי"ו - ירושלים
בזכות רביה”ק יזכה לרוב נחת דקדושה

בס''ד

ְהֶיה  ּיִ ָפִרים ׁשֶ יסּו ֶאת ַהּסְ ְדּפִ ּתַ נּו ֲאִני ַמְזִהיר ֶאְתֶכם ׁשֶ
)עלים לתרופה - מכתב ההסתלקות( ַמְעְינֹוֶתיָך חּוָצה.  ָיפּוצּו 

במכון עלה לתרופה עמלים בכל 
שבוע להביא את אור הדעת לכלל 

ישראל בבהירות רבה.

העלון הכתוב שלנו - הוא הסולם 
של יהודים רבים להתקרב 

להשי"ת ולעלות הלאה מדרגא 
לדרגא.

כולנו רוצים, אנו טורחים, אתה 
תדאג שהממון לא ימנע אותנו.

ניתן לתרום בעמדות:

לתרומות: 0548418146
ziserrebe@gmail.com

בנק הפועלים סניף 692 מ-ח: 679669
ע"ש מכון עלה לתרופה

 סטודיו משי





 

  

  

  

    

        

  אל תזלזלו ברמבמי"ם הקטנים !

  משה" (ו, כ) ואת אהרן את לו ותלד לאשה דודתו יוכבד את עמרם "ויקח

         



          

           


         


    


           



        



     




  
          





    

            



          

          



           




           





       
           


            

 
         




  


          


  

        
           



         


           


הרב ויינברג אמר לאלוף השחמט ההמום 
וכיוון אותן על לוח "הקב"ה לקח את אצבעותיי 

  "השחמט כדי שאנצח אותך

  ואהרן" (ו, כז) משה מצרים וגו', הוא מלך פרעה אל המדברים "הם
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 rg5740@gmail.com 

©  

בס"ד

 אראופרשת

 חתשע" טבת  248גליון   י בתו וחתנו מרגלית ויאיר שלומי הי"ו"לזכר שלמה בן מרים מעודה ז"ל עהעלון מוקדש

סרח בת רחמה ע"ה ♦ר' בנימין בן סלחה ז"ל לע"נ
 נאז'ה בת תאג'ה ע"ה ♦ר' שלמה בן טאוס ז"ל 

 רחל בת סאלחה ע"ה ♦ז"ל  יחיא בן אהרן
 צביה בת סרח ע"ה

 זכריה בן זהרה ויחיא ציוני ז"ל
  חנה בת ידידה אהרון ע"ה

 י גניש"חסיבה בת עישה ע"ה ע

  ניסים שלום ע"השרה בת 
 אליהו בן רוזה סוזאנה ז"ל 

 י גב' אשקרי תח'"רונית בת ולנטין ע"ה ע



 

 

        


         
        






          


            

   
  

          
         




          
   

       


          
 
    

          
           

           



          

   


ר' אריה לוין העדיף לסבול כל חייו מקפידת ר' 
  כפוי טובה היות לברוך בער ובלבד שלא 

  ישראל" (ט, לה) בני את שלח ולא פרעה לב "ויחזק




     
  


     

    
            

     
             


       


             




       






   
 

   


 

      

     





 
  




    


           



          

  
 



  
  

    

  

    

  

  

  

      

  ♦ ימנה בת סעדה אלפסי ע"ה ♦ זכריה בן משה וחנה כהן ז"ל
  ♦יעקב אהרון בן אפרים וייס ז"ל  ♦נעמי קינה בת נאזדריה קישכאנם ע"ה 

♦פרל חנה מקלס ז"ליעקב שמחה בן ♦לוי ז"ל  דודעזריאל בן

 ושלום חזי ז"ל  יחיאל בן ימימה
 שמילה  י"שמחה בת מסעודה ע"ה ע

י כץ"מתילדה מזל בת רבקה ע"ה ע

י וינבך"ישראל בן מאיר דב ע
 מרים בת יששכר כוכבי ע"ה 
 ישי בן תמר ושמואל רחמים ז"ל

 י לביא"פאול בן חוה ע
 ז"ל  יחיא בן יוסף גטקה

 י גב' בנימין תח'"ששון בן עליזה ז"ל ע







 














 עלוני "בארה של תורה" יוצאים לאור !
נותרו פרשות  חסדי ה' התחלנו במלאכה הגדולה של הוצאת הספר לאור. ובסייעתא דשמיא הקוראים הנאמנים נרתמו ותרמו פרשות לעילוי נשמת יקיריהם. ועדייןב

מרן הגר"ח דברי וכזכות הדפסת ספר חידושי תורה גדולה ועצומה, ש"ח בלבד [אפשר לשלם בתשלומים].  850שאפשר לזכות בהקדשתן. עלות הקדשת פרשה היא 
ניתן להנציח ולהקדיש את הספר  והנצחת הנפטרים. תלעילוי נשמוכן תיקון בבחינת "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת",  ,קניבסקי שהיא סגולה נשגבה לישועה

פרשה המתאימה ליום פקידת השנה של הנפטר, אפשר להקדיש [ו בהקדשה מפוארת. ופיערפואה, ולעילוי נשמה. שמות התורמים יואו פרשה להצלחה  /חומש /כולו
 rg5740@gmail.comאו במייל  050-4122172המעוניינים להשתתף בזכות הדפסת הספר יפנו בטל' .]באותו שבוע ילמדו בחידושים שהוקדשו לעילוי נשמתוו



התורה מרחבת דעתו של אדם

ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה )ו, ט(.

בשיחה שנשא מרן ראש הישיבה הגאון רבי רפאל 
שמואלביץ זצ"ל בערב מלחמת המפרץ, באותם ימים 
האוה"ח הק' על  של מתח ודאגה, הביא את דברי 
הכתוב )שמות ו, ט( "ולא שמעו אל משה מקוצר רוח 
ומעבודה קשה", כי לצד שלא היו בני תורה לא שמעו, 
ולזה יקרא קוצר רוח כי התורה מרחבת דעתו של 
אדם, והנה מבואר לנו מדברי האוה"ח הק' כי התורה 
מרחבת דעתו של אדם שיוכל להכיל בתוכו לא רק 
את קושי המצב של עכשיו, אלא גם את מה שמובטח 

אח"כ, וזהו מה שמוטל עלינו בשעה קשה כזאת.

והוסיף, עת צרה היא ליעקב, האומות מתגרות זו בזו, 
ומתגרות בישראל, ויש הרבה שחוששים ויראים מפני 

ההשגחה  מעשי  בכל  מתבוננים  איננו  אך  הבאות, 

עקבתא  ואת  אותנו,  מובילה  שהיא  איך  העליונה 

דמשיחא בדורנו אשר יש בו את כל הסימנים לכך.

ומה עלינו לעשות בעת צרה כזו? תבע מרן רה"י רבי 

רפאל, אמרו חז"ל בברכות )דף ס"ג ע"א( א"ר טבי 

א"ר יאשיה כל המרפה עצמו מדברי תורה אין לו 

כח לעמוד ביום צרה, שנאמר התרפית ביום צרה צר 

כוחכה, וכן מצינו שאמר המן למרדכי שלמד הלכות 

קמיצת העומר )מגילה דף ט"ז ע"א(: "אתא מלי קומצי 

קמחא דידכו ודחי עשרה אלפי ככרי כספא דידי".

הגדש"פ - מיר

מיהו בן חורין אמיתי

הוציאנו מעבדות לחירות
ואני אקשה את לב פרעה )ז, ג(. 

בביאור מה שהכביד הקב"ה את לב פרעה, הסביר 
הגרנ"צ פינקל זצ"ל, כי הנהגת  מרן ראש הישיבה 
הקב"ה עם פרעה היתה באופן של מידה כנגד מידה, 
ממנו  ומנע  בטוב  הבחירה  את  ממנו  נטל  הקב"ה 
לשוב בתשובה, משום שאף הוא נטל מישראל את 
הבחירה, שהרי פרעה שעבד את כלל ישראל, ושוב 
לא יכלו לבחור בטוב ולעשות כרצונם ככל בן חורין, 
אלא היו מוכרחים להשתעבד לרצון פרעה לחלוטין. 
ולפיכך נהג בו הקב"ה מידה כנגד מידה ונטל ממנו 
ולשוב  בטוב  לבחור  ממנו  ומנע  הבחירה,  כח  את 

בתשובה על מעשיו.

והוסיף: "ישנם כאלו הסבורים שאדם שאינו שומר 
תורה ומצוות הינו בעל בחירה גדול יותר, שיכול הוא 
ומצוות  תורה  השומר  ואילו  שברצונו,  כל  לעשות 
כביכול איננו בוחר את מעשיו. אך כבר לימדונו חז"ל 

)אבות פ"ו מ"ב( "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק 

לב,  )שמות  מהכתוב  זאת  ודרשו  תורה",  בתלמוד 

טז( "והלוחות מעשה אלקים המה והמכתב מכתב 

'חרות'  אלקים הוא חרות על הלוחות", "אל תקרי 

מעשיו  וכל  בתורה  שהעוסק  והיינו  'חירות'".  אלא 

ופעולותיו הם לאחר התבוננות אם הם אסורים או 

מותרים, ובכך משליט את שכלו על תאוותיו ורצונותיו, 

והוא הבן חורין האמיתי! אבל מי שאינו שומר תורה 

ומצוות רח"ל, הינו 'עבד נרצע' ליצרו הרע ולתאוותיו 

והם המוליכים אותו בכל דרכיו".

כאשר עומד אדם ומתבונן בכל ענין יציאת מצרים, 

חובה עליו להתבונן על המטרה העיקרית של יציאת 

מצרים - להיות בעלי בחירה ולעבוד את הקב"ה.

שיחות הגרנ"צ

מנהג דרכם של רשעים

ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים )ט, כז(. 

אמרו  לווינשטיין:  יחזקאל  רבי  המשגיח  מרן  שח 
צרה  בעת  אשר  רשעים  של  דרכם  כך  כי  חז"ל, 
מה  לכאורה  לרשעתם.  חוזרים  ומשנענו  צועקים, 

רצו חז"ל לומר בזה, והלא מקרא מלא הוא, כיצד 
הקשה פרעה את ליבו כשאך היתה רווחה, ואם כן 
מה היה צורך לחזור ולהכניס תחת כלל את הנאמר 

 "הנה הפשטתם צורת הישיבה, וקלטתם רוח ורצון הישיבה, ובזה עשיתם לכם חבורה לילך בעקבות רוח הישיבה,
ובכל מקום שאתם נמצאים לקחתם זאת כאילו להיות עם הישיבה בין כתלי הישיבה"

(מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ זצוק"ל ממיר)

גיליון שבועי
לתלמידי, בוגרי

וידידי ישיבת מיר

מתורת רבותינו

דבר הישיבה

 ללמוד את סוגיית
'עשרת המכות' בעיון 

הגרנ"צ  הישיבה  ראש  מרן  שנשא  בשיחה 
פינקל זצ"ל לבני הישיבה אמר, כי עם קצת 
התבוננות בפסוקי התורה כפשוטם, מגיעים 
לידי התפעלות והתרגשות גדולה מהנפלאות 
סיפורי  מצרים.  ביציאת  ישראל  עם  שראו 
התורה אינם סיפורי דברים בעלמא, אלא באו 
לחבר אותנו בשייכות עמוקה לאותם הנסים 
הגדולים. נתאר לעצמנו את מכת דם, היאך 
ברגע אחד כל המים שבארץ מצרים נהפכו 
לדם, וגם באותו הבית, ליהודי היה מים ולמצרי 
היה דם. נתאר לעצמנו את מכת צפרדע, כיצד 
יצאו רבבות צפרדעים מצפרדע אחת שעלתה 
נתאר  מצרים.  ארץ  בכל  ונתפזרו  היאור,  מן 
לעצמנו את מכת כינים, איך כל החרטומים 
גם הם ניסו להוציא את הכינים ולא יכלו עד 
שאמרו: "אצבע אלקים היא" )שמות ח, טו(. וכן 
בכל מכה ומכה, כל אחד יכול לתאר לעצמו על 
פי פסוקי התורה ומדרשי חז"ל, את הנפלאות 
העצומות שהיו שם. אי אפשר ללמוד את כל 
זה מבלי להתפעל מנפלאות הקב"ה ולהוסיף 

השגות בגדלות ה'.

עלינו לדעת, הוסיף מרן רה"י הגרנ"צ ואמר, 
כי אין כל הבדל בין 'פרשת משפטים' שבאה 
אלו  ובין פרשיות  דיני ממונות,  ללמדנו את 
שכל  וכשם  ה'.  גדלות  את  ללמדנו  שבאו 
אחד מבין שצריך להשקיע בלימוד פרק 'שור 
שנגח את הפרה', ובלימוד 'ט"ו נשים פוטרות 
צרותיהן', כמו כן כל אחד צריך להבין שעשרת 
שלימה  'סוגיא'  הן  מצרים  ויציאת  המכות 
המוטלת עלינו ללומדה, אמנם בלימוד סוגיא 
זו, ה'הרגש' הוא החלק העיקרי בלימוד - צריך 
ללמוד כל מכה ומכה, ולהבין מה אנחנו לומדים 
ממנה. אכן הלומד סוגיא זו ומעמיק בה זוכה 
להרגיש את נפלאות וגבורות הקב"ה, וקונה 

קנין גדול בקרבה והשגת אמונת ה'.

Yeshivas Mir Yerushalayim ישיבת מיר ירושלים

18:11   17:33  16:18 ירושלים 

18:09   17:36  16:35 תל אביב 

18:16   17:55  16:38 ציריך 

17:38  17:18  16:09 וינה 

18:13  17:57  16:41 אנטוורפן 

ר"ת

פרשת וארא
זמני כניסת ויציאת השבת
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שרשרת הדורות
בישיבת מיר

מרנן ורבנן הגאונים

רבי שמואל
טיקטינסקי

נפטר תקצ"ה

רבי משה אברהם
אייזנשטט

תרכ"ז

רבי אברהם 
טיקטינסקי

תקצ"ה

 רבי אברהם בן 
ר' חיים ליב 
טיקטינסקי

תרצ"א

רבי יוסף דוד
אייזנשטט

תר"ו

רבי ישראל 
העליר חריף

תרכ"ד

רבי חיים ליב
טיקטינסקי 

תרנ"ט

רבי ירוחם 
ליבוביץ

תרצ"ו

רבי אליהו 
ברוך קמאי

תרע"ז

במפורש בתורה.

אמנם גילו לנו חז"ל דבר גדול, בל נטעה ונחשוב, כי 

כאשר נכנע הרשע בעת צרה הרי הוא נכנע באמת 

ובתמים ורק 'אחר כך' יצרו חוזר וגובר עליו. לא כך 
הוא, אלא 'שמלכתחילה' לא היתה כניעתו אמיתית 
ופנימית, ומה שנכנע בעת הצרה אין זה אלא מנהג 
מ'דרכם של רשעים'. גם צורת הכנעה זו, הכנעה מזויפת 

מן השפה ולחוץ, אינה אלא מדרכיהם של הרשעים. 

נמצא איפוא שלא היתה כניעה והכנעה מעולם. 

יד יחזקאל

הלימוד המאלף מהברד שנעצר באוויר

ויחדלו הקולות והברד ומטר לא נתך ארצה )ט, לג( 

לא נתך, לא הגיע, ואף אותן שהיו באויר לא הגיעו 
לארץ )רש"י(.

הקשה מורינו הגאון רבי אליהו ברוך פינקל זצ"ל, מה 
צורך יש בנס זה עבור המצרים, ומאי אכפת לן אם 

הברד שהיה באוויר היה מגיע לארץ?
אלא, למדים אנו מכאן שכל דבר ודבר בא בשליחותו 
של הקב"ה, ואף הברד העומד באוויר אינו נתך לארץ 
אם לא נשלח על ידי הקב"ה, ומאחר שהקב"ה עצר 

את השליחות של הברד לאחר תפילתו של משה, שוב 

לא נתך ארצה אף שכבר היה באוויר.

משלחן רבי אליהו ברוך )עמ' רס"ג(

מתורת רבותינו

האם מכת בכורות שקולה כנגד כל המכות?

בפרשתנו כי בפעם הזאת אני שולח את 'כל מגפותי' אל לבך וגו' )ט, יד(. וברש"י למדנו שמכת בכורות שקולה כנגד כל המכות. 

הקושיא עולה מאליה, מכת בכורות מאן דכר שמי', 
והרי כאן מיירי במכת ברד? 

על דברי רש"י אלו נשפכו הרבה דיו, הרבה פירושים 
נאמרו לבאר וללבן את דבריו. אף אנו נדרש לקושיא 

זו, ונביא בזה ה' מהלכים מטיבי לכת בדברי רש"י.

א. תירוצו של רבינו תם

'מכת  מאורליינוש  תם  רבינו  בשם  מתרץ  הרא"ם 
ווא"ו  פתוחה  )בבית  "ּבכּורות"  לומר  צריך  בכורות' 
הממהר  האביב  בו  שנלקה  לברד  והכוונה  שרוקה(, 

להתבכר, שהוא שקולה כנגד כל המכות. 

והקשה עליו המהר"ל זצ"ל בגור אריה ממה שכתב 
רש"י )לעיל בפר' שמות( בפסוק "הנה אנכי הורג את 
בנך בכורך" שמכת בכורות קשה מכולם, ואם נפרש 
כאן את דברי רש"י על מכת ברד, יהיו דבריו סותרות 

זה את זה.

ומתרצים המפרשים )ראה שפ"ח ועוד(, דודאי בעיני 
פרעה היה קשה מכת בכורות, אבל בעיני העם היה 

קשה מכת ברד יותר, שלא היה להם מה לאכול.

ב. תירוצו של הב"ח –  בימי חורפו

הגה"צ רבי יואל סרקיש )הב"ח( זצ"ל, היה כידוע - 
וגרסאות, הסרת שיבושים  נוסחאות  בתיקוני  עוסק 
וטעויות הדפוס, ואין לך כמעט דף גמרא שלא הגיהו 
הב"ח, אם בתלמוד גופא או ברש"י ותוספות. ותיקן 

מה שקלקלו המעתיקים או המדפיסים. 

שנים,  חמש  כבן  פעוט  עדיין  בהיותו  כי  מספרים, 
רש"י,  פירוש  עם  וארא  פרשת  אתו  למד  ומלמדו 
כשהגיע לפסוק דנן המדבר על מכת ברד, "כי בפעם 
הזאת אני שלח לכם את כל מגפותי אל לבך", והקריא 
המלמד לפניו את דברי רש"י שם: "את כל מגפותי" 

"למדנו מכאן שמכת בכורות שקולה כנגד כל המכות", 
תמה הילד ושאל: הלא הפסוק הזה מוסב על מכת 

ברד, ומה ענינה של מכת בכורות לכאן?

השיב לו המלמד, כי אחד מגדולי ישראל, רבינו תם 
מאורליינש, אמר, שצריך לקרוא בדברי רש"י: מכאן 
שמכת בכּורות שקולה כנגד כל המכות, וכוונת רש"י 
באמת למכת ברד, אשר רק התבואה שבכרה ובשלה כל 
צרכה סבלה ממכה זו, כמו שנאמר אחרי כן )פסוק לא( 
"והפשתה והשעורה נכתה, כי השעורה אביב והפשתה 

גבעול, והחטה והכוסמת לא נכו, כי אפילות הנה".

אבל שכלו הישר של פעוט זה, לא יכול היה לקלוט 
במוחו את הפירוש הזה לדברי רש"י, שכל דבריו נוחים 
וקלים, והוא פנה אל המלמד ואמר לו: י"ל, שהיה כתוב 
ברש"י בראשי תיבות: מכאן שמ"ב שקולה כנגד כל 
המכות וכוונתו היתה באמת שמכת ברד שקולה כנגד 
כל המכות. אבל המעתיק הראשון או המדפיס שבא 
אחריו טעה וחשב שהאותיות שמ"ב הן ראשי תיבות 

"שמכת בכורות", וכתב והדפיס כן מפורש בשגגה.

ג. החיד"א מעיד על גירסא אחרת

החיד"א מעיד: אני ראיתי חומש עם רש"י על קלף, 
נדפס בפארי'ס שנת רמ"ו, וכתוב שם בפשיטות "מכת 

בצורת" )כ"כ בספרו זרוע ימין על הגדש"פ(.

ד. תירוצו של הגאון הרבי ר' העשיל זצ"ל

יישוב חריף מתרץ הגאון הרבי ר' העשיל מקרקא זצ"ל, 
בפסוק  שמות(  פר'  )לעיל  ברש"י  דאיתא  מה  עפ"י 
"אם מאן אתה לשלח את עמי הנה אנכי הורג את 
בנך בכורך" ופרש"י "ומכת בכורות באה באחרונה, 
ולמה פתח בה להפחידם תחלה, אלא ללמדך שהיא 

קשה מכולם".

והנה מכאן ג"כ מוכח שמכת בכורות קשה מכולם, 
דהא כאן גבי ברד כתיב את כל מגפותי ללמד שהיא 
במכת  להפחידם  לו  היה  קשה  וא"כ  מכולן,  קשה 
ברד תחילה דהא היא שקולה ככולם. אלא על כרחך 
אף  היה קשה מכולם  בכורות  לומר דמכת  צריכים 
כנגד מכת ברד משום הכי התחיל להפחידם במכת 

בכורות תחילה ולא במכת ברד. 

לפ"ז יובנו דברי רש"י כאן, דכתיב את כל מגפותי, 
להורות שמכת ברד שקולה כנגד כולם, א"כ קשה 
קושיא הנזכרת לעיל למה לא פתח בה תחילה, לכך 
מתרץ דמכאן למדים שמכת בכורות היתה שקולה 
להתרות  פתח  לכך  ברד,  מכת  נגד  וגם  כולם  כנגד 

תחילה במכת בכורות.

ה. רבי יצחק הלוי מהמבורג זצ"ל

אה"ו  אב"ד  הורוויץ  איש  הלוי  יצחק  רבי  הגה"צ 
)המכונה רבי איציק'ל המבורגר( מתרץ בדרך הרמז: 

חז"ל אומרים כי על המטה של משה רבינו היה חקוק 
סדרן של מכות בראשי תיבות "דצ"ך, עד"ש, באח"ב", 
ומשה רבינו היה מביט במטה ויודע איזו מכה תבוא 
שבה  לבאח"ב,  הגיעו  כאשר  אבל  פרעה.  על  כעת 
מופיע פעמיים האות בי"ת, האחת מרמזת על מכת 
ברד והשנייה על מכת בכורות, לא היה יכול לדעת מהו 
סדר המכות, אלא שהסברא אומרת כי המכה הקשה 
ביותר, היא זו שתהיה האחרונה, שהרי לא מסתבר 
שקודם תבוא המכה הקשה ולאחריה הקלה ממנו. 
ומכיון "שמכת בכורות קשה מכולן ושקולה כנגד כל 
המכות" הסיק מכך משה רבינו כי המכה השביעית 

תהיה מכת ברד הקלה ממנו.

וזהו שאומר רש"י "למדנו מכאן" – דהיינו מכך שמכת 
ברד קדמה למכת בכורות, אנו יכולים ללמוד "שמכת 

בכורות שקולה כנגד כל המכות.

עיון בפרשה
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הכרת הטוב - במשנת מרן רה"י
הגר"ח  הישיבה  ראש  מרן  של  תחושותיו  דקּות 
שמואלביץ, בהכרת טובה והחריפות הרבה בה הדגיש 
את החיוב להכיר טובה, הינן פרשה מופלאה כשלעצמה. 
היה מטריח את עצמו למרחקים ומיטלטל בדרכים 
בתאו של טנדר מקפץ, כדי להשתתף בשמחת כלולותיו 
של תלמיד מישיבה אחרת, אשר "כיבדו" בכך שבא 

לשמוע אצלו "חבורה"...

בחור מתלמידיו הסיע אותו לסעודת "שבע ברכות". 
כשהגיעו למקום, ביקשו מרן רה"י הגר"ח שיתלווה 
אליו, אולם הבחור השיב כי עליו לסדר עניין שיארך 
כמחצית השעה. "אני ממתין לך", אמר הגר"ח, "לא 
להישאר  החליט  הבחור  שובך".  עד  ידי  את  אטול 
לסעודה. בסעודה דאג הגר"ח בראש ובראשונה שתינתן 
לבחור מנה יפה, וכל העת השגיח כדי לוודא שאכן 

הוא אוכל לשובע.

בעל הבית שבביתו התגורר מרן רה"י הגר"ח בשנחאי, 
יהודי פשוט. למרות שידוע היה הגר"ח כאדם  היה 
עם  מבלה  היה  חולין,  לשיחת  אותו  לגרור  שקשה 
האיש שיחות ארוכות וריקות תוכן. הדבר עורר רוגז 
ופליאה כאחד - רוגז על האיש המעז לבטל את ראש 
הישיבה בהבליו, ותמיהה על הגר"ח המרשה לעצמו 
לבטל מתלמודו כדי לשוחח שיחות חסרות שחר עם 

יהודי נטול כל לחלוחית של תורה.

כשנשאל על הנהגתו החריגה לא הבין את השאלה: 
עם  ומה  ביתו,  את  בפני  פתח  האיש  פירוש?  "מה 

הכרת הטוב?".

בעיר  והתגורר  ארצה  האיש  כשעלה  ימיו,  בערוב 
מרוחקת, טרח מרן רה"י הגר"ח לבקרו מספר פעמים 

)מח ולב, עמ' ק"ט(.

זו דרש מרן רה"י הגר"ח: במכת דם נאמר  בסוגיה 
)ז, יט( "ויאמר ה' אל משה אמור אל אהרן קח מטך 
ונטה ידך על מימי מצרים וגו' ויהיו דם", ופירש רש"י: 
"לפי שהגין היאור על משה כשנשלך לתוכו, לפיכך 
לא לקה על ידו לא בדם ולא בצפרדעים ולקה על 
ידי אהרן". וכן כתוב במכת כינים )שם ח, יב( "ויאמר 
ה' אל משה אמור אל אהרן נטה את מטך והך את 
עפר הארץ והיה לכנים בכל ארץ מצרים", וגם שם 
פירש"י: "לא היה העפר כדאי ללקות על ידי משה 
ויטמנהו בחול,  לפי שהגין עליו כשהרג את המצרי 

ולקה על ידי אהרן".

אמר מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, רואים 
אנו מכאן יסוד גדול, עד היכן מגעת מידת הכרת הטוב, 
שהרי אעפ"י שהיה בדין להכותם, ומשה עצמו היה 
צריך להכותם, אך כיון שקיבל טובה מהיאור והעפר 

לא לקו על ידו.

כל כך חשובה מידה זו, הוסיף מרן רה"י הגר"ח, שאפילו 
העפר והמים הדוממים, לא ידעו ולא יבינו, אך מ"מ 

מכיון שנהנה מהם נתחייב להכיר להם טובה.

החיוב  גודל  את  בנפשו  ומרגיש  חש  האדם  כאשר 
לזה שהיטיב עמו, כוחו גדול מאד ואין גבול ליכולתו 
לעשות הכל עם מיטיבו ולשלם לו את טובתו )שיחות 

מוסר - עמ' ש"כ(.

מבאר רבותינו

מעלין בקודש
לפנינו טופס ייחודי מגנזך במדינה ובו בקשת ההתאזרחות של מרן המשגיח הגה"צ רבי 
חיים זאב פינקל זצ"ל שהוגשה בפני ממשלת המנדט בשנת תש"ז. ניתן לראות גם את 
שמות ילדיו, מרן ראש הישיבה הגאון רבי אריה לייב זצ"ל, הגאון רבי משה זצ"ל, ובנותיו 
שליט"א(  חדש  אהרן  רבי  הגה"צ  המשגיח  יבדלח"ט  )לימים אשת  ע"ה  חסידה   מרת 
שליט"א( נבצל  אביגדר  רבי  הגדול  הגאון  יבדלח"ט  אשת  )לימים  ע"ה  שפרה  ומרת 
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בשורות שלפנינו נביא מספר תיאורים חיים שהשתמרו 
אודות חיי הווי הישיבה בתקופת ראש הישיבה מרן 
הגאון רבי חיים לייב טיקטינסקי זצ"ל, המעידות על 
והדלות,  חיי הדחקות  לצד  והעשיר  העבר המפואר 
והיתה  הישיבה  והתפתחה  גדלה  זה  רקע  על  אשר 

למעצמה תורנית עולמית.

אחד התלמידים תיאר וכתב באותה תקופה: "כמעט 
כל תלמידי הישיבה היו בני עניים וחיו על התמיכות 
ועל התרומות של תושבי העיר. כל תלמיד היה מקבל 
75 קופיקות ועליהן היתה פרנסתו כל ימות השבוע חוץ 
משבתות וימים טובים, שאז היו מוזמנים לסעודה בבתי 
התושבים. מן הסכום של 75 היה על התלמיד לשלם 
קופיקות,   32 לחם  לשבוע,  דירה  קופיקות שכר   20
בשני  גריסין  היו  שבהן  קופיקות   23 נשארו  ובידו 
קופיקות ליום. הוציאו בכל יום ששי שתי קופיקות 
לדמי מרחץ, 2 קופיקות כביסת לבנים והשאר לתיקון 

הנעלים והפוזמקאות שהיו קרועים תמיד".

 "בית הישיבה היה בבנין גדול של קומה אחת, באולם 
ליד  ולרחבו.  גדול שהשתרע לכל אורך הבית  אחד 
הקירות עמדו 14 שלחנות גדולים וארוכים, לכל שלחן 
ספסלי עץ בלתי מהוקצעים, ארוכי מדה. לכל שלחן 
הרב  שלחן  וכדומה.  הרב"  "שלחן  ותואר.  שם  היה 
לשבת  לבחור  היה  גדול  וכבוד  במעלה  ראשון  היה 
ליד שלחן זה. היו גם שלחנות ממדרגה נמוכה, כגון 
"שולחן מאחורי התנור" שם ישבו התלמידים במדרגות 
הנמוכות יותר. בישיבה למדו כ-300 בחורים מבני י"ד 
עד כ"ה, אברכים בעלי זקן. כולם היו מסוגרים ללמוד 
בידיעותיהם,  מצוינים  גם  וביניהם  בעצמם.  גמרא 

למדנים חריפים ומתמידים".

"שעות הלימוד הרשמיות היו עד תשע, בשתי הפסקות: 
שעה לארוחת צהרים ושעה למנחה ולמעריב, אולם 
כארבעים-חמישים  נשארו  תשע  השעה  אחרי  גם 
גם,  זוכרני  בחורים שהיו לומדים עד חצות הלילה. 
נער בן ט"ו, שהיה לומד משמונה בבוקר עד שלוש 
אחר חצות. לעיתים כאשר עברנו ליד הישיבה בשעת 
ליל מאוחרת, היינו שומעים את קולו הדק והנוקב 
של המתמיד, 'אמר אביי', והיה בו מעין נזיפה וגערה, 

שעורר בנפשי אהבה עמוקה ושאיפה לנחלת העבר. 
מתמיד זה היה צנום וחולני - ובכל זאת עסק בלימודים 
20 - 18 שעות ביממה. פעמים היה רבי חיים לייב נגש 
אליו ונוזף בו בחיבה על שהוא ממעט בשינה, והוא 

היה עונה לו: 'נוח לי בכך'.

כל  עם  אחת  מסכת  על  עוברים  היו  כלל  "בדרך   
המפרשים, אבל הרשות היתה נתונה לכל בחור שסיים 
את המסכת ללמוד עוד מסכת אחת על דעת עצמו.

 "באחת עשרה בבוקר היה רבי חיים לייב בא לישיבה, 
הוא לא היה מתיישב אלא מתהלך הלוך ושוב, מן 
הפתח ועד הבימה. ארשת פניו העידה עליו שהוא מכין 
עצמו להגיד את שיעורו. שעה קלה לפני הצהרים היה 
ניגש אל הבימה, וטופח בידו על הספר המונח לפניו. 
מיד קמה ההמולה לדממה... בחורים תפסו ארבעה 
שלחנות גדולים וכבדי משקל והעמידום בעיגול ופינו 
לשולחנות  מסביב  עמדו  הבחורים  באמצע,  מקום 
וגמרות פתוחות בידיהם, שורה בתוך שורה. העומדים 
בשורה הראשונה ספריהם על השולחנות והעומדים 

מאחוריהם - הגמרות על כתפי חבריהם. 

מרגלית'  מפיק  ה'פה  את  לשמוע  כולם  "משנכנסו 
זה כפי שכינו אותו בני הישיבה, ניגש רבי חיים לייב 
זווית במקום הפנוי. ישב על כסא שהגיש לו  לקרן 
אחד הבחורים בהדרת כבוד והחל לקרוא את שיעורו. 
הוא דיבר בקול צלול, לא רם, בורו את הענין לעמקו 
את  להזכיר  מבלי  לשאלה.  מקום  נשאר  שלא  עד 
שמות המפרשים, הקיף את כל פירושיהם הקושיות 
מפיו  שיצא  דבר  וכל  והאירם  הסבירם  והתירוצים, 
נועז מפסיקו  היה בחור  ומפורש. לעתים  ברור  היה 
בשאלה שהכין מראש. רבי חיים לייב שמע באורך 
רוח ואם מצא ענין בשאלה - נשא עיניו המאירות מן 
הספר אל השואל ולאט לאט במלים מעטות ענה לו 

תשובה כהלכה.

יחסו החם והלבבי אל תלמידיו הקנו לו מוניטין. הוא 
הכיר את כל תלמידיו וירד לעומק תכונותיהם הנפשיות. 
רבי חיים לייב ידע עד כמה גדול כוחו של כל אחד 
בתורה בשקידה וביראת שמים. דבר לא נעלם מעיניו 
החוקרות אך השוחקות. הוא רעה את תלמידיו במקל 

והעריצוהו. קשריו ההדוקים  הוקירוהו  כן  ועל  נועם 
עם תלמידיו נמשכו גם שנים רבות אחר שעזבו את 

הישיבה ונכנסו למעגל החיים.

ההערצה אליו לא פחתה בחלוף השנים. מדי דברם בו 
זכרו התלמידים את ימיהם מקדם בישיבה, ובאוצר 
זכרונותיהם היו רגעיהם במחיצתו של רבי חיים לייב 
היקרים שבזכרונות. וכה כתב תלמיד מאותם הימים 

בזיכרונותיו: 

"כארבעים שנה עברו לפני היותי בישיבת מיר ופגשי 
את ר' חיים לייב ועדיין עתה איני יכול לשכוח את 
עיניו הנפלאות". הוא מתאר את פגישתו הראשונה 
עם ר' חיים לייב והוא ממשיך: "מפני ברק עיניו לא 

ראיתי אותו". 

כך חברו בראש הישיבה, רבי חיים לייב, גם פשטות 
גאונית בלימוד התורה, גם קסם בהרצאת שיעוריו 
הנפלאים, גם חום לב של אמן חינוכי ואב לתלמידיו 

- והפכוהו לאגדה עוד בחייו.

תר"י - תרנ"ח / תיאורים חיים



במחשבה תחילה
}{סוף מעשה

מאמר מחשבה לפרשת השבוע המביא לידי מעשה
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בראש מורכן
"טויוטה תעצור בצד!"

הנהג  למושב  ניגש  השיטור,  מרכב  יוצא  הנרגז  השוטר 
ורואה קשיש כבן 83 יושב ותוהה מדוע עצרו אותו. "אתה 
נורמלי?!" תוהה השוטר באוזני הקשיש, "מה אתה נוסע 
במהירות כל כך גבוהה, לאן יש לך למהר. ועוד בגילך?..."

מהר- להגיע  חייב  "אני  הצטדק:  הזקן 
רציתי  לאן  שאשכח  לפני  ליעד,  מהר 

להגיע"... 
***

ילדי  על  פרעה  של  הנוראה  הגזירה 
של  ביתו  על  גם  פוסחת  לא  ישראל, 
עמרם, מנהיג הדור. כאשר נודע למצרים 
את  יוכבד  לקחה  משה,  של  לידתו  על 
בסּוף.  בתיבה  אותו  ושמה  הפעוט  בנה 
להרוויח  הצדקנית  האם  חשבה  מה 
אולם  בפסוק,  מתואר  לא  זה,  במעשה 
נקודה אחרת מדגישה התורה ומייחדת 

לה פסוק שלם: 
"ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה ייעשה 
לו". מרים הנביאה, אחותו הגדולה של 

משה עומדת מן הצד, ליתר דיוק "מרחוק", ורוצה לדעת 
מה יעלה בגורלו של אחיה הצעיר. 

לכאורה, אם רוצים לדעת טוב יותר את שעתיד להתרחש, 
לא  ההתרחשות.  למקום  האפשר  ככל  קרוב  לעמוד  יש 
בצורה שתחשוף את עמידתה שם, אבל בוודאי שעמידה 
מה  יארע.  אשר  את  לדעת  ביכולת  ממעיטה  "מרחוק" 
חפצה אפוא התורה ללמדנו לדורות ממעשה זה של מרים 

הנביאה? 
נידחת  למדינה  מחקרו  לצורך  שנסע  גדול  פרופסור 

שמרבית תושביה נבערים מדעת, הוצרך לחצות את הנהר 
כדי להגיע לנקודה כלשהי. על שפת הנהר עמדו מקומיים 
רבים ליד סירותיהם הקטנות, תמורת תשלום הם מוכנים 

להעביר את כל מי ומה שיבקשו. 
בסירה.  והתיישב  מהם  אחד  עם  מחיר  הפרופסור  סיכם 
כמחצית  הנו  ההפלגה  שמשך  לו  נאמר 
הסתכל  הראשונות  בדקות  השעה. 
הפרופסור על הנוף, על מי הנהר הזורמים 
ממקום  הכיר  שלא  הצמחים  ועל  בעוז 
מגוריו. לאחר מכן החל להסתקרן וניסה 
לתהות על קנקנו של בעל הסירה, אפשר 

ויפיק מכך תועלת בהמשך מחקרו. 
"אמור לי בבקשה", שאל הפרופסור את 
בעל הסירה, "האם למדת מתמטיקה אי 

פעם?" 
בעל הסירה הניד בראשו לשלילה. "אינני 
השיב  אדוני",  מתמטיקה,  זו  מה  יודע 

בנימוס. 
הפרופסור עטה ארשת חשיבות והפטיר: 
רבע  איבדת  מתמטיקה,  יודע  אינך  "אם 

מחייך"...
רגעים  מספר  לאחר  בדרכו.  והמשיך  שתק  הסירה  בעל 
למדת  "האם  שוב:  ושואל  בגרונו  הפרופסור  מכחכח 
יודע  שאינו  שוב  השיב  הסירה  בעל  מימיך?"  פילוסופיה 
האפשרות  הייתה  לא  להוריו  הזו.  הפילו-משהו  מה 
להקנות לו השכלה, משחר נעוריו מצא עצמו עמל מדי יום 

להביא מזון לפיו ובהמשך כדי לפרנס את ביתו וילדיו. 
"דע לך שאיבדת עוד רבע מחייך", נידב הפרופסור אבחנה 

פרופסורית בחינם. 

הפרופסור שנוצח 
בידי חסר השכלה

היכן כדאי לעמוד, 
קרוב או רחוק?



עוד  של  דרך  לפניהם  ביניהם,  השתררה  מביכה  שתיקה 
בעל  השנייה.  הנהר  לגדת  שיגיעו  עד  שיוט  דקות  מספר 
הסירה ידע שאין ברשותו מענה חכם לפרופסור המתנשא, 
יראה  לא  והוא  חפצם  למחוז  שיגיעו  וחיכה  שתק  לפיכך 

את הגאוותן הלזה יותר, אולי אפילו לעולם...
שאל  לאסטרונומיה?"  בקשר  "ומה 
שמתאמץ  כמי  בלהיטות  הפרופסור 
חייו,  עסקת  את  אחד  ברגע  לעשות 

"אסטרונומיה למדת?" 
הסירה  בעל  התמקד  לענות  במקום 
הגלים  סירתו.  את  לייצב  במאמצים 
מאוד.  סוער  נעשה  האוויר  ומזג  התגברו 
לאחר כמה רגעים זורק בעל הסירה שאלה 

מעבר לכתפו, מרים את קולו במאמץ כנגד הרוח שהחלה 
לשרוק בעוז: "אמור לי, כבוד הפרופסור, האם למדת אי 

פעם לשחות?"
השכל  בפיתוח  עוסק  הוא  בשלילה.  השיב  הפרופסור 
זה עסק לבורים שלא  ומקצועות הגוף  וההיגיון, שרירים 

שפר עליהם מזלם. הוא לא למד שחייה. 

הנהר  מי  למראה  בראשו  הסירה  בעל  נד  כן",  "אם 
השוצפים, "דע לך שאיבדת את כל חייך"...

 ***
בדברי  רמז  הקדושים  מספרים  הביא  דוד"  "צמח  בספר 
הפסוק שלפנינו: "ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה ייעשה 
רמז  היא  "אחותו"  דבריו:  וכה  לו", 
לחכמה, כפי שאמר שלמה המלך (משלי 

ז, ד) "אמור לחכמה אחותי את".
מרים הנביאה מלמדת אותנו יסוד גדול 
בנוגע לחכמה: מי שרוצה לזכות לחכמה, 
שמרגיש  מי  "מרחוק".  להתייצב  עליו 
ש"מגיע לו", שהוא "ראוי" לחכמה, הרי 
יותר,  וראוי  יותר  קרוב  שירגיש  שככל 

כך תרחק ממנו החכמה. 
לבד מנזקיה הידועים של הגאווה, בנוגע לחכמה הגאווה 
המתגאה  והידע.  החכמה  להשגת  ישירה  בצורה  מזיקה 
יגיע מהר  וסבור שבכך  זקן שנוסע במהירות  הוא כאותו 
יותר למטרתו, אולם דווקא ההרגשה שהוא ראוי, עומדת 

בעוכריו.  

"ותיראן המיילדות את האלוקים" (א, יז)

תלמידו של ה"חפץ חיים" שנתמנה כרב באחת מהעיירות 
הקטנות בליטא, פנה לרבו וטען שהוא מעוניין לעזוב את 
הרבנות, לטענתו העול רב מדי והוא אינו מצליח לתקן את 
שהקולר  מפחד  והוא  רבות  המכשלות  תיקון,  הטעון  כל 

יהא תלוי בצווארו. 

הציווי  את  לו  הראה  חומש,  פתח  בתגובה  חיים  החפץ 
ואת העובדה שהתורה מציינת שהן  של פרעה למיילדות, 

נותרו במשרתן ולא עשו כדברי פרעה. 

יכלו  זו?  ולצרה  להן  מה  חיים",  ה"חפץ  שאל  לכאורה, 
להתפטר ממשרתן, לחפש להן פרנסה אחרת והיו יוצאות 

ידי חובתן כלפי שמיא. 

אלא שמכאן רואים שכאשר יהודי נושא באחריות כלשהי 
כלפי הציבור, אין הוא יכול להיפטר ממנה כל עוד שאין מי 
שיחליף אותו בצורה טובה יותר. שכן המיילדות שחששו 
הגזירה,  את  לקיים  תיאלצנה  תחתיהן  שתבאנה  שאלו 
עוד  שכל  ובלבד  למיתה,  ואפילו  עצמן  למסור  החליטו 

יכולות הן, לא יהיה מצב שתקוים גזירת פרעה...

"כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו" (א, כב)

שאינם  מאנשים  כסף  לקחת  שלא  עניין  שיש  בספה"ק  מובא 
הגונים, יען כי כוח הפועל בנפעל וטבעו של האדם הפגום (הפועל) 
ישפיע בכסף (הנפעל) וזה שיקבל את הכסף עלול להיות מושפע 
לרעה. לפי האמור מבאר כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א ברמז: 
"כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו", מי שהנו בבחינת זכר שהוא 
ולשעבדו.  בו  להילחם  שצריכים  הרי  לקבל,  חפץ  ואינו  משפיע 
אולם אלו שהם "וכל הבת תחיון", בבחינת נקבה המקבלת, ניתן 

להעניק להם כסף ובכך לשלוט על נפשם ולשעבדה. עכ"ד.

חז"ל (סוטה יא:) דרשו על לשון הפסוק: "ויעבידו מצרים את בני 
ישראל בפרך", שהעבידום "בפה רך" (רש"י שם: "משכום בדברים 
ובשכר עד שהרגילום לעבודה"). ולכאורה דברי הגמרא תמוהים 
לפי סדר הפסוקים, שכן בתחילה נאמר: "וישימו עליו שרי מיסים 
מצרים  "ויעבידו  נאמר  מכן  לאחר  ורק  בסבלותם",  ענותו  למען 

את בני ישראל בפרך".

המצרים  ניסו  תחילה  נפלא:  באופן  יבואר  קדשו  דברות  ולפי 
וכן  ירבה  כן  אותו  יענו  ש"כאשר  וראו  בכוח  ישראל  את  לשעבד 
צורך  שאין  פרעה  אמר  נקבה,  בבחינת  שהם  אלו  עם  יפרוץ". 
ניתן לשעבדם בפה-רך על ידי שיקבלו מעט כסף.  להילחם אלא 
להמשיך  המצרים  נאלצו  ואיתם  לקבל,  הסכימו  שלא  היו  אמנם 

להילחם מלחמת הטומאה בקדושה עד שהשתעבדו בהם.

אמרתי אחכמה 
והיא רחוקה



והוצא את  ואשלחך אל פרעה  "לכה 
עמי בני ישראל ממצרים" (ג, י)

זוכה  היה  שמישהו  לעצמנו  נתאר 
שבעים  לפני  שמימית  להתגלות 
ובעצמו  בכבודו  הקב"ה  שנה,  וחמש 
אירופה  לגולת  להיכנס  מבקשו 
את  לגאול  כדי  ובדם,  באש  הבוערת 
היהודים מהסבל הבלתי יאומן שהם 

עוברים רגע-רגע. 
אותו יהודי שומע את הבקשה ומשיב 
עצמו  את  מרגיש  לא  הוא  בשלילה. 
ובעצמו  בכבודו  העולם  בורא  ראוי. 
מבקש ממנו שוב, אבל הוא מתחמק 

ומבקש שימצאו מישהו אחר. 
במראה הסנה מבקש הקב"ה ממשה 
ובשפה  מפורשות  במילים  רבינו 
את  והוצא  ואשלחך...  "לכה  ברורה: 
עמי בני ישראל". משה רבינו מסרב. 
שלושה.  ולא  יומיים  לא  יום,  לא 
שבעה ימים! עד שהקב"ה כועס עליו 

והוא כבר מוכרח ללכת. 
עומד  מרוז'ין  ישראל  רבי  הרה"ק 
על  נפשו  שמסר  רבינו,  משה  ותוהה: 
דווקא  חייו,  כל  ישראל  של  טובתן 
כשבכל  ומתן  משא  מנהל  הוא 
וישראל  למשיסה  יעקב  נתון  רגע 

לבוזזים?!
 ***

באחת הפעמים שהגיע הרה"ק המגיד 
לשבות  קטנה  לעיירה  ממעזריטש 
בה, הגיע השוחט דמתא ביום חמישי 
לבדיקת  סכינו  את  לתת  בשבת, 
המגיד שיראה האם היא כשרה כראוי 

ויואיל לאכול משחיטתו. 
והפטיר  בסכין  מבט  המגיד  העיף 
שאין צורך לבודקה. שם הוי"ה מאיר 

עליה מבחוץ, אות וסימן מובהק הוא 
שמעולם לא הכשיל השוחט הזה את 
שאינם  מאכלים  באכילת  הציבור 

כשרים. 
מהעיר  שהגיעו  חסידים  זאת  שמעו 
המגיד,  קורת  בצל  לשבות  ברוד 
לשוחט  הגיעו  השבת  ולאחר 
לברוד,  עימנו  בוא  הצעה:  כשבפיהם 
נכתיר אותך כראש השוחטים ותהיה 
לך פרנסה יפה ומכובדת. הרבה יותר 

מעיירה קטנה זו. השוחט נעתר ועקר 
את דירתו לברוד העיר. 

הגיע  הקדוש  והמגיד  שנים  עברו 
פניו  את  לשחר  הבאים  בין  לברוד, 
להראות  שרצה  הנ"ל  השוחט  היה 
עבורו.  לשחוט  ולזכות  הסכין  את  לו 
בעיני  חן  הסכין  נשאה  לא  הפעם 

המגיד. 
ושאל:  החסידים  מן  אחד  העיז 
שוחט,  אותו  השוחט  רבינו,  "ילמדנו 
אפוא  מה  סכין.  אותה  הסכין 

נשתנה?" 
השיב המגיד ברורות: "הפרסום הזיק 

סביבו  שעוררו  הרעש  זה.  לשוחט  לו 
כבר  מאיר  אין  סכינו  שעל  לכך  גרם 

שם הוי"ה..."
 ***

שאלתו  את  מתרץ  מרוז'ין  הרה"ק 
לפי דברי חז"ל (שמו"ר ב, ד): "[למה 
ירדה  שממנו  סיני,  הר  שמו]  נקרא 
למרות  כוכבים".  לעובדי  שנאה 
באי  לכל  הראה  שהקב"ה  העובדה 
עולם שהוא חפץ ביקרם של ישראל, 
האומות  החלו   - היגיון  לכל  בניגוד 
הפרסום  בשל  מדוע?  אותנו.  לשנוא 

הרב שבו נעשה מעמד הר סיני.
מצרים  שגאולת  שידע  רבינו  משה 
תהיה באותות ובמופתים שלא כדרך 
הטבע, וחפץ בטובתן של ישראל בכל 
בדרך  אותם  לגאול  סירב  מאודו, 
ניסית, שכן ידע שהפרסום יזיק להם 
בעתיד ולעולם ישנאו אותם [הסיבה 
לא  שישראל  כדי  היא  זו  לשנאה 
אנו  אולם  בגויים,  להתערב  יתפתו 
שאנו  המסר  את  מכך  ללמוד  יכולים 

צריכים לאמץ].
מוסכמות  קיימות  מקום  בכל 
ומה  לנורמלי  נחשב  מה  חברתיות 
תחום  בכל  וכן  דופן.  ליוצא  נחשב 
שייכת אזהרתו של יעקב אבינו לבניו 

"למה תתראו". 
ומתן  משא  מנהל  רבינו  משה  אם 
במשך שבעה ימים עם הקב"ה ובלבד 
באמצעות  תבוא  לא  שהגאולה 
שהחכם  הרי  ומזיק,  מיותר  פרסום 

עיניו בראשו שלא להתבלט. 
ולהרוויח. 

בין הבאים לשחר את 
פניו היה השוחט שרצה 
להראות לו את הסכין 
ולזכות לשחוט עבורו. 

הפעם לא נשאה הסכין 
חן בעיני המגיד

גאולה לא לפרסום
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
להארות, להערות וכן להצטרפות לרשימת התפוצה: bemachshava@gmail.com }{סוף מעשה









  

 

   

  
  

  (רש"י) שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כחו - (ברכות לב:) ארבעה צריכים חיזוק 

  חתשע" ואראפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

  הכבדת לב פרעה

ה הכביד את לב פרעה שלא לשלוח את בני "מפורש בפסוקים שהקבהנה 
ראשונות המכות  חמשתיא, ו) שב ת רבה(שמווכדאיתא במדרש ישראל, 

הקב"ה שכתוב אחרונות המכות  חמשתוב ,הכביד לבועצמו כתוב שפרעה 
ח הבחירה ושהרי לאדם ניתן כ ,להבין הביאור בזהצריך ו .לבואת הכביד 

בין טוב לרע, ומדוע נטל הקב"ה מפרעה האפשרות לבחור בטוב על ידי 
  עמדו הראשונים בזה. וכבר הכבדת לבו. 

 ואני אקשה את לב פרעה"ורש"י בפרשת וארא כתב על הפסוק (ז, ג) "
י שאין נחת רוח באומות עובדי מאחר שהרשיע והתריס כנגדי, וגלוי לפנ

עבודה זרה לתת לב שלם לשוב, טוב לי שיתקשה לבו למען הרבות בו 
אותותי ותכירו אתם את גבורותי, עכ"ל. אמנם עדיין צריך ביאור מה בכך 

 מחטאוהוא שב  כל מקום, והלא מ"בלב שלם"שפרעה לא יחזור בתשובה 
  ב"ה את לבו. וכבר אינו בגדר חוטא יותר, ומדוע הכביד הק

ומהם עזיבת החטא  ,הנה מצינו כמה חלקים בתשובהכי בזה, ויש לבאר 
) ביאר ענין החרטה וזה לשונו, 'וחרטה על העבר, ובמסילת ישרים (פרק ד

שבהיות השב מכיר את חטאו ומודה בו ומתבונן על רעתו ושב ומתחרט עליו 
יה חפץ חרטה גמורה דמעיקרא כחרטת הנדר ממש שהוא מתנחם לגמרי וה

ומשתוקק שמעולם לא היה נעשה הדבר ההוא ומצטער בלבו צער חזק על 
שכבר נעשה הדבר ועוזב אותו להבא ובורח ממנו, הנה עקירת הדבר מרצונו, 

  יחשב לו כעקירת הנדר ומתכפר לו, עכ"ל. י

מעיקרי התשובה הוא החרטה הגמורה שיתנחם על כי ומבואר בזה 
ר ההוא וכו', ויש כמה דרגות בזה, מעשיו ומשתוקק שלא היה נעשה הדב

ת היגון שבא דרגיג) מ-כמו שביאר רבנו יונה בשערי תשובה (שער א אות יב
  . , ודבר זה הוא מעיקרי התשובה"טוהר הנשמה העליונה"מ

יותר מן החרטה, כי בשביל לעזוב החטא באמת עזיבת החטא קלה ו
עזוב את החטא, מספיק שיודע כי החטא מביא לעונש, ומחמת הפחד כבר י

שאינו מצטער על מה שעשה בעבר, ורק מכאן ולהבא לא יעשה עוד אף על פי 
כן, אבל חרטה היא דרגה גבוהה יותר ומעלה אמיתית בנפש, שהוא גם 

אור  פרבס ן כתבמצטער על העבר, ולא רק שנמנע מלחטוא מכאן ולהבא. וכ
  . יין שםישראל בכוכבי אור להגר"י בלאזר זצ"ל סימן ז' ע

ומצינו במעלת התשובה (יומא פו, ב) שבתשובה מיראה זדונות נעשות לו 
  . זדונות נעשות לו כזכויות כשגגות, ובתשובה מאהבה

עם התשובה שעכשיו נעשות לו כשגגות, כיון זדונות ש רה זה מובןולכאו
שלא היה לו קודם, ממילא כל הזדונות שעשה לפני נוסף לו הבנה חדשה 

לא ידע את חומר החטא, ואף שידע את האיסור  שגגות, כי אזהם כהתשובה 
שוגג הרי זה אפילו הזיד בלאו ושגג בכרת שבזה, הרי אמרו (שבת סט, א) 

צריך כפרה על חומר עבירת שעדיין ומביא חטאת [ומכל מקום מסתבר 
לא שזה מועיל רק על שגגת הכרת], והיינו משום שהלאו, אף שמביא קרבן, 
בהמה, שאם ידע שיש בה מומים הקונה אדם כמו וידע את חומר האיסור, 

שקודם התשובה לא מאחר  ,גם כאןמקח טעות,  זה –אך לא ידע עד כמה 
  הבין את חומר החטא, זדונות נעשות לו כשגגות. 

והביאור בזה,  ,כזכויותזדונות נעשות שמה הטעם יש להבין אבל עדיין 
דסלר זצ"ל, כי לאחר ששב בתשובה כמדומני ששמעתי ממו"ר הגה"צ רא"א 

ו כממאהבה הרי נתברר למפרע שהועילוהו זדונותיו לעוררו לתשובה שלמה, 
ת הלבבות (שער התשובה פ"ח) "כי יש חטא שמועיל לשב יותר ובחוב שכתב

מכל צדקות הצדיק", שעל ידי החטא הוא מתעורר לשוב בתשובה, ומחמת 
בל יותר מעלה, עד שמצינו ומק םהש החטא הוא נכנע בלב שלם לפני

שלפעמים מן השמים נכשל הצדיק בחטא קל בשביל שיוסיף במדרגתו על 
וזה הטעם שזדונות נעשות לו כזכויות, כי על ידי הזדונות זכה  ,ידי התשובה

  להגיע לקרבת אלוקים בתשובה מאהבה. ו –להתרומם במדרגתו 

שלא היה היינו ושוב, ונשוב לדברי רש"י שפרעה לא היה נותן לב שלם ל
יתה עזיבת החטא למראית ישב בתשובה מחמת הכרת האמת, אלא רק ה

העין מפני שלא יכול לסבול רעת המכות, ותשובה כזו דומה לגנב שמפסיק 
ואין זו תשובה ראויה, לגנוב מחמת שאין לו מה לגנוב או מיראת העונש, 

על מה ולהצטער ולהתחרט אלא צריך להכיר ולדעת בנפשו את האמת, 
רק עזיבת החטא מכאן יתה חרטה על העבר, יואצל פרעה לא ההיה, ש

  לכן היה ראוי לכל העונשים הקשים. , וולהבא

  מכות מצריםתכלית 

ומדוע הכביד  אך לכאורה עדיין קשה מה התועלת בכל העונשים האלו,
שהעונשים לא לפניו וידוע גלוי פרעה להביא עליו מכות, הרי  ה את לב"הקב

בהמשך דברי  מבוארבזה והענין  ,יביאו את פרעה לחזור בתשובה שלמה
את  םלמען הרבות בו אותותי ותכירו את"טוב לי שיתקשה לבו  שכתברש"י 

דתו של הקב"ה מביא פורענות על האומות עובדי עבודה זרה יגבורותי, וכן מ
נותם וגו' אמרתי ים נשמו פיי גויהכרתכדי שישמעו ישראל וייראו, שנאמר 

סג, א) (יבמות מדברי הגמרא בומקורו  ,אך תיראי אותי תקחי מוסר", ע"כ
  . וכו' עיין שם אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל

בזה כי כל עת שבאים אסונות ופגעים על אומות העולם, הרי אין והביאור 
ובכל זאת רואים מעשים בשביל שיחזרו בתשובה,  זהשלהם דעת להבין 

בכל העולם, והלא ידוע כי  צא בזהטפונות ורעידות אדמה וכיוישבכל יום ש
ומה [ אלא בתכלית שיחזרו בתשובהבעולם הזה אין הקב"ה מביא עונשים 

הנהגת הקב"ה  ןשכשמגיע עונש על העבירות, נענשים הרשעים בגיהינום, 
הגיהינום קשים שמעניש את הרשעים בגיהינום ולא בעולם הזה, שעונשי 

יותר מעונשי העולם הזה, ואם באים עונשים על הרשעים בעולם הזה, זהו 
בתשובה,  ישובו לא בודאי עצמם שהגויים וכיון ,]לתשובה לעורר כדי בהכרח

את שכלל ישראל יראו  ,בשביל ישראלהיא פורענות הממילא בהכרח שכל 
   .לתשובה ויראת שמיםמזה ויתעוררו שיש השגחה,  ,השם גבורות

בעולמו לא הקב"ה יא) כל מה שברא  ,(אבות ווהוא כמו שאמרו חז"ל 
כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף ברא אלא לכבודו שנאמר 

ישראל לו, ד) לא נברא העולם אלא בשביל  א רבה(ויקרואמרו עשיתיו, 
ומבואר כי  ,ואתהראשית תב שםדש ישראל להוקשנקראו ראשית שנאמר 

ביא מהקב"ה ישראל, ולכן תכלית הבריאה היא לריבוי כבוד שמים על ידי 
וייראו, גבורות השם שכלל ישראל יראו בשביל פורענות על אומות העולם, 

יתרבה כבוד שמים, ומטעם זה גם הכביד הקב"ה את לב פרעה והביא  ובזה
רש"י כנ"ל, כמו שפירש וייראו עליו עוד מכות, שעל ידי זה ישמעו ישראל 

  ונמצא כבוד שמים מתרבה בעולם על ידי כלל ישראל. 

כתוב (שמות ז, ה; יד, ד; יד, יח) במכות מצרים והנה בכמה מקומות 
", ומבואר כי אף שעיקר תכלית המכות היה שם"וידעו מצרים כי אני ה

יש בזה תועלת  כל מקוםמ, וויירא שגחהשיראו את ההבשביל ישראל, 
   .שםו המצרים כי אני השידע ,גם על האומות מסוימת

כמו שכתוב בתחילת ינים, יבהכבדת לב פרעה היו שני ענכי וצריך לומר 
אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את  שם"ויאמר ה )ב-י, א( פרשת בא

לבו ואת לב עבדיו למען שתי אותותי אלה בקרבו; ולמען תספר באזני בנך 
"הנה אנכי כבר הכבדתי  רנו שםוביאר הספווגו'. ובן בנך את אשר התעללתי 

את לבו בשחין, וזה להרבות האותות בקרב מצרים כדי שישוב איזה מהם 
  . בתשובה, ולמען יספרו ישראל לדורות ויכירו גדלי וטובי"

בפרשת וארא על הפסוק ואני אקשה את לב פרעה הספורנו וכן כתב 
ת בהיות הקל חפץ בתשובת רשעים ולא במיתתם וכו' אמר שירבה א"

אותותיו ואת מופתיו, וזה להשיב את המצרים בתשובה בהודיע להם גדלו 
יתה הכוונה שישראל יראו וייראו יוחסדו באותות ובמופתים וכו', ועם זה ה

  מרו למען שתי אותותי אלה בקרבו ולמען תספר", עכ"ל. וכא

היינו הא' "למען שתי אותותי אלה בקרבו",  .ינים היוינמצא ששני ענ
שהמצרים יראו את גבורות השם ועל ידי כך "ישוב איזה מהם בתשובה", 

שכלל היה תכלית בזה  ב'הו .שםוידעו מצרים כי אני הוזהו מה שכתוב 
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"למען  ו שכתובכמישראל עצמם יראו את גבורות השם ויספרו לדורות, 
תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים", והוא ענין ריבוי 

 כמה פעמיםשמוזכר , וזהו מה שמים על ידי שישמעו ישראל וייראוד כבו
  . "וידעתם כי אני השם" (שמות ו, ז; י, ב)בפסוקים 

  עם אמונהחיים 

זה משנה את כל מעשיו והנהגותיו,  –ובאמת אדם שחי עם אמונה שלמה 
 וזה אחר שציערואדם וכל חייו הם חיים אחרים לגמרי, וכגון מי שכועס על 

א היה מגיע לו מן השמים לא היה יכול סרון באמונה, משום שאם ליח
  . רחך שמן השמים מגיע לו את זהלצערו, ועל כ

שכתב  צק תלמיד הגר"א)אהמגיד מפלצוואת ראש הגבעה (ראיתי בספר ו
שדרך בני אדם להתאונן על מצבם, כמו שילדים קטנים מתלוננים  מהעל 

י אם באמת הלא אדם צריך להתבייש בזה, כאך ובוכים כדי שיפנקו אותם, 
ומה לו  להגדיל שכרו בעולם הבאיסורים של אהבה יאלו הרי הוא צדיק 

 לאחריםלהתלונן, ואם אינו צדיק הרי זה לכפרת עוונות, ובושה היא לספר 
לכן ייבוש האדם וייכלם לגלות מחסורו כמו שהוא בוש " ,שיש לו עוונות

לגלות מום גדול והמאוס שבו, וכל שכן שלא יתלונן ויתרעם עליו יתברך 
  . "ו, ויתרעם על עצמו ועל מעשיו וייתן בעפר פיהו"ח

ויח ממון ואדם שמשתדל להרכגון אמונה, דברים השייכים לויש עוד 
ומתוך ההשתדלות הוא גורם צער לזולתו, והוא עושה כן משום שסבור חייך 

בידו, כי זה נאמר לגבי השבת אבדה וכדומה, שאין צריך טעות  ךקודמים, א
שב ואל תעשה, אבל בוענין זה הוא חברו אלא חייך קודמים, לתת ממון ל

להרוויח יותר ממה לא שייך וגם לצער את השני בודאי אין שום היתר, 
ואם שכל מזונותיו של אדם קצובין,  )ביצה טז, א(כמו שאמרו  ,שנקצב עליו

היה חי עם אמונה היה מבין זאת. כל אלו הדברים הם קלים לעשותם 
  וקשים שצריך להתבונן בזה כל הזמן בלא היסח הדעת. 

  הטומאהכוח 

: ואפשר ג)ו, תשובה הלכות (בענין הכבדת לב פרעה כתב והנה הרמב"ם 
יתן הדין לפני דיין האמת שיהיה ישיחטא האדם חטא גדול וכו' עד ש

רעון מזה החוטא וכו' שמונעין ממנו התשובה ואין מניחין לו רשות לשוב יהפ
השמן לב או שיעשה, הוא שהקב"ה אמר מרשעו כדי שימות ויאבד בחט

פרעה, לפי שחטא העם הזה וכו', לפיכך כתוב בתורה ואני אחזק את לב 
נתן הדין למנוע ממנו  ,מעצמו תחילה והרע לישראל הגרים בארצו כו'

  זק הקב"ה את לבו, עכ"ל. יהתשובה עד שנפרעין ממנו, לפיכך ח

) 235ח"ב עמ' ומו"ר הגה"צ רא"א דסלר זצ"ל בספרו מכתב מאליהו (
הלכות תשובה בכתב להעיר בזה, שהלא הרמב"ם העקידה הביא שבספר 

ברובם  ,ד') במנותו עשרים וארבעה הדברים המעכבים את התשובהפרק (
את התשובה בדרך הטבע ולא מפאת גזירת שמים  םנותן טעם שמעכבי

לפי שבזמן שיעשו תשובה לא יהיה  –מיוחדת, וכגון הפורש מן הציבור 
לפי שמחלקותו גורמת לו לפרוש מהם  –עמהן, והחולק על דברי חכמים 

  ואם כן הרי גם כאן יש לחפש הסבר לענין  .ואינו יודע דרכי התשובה וכו'
הסיבה הטבעית  היא על פי כוחות נפש האדם ולפי הנסיבות, וצריך עיון מה

  שעל ידי שחטא יכבד לבו ולא יוכל לשוב בתשובה. 

רחיב בביאור ובביאור הענין כתב בספר מכתב מאליהו שם, ונראה לה
שני מיני יצר הרע, האחד הוא היצר הרע הטבעי  דבריו, ובהקדם שהרי יש

, ויש עוד צא בזהוה וכבוד וכיוושמושך את האדם לתאוות אסורות כמו גא
ח הטומאה שמושך את האדם לעבירה גם בלא הסבר טבעי, ויצר הרע של כ

את  ח מיוחד שחקק הקב"ה בטבע הבריאה, כמו שברא הקב"הווהוא כ
השמש והירח וכל צבא השמים שפועלים במסלולם ובמתכונתם הקבועה, 
כך גם יש בבריאה טבע רוחני מציאותי שצריך נס כדי לשנותו, ובתוך טבע 

הוא מקלקל וכשאדם חוטא ח"ו חלק אלוק ממעל, זה יש גם נשמה רוחנית 
חטוא את נשמתו שנכנס בה רוח טומאה, וכוח טומאה זה מושכו אחר כך ל

  . עבירה גוררת עבירה )אבות ד, ב( וזהו שאמרו ,שוב

מחמת היא המתיקות כל ש ,"מים גנובים ימתקו" (משלי ט, יז)ענין  ווזה
שאפילו שיודע הנוקם שזה יזיק לו ויפסיד  ,ת נקמהויש תאכן ו ,שזה עבירה

א) "במסילת ישרים (פרק י ו שכתבכמ ,ה של נקמהובכל זאת יש תא ,מזה
  ח הטומאה. ומתוקה מדבש, וזה טבע מכ נקמהשה

וזה לשונו,  רבי ישראל סלנטרגרת המוסר ליוהדברים מבוארים בא
מה המה,  ,הטובויצר  הרע"בזאת מצאנו פשר דבר בין השיטות בענין יצר 

ח הטומאה באדם והשיטה האחת היא השיטה הנודעת כי יצר הרע הוא כ
באדם המובילו לטוב, היא  ח הקדושהוהמובילו לפשעים ויצר הטוב הוא כ

ח ויה היא שיצר הרע הוא כישיטת רוב המחברים הגדולים, והשיטה השנ
   .כו'ות האדם המשקפת אל כל הערב לשעתו ותא

ות הדבר נכון, כי תא ,הוח התאואמנם אם נאמר כי היצר הרע הוא כ
לזאת גם עוונותיהם  ,האדם תלויה במזגו, ומזגי בני אדם מתחלפים

גם בזה לא יתכן, הלא עינינו רואות בני אדם עושים עבירות כן א .מתחלפים
 וה מנגדתם וכו', וותם גרמה להם כל כך ולפעמים התאעצומות שאין תא

אין זאת כי אם רוח הטומאה המבלבלו ומובילו להרע גם נגד תשוקתו 
ח ומזה נראה בעליל כי שתי השיטות נכונות, היצר הרע הוא כ .ההבלית

  בו רוח הטומאה", עכ"ל. וגם יש  ,ההתאו

(גיטין נו, ב) באונקלוס שבא להתגייר והעלה  ראובזה יתבארו דברי הגמ
 :מאן חשיב בההוא עלמא, אמרו לו ,באוב את בלעם וטיטוס, ושאל אותם

לא תדרוש שלומם וטובתם ואמרו לו, מהו לאידבוקי בהו,  ,ושאלם .ישראל
כל  –" היו צריה לראש") כל הימים, ויעצו לו להצר להם דכתיב (איכה א, ה

, ואף שכבר היו בעולם האמת וראו את כל המיצר לישראל נעשה ראש
 כל מקוםם נוראים, מונייסורי גיהיהאמת, וכמבואר בגמרא שם שנענשו 

 ף על פיעדיין נשאר בקרבם טבע מידותיהם הרעות כמו שהיו בעולם הזה, וא
לא התחרטו  מקוםכל שכבר ידעו והבינו ההפסד במי שמיצר לישראל, מ

  . כלל על מה שחטאו ולא היה להם יגון על זה

וה טבעית, ח הטומאה, שאינו בא מחמת תאוח יצר הרע של כווזהו מכ
ח זה ווכהנדבק בנפש האדם, ח טבע רוחני של טומאה, ואלא הוא בא מכ

לאחר שהכירו בלעם וטיטוס את האמת גם נשאר גם לאחר המיתה, ולכן 
  ם הרצון והחשק להצר לישראל. ההברורה, עדיין נשאר ב

אודות ח הטומאה שמעתי ממרן הרב מפוניבז' זצ"ל וובגודל השפעת כ
הדיבוק שהיה אצל מרן החפץ חיים זצ"ל, שישבו ליד שולחן שבת שהיה 

יתה מכוסה ידש, ואחת מפינות השולחן לא הומכוסה במפה לכבוד שבת ק
ו. והענין בזה, כי במפה, וכל העת נמשך הדיבוק לאותו חלק בשולחן לנשק

טומאה, ולכן נמשך לטומאה כל כך, עד כדי שבאותו חלק רוח דיבוק הוא 
  . נמשך אליו –בשולחן שהיה בו פחות קדושת השבת 

ובזה נראה לבאר דברי הרמב"ם, כי מה שהכביד הקב"ה את לבו של 
וכל לשוב בתשובה, אלא יתה זו הנהגה מיוחדת לפרעה שלא ייפרעה, לא ה

ורק שאדם רגיל כשבא  ,ח הטומאהוכל רשע גם כן יש לו טבע רוחני של כ
והוא ענין "אתערותא דלעילא" יעתא דשמיא, ילחזור בתשובה זוכה לס

אבל (יומא לח, ב) הבא ליטהר מסייעין אותו, כמבואר בספרים וכמו שאמרו 
דשמיא לחזור בתשובה, יעתא יפרעה היה חטאו גדול כל כך שלא קיבל ס

אני בזה, הכוונה נראה " את לב פרעה "ואני אקשה כתובאמר השומה 
לא היה  בזה אקשה את לבו, אבל – שבראתי את הטבע של כוח הטומאה

פרעה לא היה יכול  שבוח הטומאה וכמצד בזה הנהגה מיוחדת לשעתו, אלא 
  יעתא דשמיא לכך. ילחזור בתשובה, כיון שלא זכה לס

עלינו לחפש דרכים כיצד להתגבר מוטל  ,ח היצרואחר שלמדנו גודל כו
כשהאדם משתמש בהם ש ,כמו שמצינו בכוחות הגוף ,עליו, וישנם עצות לזה

 על ידי ש "ותרפיהיפיז"עושים בהם  ,הם מחוזקים, ואם האברים נחלשים
מתחזקים  נעשה טבעההרגל  אבר מתחזק, כן גם בכוחות הנפש על ידיה זה

לא וכבר  יםהזמן מתרגל במשך ,לה בא הדבר בקושייוגם אם בתחבזה, 
הרי אחר כך יתרגל ויסולק , ומתגבר ולומד ,שקשה לו ללמודמי כגון  ,קשה

לפי טבעו ונהנה מהלימוד, בצורה המתאימה אכן זהו רק אם לומד הקושי, 
   .מתיקות התורה מושכת אותו להוסיף וללמוד עודשאז 

יש ספרי המוסר עוד דבר נצרך מאד במלחמת היצר הוא לימוד המוסר, ו
לו  ת הלבבות, מסילת ישרים, ומי שקשהוהידועים, שערי תשובה, חוב

אפשר  כןו ,ארחות צדיקים שהוא יותר קלללמוד מסילת ישרים יכול ללמוד 
ראיית תלמיד חכם שיש בו יראת שמים,  על ידילקבל תועלת והשפעה 

שנזכה  עזרנוה י"הקב .ים משפיעה יותר משמיעת האוזןיראיית העינו
   !להתחזק בכל הדברים הצריכים חיזוקו להתגבר על היצר

  
  
  
  
  
  
  

  ג"הרה לעילוי נשמת

 ל"זצ אדלר נתןר "ב נחוםעמנואל רבי 
  א"של רבינו שליטמחותנו 

 תנצב"ה - כ"ח טבת תש"ל נלב"ע

  לעילוי נשמת זה מוקדשגיליון 

 ה"ע ישראל ר"בת הר בילא מרת
 תנצב"ה -  ס"א' בשבט תש נלב"ע



 ואראפרשת   262' גיליון מס

 חמישית שנה "חתשע

 החשוב ידידינו לזכות יוצא זה גליון

 לבו מנדבת שהרים

 ולהצלחה לזכות לו שיעמוד

     עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
    ''''''''לזיווגיםלזיווגיםלזיווגיםלזיווגים    ----    כלהכלהכלהכלה    מסכתמסכתמסכתמסכת''''''''

    

 .נזיקין סדר כל את סיים הוא הקודמים כשבימים, קדשים סדר בתחילת בבלי ס"הש בלימוד רבינו אוחז שנה כמידי

, סופרים, נתן דרבי אבות כמו, זרה עבודה גמרא שבסוף הקטנות המסכתות כל לימוד את גם רבינו אצל כולל' נזיקין סדר'

 את ללמוד שגומר אחרי ולכן, לזיווגים סגולה הוא כלה מסכת שבלימוד התבטא בעבר'. וכו תפילין ציצית, כלה, שמחות
 .הגון לזיווג הזקוקים את מברך הוא המסכת

 יביאו שלא כדי כלה מסכת של הסיום את לפרסם שלא א"שליט רבינו משפחת מבני נתבקשנו, הקודמות מהשנים בשונה

 השמות כל את כללי באופן מברך הוא לכן, בפרטות שם כל להזכיר קשה ולרבינו היות לברכה שמות הרבה ישראל בית עמך

 השמות את בירך שמרן זכה, הגבאים לידי או לידינו ושלח זכר שכן מי ד"בס(. לו שהביאו הקצרה הפרטית הרשימה את קורא וגם

 ).פרטי באופן

 ''''''''אביוןאביוןאביוןאביון    יריםיריםיריםירים    מאשפותמאשפותמאשפותמאשפות''''''''

 מבחוץ עליה וכתוב לפסח המצות את בה שהיה גדולה קופסא יש הפח יד על כי הבחין ביתו בתוך רבינו כשעבר תקופה לפני

 באשפה לזרוק והכינו זבל בה והניחו הקופסא את הבית בני לקחו, נאכלו והמצות פסח עבר שכבר מכיון'', א"שליט למרן'

 .הבית שבחצר

... בזבל א"שליט מרן, הנה: ואמר חייך, בו שנוהגים ותוארים כבוד מיני בכל מזלזל הוא וכידוע, בזה מבחין והוא עבר רבינו
 ...הכבוד מן הבורח כל ל"חז בדברי מושג קיבלנו ואנו

ם     לו בת ש כת ש בר ף          ב שטו לד גו צחק   י

 

  על הפרשה �
 )ה, ו  ,ח(" למחר ויאמר' וגו לך אעתיר למתי"

 עלה למה ע"וצ ש"ע לנסותו למחר אמר ולכך המכה להסתלק שצריך הזמן שעתה יודע שמשה חשש שפרעה ן"רמב' כ
 ברגע דוקא ולמה בפסוק כמפורש לו לקרוא שלח פרעה הרי אבל לחשד מקום' הי אליו בא' הי משה אם בשלמא כן בדעתו

 יסור דכשישלחם לו יאמר משה בודאי ישראל את לשלח שהסכים דאחר סבור' הי דפרעה ל"וי, המכה להסתלק צריך זו
 בדעתו עלה שישלחם לפני והיינו לך אעתיר למתי אמר שמשה וכששמע כ"אח להתחרט מקום לו' הי לא ואז המכה

 המכות בכל ר"מ כן אמר לא שבאמת והטעם, לנסותו רצה ולכן המכה להסתלק עכשיו צריך ה"שבלא יודע משה שבודאי
 .מופתי רבות למען ש"כמ המכות בו להרבות רצה ה"והקב המכות לשאר מקום' הי לא כן עושה' הי שאם משום

 )דקרא טעמא( 

 שו"ת מעניני הפרשה
 

אבין הלוי ברבי ממכת דם העשירו ישראל כיצד המצרי וישראל בבית  . במדרש רבה סימן י"ג א"ר(ז, כא)"והדגה אשר ביאור מתה"  ˘.
אחד, והגיגית מלאה מים והמצרי הולך למלאות את הקיתון מתוכה מוציאה מלאה דם וישראל שותה מים ומכרו המים למצרים 

  והעשירו. צ"ב איך מותר הי' ליהודים ליטול כסף ממצרים במכת דם הרי אסור ליהנות ממעשה ניסים.
˙.ÌÈÒÈ� ‰˘ÚÓ Â�È‡ ‰Ê· ÂÎÊ˘ ¯Á‡ .  

. צ"ב במה שונה אזהרה זו במכת הברד משאר כל המכות שלא אמר לו אל (ט, יד)"כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותי אל לבך"  ˘.
 לבך.

.·Ï‰ ÏÚ ‰Î‰ „¯·‰ ÈÎ .˙ 
. צ"ב מדוע במכת ברד הוצרך משה (ט, כט)" "ויאמר אליו כצאתי את העיר אפרוש את כפי אל ה' הקולות יחדלון והברד לא יהי' עוד ˘.

 רבינו לנשיאת כפים זו.
.¯ÈÚ‰Ó ˙‡ˆÏ Í¯ˆÂ‰ Ô‡Î ˜¯ ÂÈÙÎ ‡˘� ÔÏÂÎ· .˙ 

 (אשיחה)
 

וכן כתוב ישלח בהם ערב ויאכלם  -איתא בתהלים פרק ל"א, אמר ויבא ערב כנים בכל גבולם (ח, יז) "הנני משליח בך וגו' את הערב" 
מהגר"ח שליט"א דקשה הרי כנים וצפרדע היו לפני הערב ולמה הקדימו, ומיישב המגיד מדובנא זצ"ל צפרדע ותשחיתם. ושמעתי 

משלה"ד לאלה שנוהגים לעשות סעודת עניים יום לפני החתונה, והנה הגיע עני ב' פעמים ג"כ לסעודת העניים וגם למחרת לחתונה, 
גם הכנים והצפרדעים פעם באו בגלל עצמם ופעם הגיעו יחד עם הערב והסביר שהוא גם קרוב וגם עני, ולכן הגיע גם לחתונה. וכאן 

 שזה מכה הכוללת כל בע"ח.
 (דברך נצב בשמים)



 

 הדף עלי   
 ¯Ó‡Ï‡ È�Ú¯Ù˙ ‡Ï‡ È�Ù· ÌÈ‡ÙÂ¯‰   

 דיליה בין פרעיה אזל הלכתא דתנו תרי בי באפי לי פרעין לי פרעת כי לחבריה ליה דאמר ההוא' ב א"מ שבועות
 גבאי ליהוי ואמינא פקדון דרך מיניה קבלתינהו קבולי אין ל"א נחמן דרב לקמיה אתא זוזי הנך איתניסו לדיליה
 מעליא פרעון מיניה שקלתינהו דודאי מודית דקא כיון ל"א תנאיה ומקיים הלכתא דתנו תרי בי דמתרמו עד פקדון

. גמרא וכולא ותוספתא וספרי וספרא הלכתא דתנינא ששת ורב אנא דהא אייתינהו זיל תנאיה לקיומי אמרת אי הוי
 לו שאמר בין בעדים אלא תפרעני אל ואמר בעדים חבירו את המלוה א"ה ולוה מלוה' מהל ו"פט ם"הרמב וכתב

 אלא תפרעני אל אמר אם וכן' וכו התנאי מפני בעדים לפרעו צריך זה הרי שהלוהו אחר לו שאמר בין הלואה בשעת
 להם הלכו או מתו בפניהם שפרעתיך העדים ואותן פרעתיך בפניהם ל"וא רופאים בפני או חכמים תלמידי בפני

 לא שזה הרופאים בפני או ם"הרמב שהוסיף מה ב"צ אך מסוגיין ומקורו, ל"עכ ונפטר היסת ונשבע נאמן ז"ה י"למדה
 הלכתא דתנו תרי בי באפי שיפרענו עמו התנה אם דדוקא נימא דלא ל"דקמ ונראה, בזה הרבותא ומה' בגמ נזכר
 בפני שיפרענו עמו דהתנה היכא אבל נאמנים אנשים בפני שיפרענו חפץ שהמלוה כיון בפניהם דוקא לפרוע צריך

 המלוה נתכוין שלא ד"וס] הזקן י"ובתר י"ברש ש"עי[ לגיהנם שברופאים טוב' א ב"פ בקידושין אמרו הלא הרופאים
 דכיון ל"קמ א"בנ שאר ש"וכ הרופאים בפני' אפ שיפרענו ל"איכפ דלא היתה כונתו אלא בפניהם דוקא שיפרענו
  . כן בדוקא שיהא נתכוין הרופאים בפני אלא יפרענו שלא דהתנה

)כסף אם ה"ד משפטים' פ דקרא טעמא( 

  

È˘ È¯·„" ˙Î¯ÚÓ „Â·ÎÏ" .‰„·Î�‰ "Á  

של תורה מדברי תורתו של  כמידי שבוע ביום רביעי עם אמירת לכו נרננה מתגברת הרינה אצלינו בכולל, ברינה
שליט"א אשר אתם מזכים לציבור משולחן גבוה, ובשבוע האחרון רגשו ביני עמודי מעניין טבילה  מרן שר התורה

  בשבת.
  

והנה מרן שליט"א הרחיב בזה בארחות יושר סי' י"א אחר שהאריך במעלת ט"ע סיים בה וז"ל וכ"ז בחול אבל 
יכין ליזהר בג' דברים א' שלא יהא אלו שטובלין בשבת צרבשבת נחלקו בזה גדולי ישראל ואין בידינו להכריע, אבל 

ב' שיזהרו מאד מסחיטת שער כי זה איסור גמור והעצה לזה  ,המקוה חמה כי זה אסור עפ"ד רק קרה או פושרין
והג' שלא ילכו עם המים ד"א ברה"ר והעצה לזה שימתינו עד שיתנגב המים או שלא יעשו  ,שלא יגעו כלל בשערות

בית ואז הו"ל שבות דשבות דהוי מרה"י לרה"י דרך כרמלית ובזה אפשר הנחה משיצאו מהמקוה עד שיכנסו ל
  .להקל במקום מצוה כגון שממהר להתפלל וכן נהג אאמו"ר זללה"ה

י שיח ציין ע"ז להערת ובקונטרס על .ועי' חזו"א או"ח סי' ק"ג סקי"ט]במהדורה מאוחרת הוסיף מרן שליט"א [
  סי' שמ"ט דין י', ע"ש. ח"ב בהערות לה' עירובין רבינו בשונה הלכות

כתב מרן שליט"א וז"ל: לא הי' (פ"ט אות ו') בהוראות והנהגות ממרן החזו"א הנד' באגרות וכתבים דר"א עמ' ל"ג 
(וכ"ד הגר"א עי' מ"ב סי' שכ"ו ס"ח וכן ענה לשואל שלא יטבול (אפי' אם לא יתנגבו כלל) מרוצה שילכו למקוה בשבת 

  ולכים.אך לא מחה לההבבה"ל ד"ה אדם) 
הביא תשובת רבינו שליט"א מס' (מקו"ב ס"ה) יבסקי שליט"א להרה"ג ר' יעקב ישראל קנובקונטרס מקוה טהרה 

בינת שמחה מכתב ה' שכתב: לשואל השיב לנהוג כהגר"א, אבל אאמו"ר שליט"א נוהג לטבול וגם אני כן, ומרן 
  זצ"ל ידע מזה ולא מחה. עכ"ל. 

, [מרן היה טובל כל השנים כל שאין החום מפריעובשמו דשיעור פושרין הוא ושמעתי מא' מתלמידי מרן שליט"א 
רכש אחד מנאמניו הקרובים גופי חימום שהיו מחממים בהם את המקוה מע"ש (בערך) במקוה קרה, ובשנת תש"ס 

  ומכסים המים כדי שישתמר חומם קמעא, מרן היה מעיר בתחילה אם החום הפריעו עד שהצליחו לכווין השיעור].
 ואני בזה דעות, סחיטה לא יתיר מנהגו כיון שיש מחשש הנוהג כהגר"א שאין טובלים שבתעוד העיד ששמע מפיו ד

  .אאמו"ר נהג כך כי בשבת טובל
 ע"כו זו טבילה ביטלתי לא מימיתב מ כ"סי' קבת'  רמב"םבסחיטה והנה הליזהר  דקשהוכ'  חמירהגר"א ה אמנם

  .ליזהר ידעשפיר  הר"מ אבל ליזהר דקשה כ' והגר"א חוטלס שלא ליזהר שידע רק בשבת אף טבלד
ובקונטרס מק"ט מקו"ב ע"ז הביא דיש להיזהר שלא להכניס הפיאות בעודן רטובים לאחורי אזניו כמנהגו בחול רק 

  יכניסם בעודו בתוך המים או לאחר שנתייבשו, עש"ב ראיית מרן שליט"א.
להשתמש במגבת כלל אחר הטבילה בשבת וכמש"כ בספרו לעיל אגב מהראוי לציין בזה שמרן מאד מקפיד שלא 

להמתין או לא לעשות הנחה, ובמק"ט אות פ' הביא ממרן בשם הקה"י דמותר להניח המגבת ע"ג השערות בנחת, 
  וע"ש בכל הקונטרס שבירר הרבה כל פרט מהנהגת זקינו מרן שליט"א.

וכן היה מנהג  ,קדושה) לתוספת בשבת לטבול כתבים ע"פ ארשמבו (וכמו יו"טשחרית דב אף לטבול נהגעוד אמר דהקה"י 
  רבינו במהלך השנים.

  הנה נתברר לנו תורה שלמה וטהורה ממנהגי מרן, ומגלגלים זכות ע"י זכאי, 
 ויש"כ על התמדתכם להביא ולהפיק ניצוצוי אור מתורת רבינו מרן שליט"א.

  
  
  

  



שבת שלום ומבורך! 

שנה שתים עשרה - עלון דו שבועי   ■   מופץ באלפי עותקים בארץ ובעולם

העלון טעון גניזה   ■   אין לקרוא בשעת התפילה!    

K S H A B AT @ I N N . C O . I L  ניתן לקבל את העלון במייל 
יתקבלו  העלון  להפצת  ובקשות  תרומות  והארות,  הערות 

בברכה בטל': 052-7620219.

פרשת וארא

גליון מס’בסיעתא דשמיא, כ"ה טבת התשע"ח
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"ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם, ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ֶאת ָיִדי ָלֵתת ֹאָתּה" 
)ו, ח(.

בנוהג  הפסוק:  לשון  בדקדוק  נאה  מליצה  כתב  לדרך"  "צידה  בספר 
שבעולם, כשאדם נותן לחברו מתנה גדולה וחשובה – הוא מגביה ידיו 
עם המתנה כדי להראותה לעין כל, אבל אם היא מתנה קטנה ושפלה – 

הוא משפיל את ידיו ונותן את המתנה בצנעה.
מן  אדם  לנותן.  ביחס  נמדד  המתנה  של  וחשיבותה  גודלה  כמובן, 
נותן צ'ק על סך שלושים שקל, אין  השורה שבא לבר-מצוה, אם הוא 
יהיה רשום סך אלף ₪ -  לו ענין להראות זאת לכולם, אבל אם בצ'ק 

אדרבה, ישמח שכולם יראו איזו מתנה מכובדת הביא.
לעומת זאת, כאשר עשיר מופלג כדוגמת הברון רוטשילד בא לחתונה 
ונותן במתנה צ'ק על סך אלף ₪, הוא ודאי מתבייש בכך ואינו מעוניין 
סך  על  צ'ק  למעמדו,  כיאה  נתינה  יתן  אם  אבל  הנתינה.  את  לפרסם 
ידי הצלם  על  תונצח  לכך שהנתינה  ידאג  ודאי  חמישים אלף שקלים, 

שבאולם...
הארץ  נתינת  של  מתנה  הדעת, שאותה  על  להעלות  היה  ניתן  והנה, 
על ידי הקב"ה, הלא היא מתנה קטנה ושפלה לפי ערך הנותן - שהוא 
אמר  כן  על  ויעקב.  יצחק  אברהם  שהם   - המקבל  ערך  ולפי  הקב"ה, 
הכתוב: "אשר נשאתי את ידי לתת אותה" כי מתנה חשובה ונכבדה היא, 
)ומתוק האור( שגם מלך מלכי המלכים מתכבד בנתינתה.      

"ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ַוְיַצֵּום ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֶאל ַּפְרֹעה 
ֶמֶלְך ִמְצָרִים" )ו, יג(.

מפרש רש"י: 'לפי שאמר משה 'ואני ערל שפתים', צירף לו הקב"ה את 
אהרון להיות לו לפה ולמליץ'.

יש להבין, דא"כ איך חזר משה רבנו ע"ה וטען שוב את אותה טענה 
את  לו  צירף  כבר  הרי  ל(,  פס'  )לקמן  שפתים'  ערל  אני  'הן  הקב"ה  לפני 

אהרון להיות לו לפה, מחמת טענה זו גופא.
ונראה להסביר, ובהקדם דבר יש לדקדק עוד, דכאן אמר משה לפני 
הקב"ה 'ואיך ישמעני פרעה', ולהלן שינה את לשונו ואמר 'ואיך ישמע 

אלי פרעה'.
אלא, דבאמת שתי טענות שונות טען מרע"ה לפני הקב"ה: כאן היתה 
טענתו, דמאחר שהוא ערל שפתים ולשונו מגומגמת לא יבין אותו פרעה, 
ועל כך השיבו הקב"ה שיהיה אהרון המליץ בינותם. ולהלן היתה טענתו 
של משה, שאף שאהרון יהיה לו לפה וכבר יבין פרעה את דבריו, עדיין 
בזויה שליחות זו ועדיין לא יקבל פרעה את שליחותו, דאיזה מין מנהיג 
נבחר לעם ישראל שהוא ערל שפתים. ומדוקדק מאוד מדוע נאמר שם 
יתייחס  ומדוע  אני שישמע אלי פרעה,  מי  ישמע אלי' שפירושו  'ואיך 
כלל לשליחותי. וע"כ השיבו הקב"ה שיוכרח פרעה לקבל את שליחותו 
)פרדס יוסף( בעל כרחו 'ראה נתתיך אלקים לפרעה'. 

"ְוֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהֹרן ָלַקח לֹו ִמְּבנֹות ּפּוִטיֵאל לֹו ְלִאָּׁשה" )ו, כה(.
'מבנות  מהו  פוטיאל',  בת  את  לו  'לקח  לכתוב  היה  ראוי  לכאורה 

פוטיאל'?
ונראה ליישב בפלפול נפלא, בהקדם שאלת הגמ' בבבא בתרא )דף קיג.( 
"מנין לבעל שאינו נוטל בראוי כבמוחזק?" – כלומר, דין הוא שאם מת 
חמיו ואח"כ מתה אשתו – הבעל יורש את נכסי אביה הראויים לה, מפני 
שהירושה נחשבת ל'מוחזק'. אך מניין שאם מתה אשתו ואח"כ מת אביה 
– אינו יורש את נכסי אביה שהיו ראויים לה ]אלא בנם יורש[? – "שנאמר 
'ואלעזר בן אהרון מת ויקברו אותו בגבעת פנחס בנו אשר ניתן לו בהר 
אפרים' )יהושע כד, לג(, מנין לפנחס ]נחלה[ שלא היה לו לאלעזר? מלמד 
שנשא אלעזר אשה, ומתה בחיי מורישיה, ומתו מורישיה ]פוטיאל, שלא 
היו לו בנים אלא בנות[ וירשה פנחס", ופירש הרשב"ם שבאו לדין אלעזר 
ופנחס על עסק ירושה זו, לפי שהיתה ראויה לאלעזר וניתנה בבית דין 

לפנחס בנו, לפי שאין הבעל נוטל בראוי.

אותו,  יירש  בנו  פנחס  ימות ממילא  אלעזר  כאשר  הלא  לתמוה,  ויש 
ומדוע הלך פנחס לבית דין כדי לתבוע את נחלת אביו עוד בחיי אביו?

אשה  אלעזר  נשא  מתה  אלעזר  שאשת  שלאחר  לומר  צריך  כן  על 
אחרת, שכן הוא היה כהן גדול ועבודתו ביום הכיפורים פסולה אם אינו 
נשוי, שנאמר "וכיפר בעדו ובעד ביתו", ואותה אשה היתה אחות אשתו 
]שכך מנהג העולם לשאת את אחות האשה שמתה[, ומשום כך חשש 
ירשו את אלעזר אביו–אביהם,  והם  פנחס שמא תלד אחות אמו בנים 
ולכן הקריב את משפטו לפני בית הדין בטרם תלד אחות אמו בנים, כדי 

שהוא יקבל כבר מעתה את נחלת פוטיאל.
זה שאמר הכתוב: "ואלעזר בן אהרון לקח לו מבנות פוטיאל לו לאשה", 
לא רק בת אחת של פוטיאל, אלא לאחר שמתה אשתו נשא בת נוספת 

של פוטיאל...
)דודאי ראובן(  

"ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹנֵגף ֶאת ָּכל ְּגבּוְלָך ַּבְצַפְרְּדִעים" )ז, כז(.
אמרו רבותינו במדרש )שמו"ר י, א( ש"המכות שהביא הקב"ה על המצריים 
גרם להם שיעשו שלום ביניהם. כיצד? היה מחלוקת בין בני כוש ובין בני 
המצריים, המצריים אומרים עד כאן תחומנו, והכושים אומרים עד כאן 
תחומנו, כיון שבאו הצפרדעים – עשו שלום ביניהם, הגבול שהיו נכנסות 
לתוכו הדבר ידוע שאין השדה שלו, שנאמר 'את כל גבולך', גבולך ולא 

של אחרים".
 - זצ"ל  הקשה הגאון מטשעבין   - דרשו במכת צפרדעים  ומכיון שכך 
לשם מה נאמר אף במכת הארבה "הנני מביא מחר ארבה בגבולך" )לקמן 

י, ד(, הלא הגבול כבר היה מוסכם על כוש ומצרים!

כך  תהילים,  בספר  המסופר  מצרים  מכות  בסיפור   - ביאר   - ברם 
ויך גפנם  "נתן גשמיהם ברד, אש להבות בארצם:  מתוארת מכת ברד: 
למכת  ונמצא שהמכה שקדמה  לב-לג(,  )קה,  גבולם"  עץ  וישבר  ותאנתם 
 – וכוש  מצרים  שבין  הגבול  סימני  את  הרסה  ברד,  מכת  היא  ארבה, 

העצים שמסמנים את הגבול.
על כן באה המכה שאחריה – מכת ארבה – להזכיר שוב לשני הצדדים 
)מתוקים מדבש( היכן הגבול בדיוק... 

“ַוַּיְחְּדלּו ַהֹּקלֹות ְוַהָּבָרד ּוָמָטר ֹלא ִנַּתְך” )ט, לג(.
הגאון רבי בן ציון הכהן זצ”ל מצפאקץ שבתוניסיה, הזכיר בספרו ‘יושיע 
ז.( שהגשמים נעצרים רח”ל בעוון ביטול  )תענית  ציון’ את דברי הגמרא 
תורה. וזה הרמז כאן בכתוב ‘ויחדלו הקולות’, כאשר חדלים הקולות של 
לימוד התורה חלילה, “הקול קול יעקב” - בבתי המדרשות, אזי ‘ומטר 

לא ניתך ארצה’!
תורה  ללימוד  לנצל  עלינו  חובה  שבחורף,  הארוכים  השבת  לילות  את 

בשקידה ובהתמדה. דוגמא מאלפת לכך נוכל ללמוד מהמעשה הבא:
מרן הראשון לציון הגר”ע יוסף זצוק”ל, הגיע לאוהל  בימי השבעה על 
הניחומים רב חשוב מארה”ב בשם הג”ר דוד עוזרי שליט”א, שהיה מקורב 
למרן זצ”ל. הוא סיפר לבנים ולנוכחים סיפור מעניין על שקידתו העצומה 
של מרן זצ”ל. הוא סיפר, שרבינו התארח אצלו בביתו שבארה”ב, ובערב 
ילון.  בו  השינה  חדר  את  לו  להראות  יכול  אם  רבינו  אותו  שאל  שבת 
לסדר  יוכל  אם  רבינו  שאל  אכסנייתו  חדר  את  לרבינו  שהראה  לאחר 
באיזו דרך שיהיה אור קטן בחדר למשך כל הלילה, והוסיף לבקש שלא 

יהיה אור גדול כדי שרעייתו הרבנית ע”ה, תוכל לישון ללא הפרעה.
אפשרות  שישנה  ואמר  לרב  עוזרי  הגר”ד  פנה  קצרה  בדיקה  לאחר 
אחת, שבתוך הארון הגדול שבחדר יש אור קטן, ואם יפתח את הדלת 

יוכל ללמוד בלי להפריע את הרבנית בשנתה.
רבינו בדק את האור ואמר כי הוא מספיק, אבל עדיין חשש שמא האור 
יפריע לרבנית. לאחר כמה שניות של מחשבה, התרצה רבינו והודה לו 

על הטרחה.
והנה בבוקרו של יום השבת סיפרה הרבנית שהרב לקח כיסא, הכניסו 

לתוך הארון, ואת הדלת סגר אחריו, וכך ישב ועסק בתורה כל הלילה...
)מעין השבוע, קבלת שבת(  



שאלה: מה הביאור במאמר חז"ל 'כל החלומות הולכים אחר הפה'?
)נה: ועוד(: 'כל החלומות הולכים אחר הפה', ודרשה זאת  תשובה: איתא בגמרא בברכות 
מהפס' שנאמר על יוסף )בראשית מא, יג( "ויהי כאשר פתר לנו כן היה". ופירשו המפרשים ]אבן 
עזרא )בפי' ה-ג'(, פענח רזא, אלשיך, אברבנל ומלבי"ם ועוד, וכ"נ בזוהר מקץ )קצד, ב( וביוב"ע[, 
שלפי זה המשך הפסוק "אותי השיב על כני" יתפרש על יוסף )דלא כרש"י שפירשו על פרעה(, 

שעל פי פתרונו אכן כך קרה, כי 'כל החלומות הולכים אחר הפה'. 
וכביאור זה, שתלוי מה הפותר יפתור, אם לטובה אם לרעה, כן ביאר רש"י )שם נו., ד"ה בדידך 

– ולפי"ז יל"ע מדוע לא פירש כהראשונים הנ"ל. ודו"ק(, וכן מבואר בירושלמי )מע"ש, ספ"ד(.

מאידך, מצינו כמה ביאורים אחרים בדרך רמז:
א. ה'כלי יקר' )בראשית לז, ח( לרבינו שלמה אפרים ב"ר אהרון ז"ל מלונטשיץ – ביאר בשם 
כי  לו החלום...  – מזה המין בא  'ממה שהאדם מדבר קודם שישן  'יש אומרים', שהכונה, 

ההבלים שהכסיל משמיע בהם קולו המה גורמים לו רוב חלומות של הבלים וכו' '.
ב. בספר 'הברית', לרבי פנחס אליהו ב"ר מאיר מוילנא )ח"א, מאמר יז, פי"ג ועי"ש באורך( ביאר, 
ש'הולכין אחר הפה' - פירושו, אחר המאכלים שאכל. שיש למאכלים חלק בקביעת צורת 
החלום, שאידיהן עולים למוחו ומשפיעים על החלומות. וכן כתב רבינו בחיי )פר' מקץ – לא 
הבל  ענייני  הכל  זה,  בסיבת  הבא  "והחלום  לחלום,  להנ"ל( שזה אחת מהסיבות  ביאור  בתור 

ודברים בטלים". 
ג. בספר 'ישמח משה' )וישב פח( ביאר: לפי מה שהפה של אותו אדם רגיל לדבר: אם רגיל 

לדבר אמת - מראין לו חלום אמת, ואם שקר - שקר.
ויש להעיר על ג' פירושים אלו, דבגמרא )שם( מובא, שרבא ואביי חלמו כמה וכמה חלומות 
זהים, והלכו ביחד לפותר חלומות ידוע ששמו 'בר-הדיא'. אביי שילם לו, ורבא לו שילם לו, 
ולכן לרבא הוא פתר לרעה, ולאביי לטובה. לבסוף, עלה עימו רבא להפליג בספינה, ונפל 
לבר-הדיא ספר שבו היה כתוב 'כל החלומות וכו' '. ראה רבא את הספר, כעס עליו מאד 
ואמר לו: 'רשע, בידך היה תלוי הדבר איך לפתור את החלום ופתרת לי לרעה', וקילל אותו, 

יוצא שהכל תלוי בדיבוריו/מעשיו של רבא עצמו,   – ע"ש. ואם נפרש כ-ג' ביאורים הנ"ל 
ומדוע כעס עליו ואמר לו שהכל תלוי בפתרון שפתר לו?. וצ"ע.  

פירוש נוסף מצינו בדברי רבינו יוסף חיים זצ"ל, בספרו 'בן יהוידע' )סנהדרין צז.( שביאר על 
פי הגמרא )שם( האומרת שהמשיח יבוא רק לאחר שיחלפו פ"ה ]שמונים וחמשה[ יובלות 
לבריאת העולם. ולפי זה יתבאר המאמר כך: 'כל החלומות' - שצפה דניאל על ביאת המשיח 
- 'הולכין' ומתקיימין 'אחר הפ"ה' יובלות, ואחר שיעברו שנים אלה יבוא הקץ אשר חזה 

דניאל בחלומו במהרה בימינו.

שאלה: ממה היה עשוי הלב של פרעה? 
תשובה: בפרשתנו נאמר "ויאמר ה' אל משה כבד לב פרעה" )ז, יד(. מבואר במדרש )שמו"ר יג, 
ג( "שעשה הקב"ה את לבו ככבד הזה שהיא מתבשלת ]בפעם[ שניה וארטסים ]=קושי[ נכנס 

בתוכה, כך נעשה לבו של פרעה ככבד הזה ולא היה מקבל דבריו של הקב"ה".

ביארו ה'עץ יוסף' )שם( וה'דרוש והעיון', שכפי שהכבד מתקשה ככל שהוא מתבשל ]ולא 
כרוב המאכלים שמתרככים בבישולם[, כך ליבו של פרעה לא הושפע כי הוא זה מן המכות 

שקבל, וכל מכה נוספת שקיבל – נעשה לבו קשה יותר ויותר.

הרי  דרוש,  בדרך  באים  שהדברים  סברנו  ואם 
דברים מפליאים שכתב הגאון רבי אהרון יהודה לייב 
"אחד  )עה"ת(:  'אילת השחר'  זצוק"ל, בספרו  שטינמן 
הגיע לשוויץ בשנת תרצ"ט וסיפר כי הפרופסור של 
המוזיאון מלונדון שנמצאים בו הגופות החנוטים של 
מצרים אמר, דכשעסק בגופו של פרעה ראה שליבו 
עשוי מבשר כבד, והשתומם, ואמרתי לו את המדרש 

הנ"ל"!

   סיפור לשבת

 פנינים לשבת
 משולחן המערכתבענייני הלכה ואגדה

העלון מוקדש  -  להצלחת ברו"ג ישי בן אילה, רחמים בן מונירה, 
עידן ולילך בני מרים, משפ’ מנצור וכל התורמים והמסייעים בהפצה. יהודה בן 

מרגו, נסים ואריה דניאל בני אילה בישיבות הקדושות, משפ' מארי. 

לעילוי נשמת דניאל הכמת בן דוד, אליהו בן חנה יונה, אליהו בן פרחה, שושנה פורן בת טאוס, יעל 
בת רבקה, חנה יונה בת רומיה, פרבין נמכי בת עוסניגאן, רחל בת פנינה פרלה ע"ה. אורי ז"ל בן אשר 

אנשל יבדל"א, דוד אריה בן אליהו יוסף ז"ל פנחס בן דוד, איתן בן פנחס, לאה בת ישכר, שרה בת פנחס 

לזיווג הגון שרה בת 
אילה, אליהו בן אביגיל, 

אלעזר שמעון בן חיה

המכון לסת"ם
עבודת הקודש

מכירה ובדיקה של תפילין,    
ס"ת ומזוזות וכל צרכי סת"ם   
פל': 050-6688011 רפאל ש. 

 מבצע ארגזים 
מהודרים 

לספרי תורה

מרן זצוק”ל קבע לקבור את הנפטר בבני ברק
סיפור נפלא הביא ר’ צבי נקר שליט”א, בספרו ‘אמונה שלמה’ 
)דברים(: סיפר לי הרה”ג רבי יוסף מאיר שליט”א, מעשה שהיה 

מיץ  קהילת  של  הרב  שהיה  במברגר  אריה  משה  רבי  על 
בצרפת לפני כ-30 שנה.

רבות,  שנים  מלפני  עוד  תורה  גדולי  של  עיר  היתה  מיץ 
בעלי  מתקופת  יראים”  “הספר  בעל  היה  ממיץ  אליעזר  רבי 
תקופת  עד  מפוארת  מאוד  קהילה  היתה  זו  התוספות. 
התדלדלה,  הקהילה  המהפכה  לאחר  הצרפתית.  המהפכה 
ולאחר השואה ניסו לשקם את הקהילה והוא התמנה שם לרב.
הוא חלה במחלת הסרטן ובחסדי ה’ התגבר עליה ונתרפא, 
בני  בפתאומיות.  נפטר  והוא  חזרה  המחלה  שנים  לאחר  אך 
טענו  אחיו  אותו.  לקבור  היכן  התלבטו  ותלמידיו  משפחתו 
שצריך לקבור אותו באנטוורפן בבלגיה כיוון ששם אביו קבור 
שהוא  שהיות  טענה  במיץ  הקהילה  אבות.  קברי  בעצם  וזה 
שיקם את בית העלמין במיץ, והביא לכך שגדולי ישראל כמו 
‘השאגת אריה’ ו’עבודת הגרשוני’ ועוד - יקברו בצורה ראויה 
ומכובדת, מן הראוי שיקבר על יד גדולי ישראל הקבורים שם. 
בניו טענו שהיות וחלקם גרים בארץ ישראל, שנינו )שילהי מסכת 
יקבר  שהוא  הראוי  מן  ולכן  לירושלים”  מעלין  “הכל  כתובות( 

בארץ ישראל.
כיון שהיה ויכוח לגבי מקום הקבורה הוחלט לשאול את מרן 
זצוק”ל. הבנים העלו 4 אפשרויות: או מיץ, אנטוורפן, ירושלים 

והאפשרות האחרונה לקנות קבר בבני ברק.
שואל מרן זצוק”ל את המשפחה: “מה רע בבני ברק?”

בחשבון  נלקחה  פחות  שהכי  האפשרות  היתה  זו  למעשה, 
כיון שבשלושת המקומות האחרים יש מעלה, אך פה לא היתה 
מעלה מיוחדת, אך לאחר שמרן זצוק”ל אמר להם בני ברק הם 
הלכו למשרדים של פוניבז’ לקנות חלקה. והנה, כאשר הקלידו 
את הפרטים של הנפטר במחשב, גילו לתדהמתם שהוא כבר 
קנה חלקת קבר בבני ברק! מסתבר, שכיון שהוא חשש שמא 
לא יתאושש מהמחלה, קנה כבר קבר, אך לא רצה גם לספר 
על קניית הקבר, מאחר והדבר יגרום לצער ודאגה בקרב בני 
מצבו  שאם  חשב  הוא  בסוד.  הדבר  את  שמר  לכן  משפחתו, 
הבריאותי יתדרדר הוא יספר לבני משפחתו, אך כיון שנפטר 
משבץ מוחי הוא לא הספיק לספר לבני משפחתו על קניית 

הקבר בבני ברק.
בהלוויה.  הסיפור  את  סיפר  ובנו  מאד,  התפעלה  המשפחה 
נתבונן אנו: הרי אדם שקנה לעצמו קבר סימן שרצונו להיקבר 
שם ומצוה לקיים את דברי המת, והרי הסיכויים שמרן זצוק”ל 
אנו  למדים  אפסיים.  לכאורה  נראו  ברק  בבני  לקבור  יגיד 
הדור שרוח  בקולם של חכמי  טוב לשמוע  זה, כמה  מסיפור 
של קדושה יורדת מן שמיא ונותנת להם את הכוח לתת את 
התשובה הנכונה. הרי שאם היו קוברים את הרב במקום אחר 
זוכים לקיים את רצון הנפטר והחלקה היתה עומדת  לא היו 

בשיממון מוחלט.

מויתור לעולם לא מפסידים!
שהיה  מעשה  ואדברה’:  ‘האמנתי  בספר  הובא  נוסף  סיפור 
באחד הבניינים בבני ברק, ששכן הרחיב את דירתו, והתקרב 

ואת  האור  את  בכך  וחסם  שכנו,  לדירת  עד  בולטת  בצורה 
כן החליט  האויר. השכן תכנן להזמינו לדין תורה, אבל לפני 
לגשת לביתו של מרן זצוק”ל, ולהיוועץ בדעתו האם להזמין 

את השכן - הבונה לדין.
כבר בשלב זה ניַתן לעמוד על גודל יראת השמים המפעפעת 
בלבו של שכן זה. ראשית, יש לשבח את עצם העובדה שלא 
העולה.  למול  זעקה  קול  הקים  לא  ואף  לעצמו,  דין  עשה 
החליט  כאשר  אבל,  וכידוע.  יתירה,  מעלה  זו  גם  בתקופתנו, 
להתאפק  מסוגלים  היו  אנשים  כמה  תורה,  לדין  לגשת  כבר 
כמוהו, ולעצור את עצמם, ולהתייעץ לפני-כן עם אדם גדול? 
איזה פסול יש בהזמנה לדין תורה? נזמין את השכן לדין, ואיך 

שיפסקו הדיינים כך נעשה.
חזון  ברחוב  הבית  אל  לגשת  כאמור,  מיודענו החליט,  אבל 
איש 5 ולשאול. מרן זצוק”ל שומע את השאלה, ומשיב: ‘נער 
ותרן שיצא מופסד מוותרנותו’.  ולא ראיתי  זקנתי,  וגם  הייתי 
ולוותר לשכנו  תורה,  לדין  ההזמנה  על  לוותר  והשכן מחליט 
על כל מה שעשה. על האור, על האויר, על עוגמת הנפש. על 

הכל הוא מוותר!
שפרן  הגרמ”מ  של  ובישיבתו  אחדים  ימים  עוברים  לא 
הרוחניים  התפקידים  אחד  את  שתמלא  דמות  מחפשים 

הבכירים בישיבה. כמה אנשים המליצו על ה...שכן ההוא.
מי מבררים?  ואצל  על האיש,  לברר  הולכים  הישיבה  אנשי 
אצל השכנים... ולמי הם פונים ראשון? - לשכן שבנה והרחיב 
על שכנך בקשר  פרטים  לנו  למסור  תוכל  ‘האם  דירתו...  את 
לתפקיד רוחני שאנחנו מייעדים לו?’ - שאלו. ‘השכן ההוא?! - 
הוא ממש מלאך’! - משיב השכן שבנה, ומספר לאנשי הישיבה 
את כל מה שקרה בזמן הבניה, ואיך ויתר לו השכן על הכל. 
‘אל תסתפקו בכלל. הוא אדם מיוחד מאד. כדאי לכם לבחור 
לכהן  נבחר  שויתר  השכן  ואכן,  אמר.  רוחני’,  תפקיד  לכל  בו 
נאה  למשכורת  וגם  עצום,  רוחני  לסיפוק  שהביאו  בתפקיד, 

בצידו.
‘נער הייתי וגם זקנתי, ולא ראיתי ותרן שהפסיד  נזכור תמיד: 

מותרנותו’.
חי על מנת לשלם

מגיד המישרים ר’ שלמה לוינשטיין שליט”א סיפר, כי בילדותו 
לאחר  שנים  כמה  ז”ל.  דינין  שמשון  ר’  ששמו  מורה  לו  היה 
שלימד אותו, פרש מעבודתו, וכעבור כמה שנים נוספות נפטר. 

לאחר פטירתו התפרסם עליו סיפור מפליא זה:
יום אחד ניגש אליו אחד מתלמידיו לשעבר וסיפר לו שהוא 
כי כבר פנה ליהודי פלוני,  וסיפר  זקוק להלוואה. הוא הוסיף 
משום  נכבד,  כה  סכום  לו  להלוות  מוכן  היה  לא  הלה  אבל 
החשש שלא יהיה בידו להשיב את החוב. הלך ר’ שמשון דינין 
אכן  והלה  תלמיד,  לאותו  להלוות  אותו  ושכנע  פלוני,  לאותו 

הלווה לו.
כשהגיע זמן הפירעון, לא שילם הלווה את חובו. פנה המלווה 
לר’ שמשון ואמר לו: “אמנם לא חתמת ערבות ואינך חייב לי 
ולדעתי מן  לו,  כלום, אבל אתה הוא ששכנעת אותי להלוות 

היושר הוא שכעת תדאג לכך שלא אפסיד את כספי”.
הלך ר’ שמשון להתייעץ עם מרן זצוק”ל, ושמע מפיו כי על 
כיון  זאת  בכל  מאומה,  לעשות  חייב  אינו  הדין  פי  שעל  אף 
שהדבר התגלגל על-ידו ראוי שייקח על עצמו את המצוה עד 

על-עצמו  ויקבל  הסוף, 
להחזיר את החוב. 

הוסיף  זצוק”ל  מרן 
שזהו  יודע  “אני  ואמר: 
סכום גדול למדי בשביל 

את  שתפרוס  מציע  אני  ולכן  מפנסיה,  רק  שחי  כמוך  יהודי 
שזכות  ובטוח  סמוך  ואני  ארוכה,  תקופה  פני  על  התשלום 

המצוה תעמוד לך כל זמן שתהיה עסוק בה”. 
ר’ שמשון שמע לדברי הרב והבטיח לשלם למלוה את מלא 
זמן  פני שנים.  על  נפרסו  אלו  הסכום בתשלומים. תשלומים 
ר’ שמשון  הלך  רב לאחר ששילם את התשלום האחרון,  לא 

לעולמו...
סיבת השפע בעולם – מכח מי?

סיפרו  אותו  מעשה,  הובא  האור’  ‘ומתוק  פסח  של  בהגדה 
בבני  חנויות ספרים: האחת  גיטלר, בעליהן של שתי  האחים 
מניבה  ברק  בבני  החנות  לדבריהם,  בירושלים.  והשניה  ברק 
רווחים נאים. החנות בירושלים לעומת זאת, ממוקמת במקום 
גרוע, במרומי רחוב שטראוס, ומטבע הדברים אין בה תנועה 
ערה של קונים... אמנם החנות אינה גוררת הפסדים, אולם גם 

רווחים כמעט ולא מפיקים ממנה. 
של  מיקומה  את  להעתיק  האחים  חשבו  מסוים,  בשלב 
שיקול  לאחר  אולם  עצמו,  ישראל  מלכי  רח’  אל  החנות 
הספרים  לחנויות  להזיק  עלול  שהדבר  למסקנה  הגיעו  דעת 
האחרות שנמצאות בגאולה, וליצור תחרות בלתי הוגנת. מצד 
שני, להשאיר את המצב כמות שהוא גם זה לא הגיוני כל כך...

במרן  ולהיוועץ  להיכנס  האחים  החליטו  עושים?  מה  ובכן, 
זצוק”ל, וכך הם אמנם עשו. הם סיפרו על מצב החנות, הסבירו 
וגם  אחר,  למיקום  החנות  את  להעביר  רוצים  אינם  מדוע 
והיא  מאחר  הוא  החנות  להחזקת  השיקולים  שאחד  הוסיפו 
בה...  עובדות  נשותיהם  אשר  אברכים,  בתי  שלשה  מחזיקה 
יתכן  כי  האחים  סברו  הפסדים,  גוררת  אינה  והחנות  מאחר 
שראוי להמשיך ולהחזיקה ולו כדי שלא לקפח פרנסתם של 
הנשים הללו, אלא שכאשר הם הציגו את השיקול הזה בפני 
אברכים,  בתי  שלשה  ‘מחזיקה’  שהחנות  ואמרו  זצוק”ל,  מרן 

מיהר הגאון להגיב בתמיהה ושאל: “מה אתם מחזיקים?”...
לפיכך  כראוי,  דבריהם  את  שמע  לא  שמרן  סברו  האחרים 
אולם  אברכים,  משפחות  שלש  מחזיקים  שהם  ואמרו  חזרו 
מרן ששמע היטב כבר מלכתחילה, אלא שצרם לאוזנו הביטוי 
‘מחזיקים משפחות אברכים’, פנה ואמר להם: “מי אמר לכם 

שאתם מחזיקים אותם? אולי הם מחזיקים אתכם?”
והוסיף: “אינכם יכולים לדעת, האם הסיבה בגללה מצליחות 
פרנסה  מספקות  שהן  משום  אלא  אינה  ברק,  בבני  החנויות 

לשלש נשות אברכים בירושלים!”...
הנה כי כן, תלמידי חכמים נראים אולי כ’נשים’, אולם לאמיתו 
של דבר הם ‘עושים גבורה כאנשים’ )ע’ יומא עא. וברש”י(! אמנם 
אנו נמצאים בתקופה של חשכה, תקופה בה בני תורה נחשבים 
כ’עלוקות’ ו’מוצצי דם’, אולם יבוא יום בו ירוצו כולם להתהדר 
בזה שהחזיקו ישיבה פלונית או תלמיד חכם אלמוני... יבוא יום 
אלא שכל   - ‘מושפעים’  יכירו הכל, כי הלומדי תורה אינם  בו 

השפע שבעולם מכוחם הוא!
יהי מליץ יושר בעדנו ובעד כל עם ישראל, אמן!

 במלאות ה'שלושים' לפטירת רבן של כל בני הגולה מרן ראש הישיבה רבי אהרון יהודה לייב שטינמן זצוק"ל
לפניכם ארבעה סיפורים מופלאים שיבטאו במקצת את גדלותו המיוחדת.
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שידוך שיש הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל לגבי הוראת מרן 
וחוששים משום "הנושא  לבחורה אחים שסטו מן הדרך

 אשה צריך שיבדוק באחיה"

ַקח )ו,כג(    יֶשַבע ֶאת ַאֲהרֹן ַויִּ יָנָדב ַבת ֱאלִּ ָשה לֹו ַנְחשֹון ֲאחֹות ַעמִּ ֶלד ְלאִּ  ַותֵּ
יהּוא ְוֶאת ָנָדב ֶאת לֹו יָתָמר ְוֶאת ֶאְלָעָזר ֶאת ֲאבִּ  .אִּ

שממה שנאמר "אחות נחשון" )קב.( בבבא בתרא  'מביא את הגמ רש"י    
 .שהנושא אשה צריך לבדוק באחיהלמדנו מכאן 

שת אכתב בדרך הרמז, שהמילים ")לב דוד ברית עולם סי' שע"ה(  והחיד"א   
, לרמז שהרוצה אשת חיל יבדוק באחיה אחיםי ימצא" ר"ת מיל ח

 קודם שישאנה.

מביא ששאל )לרבי מנחם סאוויץ שליט"א ליקווד תשס"ד עמ' שמא(  ישמח לבבס'    
 לו שהציעו מי: ל"מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוקאת 

 כדאי האם הישר מדרך וטשס אחים לה שיש ש"ויר הבוט בחורה
  .באחיה יבדוק אשה הנושא משום השידוך לדחות

 בדרך שהולכים אחים עוד לה שיש במקום והשיב מרן זצוק"ל:   
 שאינו לאח דומים יהיו שהבנים חזית מאי לומר יש הרי בזה ,הישר

 בזה הגונים אחים רוב שיש במקום ולכך ,להגון דומים יהיו ואולי הגון
  .רובא בתר ילז לומר יש ודאי

 ,בסברא רק תלוי הדבר אלא אלו להלכות ע"שו אין באמתש והוסיף   
 מקרה כל לבחון יש ,הגונים אחים רוב לה שאין באופן דאף נראה ןולכ

 וצריך ,הסתברויות של צדדים רוב אחר ,הענין לפי מסברא לגופו
 ]וראה קריינא דאיגרתא ח"ב איגרת י"ח[ .בזה להכריע בכדי דשמיא סייעתא

 ט("תשי מכתב ו")ח ל"זצ שך מ"הגרא למרן ומאמרים במכתבים וראה   

, ולכן הנושא אשה יבדוק האם לאחי דומין בנים רוב ל"שאחז דמה
 בדרך שבאות הנפשיות והתכונות המדות לענין אלא אמור אינובאחיה, 

 דלא לאנשי משתייך הכלה שאחי כגון דעות בעניני אבל ,בתורשה כלל
 הוא דדעות ,האם לאחי דדומין ל"למשאחז שייך זה אין (נוסחתו ש"ע) מעלי
 .בחירה ניתן אחד ולכל בחירה לידי המסור דבר

טריפה אכילת איסור יש משום  באכילת אווזים מפוטמים
 דאורייתא

ד מֶשה ֶאל' ה ַויֹאֶמר  (יד)ז, ב ָכבֵּ ן ַפְרעֹה לֵּ אֵּ  .ָהָעם ְלַשַלח מֵּ

 נהש 200-כ לפני .חמורות הלכתיות שאלות ישנם זיםואו בפיטום   
 בענין במנהגיהן נחלקו שלימות וקהילות בנושא הלכתי פולמוס התנהל
 מפוטמים. אווזים אכילת

 

 

 

 

 

 

 

    

 האווז הלעטת ,ושמן גדול יהיה שהכבד כדי מפטמים וזיםוהא את    
 העוף ,תירס גרעיני ג"ק 25-ב שבועות חמישה עד ארבעה במשך נעשית

 אותו להלעיט צורך יש לכן ,העצמי ברצונו כזו כמות לאכול מסוגל אינו
 .הושט עד שמגיע צינור י"ע נעשה והדבר ,מלאכותית בצורה

 כך י"וע אוכל יותר להוסיף שניתן כך הושט מתרחב הפיטום בפעולת    
 .שומן ואוגר מתנפח וכבדו מקסימלית בצורה משמין האווז

פיטום מביא את נושא זה של )אגרא דכלה סו"פ וארא(  בעל הבני יששכר   
שהיה נהוג בזמנו, ולפני שמחווה את דעתו ההלכתית לגבי  האווזים

 .באר את הכתוב "כבד לב פרעה"כשרות בשר האווזים, מקדים ל

יש לו טבע ויתפרש עוד, כבד לב פרעה מאן לשלח העם, היינו  וז"ל:    
ומתעבה, דהיינו כל שהוא  אש, כי כל מין בשר מתגדל ע"י הה"כבד"

יוצא חוץ לגבולו ומתגדל ומתעבה ביותר  אשגדול כזית, ע"י בישול ה
 כך.לפי שמתר

 מתקשה ביותר ממה שהיה חי. אשבשר הכבד, אדרבה ע"י ה משא"כ   

פרעה", נעשה ככבד שלא נתרכך  כבד לביש לפרש הכתוב: " ולפי"ז   
. שהלא דברי הקב"ה הם כאש, שנא' הלא כה דברי כאש נאום אשע"י ה

ה', והוא נעשה ככבד שלא נתרכך, ע"כ מאן לשלח העם, ככבד שאינו 
יוצא משטחו, רק נשאר על  מעמדו, כי זה טבעו ביצירה להגביל הדם, 

 כך פרעה מאן לשלוח וגו' ומגבילם בגבולו לבל ישלחם.

ומזה נלמד תוכחת מוסר לאותן האנשים החטאים  וממשיך:   
ת הלעוטות. חוץ מזה שכבר צוחו בנפשותם, והקילו לעצמן לאכול אווזו

אבל דבר חדש אני רואה, שיש בזה משום קמאי להחרים על זה. 
 דבר שלא שיערו כת הקדמונים. טריפות דאורייתא,

וחטה במשך ימי רור שאווז הלעוטה אם לא ימהרו לשדבר בדהנה    
 ומאין יהיה זה.לעיטתה דהיינו ג' שבועות או יותר, תמות מיד, 

כי האווזות האלו, הכבד שלהם משונה ומתלבנת כולה, וגם  ראיתי   
ומן, וגם מתגדלת שלא כטבע הנהוג בכבד, כש אשהיא ניתכת ע"י ה

כאשר רואים לעיל, וזה בא להאווזות הללו להיות הכבד תנור הגוף 
לבשל המאכל ולצמצם הדם הנשאר אחר שישלח אל איברי הגוף, וזה 

 מלאכתו כל היום.

כל דבר שמעמיסים על איזה יצירה בכולם יותר מכוחו  והנה   
 ומלאכתו, יחלש ויתבטל כוחו לגמרי.

מעמיסין עליו  והכבד המבשל ,הוא בענין הזה שמלעיטין האווזות כן    
חלש הכבד וימות כי יתבטל ממלאכתו לגמרי יתר כוחו לבשל, בזה י

 הדם ללובן. ויתהווה נימוקות הכבד וישוב ללובן כמו המת, כי יתהפך 

שומר נפשו ימות הבע"ח כי נימוק הכבד והיא טריפות גמורה.  ע"כ   
 ירחק מזה.
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 עשרת המכות היו נרשמות על גופן של המצרים

ַדע ְבזֹאת' ה ָאַמר כֹה )ז,יז(       י תֵּ י כִּ נֵּה' ה ֲאנִּ י הִּ  ֲאֶשר ַבַמֶטה ַמֶכה ָאנֹכִּ
י ם ַעל ְבָידִּ  ְלָדם. ְוֶנֶהְפכּו ַבְיאֹר ֲאֶשר ַהַמיִּ

שרבי יהודה היה נותן בהם על עשרת המכות מובא  בהגדה של פסח   
 .דצ"כ עד"ש באח"בסימנים 

 ַהַמסֹּת)שם ז,יט( דורשים את הפסוק )ז,ט(  והנה במדרש דברים רבה   
דֹּלֹּת ר ַהגְּ ִתים ְוָהאֹתֹת ֵעינֶׁיךָ  ָראּו ֲאשֶׁ ַהמֹּפְּ ַהָיד וְּ רֹּעַ  ַהֲחָזָקה וְּ ַהזְּ טּוָיה וְּ  ַהנְּ

ר יךָ ' ה הֹוִצֲאךָ  ֲאשֶׁ  וגו'. ֱאלֹּהֶׁ

, נרשמות על גופיהן דם צפרדע וכינים"אותות" רבנן אמרי שהיו  ומהו  
 ע"כ.

רבי יהודה היה נותן בהם פי מדרש זה נביא פירוש מחודש על  על   
 דצ"כ עד"ש באח"ב.סימנים 

דא זצ"ל )לרבי אברהם ברועל פרקי דרבי אליעזר  בהקדמה לפי' בית הגדול   

 על פסח לליל בהגדהגם לא אמנע פה מה שנלענ"ד וז"ל:  נדפס וילנא תקצ"ח(
 אשר ,ב"באח ש"עד ך"דצ סימנים בהם נותן היה יהודה רבי המאמר
 .להאריך לי ומה בהבנתו נתקשו רבים ספרים

 םימניס םבה נותן היה אומר רבי יהודה ל"וצ ,הוא טעות סופר ולדעתי 
 שהיו אמרי רבנן ותתהאו מהוכי תבוא,  דרס רבתי ד"ע וביאורו .ך"דצ

  '.כוו ך"דצ םמצרי של גופיהן על רשמותנ המכות

 היה אומר י"ר שהדהח רסאלגי גדההה מסדר כוונת הולך ישר מעתהו   
 .ך"דצ סימנים עצמם במצרים בהם נתן ה"הקב 'פי ,נותן

 שם עלאלא ש ו',כו המטה זה והאותות למעלה שאמר מה על וחולק   
 .סימניםבגופן  בהם נותן שהיה שם על אותות נקראו כך

 פנים ,נכון על המאמר בהבנת נתקשה אשר מגיה איזה או והמדפיס   
  , ע"כ.עמדי האמת ד"ולענ אומר תיבת ומחק קלקל

טוענים שמנהג נתינת דם במצות רמוזות בדצ"ך  גוייםה
 עד"ש באח"ב

 דם עלילות, רבות שנים לפני(: 110)ח"ב עמ'  מאוצרנו הישן מסופר בס'   
  את מאשימים היו הנוצרים, פסח בסביבות. מצוי דבר הצער למרבה היו

 . במצה דמו את לערב כדי נכרי ילד בהריגת יהודיםה

 זו אכזרית שעובדה טען הכומר במהלכו, בנושא ויכוח התנהל פעם   
 -ראשי הם ב"באח ש"עד ך"דצ שהאותיות באומרו בהגדה מרומזת

  .שמיםב יח ל-א ןב, הרגנוש ברד לע ,ולנוכ ריכיםצ םד :של תיבות

 את נכון פענח לא שהוא לכומר מיד אמר היהודים את שייצג הרב   
 ובריםד :ל רמז הם הללו המילים. הנכון הוא וההיפך התיבות ראשי

 .זאתב לילהח ברהםא ניב ,קרש םד לילתע ,זבכ וררינוצ

שיתוף גויים באפיית מצות מצוה, כדי שיהיו עדים 
 שהיהודים לא מכניסים דם למצות

הל' פסח סעי' ח"א )מנהגי קהילות מצרים לרבי רפאל אהרן בן שמעון זצ"ל  בס' נהר מצרים   

בקהיר בשנת זצוק"ל  יוסף הגר"ע, והביאו בשו"ת יביע אומר ח"א סי' כ"ז, בתשובה שכתב טז עמ' לא

מביא שמנהג יהודי מצרים לאפות מצת מצוה ע"י אומן גוי, משום  (תש"ח
תקפ"ה וראה ' )רדב"ז סישאין אומן ישראל מצוי. ויש להם על מה שיסמוכו 

והן כהיום להיות שאינו נמצא ישראל  בשו"ע או"ח סי' ת"ס ובנו"כ שם(

שיתעסקו, נהגו שאף בלישה ועריכה וקטיפה הכל ע"י גוי וישראל עומד 
 שאי אפשר בענין אחר. על גביו

מיראי ה' נזהרים ללוש ע"י עצמן או ע"י  םכי האידנא, רביויומא    
ישראל דווקא. והן נותנים המים לשם מצת מצוה, ועורכין ומקטפים 
ע"י גוי, כי אומן אופה ישראל אין חזונו נפרץ כלל. והרבה טרחנו למצוא 

 לנו אופה ישראל ולא הונח לנו עד הנה.

נו להיות יד הגוי באמצע חבבנו בדורתינו אלה כמעט שהוכרל ולדאבון   
מחשש עלילת הדם התנעבה והנאלחה המצויה מצוה,  עשיית המצות

ובהיות יד הגוי באמצע אין החשש גדול כי יבואו , הרבה מאוד בזמננו
, כי כל העלילה היא על כנתא מאיסוראסמהם ויעידו בהם. וחמירא 

 מצות מצוה כידוע.

 מימי כל אוהל ,לדם להפכן מים מיםוהחרט לקחו מהיכן
 ?ואהרן משה י"ע לדם ברכ וכנהפ מצרים

ן ַוַיֲעשֹּו (כבז,)       י כֵּ ם ַחְרֻטמֵּ ְצַריִּ יֶהם מִּ ב ַוֶיֱחַזק ְבָלטֵּ  ָשַמע ְולֹא ַפְרעֹה לֵּ
ֶהם ֶבר ַכֲאֶשר ֲאלֵּ  '.ה דִּ

 מימי כל אוהל ,לדם להפכן מים מיםוהחרט לקחו מהיכן קשה    
 .ואהרן משה י"ע לדם ברכ וכנהפ מצרים

 מארץ גושן. , לאדמא שןודג מיא מן והפיכו תרגם ויונתן בן עוזיאל   

 מוצאים והיו רוהיא סביבות ופריםח היו שהמצרים מתרצים ויש   
 אותם והפכו מיםוחרטה לקחו האלה המים ומן ,מים מעט רב בטורח

 .לדם

 בזה לי ישכתב על זה: ו)להג"ר זלמן סורוצקין זצ"ל(  ובפי' אזניים לתורה   
 במדינות שמקורו נילוס נהר הוא מצרים רויאשהרי  ,דברים הרהורי

 בגבולה ונשפך מצרים ץארב ועובר ,למצרים דרומית שהן ,וחבש קונגו
  .הגדול הים אל הצפוני

 וחבש קונגו מגשמי) שהנילוס אלא ללכ שמיםג אין ובמצרים   
 .מצרים לכ את ומשקה גדותיו כל על אב בחודש עולה (המרובים

 בשאר והכרמים השדות את מהם ולהשקות המים על לשמור וכדי    
 כדי מקומות בהרבה וריםויא תעלות המצרים חפרו ,השנה דשיוח

 .המים את םהב לאגור

 גדול מים במקוה המדובר אין מצרים רויא על מדברת וכשהתורה    
 .אחרת ץמאר הנמשך רהבנ אלא ץ,האר מתהומות או גשמים ממי

 לגבול הנכנסים המים רקאלא  ,בחבש הנילוס מי לקו שלא ספק ואין    
 .לדם נהפכים והי דם מכת בשעת מצרים

 ויהי" עוד נאמר "לדם רוביא אשר המים כל ויהפכו" שנאמר ריחוא    
 לדם נהפכו הנילוס י"ע נסיםכהנ שהמים היינו ",מצרים ץאר בכל הדם

 מצרים מיוחרט כן ויעשו" נאמר לזה וסמוך ,מצרימה בבואם
 ,לדם נהפכו לא המים בו מקום מצרים לגבול שיצאו היינו ",בלטיהם

 , ע"כ.לדם מצרים לשטח שהגיעו לפני מים מעט הפכו ובלטיהם

 

 



'qn oeilib

897

g"ryz `x`e

ׁשפכֹו ּבדם אם ּכי ּבּה ׁשּפְך אׁשר לּדם יכּפר לא ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹֻֻולארץ
בימינו למחבלים מוות עונש

מצרים ּבארץ מֹופתי ואת אתתי את ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹוהרּביתי

ישראל לעם אותות
למשה ר אומ מצרים"ה' ּבארץ מֹופתי ואת אתתי את ג)"והרּביתי ז ות שמ ). ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹ

יה ה לא ל רא יש י נ ב ל י כ יר ב ס מ נו ספור ה פת"? מו ל" "אות" ן בי ל בד הה מה
רּו יאמ י "ּכ ה'. ח לי ש הוא שה מ אם ק ספ להם יה ה ל ב א ,' ה יום ק ב פק ְִֹס

ה'" ָך י ל א נראה א א)ל ד ת מו ש י( כ אות. ם כי י צר ל ישרא י בנ ן לכ "האות. ְִֵֶָֹ
ספק היה שלא ישראל, עם לעיני אותות עשה לפיכך לשליח. עדות הוא
שליח הוא אם השליח על (ספק) היה אבל ויכולתו, המשלח גודל על אצלם

לְךאמת". נּו י יאמ א ל אם יה "וה אות. ן לשו רק ל שרא י י בנ ל אצ ב כתו ך ְֲִִַָָָֹוכ
לא אם יה וה ן. אחרֹו ה האת ל לק נּו י והאמ ן הראׁשֹו את ה ל לק עּו יׁשמ לא ְְְְְְְֱֲִִִִֶַָָָָָָֹֹֹֹֹֹו

דם מכת את להם תראה – אּלה" ה האתֹות י לׁשנ ם ּג נּו מי ז)יא י ז, ט. - ח ד ). ְֲִִֵֵֶַַָָֹ
עם" ה י נ י לע האתת עׂש מסופק"וּי ש , עון גד ל צ א צוא למ ר ש פ א ר ב ד ל ה גמ דו . לא ד ) ְֵֵַַַָָָֹֹ

ּבר ד מ ה ּת ׁשא ת ֹו א י ּל ת י ׂש ע ו ָך י נ עי ּב חן תי צא מ נא ם "א : ות א ש בק ומ , תו אי ר ב ד מ ' ה ם ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָא

ג) י ם רי ב ד י ש" ר ה רא ו ז. י ו ם טי פ שו י". .עּמ ִִ

פרעה לפני מופתים
ּכל "ראה ים". פת מו " בתורה ים רא נק עה פר י פנ ל ים ש נע ש ים עש המ ְֵָאותם

פרעה" י פנ ל יתם ׂש וע ָך יד ב י ׂשמּת ׁשר א ים פת א)הּמ כ ד ת שמו עה( פר גם . ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹ
פת מֹו כם ל נּו ּת לאמר עה ּפר לכם א ר ּב יד י ּכ " ים. מופת ק ר לראות רש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹדו

ן" ּני לת י יה רעה פ י נ לפ ׁשלְך וה ָך מּט את קח ן אהר ל א ט)ואמרּת ז והטעם( . ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ
עּתי יד לא " אומר: הוא כן ו ,' ה יום ק צם ע ל ע פק ס יה ה עה פר ל י כ , ְִַָֹהוא

אׁש לא ל א יׂשר את וגם ה' ח"את ב)ּל ה ת שמו המתהפך.( המטה בשבילו ְְֲִֵֵֶֶַַַָֹ
ושראוי המשלח גודל על "להורות – ה' מציאות על ללמד "מופת" הוא לתנין

בקולו" הלשמוע רי חו לא ש שמ ה ה ר חז ש ו ה י זק ח צל א נו צי מ ן כ . ט ז ת שמו נו ר פו (ס

רי ׂש צי לי ּבמ וכן " " ת ֹופ "מ ת רא ק נ היא ם" ּגֹוי ה ל כ י נ לעי " ת זא ת עומ ל ת". "או לו צ א ת רא נק ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָָו

רי דב ח; , כ ' ב ם לכי מ ז; ח ל ה עי ש י - " רץ א ב ה י ה ר ׁש א ת הּמֹופ ׁש ר לד ליו ע ם י ח ּל ׁש המ ל ב ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹב

ב') ל ' ב ם י .הימ

הנחש קלקול לעומת התנין קלקול
ין נ לת עה פר ל אצ לו אי ו , נחש ל פך הו המטה משה ל צ א הזה ל בד הה לל ג ב
- ה ש מ ל אצ ה בסנ ה הי ש ש ח נ ה ה ש ע למ הוא ה ע ר פ ל אצ ר נאמ ש ן ני ת ה ש ר בי מס י ש" ר )

י) ז ת ירהשמו פ הכ א הו ים צר מ יאת צ י ך ל במה ן נתק ש עה פר ל ש ל לקו ק ה .
רּת ואמ ר ּב "ּד לם. עו ה את ברא ש ים לוה הא שהוא ב חוש עה פר ,' ה אות י מצ ְְֵַַָָב
בץ ר ה הּגדֹול ים ּנ הּת ים צר מ לְך מ עה ּפר יָך ל ע י נ הנ ים לוק א י נ א-ד אמר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹּכה

י" יתנ עׂש י אנ ו י יאר י ל ר אמ ר אׁש יו אר י ג)ּבתֹוְך ט כ אל זק ח ל(י לקו ק זה . ְְְֲֲֲִִִִִִֶַַָָֹֹ
ל לקו ק את ם י מצר את י יצ ב ים קנ מת עומתו, ל ל, רא יש ני ב ו שה מ ין. נ הת
ים מפר ל ב א בה' ם רי י מכ ם ה בו ש א בחט חוה ו אדם את א י שהחט נחש ה

ברו ד ב)את " ע ד ע "ב ב ן עיי ).

בימינו למחבלים מוות
מצרים ּבארץ מֹופתי רבֹות ְְְְְִִֶֶַַַָלמען

ים מצר ה עת ב והט כורות ב כת מ הם ם י מצר ל שה עו שה' ים ל הגדו ים פת ְהמו
בֹות ר ן ע למ עה ּפר כם י ל א ׁשמע י לא " משה: ל ' ה אומר יהם פנ ל ף. סו ם י ְְְְֲִֵֶַַַַֹֹב
הרע ל כ ל ע ים ר במצ נקמה הם ללו ה ים המופת ." ים צר מ ארץ ּב י ְְְִִֶֶַָמֹופת
לארץ. חת נ ן י א - זו ה מה הנק י עד ל ב בוד. ע י הש בשנות ל ישרא ל שו שע

ׁשפכֹו" ּבדם אם י ּכ ּבּה ְך ׁשּפ אׁשר לּדם ּפר יכ לא לארץ ג)"ו ל ה ל ר ב ד במ ). ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹֻֻ
את פּו י חנ ת א ל "ו נפשו. ל פר כו חת לק ו ים ח רוצ ל ע ל לחמו סור א ללה ג ְֲִֶַֹב

הארץ" את ף י יחנ א הּו הּדם י ּכ ּבּה, אּתם אׁשר ם)הארץ ש ). ֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ית ש ברא פר ס ב ינו צטוו נ ו)כך ה- ט ּכי( פְך. יּׁש ּדמֹו ּבאדם אדם ה ּדם פְך "ׁש :ִִֵֵַָָָָָָָָֹ
יר" יא חוות " שו"ת יר ב ס וה אדם". ה את ׂשה ע ים לק א לם צ ו)ּב "מפורסם:(קמ ְֱִֶֶֶָָָָָֹ

ויש ברוצח. נקמה שיעשה עד מנוח ימצא לא הנהרג שנפש כל בפי ושגור
קודש מקראי על רז"ל מדברי גם שהיו. ממעשים הדבר לאמיתות ראיות כמה

זכריה". ודם נבות ודמי קין, הדם".גבי ל "גוא נקרא קם נו ה ן לכ



לרחמנים להתאכזר סופו אכזרים, על המרחם
ים ינ מזמ ח רוצ ל ע ים חמ ר ם. י חי ה יא ה ים צח ברו קמה לנ ית עש המ בה י ס ה
צו אמ שי ים אחר ים שע ר י יד ל וע צח הרו י יד ל ע א בו י ש בא ה מוות ה את
רי המצ צח הרו את ל ס שמח במשה לה י מתח ל א ישר ל ש לתם גאו רכו. ד את

מרא הג ל. בחו אותו ן וטומ יו ח מא י בר ע יש א כה ב)שה " ע ח נ ין דר ה נ מדת(ס לו
לכה: ה ן כא שנאמרמ מיתה. חייב - ישראל את שהכה גוי חנינא רבי "אמר

המצרי'", את ויך איש אין כי וירא וכה כה "וגוי'ויפן ב"ם ברמ סק פ נ כן ו
" רי מצ ה את יך ו וכה כה ן יפ ו מר: שנא יתה מ ב י י ח ל שרא י את ותשהכה לכ ה )

ג) ה רק פ יק ז ומ ל וב .ח

"מפורסם
בפי ושגור
שנפש כל
לא הנהרג
מנוח ימצא
שיעשה עד
נקמה
ויש ברוצח.
ראיות כמה
לאמיתות
הדבר
ממעשים
שהיו"

לכיפה מכניסים – עדים לו שאין רוצח
ים, י הח ל ע ן להג ל הגדו צורך ה לל בג ו ם יי ח ה בות י ש ח לל בג
ית פט מש יה בע יש אם ו זה. כהוא ים ח רוצ ה ל ע ים ל ק מ לא
לנקום נת מ ל ע דרך ל כ ם י חפש מ ן, י לד צח הרו את יד עמ לה
אה ב אן ומכ ים. דמ רץ הא לא ימ ת א ל ש ם, י ההרוג מת נק את
ין רוא ים העד י שנ יו ה א ל ו פשות נ "ההורג באה: ה לכה הה
ני בפ שהרג או אחד, ה אחר אחד ה אהו ר א ל א חת כא אותו
לא ו יקות בד ב ים עד ה כחשו שהו או אה, התר לא ב ים עד י שנ

, רות י בחק חשו (מקוםהוכ לכיפה אותן כונסין הרצחנין אלו כל
מיעיהן, שיצרו עד לחץ ומים לחם אותן צר ומאכילין סגור)
מכובד נבקעת שכריסם עד שעורים אותן מאכילים כך ואחר

(וימותו) א)"החולי י ,' ד רק פ ש נפ ה ת ר שמי ו ח וצ ר ת לכו ה ם " ב רמ ).

עולם של יישובו השחתת – דמים שפיכות
ים. צח לרו חד יו מ הוא הזה ן י הד י כ יר ב ס ומ ב"ם מ הר יך ממש

שי בהן"שאע"פ אין - דמים משפיכות חמורין עונות ש
דמים. כשפיכות עולם של ישובו זרההשחתת בודה ע לו פי א

ים. דמ יכות שפ כ ן ינ א בת ש ל לו י ח או יות ער ר לומ יך צר ן אי ו
כות י שפ ל ב א ב"ה. ק לה אדם ן י ב ש רות י ב מע ן ה נות עו ה לו שא

רו. י ב ח ן י ב ל נו י ב ש ירות ב ע מ ים מ זהד עון בידו שיש מי וכל
שקולין ימיו כל שעשה המצות כל ואין גמור'. 'רשע הוא הרי

הדין מן אותו יצילו ולא זה, עון נאמרכנגד ח)ש כ י של 'אדם(מ :ָָ
בֹו'" כּו יתמ ל א ס ינּו ר ּבֹו עד פׁש נ ּבדם ׁשק ט)ע - ח , ם ש ם " ב רמ ). ְְְִֶַַַָָָֻ

יותר האדם פשעי בכל אין כי - לרוצח מחילה אין
מזו חמורה

ממון ל כ ן נת לו י אפ ו ח הרוצ מן פר כו יקח ל לא ש התורה רה י זה ה ן כ ל "ע
ין נ ק נהרג ה זה ל ש נפשו ן י שא . רו לפט הדם ל גוא צה ר לו פי וא ם ל בעו ש

" ב"ה ק ה ין נ ק לא א הדם, ל ד')גוא ,' א ם ש ם " ב רמ צע( נפ אדם אם לו י ואפ .
נשמתו, את ב י שהש י נ לפ ם י ימ או שעות כמה בהכרה י ח ו ים אנוש ים צע פ
אם ן כ ש ל כ ו ח. לרוצ נוותר לא – צח לרו ל ומוח מוותר א הו י כ ע י והוד

לום. כ ן יה ר ב בד ן י א ח לרוצ לות ח מו פחות הנהרגמש נתקיים אפילו "ולפיכך
מחלתי כבר להורגי הניחו ואמר עליו, נכונה ודעתו מדבר והוא ימים או שעה

לו. שומעין אין - לו וסלחתי יוןלו שו תוך ח, בהכר ש נפ תחת פש נ לא א
ל, סכ וה ם החכ ן, י חור ן ב ו בד ע ל, וגדו ן יותרקט האדם פשעי בכל אין כי

מזו" א)חמורה מ י ש לי ש לק ח ם י בוכ נ ה ה ר .(מו

הציבור ידי על – דם גאולת

הרוצח את ימית הוא הדם גואל
הדם את ל לגאו מצווה התורה בעה ק ים צח לרו יתור בוו ש סכנה ה לל ג ב
צח רו ה את ים ית ממ ן י ד ית ב – ל גוא צח לנר ין א ואם צח. הרו את ג רו לה ו

ב"ם: הרמ ב כות כך ף. י י ס הואב הדם 'גואל שנאמר הדם גואל ביד "מצוה
או הדם גואל רצה לא הדם. גואל הוא לירושה הראוי וכל הרוצח'. את ימית
הרוצח את ממיתין דין בית דם, גואל לו שאין או להמיתו יכול היה שלא

ב)בסייף" ה לכ ה א ק פר ש נפ ה ת ר שמי ו ח וצ ר ת לכו ה ם ב" רמ ב. " ע ה מ רין ד ה נ .(ס

נקמה דיני בטלו לא – נפשות דיני כשבטלו גם
כת לש ב קומם ממ ן י סנהדר ה ל ש בר ע המ י חר א פשות נ י ינ ד לו בט ש למרות

ית ב ה להר ית ז ב)הג " ע ח ז ע" יב( י ח שנת י מ לו. בט לא יתות מ בע אר ן י "ד –
לא א לה, בט לא בזה רק לא ו .' כו ו סתו" דור יה ח או ג הג ן מ ל פ נו או לה י ק ס

ף" ס יו ית ב " בת בתשו ב כתו ן כ קמה. נ י ינ בד ב')גם שמותר(
אביו נקמת לנקום לתחום חוץ בשבת ללכת בימינו ג)גם " ה נ .(כ

ברהם" א ן מג ה" שה ט)והק כ "ק ס שו ירה( ית קמה נ צוות מ למה
בת בש לתחום מחוץ ללכת ללה בג ירו שושהת ב נ" ש מ ה רא )

ח) נ "ק צוותס שמ "ם, ב הרמ כמו בר ס ף" ס יו ית ב שה" נראה וכ .
בה. לוי ת לם עו ין י נ ב ו לה גדו צווה מ א י ה מה נק

ים פק סו מ ברורה נה והמש ם" רה ב א ן "מג ה י כ ש י להדג ב חשו
ים פק סו מ לא ם ה ל ב א נקמה. צורך ל בת ש לל ח ל מותר אם
נו. י ימ ב גם ימת י ק ם י צח ברו נקמה ה בת שחו ן הדי יקר ע ב
ים צח ברו נקמה עשה נ לא אם י כ הוא, בר סת דמ עמא וט

בארץ. יות לח ל נוכ לא ו ס חמ הארץ לאה מ – ינו ימ ב

הדם גואל מדין – נקמה מצוות
שה" מ "אגרות ח)בשו"ת י ן סימ ה לק ח ם חיי ח ר או כה( ל ה י כ ב כת

לנקום?". צווה מ ל ל בכ יש ש ינו צ מ ן יכ ה י "וכ , לא פ א י ה זאת
ל גוא צוות מ ן י מד נראה כ א הי נו י ימ ב נקמה בת חו י כ ירץ ות
צח ר , ּכה הּמ מת יּו "מֹות דם: ל גוא ל ע אומרת שהתורה ֵֶַַַַֹהדם.

בֹו" פגעֹו ּב צח הר את מית י הּדם ל ּגא א: א)הּו כ ה ל ר ב ד במ ). ְְִִֵֵֶַַָָָֹֹ
ב)והגמרא " ע ה מ ין ר הד נ זה:(ס ל ע רשת הדם.דו בגואל "מצוה

שנאמר גואל? לו מעמידין דין שבית גואל, לו אין שאם ומניין
מקום" מכל בֹו, .ּבפגעֹו ְְִ

דין בית בלי גם דם גאולת - רמב"ם
ב"ם הרמ עת ד)לד ה לכ ה ו ק ר פ ש נפ ה ת ר שמי ו ח צ רו ת לכו ה ל( גוא

ית ב בהם ש ים קר במ גם צח הרו את להרוג ל יכו יןהדם הד
להורגו. ל יכו א עצמול וישמור ישב (הרוצח)? זה יעשה "ומה

בלא או אחד בעד שהרגו הרצחנים כל וכן הדם, מגואל
לא דמים, להם אין הדם גואל הרגן אם בהן וכיוצא התראה

כוונה". בלא מההורג חמורים אלו ל:יהיו י לע ד ב"ם מ הר ל ע ב"ד הרא והקשה
ף ס ה"כ ירץ ות הדם"? ל לגוא זה ל ש מו ד ר י להת חד א עד ב ן י אמ נ יך א "ו
ברור ל ב א יה, פ ל ע ש ני להע ל יכו לא ן י ית-ד ב ש בעדות בר מדו י כ משנה"
מחר. י נ והש ם היו בא חד א שעד כ ל, ש למ צח. רו הוא הזה האדם י כ לנו
לה י ע תהיה זאת ש כן ית י א ל ל ב א ן, י ית-ד ב ב לה בי ק נה ינ א זאת ה עדות ה

מה. האד י פנ ל ע י ח כת לל צח לרו פשר לא

דין בית עם לכתחילה דם גאולת – רמב"ן
רי אח יא ה בו רו ק דם את קום לנ ל גוא ל ע צווה המ י כ ב וכות לק חו ן ב" מ הר

ב כת ן וכ צח, הרו ב יו ח את ע ב ק ן י הד ית ב םש ב" רמ ל ת צוו המ ר לספ ת גו ש ה ב )

ג) י ה ו מצ שין ע ה ת ח יתשכ ב ב יתה מ ב י חי שנת י אחר צח הרו ן י ענ ב ינו צטו "שנ :
אותו יא ב י ש ממנו נקמתו קום ינ ו יו חר א ף רדו י ו הדם ל גוא נו בקש י ש ן י ד
יך צר - ן י ית-ד ב י יד - ל ע להרגו רות פש א ן י א ואם פטו". כמש יומת ו ן י ד ית ב ל
לא אם ל הגוא אותו ח רצ י ש או " ם. מקו ל מכ ח הרוצ את להרוג ם הד ל א גו

גמרא ה אומרת שכך ן". י ד ית ב לו ל ב)יוכ " ע ה מ ן רי ד ה נ כה(ס המ יומת "'מות :
ל יכו אתה אי שאם ן י מנ , בו בה הכתו יתה במ לא א י ל ן י א - ' הוא ח רוצ
יתו להמ ל יכו שאתה יתה מ ל כ ב יתו ממ שאתה בו, בה הכתו יתה במ יתו מ לה

מקום". ל מכ - המכה' יומת מות ' לומר מוד ל ת -



להורגם מצווה עולם לתקן – ריב"ש
ש ב" י הר סק פ זה פי ל א)ע רנ ימן ס ת " שו ין(ב מכ ין ד ית ב הזה ן בזמ גם י כ

צח. לר ים עד ן י א אם לו י פ וא יכה. צר עה הש אם ם, י צח רו ים והורג ן שי ונ ע ו
אתה רואה אם מביניהם, שמת כיון מלתא, מיגדר משום מקום, "ומכל
שארבו שנראה, כמו ובזדון, רמה ביד בנפש, בשאט כן שעשו כיון להמיתם,
כנגדו, זיין בכלי הולכין היו הקהל, טובי בפני ובפרהסיא, ביום וגם בלילה, לו

בידך". לותהרשות ואמת זקות ח יות א ר רק לא א ים, עד שם ין א ש פ אע"
יות. ית הייתיאמ כך דמלכא, בהורמנא הדיין אני הייתי "ואם

עליה מיקל הייתי ולא מזה".עושה, ביותר ם

של הקלקול
שנתקן פרעה
יציאת במהלך
הוא מצרים
הכפירה
ה', במציאות
קלקול זה
משה התנין.
ישראל, ובני
לעומתו,
מתקנים
ביציאת
את מצרים
הנחש קלקול
את שהחטיא
וחוה אדם

נפשות בדיני לדון רגילין אנו אין הארץ בזאת
כה: ל הממ קי בחו ב להתחש יך צר כי ב וכות ב"ש י הר יך ממש
את בז ש עת, יד בר כ י כ האומד. ך מתו זה ב י ל נראה ש מה זהו "
יד לקוץ לא ף וא , פשות נ י נ י בד ן לדו ן י ל י רג אנו ן י א רץ הא
ל ע ב יוש ה אתה, נם האמ הוא. ך ל למ פט המש י כ ל, ג ור
לדון ן י נוהג ך אי יה, שופט ו רץ הא שפט מ מנהג ע יוד ו , שפט המ

לה, א כ ים ינ ענ ב עה הש ך צור י נ תטושמפ ואל כהם, עשה
וארכובותי ידי, רתתו בזה, כותב כשאני באמת, כי אמך. תורת

נקשן לדא עתך,דא ד ל ע רק , י דעת ל ע בזה סמוך ת לא ן, לכ ו ;
רואות, יו ינ ע ש מה א ל א ן י י לד ן י א י כ . ים השמ ן מ ך רו יו כאשר
החוק ל ע שמור ת גם ." יתך מרא לה גדו י יעת שמ תהא א ל ו

שה. נע הזה ע הרש עם ן י שהד בטוח יה תה וגם

בימינו גם – נפש בשאט שהורגים רוצחים
ן" חוש ה צות ב)ב"ק ימן ינא(ס ד יך י ש הזה ן זמ ב ם א סתפק ה

צד ומ ים, ע הרש ע זרו בור לש יך ר צ אחד מצד ש , הדם ל א דגו
ין י-ד בת לנו ן י וא רן לאשו בדות עו ה את ברר ל יך צר י שנ
בר בד פק סת מ יץ בש י י א ן יהונת י ב ר גם שות. נפ י ינ ד ים שדנ

נפש ט בשא ים שהורג ים צח רו ל ש במקרה י כ יק ס "ודאיומ
הדם" גואל דין הזה בזמן אף לו דיש אמרינן מילתא למגדר

ב') ן סימ ם רי .(או

עורך-דין באמצעות דם גאולת
צדק" מח "צ "ת שו א)ב קי סימן ון קדמ ה שנהרג( חד בא " ל: נשא

חד א ם א נו ממ קם להנ ן י ל כו וי צח הרו הוא י מ ע יוד ו רך בד
ף כו ל ין ל כו י אם ה ח. הרוצ ל ע ן י ד בקש י צח נר ה י ב מקרו

פו לכו יש ואם ן? י בד ידו עמ לה צח הרו ר אח ף רוד הוא יה יה ש בו לקרו
רי יק מ כן י ה עד ו פו, לכו יש כמה עד ו אמוד א הו אם זה ל ע ן ממו יא יוצ ש

ד אה יר כי " ועונה ב'?". אחר'קרו רודף שיהא הנרצח של לקרובו לכוף יש
בדין". להעמידו לגרוםהרוצח ל יכו לא א הו אם ו ." הדם ל בגוא צוה "מ י כ

שה עו ש כשם ך. כ ם לש ין -ד כי עור שכור שי , ין ית-ד ב דרך צח הרו מתת לה
שוכר בנו את ל למו ע יוד ינו א אם ש בנו, לת י מ כדוגמת רת, אח מצווה ל כ ב

ף. ס בכ ל מוה ך כ שם ל

שרצח בנוכרי גם – דם גאולת
ים צח הרו מן ין ד ח יק ת לא ם שא י, יהוד צח שר י בגו גם יכת י ש דם לת גאו

י" עונ שמ לקוט י " שם מ א י ב מ א הו כך ו ס. חמ רץ הא לאה מ – ים י גו יזה (א

ז) ית,קכ י ל גו את בהם להרוג ים בנ א י ק לו ח ישה חמ ח לק ש לך המ דוד ל ע
שה מי לח צווה מ יח ל ש ש ימ ש דוד י כ מדרש ה ר בי ס וה ע. ידו כ י, כר נו שהיה
ן, אהר ל ש לשמו חד וא , ב"ה הק ל ש לשמו אחד " ית. לי גו יד מ דם י ל א גו
דוד , ים לוק א רכות מע ף ר י ח ית י ל שגו ן כיוו לם". עו ה בות א שה ל לש לשה ש ו
את ם נוק הוא ים, קדוש ה בות הא ית בר ב פגע ש ן כיוו ו ם. י לוק א קמת נ וקם נ

בות. הא קמת כןנ על עלי, בני הכהנים ופנחס חפני את רצח שגוליית וכיוון
בשמו פועל ודוד הדם גואל הכהן מ)אהרון פסוק יז רק פ א ל שמוא ד"ק ר רי( ה .

גוי. כשהוא לו י פ א ח רוצ ה ן מ נקם י לה הדם ל גוא י קר י דמ אר בו מ

י כ מד ל אתה ן הכה ן אהרו ל ש פור י ס שאיןמה כל אלא לדבר, שיעור "אין
בקורבתו רחוק שהוא אפילו קרוב הוא מיקרי ממנו יותר שהואקרוב רק

לי ע י בנ ן מ יה ה בה הר רחוק ן אהר י דהר שו. יור ל י או ור יו ב א פחת ממש
ב"ם ברמ א ב מו וכך ." הדם ל גוא שהוא ר אמ י הכ לו י פ רתוא י שמ ו ח רוצ ת ו לכ ה )

ב) ה לכ ה א רק פ ש פ נ ניה ב ל כ ים י ראו ו ," הדם ל גוא א הו ירושה ל אוי הר ל "וכ :
נו. ממ ם י ב רו ק ן י א אם אדם לרשת ל ישרא

דם לנקמת בתשלום הקהל השתתפות
ין ד י כ לעור לם לש חה שפ המ ב לקרו פשרות א ן י א ם א ן, לכ
אות. בהוצ לו עזור ל ך י צר בור י צ ה צח, הרו את יהרגו ש י כד
שכר כגון הרגיל על היתירים הוצאות שאותן הוא "ונכון
שאם הפרצה לגדור כדי הקהל מתוך יתנו ושחדים ְִמליצות
ח"ו ברית בני של דמן יהיה הרוצח מן נוקמים יהיו לא הם
בסכנ דרך עוברי כל והרי ח"ו, כאלה לעשות ויוסיפו הכהפקר,

לזה. לסייע כולם צריכין לכך הם. בהזו הר ים עמ פ נו נהג ן וכ
אחר ף לרדו ם י ל גוא ם ידי מ מע שהיו הדור י ס רנ פ עם ינו עש ו
ל נוכ א ל ש ם עי יוד ינו י כשה ים עמ לפ לו י ואפ . ים צח הרו
נו י י ה י הכ לו י פ א ח, הרוצ ן מ נקם לה ל ע פו ה ל א כח מ יא צ להו
סם מפור יהא ש י כד , ן בדי אותם ף לרדו ים ל גוא ים יד מעמ

פקר". ה ית בר י בנ ל ש ן דמ ן י שא

יהודים אצל לא – כתופעה רצח
בה התשו לכה. הה י פ ל- ע ים יהוד ם לי ב מח ן י ד מה ים ל שוא ש י
לה עו ש י פ וכ יתה, מ ב י י ח ים פעמ ל י יהוד צח רו שגם יא ה

ע בשו" מנם א . ל י לע ד בות התשו במתוך סימן - ט שפ מ שן ו ח )

א) עיף מןס לא ש ם גי הור פעה בתו ר ב מדו כש רק י כ נאמר
ים רוא ם א , "י בא ים כ מו ס נם י א לו י פ א , ן די ית ב ל כ " ן. י הד
ין ב ן י דנ יו ה עה) ש צורך (ושהוא ירות ב בע ים צ פרו עם שה
עדות בר בד ן אי לו י פ וא ש, עונ י ינ ד ל כ ן י ב ן, ממו ן בי מיתה
ים. ב הער ים ל ב ח המ ל צ א רק הוא פעה כתו ח צ ור מורה". ג
לא א עוד א ל ו יר, נד בר ד זה ים ב ער ים ח שרוצ ים יהוד
בדה כ נ שכורת ומ בית ג ח רו ים ל ב ק מ ים ב ער ה ים ח רוצ שה
מת לעו ית. ינ סט ל פ ה ומהרשות בה י ב ס ה ל כ מ ל גדו בוד כ ו
ני ב מ לו י פ א יכה תמ ים ל ב מק לא ש ים יהוד ם חי צ רו

נה. שו נם י ד ן כ ל ע יהם. פחות מש

הּזה? הּדם את ׁשפכּו לא ְֵֶֶַַָָָֹידינּו

רוצחים יהיו שלא המנהיגים אחריות
יגי נה מ ל ע חד יו במ ו לו, כו בור י צ ה ל ע יא ה יות אחר שה למדנו ל י ע ל אמור מה
לל ח צא יּמ י ּכ " בה: נאמר ש פה ערו לה עג כות ל מה נו למד זה ר ב וד בור. י צ ִִֵָָָה
– הּכהּו" י מ ע נֹוד לא ּבּׂשדה ל פ נ ׁשּתּה לר לָך ן נת יָך ק ל א ה' אׁשר אדמה ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹּב
את פכּו ׁש לא ינּו יד אמרּו ו נּו "וע – ל ח בנ לה עג ים פ עור ים שופט וה ם י זקנ ְְְְֵֶָָָָֹה

אּו" ר לא ינּו נ עי ו הּזה ם א)הּד כ ם רי ב א(ד הגמר לת שוא ב). " ע מו ה ט כי(סו "ו : ְֵֵֶַַָָֹ
רנוהו ופט ינו יד ל א ב לא א, ל א ם? מי ד ן י פכ שו ן י ד ית ב ש לתה ע בנו ל ל ע
חו ל ש ל הקה י יג מנה אם י כ יה". לו לא ב נוהו נח וה ינוהו רא לא ו , נות מזו לא ב
ל ע שקם ישהו מ שדוד ל סה י נ ב רע ב שמרו ן יתכ י , נות מזו י ל ב ח האור את
יות חר הא ב, ע הר השודד ל ע א י ה יות חר שהא ף א פש. נ והכהו שודד ה
ל לאכו מה לו יה יה ש אורח ב לו פ י ט לא ש בור י צ ה י יג מנה ל ע יא ה ית לל כ ה

ב. רע שודד ל אותו פכו וה



לו יפ ט לא בור י צ ה י יג נה ומ ם כי בדר ים ל ב מח או ם שודדי יו ה אם ן, כ כמו
לא והם יהם ל ע יא ה ים ההרוג יות חר א ם, ימוש וח אתם י ב את שרו אפ ו בהם
בר הד את ." ראּו א ל ינּו נ י וע ּזה ה הּדם את ׁשפכּו לא ינּו יד " ר לומ ים ל כו ְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹי
מה ל כ עשות ל ים יכ ר צ והם סת, נ כ י בר ח ו ים שר כור לז ים ב י י ח זה ה
שות יפ בט ש בדורנו, חד יו מ ב מוות. עונש ב ים ל ב מח יש ענ לה לתם יכו ב ש

ידיהם. ל ע ם שד ים ח רוצ רות משחר לות ממש לה גדו
ים שמתנגד כ, ב" הש י אש ר צות ל בהמ ב להתחש ן י שא לומר אוי ר זה ן י י ענ ב
ישר. ה ל שכ ל ו לתורה נוגדות מ ללו ה צות ל ההמ ן שכ , ים ל ב מח ל מוות נש ו לע
ים. אחר ה ים צח הרו ל ע ימה א לה י מט ם י צח הרו יגת הר י כ רת אומ רה שהתו
ּיּתן "ו ל: א ישר ל ם בי אוה ם י מצר ה יו נה רות בכו מכת י חר שא לא א , עוד לא ִֵַו
לת י במג מה והנק מן ה ית י ל ת י אחר יה ה ן כ ים". ר מצ י ינ ע ּב העם ן ח את ְְִִֵֵֵֶָָָיה'

נשאם. ל ו ים יהוד ה את בד לכ ינות המד ל כ ב לו הח - סתר א

עולם תיקון מפני השבויים את מבריחין אין
ין לד גו והדר ל שאו רון או ל ש יהם גופות את חרר לש ך הדר גם יא ה יפות ק ת
כה ה ים. לכ המ עת ב אר בו שש ים י בו הש את ינו ב א ברהם א חרר ש ך כ י"ד. ה
בו ש ו ים לק עמ ה באו אשר כ ך, ל המ דוד גם נהג כך לוט. את רר ושח אותם
רי אח ם קי ל דו והם לו ש ם שי האנ את ף ס או דוד ים, לד הי את ו ים הנש את
אותם ים מכ עתם, ד ם יה ל ע חה זחו כש בר במד אותם ים ס תופ ים, ק ל עמ ה
וכך בה, אנט צע ב במ ל רא יש ינת מד עשתה ך כ ים. י בו הש ל כ את ים ר משחר ו
פעם ל כ יר המח את לה מע ע הרש ל מו סות י פ הר ם. יו ה גם לעשות י ראו
יר המח את צר שי י מ י. בו ש ל כ ל ע ים ל ב ח מ י פ ל א מת ל מש ל ישרא ו , מחדש
בות. חו בר יה שה לחץ ל עו כנ שנ ים יג מנה אותם , נו נח א הוא הזה בוה הג
כון. שנ מה לעשות א ל א ים סט י ל פו פו להיות לא א הי ים יג המנה ל ש יות אחר ה

השכינה את כעוזר ישראל, את העוזר
ּבּגּבֹורים ה' ְְִִֶַַלעזרת

ים סק שעו ן, יטחו ב ה חות כו ל לכ ח כו ר יש י לומר ים צ רו נו א יקורת ב ה לצד
נת לונ מת הקודש, ח רו ב רה נאמ ש בורה, ד ירת בש ל. ישרא נת י מד ל ע נה הג ב
חמה ל במ יו שה ים האחר ים בט הש עזרת ל באו לא ש ים בט ש ה ל ע רה בו ד

בי ׁש י ארֹור ארּו ,' ה אְך ל מ ר אמ ז מרֹו אֹורּו " אומרת: ו רא, ס סי לאעם י ּכ ה ְְִֵֶַַַָָָֹֹֹ
לונה, ת ק ר לא שזאת אמרו ינו חכמ ים". ּבֹור ּבּג ה' זרת לע ' ה עזרת ל אּו ְְְְִִֶֶַַַָב
ים, ב בר יהם עש מ מו ס פר ם, אות מו רי הח ה'. ך לא מ ל ש ללה ק פה יש לא א
אותם ידו ונ פרות שו מאות בע ר א יאו ב שה עד סקו פ לא ו אתם ל כו לא סרו ִא

א) ע" ז ט טן ק ד ע .(מו
רת עז ל א ב א ל ש י מ י כ לל? קו מ א הו ל רא יש עם ל עוזר א ל ש י מ למה ו

י: ש" ר יא ב מ ך כ ה'. זרת לע א ב א ל ל, א ישראל,ישר את עוזר שהוא "שמי
השכינה". את יםכעוזר עוזר יך וא יפה א ה'". עזרת ל באּו לא ּכי " נאמר ְְִֶַָֹש

המקור !" ים ּבֹור ּבּג ה' רת לעז " ל. ישרא י בור י לג ם רי שעוז י יד ל- ע ם? י לוק ְְִִֶַַלא
א נחומ בת י א יוח בר- ן מעו ש י ב ר י בר בד הוא י רש" ל ה)ש ק פר חי בא(וי מו ן וכ .

מדרש ב ז)גם ט רק פ ח ל ש ב ומא ח נ ת לא( א י, ינ ע בת ב ב נוגע – כם ב ע "הנוג :
נה". י שכ כנגד ם ק לו א כ – ל שרא י כנגד הקם ל כ ש ך ללמד

ימהות א ה ברכת ב רא ס י ס את והרגה ל רא יש עם ל זרה שע ל יע את ברכו ן לכ
ל אה ּב ם ׁשי מּנ י ינ הּק בר ח אׁשת ל ע י ם י מּנׁש רְך ב "ּת מר: שנא קדושות. ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹה

ברְך" ד)ּת כ ה ם טי פ שו ל( יע ך בור ת שמהן ים" נש ש"ה חז"ל בשם י רש" יא ב מ . ְָֹ
אה" ל ו ל ח ר קה, ב ר ׂשרה, ל'? ּבאה ים 'נׁש ן ינּו א אן "מ קדושות: ה ימהות הא ן ְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹה

ב) " ע ג כ ר זי נ אמר( נ אחת פש נ ל ע ואם א). לו רין ד ה נ נפׁש(ס ּים ק המ ל כ "ו :ְְֵֶֶַַָ
מי ב ן שכ ל כ – " לא מ לם עֹו ם קּי ּלּו ּכא ב הּכתּו יו ל ע לה ע מ ל, א ּיׂשר מ ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאחת
והם נו, י לות לכ ינו ל ע ים הקמ יה ב י או ידי מ ל א ישר ינת מד את ל י צ שמ
כת בר מ לם כו בורכו י י א בווד ש ל. ישרא ל ע ן להג ם יו יום ם נפש את ים סר ו מ

מן. וא ן אמ ימהות. א וה בות א ה

אסורים מתיר ברוך
סיא ו בס ש ר הספ ית- בב וע ג פי לבצע רבי ע ל חב מ ה ניס שנים ה מ כ י לפנ
מצא נ בל מח ה ו נע, מ נ וע ג הפי ,' ה וך ר ב . שם מדים ו הל " חמד " י ילד ב וע פג ל ו
בשם ודי ה י ו ר עצ , בל מח ה צח לר חשד ב ו. לי רג וב ו בידי ת ו כפ וא ה כש , מת
בים ר . לם ו ע ר אס מ ו לי ע גזר נ ו, ח וכ ה ו גד נ ות חשד ה ש לי מב ו ק, לני ו שק רם ו י
ביא ה ול ת ו לנס די כ ל ו הכ ה עשת ו רעיית לית סיג ול. ד ג ל ו ו ע ו ל ה נעש ש ו חש
קש נ מים, לש ו ני עי א נש וא ה ב, הר ל א ק לני ו ק ש רת גב ה בא כש . ו ור ר לשח

שק ת גבר ר!". חר "שישת ק: ופס מיים פע לחן ו הש ל ו,ע ה "ז , ה לא התפ לניק ו
לנו ש ת א ו נ עשי ו נ נח א , ק מספי ה שז ה ל השיב רב ה ."? ת אח ה מיל רק

ה. מעל ל מ ו של ת א ה יעש ו מי ח בר ב ו הט ' ה ו , ה מט ל מ

רב, ל ות וד ה ל ה א ב כי ה מר א ו ק ולני ק ש רת גב וב ש ה יע הג ודשיים ח ר ו כעב
ה, ל בע ל ש ו סר מא אי תנ ל גע ו בנ משפט ה ת- בבי יים תק ה ש ון די ך הל מ ב כן ש
של וב ר ב , ה בעל את רר לשח ים ופט הש ו ליט ח ה ד, מעמ ו ות א ב א ל פ ח ר ו בא

ה. בית ה ר חז וא ה ה' וך ר וב ה, וש ל ש ול מ ה ארבע

הם ב ש נים ש תן ו א ל כ כן ש , ול ד ג ה' וש קיד ך בכ ה נעש ש מר וא ה ל השיב רב ה
ים. ור ס א תיר מ וך ר ב ו. כפ ב ל ו ו ע א ל ל ע ו הי ר, ה ו הס בית ב ה ל בע ישב

שלום ברית
ול כ י א ל נפש ה ת א רג ה ש הן כ כי רת, מ ו שא ה לכ ה יש ל: זצ" ב הר סיפר
לפני ו הרג ו ל חב מ ל ע לף שצ הן כ חייל ב ה מעש ה הי פעם ו. כפי את ת לשא

ים. הנ כ ת רכ ב רך לב ל ו פס וא ה ש ו ל מר שא מי ה הי ו , חרים א ל ק שיזי

את כן סי ה הז חייל ה לי. אב כ קצת וגם ה הז ק הפס ל ע ד ו מא אתי תפל ה
סל וייפ ה, ול גד ך כ ל כ ה ו ו מצ ה עש ק. ו יז נ א ו ה ו כשי וע חיים ציל ה ל ו פש נ
תו ו א ל ש ה הז ק ס הפ ת א לי ו א הבי בל א כן. יית א ל ה ז ? נים ה כ כת בר ך בר מל
יו שיד מי ל כ וכן ך. לבר ל ו כ י א ל במזיד נפש רג ה ש הן כ כי ר אמ ש רב

ו. כפי את לש ול כ י א ל – דם ב ת ו אל ו מג

כן, א ל אם ש כפיים. ת לשא ו ל תר ו שמ חת ניצ ה ב ו תש ביא ה ל יב חי תי היי
שם הם לי ע ה הי וי ו סל ייפ ו ה לש כ רב ק ב תפים ו ש ו הי ש ים הנ כ ה לים חיי ה כל
יש הם: ל רתי מ א ר. לדב ה ב ו תש מיד תי מצא ו י ל עזר ה " קב ה פגם. ל ש
לא ו ל. רא יש את רך לב ו כפיים ת א לש ה הז הן לכ ר ות מ ש ק ו ס הפ מ ה ח כ ו ה
חר. א הן כ ום לש אין ש ה מ , רך לב ת חד ו מי ה מעל יש ה הז הן לכ ש א אל , וד ע

את הציל ו ות נפש שתי רג ה ש חס נ מפ הם: ל תי מר א ? נין מ י: ות א ו אל ש
יו בנ ל ו ל ה נ ו ה לכ ה כ ז ה ז ת ו בזכ ש א ל א , ה נ ו ה לכ ל נפס א של ק ר לא ו ל. רא ש י
נת ו ה כ רית ב – " ום ל ש י ברית " ו ל מגיע ש ק ו ס הפ ר מ ו א ה ז ל ע . לם ו ע עד
לים חיי ה ל כ ו ה הז חייל ה גם ך כ . דים ו ה י ל הצי ל ה ו ו צ מ ה שעש ון ו כי , לם ו ע
לו ס נפ לא רים ח א ויבים א ו א לים חב מ ו ג הר ו נפשם ת א ו ר מס ש חרים א ה

תר. ו י ה ל ו מע כתם שבר ה אל ד ו ע א ול נים, ה כ כת בר מ

dkldk daeyz
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סביבתית השפעה תפילה, הלשון, שמירת ילדים, חינוך חתונה, המידות, עבודת

ועוד. ועוד לליבן הקשורים בנושאים
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אסור. וליצנות לגלוג של דבר כל
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מדינה של שהאופי לשכוח לנו אסור יהודית. מדינה היא ישראל שמדינת חושב אני

יהודים. להיות זה מה ששכחו עיתונאים קומץ על-ידי ולא הציבור על-ידי נקבע

ועוד עוד להביא בקניונים להיות היום כל ולא מנוחה, יום ורוצה שבת רוצה הציבור

לטייקונים. כסף
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        לפרשהלפרשהלפרשהלפרשהפנינים פנינים פנינים פנינים 
  

 אני אליו ויאמר משה אל אלקים וידבר"

 )ב, ו(                                         "            'ד

 לשון משמעו דיבור – ' ד אני אלקים וידבר

 העולם. רחמים' וד דין הוא ואלקים קשה

, אלקים ברא בראשית, הדין במידת נברא

 על ליענש משה' הי צריך הדין מידת ולפי

 צירף ה"והקב היות אולם', ד כנגד דבריו

 כלפי כאן נהג הרחמים מידת העולם לקיום
  )ב"נצי(    .   הרחמים במידת ה"ע רבנו משה

  
 לפני טען משה –' ד אני.... אלקים וידבר

 אם, שלחתני זה למה..  הרעות למה ה"הקב

 ואם, ודםשעב הוכבד למה גאולתם זמן הגיע

 ה"הקב לו אמר, שלחתני זה למה הגיע טרם

 כאחד ודין רחמים פועל אני. דרכיך דרכי לא

  .רחמים' ד אני. .דין אלקים וידבר וזהו
  )חדש מגיד(                           

  

 יעקב ואל יצחק אל אברהם אל וארא"

 "להם נודעתי לא' ד ושמי, שדי  ל-בא
  )ג, ו(      

. האבות אל –" וארא: "זה פסוק מפרש י"רש

 שאברהם, ידענו לא כלום: השאלה נשאלת

 מוסיף אפוא מה": אבות "קרויים ויעקב יצחק

, הצדיק זה עניין הסביר? כאן בדבריו י"רש לנו

 מתכוון הקדוש י"רש: מפרימישלן ל'מאיר רבי

 נראה לא הוא ברוך-שהקדוש, בפנינו להדגיש

, אברהם של בנו שהוא משום ליצחק

 נכדו שהוא משום באה לא ליעקב תווהתגלו
 כל –" האבות אל וארא "אלא; אברהם של

 זכותו ומכוח לעצמו" אב "הוא מהם אחד

  .השכינה עם לדבר זכה שלו ומעמדו

  
 רב נזדמן פעם: חסידים מספרים זה בעניין

 אותו שאל, מצאנז חיים רבי הצדיק אצל צעיר

 הריני: האורח השיב? אתה מה: חיים רבי

 בכל לפניו יצא ששמו, פלוני ר"אדמו של נכדו

  .המדינה

 שאלתי אני: ואמר דבריו את חיים רבי שיסע

 מי לדעת ביקשתי ולא –" ?אתה מי: "אותך

 ....שלך סבא ה'הי
 
 

 

 דרך על היתה לאבות ההבטחה – שדי ל- בא

 . הטבע לדרך מחוץ' תהי והגאולה, הטבע
  )דיסקין ל"מהרי(                            

  
 מצינו בפשטות – להם נודעתי לא' ד ושמי

 אלא, מאד מעט שדי ושם האבות אצל' ד שם

' ד שם כי וכנאמר, תורה לדברי היא שהכונה

 ברכת מזה ודרשו, לאלקינו גודל הבו אקרא

 במצוה נצטוה ה"ע אבינו ואברהם, התורה

 ושמי, שדי ל-א שורשה זו ומצוה, הבמיל אחת

.להם נודעתי לא, התורה מצוות כל שורש', ד
  )הכהן צ"ר(                                    

 

 בני נאקת את שמעתי אני וגם"

  )ד, ו(                                             " ישראל
 בשמואל:) כח תענית (מצינו אלא וגם מאי

 ירדו שלא בעולם צער ההי שבזמנו הקטן
 ירדו שהתענו ולפני תענית גזר, גשמים

 יחזיקו שלא שמואל להם והסביר, גשמים

 משל לכם אמשול "אלא, בגדלות עצמם

 להם אמר, מרבו פרס שמבקש לעבד ד"למה

 בזמן, הציבור וכן, "קולו אשמע ואל לו תנו

' ה שומע שמתפללים אחרי, לו היא שזכות

 לפני חשובים שהם סימן זה כי, תפלתם

  .ה"הקב

 נאקת את שמעתי אני וגם", כאן הפירוש וזהו

, עצמה הגאולה מלבד, כלומר, "ישראל בני

 כי, תפלתם שמיעת לעצם חשיבות יש הרי

 עזרתי ואילו, חשובים שהם הוכחה יש בזה

 כאילו נראה היה התפלה שמיעת לפני להם
 )החיים עץ. (תפלתם לשמוע רוצה איני

  )לועז םמע(               

  
' ה) "ב"ק תהלים (ה"ע המלך דוד ש"מ והוא

 תסתר אל, תבוא אליך ושועתי תפלתי שמעה

 ביום אזנך אלי הטה לי צר ביום ממני פניך
 תפלתי שמעה' ה", אמר, "ענני מהר אקרא

 תפלתי דלת תנעול ואל" תבוא אליך ושועתי

 בקשתו לו תנו ד"ע תפלתי קודם ותענני בפני

" ממני פניך תסתר אל "אבל, פניו אראה ואל

  )לחיים הכתוב(  ".אזנך אלי הטה לי צר ביום"ו

  
) יד, טו בראשית (פירש ל"האריז רבינו

 שיבררו, היינו, "גדול ברכוש יצאו כן ואחרי"

 אני וגם) "ה, ו (ש"וז. הקדושה ניצוצי כל

  מצרים אשר ישראל בני תנאק את שמעתי
 

 

  י"שע והיינו, השעבוד חלק, "אותם מעבידים

, הקדושה ניצוצות יתברר ולבנים חומר

 ברכוש יצאו כן ואחרי" בריתי את ואזכור"

  ".גדול

 והוא, הקדושה ניצוצות כל לברר להו הוות וכן

  )דוד פני         (                              . הגדול הרכוש

  

 ישראל בני נאקת את שמעתי יאנ וגם"

  )ה, ו(       "  אותם מעבידים מצרים אשר

 מדוע בשאלה פעם דן" חיים חפץ"ה בעל מרן

 העמיד לא הארוכה הגלות תקופת בכל
, ימימה כמימים נביאים לישראל ה"הקב

  :השיב וכך. ולחזקם לעודדם

 עת שבאה בטרם עוד כי במקרא מצינו
, מנשוא כבד לישראל הסבל היה כבר הגאולה

 לא הוא אמנם. בסבלותם לראות נאלץ ומשה

 ולסייע לעזור שכמו היטה רק, מנגד עמד

 ולבו נפשו נתן "ל"חז ואמרו, ולפרט לכלל

 יצא משה, זו אף זו לא, "עליהם מיצר להיות

, עולם של רבונו אצל למענם ולדרוש לתבוע

 למה "לפניו שזעק עד, מנוח לו נתן ולא

  ".הזה לעם הרעות

 השעבוד וקושי הצרות כי ידע ה"בהק אמנם

 שתתמלא ידי על כי, ישראל כלל לטובת הם

 לפיכך, להגאל ויוכלו הגלות קץ יקרב הסאה

 יכל ואז, למדין משה שיברח ה"הקב סבב

 ולקרב השעבוד את יותר עוד להגביר
  .הגאולה

 היו הלא נביאים לנו היו אילו. כך בזמננו אף

 יתברך לפניו עולמות והופכים זועקים הללו
 יודע הוא הן אולם. הנוראה הגלות על

 ונגמר מתחסל כך שכן, לטובתנו היא שהגלות

 לנו מעמיד אינו לפיכך, תומו עד החשבון

  )  חיים החפץ בשם(               .   למעננו נביאים

 

 לכם והייתי, לעם לי אתכם ולקחתי"

, אלקיכם' ד אני כי וידעתם, לאלקים

  "מצרים סיבלות מתחת אתכם המוציא
  )ז, ו(     

 נאמר כך ואחר – לעם לי אתכם ולקחתי

 בביאת מה, ואמרו, הארץ אל אתכם והבאתי

 אף, ריבוא מששים) וכלב יהושע (שנים הארץ

 יכולים מובחרים שנים כי, כך מצרים ביציאת

  )חכמה משך(                .ריבוא לששים להאיר
 



 בחינת אז והיתה – לעם לי אתכם ולקחתי

 עומד וכשאדם, ישראל כלל לכל גרות

 החיצונים אחיזת בו מתגברת להתגייר
 וזקוק משליטתם לצאת לו מניחים שאינם

 ובעזרתם וטבילה ומילה מצוות לקבלת הוא
 להם' יהי שלא החיצונים על מתגבר הוא

  ) שלום נתיבות(.   יהודי להיות ויוכל בו אחיזה
  

  )ז, ו(               "  לעם לי אתכם ולקחתי"

 לכם והייתי לעם לי אתכם ולקחתי"

 ולקחתי שנאמר מקום בכל – "לאלקים

 עמו ואת בשלח' פי' עי (בדברים לקיחה

 עשה ה"שהקב הכונה, )י"וברש עמו לקח

 וזה', ד אל יתקרבו שהם נסים לישראל

 שאמרו כמו. לגרים ישראל בין ההבדל

, לגרים ישראל בין יש יתירה מעלה זו, ל"חז

 והמה לאלהים להם יתיוהי נאמר בישראל
: נאמר ובישראל). לז יחזקאל (לעם לי יהיו

' ד נאום אלי לגשת לבו את ערב זה הוא מי

 לאלקים לכם ה'אהי ואנכי לעם לי והייתם

 אני, לעם לי שאינם פ"שאע היינו, )ל' ירמי(

 עצמם לקרב שצריכים בגרים כן לא, מקרבם

  )דוד רידב(                             ).י"רש (תחלה
  

 סבלות מתחת אתכם והוצאתי"
  )ז, ו(                                               " מצרים

 כן ואחרי: הבטחתיו כן כי, אתכם והוצאתי

  ). י"רש (גדול ברכוש יצאו

 הבטחתו שומר ברוך: נאמר בהגדה

 הקץ את לעשות חשב ה"שהקב, לישראל

 יןב הקשר מה, "גדול ברכוש יצאו כן ואחרי

  ?גדול רכוש ובין הקץ חשבון

  :פאלאק יעקב רבי כך על אמר

, הקץ למהר רבים חשבונות עשה ת"השי

 וכי, לחשבונות ה"הקב צריך למה לכאורה

  ?תעשה מה לו יאמר מי

, גדול רכוש בהבטחת קשור ה'הי הקץ אלא

 אמת ה"הקב של ודינו, במצרים גם תלוי וזה

, לחשבונות נצרך ולכן, המצרים לגבי גם

  . זמנם קודם יסבלו לאש

  
 – "מצרים סבלות מתחת אתכם והוצאתי"

 גדול ברכוש יצאו כן ואחרי: הבטחתיו כן כי

  ).י"רש(

, שלמה גאולתו היתה לא גדול הרכוש בלא

 הרכוש אל תמיד נמשך ה'הי לבם כי

  )מלך מעדני(         .           במצרים שהשאירו

 
' ד לזכר הכוסות' ד –' וגו אותם והוצאתי"

 וחופש שגאולה ללמדנו, גאולה של לשונות

 את לשכר העשוי ליין משולים תורה עול בלי
 הכוס ורק. החושים אבדן כדי עד שותיו

 לעם לי אתכם ולקחתי המציין הרביעי
 עול עם חופש היינו, לאלהים לכם והייתי

  )אליהו דבר( .אמיתי חופש הוא, תומצו תורה
 

 אשר הארץ אל אתכם והבאתי"

, לאברהם אותה לתת ידי את נשאתי

 לכם אותה ונתתי, וליעקב ליצחק

 )ח, ו(                              " 'ד אני מורשה

, אלם תיבות ראשי – מורשה לכם אותה

 כשאמר אלם עצמו שעשה אברהם בזכות
 לו השיב ולא, בנך את נא קח ה"הקב לו

, זרע לך ייקרא ביצחק כי לי אמרת אתמול

, העקידה בשעת אלם עצמו עשה יצחק

 בכף המלאך כשנגע אלם עצמו עשה יעקב
 הבטחתני הרי ה"לקב אמר ולא, ירכו

 שאמר זהו. תלך אשר בכל ושמרתיך

 זו יונה, רחוקים אלם יונת על למנצח הכתוב

 אברהם הם אלם, תמתי יונתי, ישראל כנסת

  )אפרים רבנו (                  .ויעקב קיצח
  

 בני הן, לאמר' ד לפני משה וידבר"
 ישמעני ואיך אלי שמעו לא ישראל
 )יב, ו(            " שפתים ערל ואני, פרעה

 נזדעזעו שעה באותה – שפתים ערל ואני

 שעתיד משה, אמרו, שבעולם הבריות כל

 אות וכל דבר כל ולבאר השכינה עם לדבר
 לפני אומר הוא, לשון בשבעים שבתורה

 כמה אחת על אנו, שפתים ערל ואני ה"הקב

, שפתיים ערל ואני שאמר ובשביל. וכמה

 .וביניכם' ד בין עומד אנכי לומר לבסוף זכה
  )ע"דר אותיות(          

  

 סתום פה לי' יהי – שפתיים ערל ואני

 שגם אחרי פרעה לפני ישראל על להמליץ
  )משה ישמח (     .אלי שמעו לא ישראל בני

  

 ויצום, אהרן ואל משה אל' ד וידבר"

, מצרים מלך פרעה ואל ישראל בני אל

 "  מצרים מארץ ישראל בני את להוציא
 )יג, ו(                       

 קוצר את הן שיסבלו – ישראל בני אל ויצום

 להיגאל ביקשו ומכה מכה שבכל, רוחם

 הגיע שלא להם אמר ה"ע רבנו ומשה תיכף

 כיון, לסבול אמונתם חוסר את וכן, הזמן

  . בצער שהם

 ואף כבוד לו לחלוק. מצרים מלך פרעה ואל

 וצריך הוא מלך כי, לדבריו שמע שלא פי על

 )דיסקין ל"מהרי(                            .לכבדו
  

 רוח מקוצר משה אל שמעו ולא"

  )ט, ו(                          "    קשה ומעבודה

 שבתחלה פ"אע – משה אל שמעו ולא

 כי וישמע העם ויאמן שנאמר כמו, האמינו

 ענים את ראה וכי ישראל בני את' ד פקד

 אל שמעו לא עכשיו, )לא, ד (וישתחוו ויקדו

 שיהיו חשבו שבתחילה? למה. משה

 בלי במצרים וישארו השיעבוד מן חפשיים
 משה כשדיבר עכשיו אבל. ומצוות תורה עול

 לעם לי אתכם ולקחתי "יהרוחנ יעודם על

 דבקים שהיו. נרתעו, "לאלקים לכם והייתי

  )אליהו דבר(                  .          זרה בעבודה
  

  )יא, ו(                       "שפתים ערל ואני"

 שלא כדי, שפתים ערל משה ה'הי לפיכך

 לשון בעל ה'הי משה: הבאים הדורות יגידו

 כזו במדה יובדבר י"בנ את והקסים חריפה

 כבד ה'הי לכן. התורה את לקבל שניאותו

 בעיני חן מצאה עצמה שהתורה ללמדנו. פה

  )ן"הר דרשות(         . משה דברי ולא ישראל
  

  )יד, ו(             "אבותם בית ראשי אלה"

 לקראת העם את שיכין למשה אמר' ד

 לא ישראל בני הן: "משה לו אמר. הגאולה

 לא עדיין ישראל בני משמע" אלי שמעו

 אלה: ה"הקב לו אמר. לגאולה מוכנים

 ה'תלוי האשמה". אבותם בית ראשי

 שהיהודים תימה ואין. ובמנהיגים בראשים

  )שלוח מי(                          .להיגאל רצו לא

  

 ראובן בני, אבותם בית ראשי אלה"

 חצרון, ופלוא חנוך ישראל בכור

  )יד, ו(      "  ראובן משפחות אלה. וכרמי

 את רק ומונה – אבותם בית ראשי אלה

 את לייחס שבא, לוי מלבד, ושמעון ראובן

 ושמעון ההראי שם על שראובן, ואהרן משה

 ראיית מבררים שהם, השמיעה שם על

 .מצוה לדבר רק שהוא ישראל כלל ושמיעת
  )הכהן צ"ר(          

  

  )שם(        "   מורשה לכם אותה ונתתי"

 ישמעני ואיך אלי שמעו לא ישראל בני הן"

 שמעו לא הם הרי, ידועה הקושיא –" פרעה

  .זה הוא ו"ק ומה, רוח מקוצר

 איך, לטעון יכול פרעה, משה אמר כך אלא

 אינם עצמם שהם עבורם דבר מבקש אתה
 שיסתמו שפתים ערל שאני נמצא, מבקשים

  )מרדכי עטרת(                          .טענותי

 
 מבנות לו לקח אהרן בן ואלעזר"

  )כה, ו(                         "לאשה לו פוטיאל

 עגלים שפיטם יתרו מזרע, פוטיאל מבנות

  ).י"רש (ביצרו שפטפט יוסף מזרע ז"לע

 עגלים שפיטם הזה היחוס מהו לכאורה
  ?זרה לעבודה

, יתרו של בשבחו לספר בא הכתוב אלא

 עד זרה בעבודה כ"כ אדוק שהיה פ"שאע

 חזר זאת בכל, ז"לע ליםעג מפטם שהה

 .חי באל ודבק ז"הע ועזב בתשובה
  )דוד דברי(

  

 פוטיאל מבנות לו לקח אהרן בן ואלעזר"

 שבדקה" לו "פעמים' ב נאמר – לאשה לו

 . אשתו להיות ה'ראוי אם יפה יפה
  )אש לקוטי(

  

  )יח, ז(       "  תמות ביאור אשר והדגה"
  ?ביאור אשר נאמר למה

 ללמדנו בא הפסוקש, ל"ז ובי'הרגצ אמר

 לא אבל לדם נהפכו היאורות שדוקא
 חפרו שהיאור כיון, הדבר והסבר. המעיינות

 לא) פא ק"כ' תוס. (שלהם זה ה'הי הרי, הם

  .שלהם שאינו רבים של במעין כן
  

  )יט, ז(      " מצרים מימי על ידך ונטה"



 

  

 מקום שכל הגאון בשם מביא עזרא האבן
  .םהמתוקי למים הכונה מימי שנאמר

? בזה לומר סעדיה' ר הגאון בא מה לכאורה

 והרי, לשאול יש שלכאורה: כך והביאור

 היו כיצד כן ואם ימים' ז ארכה המכה

 לשתות בלי בחיים לישאר יכולים םהמצרי
 אותו מלקין ימים' ג ממים הנודר והרי. מים

. דברו יחל בל על שעבר, לאלתר ושותה

 של המתוקים המים שרק לפרש יש אלא
 מלוחים מים שתו והם לדם נהפכו רהיאו

 בספר מובא כן, ה'לשתי ראוים שאינם

  )ספרים     (                  .גאון ם"ר בשם קדמון

  
, מתוקים מים מציינים שמימי ה'והראי

 ים ובמי. מימך ואת לחמך את ובירך שנאמר

 מי וכן, הים מי את עליהם' ד וישב נאמר

  .המבול
  

  )כא, ז(    "  מצרים ארץ בכל הדם ויהי"
  ).רבה מדרש (ישראל נתעשרו דם ממכת

 בתוך עניות קשה: בתרא בבבא ל"חז אמרו

 ב"ב (מכות מחמשים יותר אדם של ביתו

  ).א, קטז

 אילו, מצרים מכת שנחשוב כמה כל והנה

 לאלו שוה מכתם ה'הי, עניים ישראל בני היו

    .שיתעשרו רחהכ היה לפיכך. המצרים של
  )שמשון זרע(  

  

 חרטומי כן ויעשו' וגו הדם ויהי"

  )כב-כא, ז(                             "   מצרים

 כיצד – יפה יפה המצרים ידעו זו מלאכה

 את האדימו הם והרי, לדם המים מהפכים

 ישראל ילדי של מדמם מצרים נהרות
  )החיים אור(                 .בהם אותם שהשליכו

  

, ויאמר ולאהרן למשה פרעה ויקרא"

 ממני הצפרדעים ויסר' ד אל העתירו

  "'לד ויזבחו העם את ואשלחה, ומעמי
  )ד, ח(                                           

 במכת – הצפרדעים ויסר' ד אל העתירו

 הצפרדעים קול, מכות שתי היו צפרדע

 את הבהיל וזה, במיעיהם נכנסים ושהיו

 ממשה ביקש ולכן בחייו בטוח' הי ולא פרעה

 אך. מעי מבני ממני, ממני הצפרדעים ויסר

 ולא לפרעה סכנה היתה לא הדם במכת
  )ח"אוה(                                .  ממנה נרגש

 
 אחד עד ישראל ממקנה מת לא והנה"

  )ז, ט(                      "   פרעה לב ויכבד
 לב כבד הז מפני האם, קשה לכאורה

  ?פרעה

 הבהמות שכל פרעה סבר בתחילה אלא
 אבל. להירתע והתחיל במגפה ימותו

 חשב, מתו לא י"בנ של שהבהמות כשראה

 ושוב, ישראל בהמות ליטול אפשר הרי –

  )רבים בת שער(                            .לבו כבד
  

  

דברי חיזוק לימי 
  ם"השובבי

  מוסר שבט
 בנה עם גתתנה איך, האשה בעניני גם

 לו תשיר לא: בעריסה מוטל קטן כשהוא

 דמהבל, )רלח' סי חסידים ספר (עגבים שירי

' ע (כנודע, שטן נברא ה'מפי יוצא תפילות

 ונמצא, )לה אות, י פרק, האהבה שער ח"ר

 שורה ה'בדברי שנתהוה רעה רוח שאותו

 המספרים שירים לו תשיר אלא. בנה על

 וגיהנם עדן-גן מעניני, המוסרים מאורעות

, לדבר התינוק וכשמתחיל. והחשבון והדין

 כגון) א, מב סוכה (בפסוקים תרגילהו

 כמו, וכדומה" לנו צוה תורה) "ד, לג דברים(

). ו"ה א"פ ת"ת' הל (ל"ז ם"הרמב שכתב

 בראו והוא, בעולם ה'אלו שיש אימו לו ותגיד

 הכל אדון והוא, לאורה מאפלה והוציאו ויצרו

 בעליונים שולט והוא, הנבאים כל בורא

 ועתיד והממית המחיה והוא, ובתחתונים

 עשר- שלשה בפיהו ותרגיל. מתים להחיות

 עדן-גן מענין לו ותספר, התורה עיקרי

 מגיהנום ניצל בתורה העוסק ושכל, וגיהנום

 עדן-גן ענין בפניו ותדמה. עדן גן ונוחל

, לסבול התינוק דעת שיוכל בענין וגיהנום

 את המפחידים םדברי מגיהנום לו ותאמר
 וערב. אלקים פחד בליבו שירשום כדי, הלב

 קודם אמן שיאמר תרגילהו וצהרים ובקר
 הודאה ליתן להרגילו כדי, וישתה שיאכל

 וכשיגדל. ושתיתו אכילתו קודם לבוראו

 אשר'ו ידים- נטילת בברכת תרגילהו, יותר

 תהיה ותמיד, וכדומה הפרות וברכת' יצר

 וגם. ידים-טילתנ בלי יאכל שלא ה'עיני נגד

 שאינו דבר מפיו יוציא שלא עמו תדקדק
, בכיתו על תחוש ולא זה כל על ותכהו, הגון

 שירגיל שכיון! הוא קטן עדין תאמר ולא

 הטורח וכל: ממנו יסור לא עוד, בקטנותו

 משמחים, בקטנותו עכשיו עצמה שתטריח

 הזה בעולם עמו שתשמח, באחרונה לה

 רגילהות ושלום חס, ואם. הבא ובעולם

 לו נעשה – שכתבנו ממה הפך בקטנותו

' ממנו יסור לא יזקין כי גם, 'שני טבע הרגל

 בעולם ואמו אביו פני וישחיר, )ו, כב משלי(

 ליסרו וכשירצו, הבא ובעולם הזה

 שבטו יהי לכן. ליסרו יוכלו לא, כשמתגדל

 שלמה כמאמר, עליו ירחם ולא תמיד עליו

 חושך "):כד, יג משלי (השלום עליו המלך

 בעוד אלו הדברים וכל". בנו שונא שבטו

 עימו היא כי, אימו על מוטל, קטן שהבן

      .מזונות לבקש הולך האב כי, בבית
  )כד פרק מוסר שבט(   

  ישר ארחות
 לחיי לברכה זכרונו, ורבי מורי אבי ואדוני

 ילדים עם ללמוד מיעץ ה'הי, הבא העולם

, יום בכל דקות חמש אפילו, מוסר שבע מגיל

 חי אין ואדם הפקר אינו שהעולם שידעו כדי
 ללמוד ויש. 'וכו וגיהנם עדן גן ויש, לעולם

 כגון, יבינו ילדים שגם, קל בספר איתם

 הזמן ובמשך, גונא וכהאי" צדיקים ארחות"

 תועלת ויראו שמים יראת בהם ידבק
, טוב הכל יהיה, שמים יראת בהן ה'וכשיהי

 )62' עמ חינוך(                        .השם בעזרת

  
 שהבורא, הלב מעומק מאמין שאדם ובזמן

, לחוטא להעניש בתורתו הכתוב כל יקיים

, תורתו שקיים למי טוב שכר ומביא, עד והוא

 .התורה את שומר הוא אז
  )יב פרק - חכמה ראשית( 

  
  

 
  

  הליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכות

  המשך הלכות מוקצה
 דבר שאינו כלי ואינו – גופומוקצה מחמת 

משמש למאכל אדם או בהמה וכן מאכל 
אורז : שאינו ראוי לאכילה בשבת כגון

, תפוח אדמה שאינו מבושל, שאינו מבושל
וכן , אבקת מרק, כסף או אסימונים, אבנים

שעון , קליפות שאינן ראויות למאכל בהמה
וכן כל בעלי חיים אפילו , שאינו פועל

וכן תמרוקי נשים , רחיםעציץ עם פ, ביתיים
כל , שאסורים בשימוש בשבת כגון אודם

,  כיון שאינם כלי ואינם מאכל לשבת-אלו
החמירו בהם יותר מכלי שמלאכתו לאיסור 
לכן אסור לטלטלו אפילו אם צריך את 

לדוגמא אם שכח כסף על השולחן . מקומו
אפילו שעושה , או על המיטה אין לטלטלו

 וכן אין .כן על מנת להשתמש במקום
לטלטלו לצורך גופו כגון שרוצה לקחת אבן 

  .לעצור את הדלת
 את המוקצה אם לנערל "מ התירו חז"מ

כגון לנער את השולחן , רוצה את המקום
בתנאי שלא נעשה , בכדי להפיל את הכסף

השולחן בסיס לדבר האסור כגון שלא 
  .השאיר את הכסף בכוונה על השולחן

ולחן בשבת ולכן נוצרת בעיה של ניקוי הש
אם נשארו קליפות שאינן ראויות למאכל 

ולכן יש לנקות על ידי ניעור . בהמה מצויה
ולא ' המפה או על ידי גרירה בגב סכין וכדו

וכן יש להעיר שאם . יגע במוקצה בידיו
אדם אוכל מאכל עם קליפות או גרעינים 
מותר להוציא מפיו בידיו את הקליפות על 

קום לא יאסוף אך מכל מ, אף שאינן ראויות
כמות בידיו ויזרוק אלא מיד ישליכם על 

והצלחת שמונחים בה הקליפות . הצלחת
מותר להוציאה אם זה מפריע לו מחמת 

  .מיאוס
ושבריו . בין בשבת ובין בחול, כלי שנשבר

 נחשב למוקצה -אינם ראויים לאף תשמיש 
ורק אם עלולים השברים להזיק מותר 

רגל של וכן רהיט או . לטלטלם ולהזיזם
נהפך , כסא שהתפרק ובנקל יכול להחזירו

 עצמו למוקצה גזירה שמא וגם הכסאהרגל 
ורק אם עלול להזיק מותר . יתקן בשבת

  .להזיזן כדין כלי שנשבר
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חלון או ארון גדול שהתפרקו , דלת של בית
אך , ממקומם דינם מוקצה ואין לטלטלם
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"וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני ה'" 
 )ו, ב(

מבאר רש"י: "אני ה', "נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפני". 
אין די שכר לשלם תמורת  –אמר "החפץ חיים"  –בעולם הזה 

מצוה, כפי שאומרים חז"ל )משנה באבות ד, יז(: "יפה שעה אחת 
של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה". ונשאלת 

עולם השאלה, מפני מה מקבלים הרשעים שכר מצוותיהם ב
הזה? הסביר "החפץ חיים" לפי דרכו בפשטות: חז"ל אומרים 
)מדרש רבה רות( יהודי, בשעה שהוא מקיים מצוה, מקבל שטר 
חוב כתוב בכתב ידו של אליהו נביא וחתום בחותמו של הקב"ה. 

: מסוימותמשום כך פעמים רבות נכתב בתורה לאחר מצוות 
כביכול, "נאמן לשלם שכר", שמשמש כחתימתו  –"אני ה' 

שמבטיח שכר בשביל מעשים טובים. וכמו הנוהג שבעולם שכדי 
לפרוע המחאה על סכום גדול, שנושאת חתימה וחותם מלכותי, 
נזקקים לפנות אל הבנק הממלכתי בעיר הבירה, שהרי בנק של 
עיירה קטנה אין די בידו לפרוע המחאה בעלת ערך רב. כך גם 

דיק, ומשום כך אינה מצוותו של הרשע אינה חשובה די כשל הצ
נושאת את חתימתו של הקב"ה, לפיכך ניתן שכרו להשתלם גם 
בעולמנו הקטן, ואלו המצוה שהצדיק מקיים, שהיא בשלמות, 
וכדי לקבל את שכרה העצום יש להמתין לתשלומו ב"בנק 

 בעולם הבא.-הממלכתי"
 )חפץ חיים על התורה( 

 

 )ו, ב(’" "ויאמר אליו אני ה
 ש"י(.נאמן לשלם שכר )ר

היה זה בזמן שבית המקדש היה קיים, באחת השנים עלו יהודים 
לרגל בחג הסוכות. מכל קצות הארץ באו לירושלים, להתפלל 

 ’.בבית המקדש ולשמוח לפני ה
באותם ימים היו מי הגשמים נאגרים בבורות, ומתוכם שאבו 
אותם, שתו והשתמשו לשאר הצרכים. חג הסוכות הוא, כידוע, 

הקיץ, ועל כן הבורות היו כמעט ריקים, שכן גשם בתקופת סוף 
 עדין לא ירד באותה שנה.

צמאו עולי הרגל למים, צמאו הזקנים והילדים הרכים, צמאו 
בהמות שעליהן רכבו העולים, צמאו גם הבהמות שהובאו 

 להקרבה בבית המקדש. הכל צמאים ומים אין!
ן בן איש עשיר ונכבד גר בימים ההם בירושלים, ושמו נקדימו

גוריון, כמו כולם, ראה נקדימון את צערם ומצוקתם של עולי 
הרגל, ביקש נקדימון לעזור לאחיו הסובלים. חשב וחשב עד 

 אשר מצא עצה.
הוא נזכר לפתע כי לשר רומאי אחד, אשר גר אז בירושלים, יש 
שנים עשר מעינות של מים הנובעים מן ההרים. ידע נקדימון בן 

הללו מים  תמהמעיינוו של השנה נובעים גוריון, כי גם בעונה ז
 רבים ומתוקים.

הלך נקדימון אל השר 
הרומאי וביקש: "הלווה נא לי 

 תהמעיינואת שנים עשר 
שלך, כדי שישתו ממימיהם 

אשיב לך בעוד ’ עולי הרגל הצמאים. מבטיח אני לך כי בעזרת ה
  זמן מה את כל המים שישתו!"

כול הרומאי להסתיר את "וכיצד תשיב לי את כל המים?" לא י
 צחוקו.

השיב נקדימון בן גוריון: "בחג הסוכות מתפללים אנחנו על 
שיוריד גשם רב, לכשירד הגשם ’ הגשמים. בשנה זו נבקש מה

ותקבל בחזרה את כל המים שתתן לנו  ךמעיינותייתמלאו 
 עכשיו".

"ומה יהיה אם לא ירדו גשמים?" הקשה הרומאי. "כיצד תשיב לי 
גם לזאת היתה תשובה בפי נקדימון: "אם לא  רבים?"אז מים כה 

ירדו גשמים עד יום פלוני", אמר, "אשלם לך שתים עשרה 
 ככרות כסף בעבור מים. ככר כנגד כל מעיין".

אפוא השר  הקיוושתים עשרה ככרות של כסף היו הון עתק. 
הרומאי בליבו, כי לא ירדו גשמים ואז צפוי לו רווח עצום. "אני 

עה", אמר ובעיניו נדלקה תאוות הבצע. לאחר מסכים להצ
שסיכמו ביניהם כיצד ומתי יתן לו נקדימון את הכסף אם לא ירדו 

 לרשותו של נקדימון. תהמעיינועברו  -גשמים 
 , והחג עבר עליהם בשמחה רבה.הלרוויעולי הרגל הצמאים שתו 

עם תום החג שבו עולי הרגל לבתיהם. הימים עברו, שבועות 
חלפו, בא הסתיו, ובשמים אין אף עננה קלה. חלף עוד זמן מה 

ומים  תהמעיינווגשם אין. יבשה הארץ, יבשו הבורות, יבשו גם 
 כמעט ואין.

בין כך ובין בך, התקרב היום בו חייב היה נקדימון בן גוריון להשיב 
לשר הרומאי. השר שמח בלבו על שאין את המים או את הכסף 

לא התמלאו במים, ועל כן ישלשל  ומעיינותייורדים גשמים. 
 לאוצרו שתים עשרה ככרות של כסף.

בבוקרו של היום המיועד שיגר השר שליח אל נקדימון בן גוריון, 
לאמור: "שלח לי את המים או את הכסף!" "עוד גדול היום!" 

 ’.בה ןובביטחוהשיב נקדימון בשלוה 
שעת הצהריים הגיעה, ועמה הגיע בשנית שליחו של השר אל 

 הציוובית נקדימון בן גוריון. "שלח לי את המים או את הכסף!" 
 השר.

 "הן רק שעת צהריים עתה", השיב נקדימון, "יש עדין זמן רב".
לפנות ערב בא השליח השלישי ובפיו דברי השר: "שלח לי מיד 

 את המים או את הכסף!"
לא כלה היום", ענה נקדימון, "יש זמן". לעג השר הרומאי "עדין 

לתשובותיו של נקדימון: "עד היום הזה לא ירדו גשמים ודווקא 
?? בוודאי שלא! בטוח אני, כי שתים עשרה ככרות ירדועכשיו 

הכסף שלי יהיו אזמין אפוא את רעי להשתתף בסעודה חגיגית 
 לרגל המאורע המשמח!"

תיו להכין סעודה משובחת, והוא עצמו על משר הציוווכך עשה: 
 פנה לבית המרחץ.

כשראה נקדימון כי עבר רובו של יום, וגשם אין היה עצוב מאוד, 
מאין יבוא עזרו? הלך לבית 
המקדש, התעטף בטלית 
והתפלל: "רבונו של עולם! 

לפניך שלא לכבודי גלוי וידוע 
עשיתי     משפחתי      ולכבוד

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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זאת, רק לכבודך למען יהיו מים לעולי הרגל הצמאים, אשר באו 
להתפלל בבית המקדש ולשמוח בחג כפי שציווית בתורתך, באין 
מים לא היו העולים לרגל שמחים ולא היו מקדשים את שמך. 

 ועתה, מנין אקח מים להחזיר לשר הרומאי?"
אך סיים נקדימון את תפילתו בקשתו, ופני השמים כוסו בעננים 
כבדים. עוד רגע קט וגשם עז ניתך ארצה. בתוך זמן קצר מלאו 

 במים ואפילו עלו על גדותיהם. תוהמעיינוהבורות 
בדיוק באותן דקות שהה השר הרומאי בבית המרחץ. ובצאתו 

לו מה קרה פה, לפתע פתאום? כיצד הח ןבתימהושפשף עיניו 
 יורדים הגשמים החזקים?

עודנו עומד ותוהה למראה עיניו, ונקדימון בן גוריון יצא מבית 
המקדש. ובדרכו פגש ברחוב את השר הרומאי רטוב מבולבל 

שמח וטוב לב פנה אליו נקדימון: "אדוני השר, השבתי  וגם כועס.
 לך יותר ממה שנתת לי, מגיע לי אפוא עודף!"

עשה את הנס הזה  ךשאלוקיהטיח בו הרומאי ברוגזה: "יודע אני 
בגללך. אך שמחתך מוקדמת היא. את הכסף נתון תיתן לי כי כבר 
שקעה השמש, והגשם לא ירד בו ביום שאמור היית להחזיר לי 

 את מימי!"
אכן, הרחוב היה חשוך, השמש כבר שקעה. פנה נקדימון בשנית 

פתח בתפילה: "רבונו של אל בית המקדש התעטף בטליתו ו
עולם! הראה נא לכל העולם שאוהב אתה את עמך ישראל! עשה 

 נא לנו נס נוסף!"
ברגע זה באה רוח חזקה, פיזרה את העננים, ונתגלו קרני השמש. 
או אז נוכח השר הרומאי כי בעצם היום ירד הגשם )מסכת 
תענית( )יודגש: בגמרא נכתב ש"בוני" שמו, ועל שם אותו 

 נקדה חמה בעבורו" נקרא שמו לדורות "נקדימון"(. מעשה ש"
 זה שכרם של מצוות שהקב"ה לא מקפח שכר של שום בריה.

 

 "ושמי ד' לא נודעתי להם" )ו, ג(
בסנהדרין )קיא.( איתא אמר לו הקב"ה חבל על דאבדין ולא 
משתכחין, חבל על אלה שמתו ולא נשאר מהם זכר. לכאורה מי 

ת וקבור. ויש להבין על פי המעשה נקרא חי וקיים ומי נקרא מ
שהיה בראשי קהילה גדולה שהיו בה מעט מאוד בני תורה ורצו 
למנות גאון גדול בתור רב לקהילתם. התפארו לפניו שגדולי 
ישראל כמו הטורי זהב, והמגן אברהם, ורבי עקיבא איגר קבורים 
בעירם כדי להראות לו חשיבותה של העיר. לימים נתבאר לגאון 

ל מה שסיפרו לו ראשי העיר היה שקר גמור, הטורי זהב הזה שכ
נקבר בלמברג, המגן אברהם בקליש, ורבי עקיבא איגר בפוזן. 
פנה אותו הגאון אל ראשי הקהילה ושאל אותם למה רימו אותו. 
על זה השיבו לו. בלמברג, קליש, ופוזן, יש לומדי תורה והטורי 

ימים גם כעת שם, זהב, והמגן אברהם ור' עקיבא איגר חיים וקי
אבל אצלנו אין איש שלומד בספרים שלהם ובכך כאן הם באמת 
מתים וקבורים, וזה פירושו של המאמר 'חבל על דאבדין' אם אין 
המשך בדורות, ילדים תלמידים וכו' שממשיכים בדרך רבם 
והוריהם אז חבל על דאבדין, דבאמת מתו ולא קיימים, ולא 

לדים ותלמידים בני תורה, אף משתכחין, אבל אם יש המשך עם י
 שכבר עזבו אותנו ממשיכים הם להיות חיים וקיימים בינינו. 

 )שער בת רבים(

 "וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל" )ו, ה(
ולכאורה מהו וגם אלא הקב"ה אמר למשה אם בני ישראל 

 ישמעו אחד את השני אני גם ישמע אותם.
 

 "ואזכור את בריתי" )ו, ה( 
ישב את ארבע מאות השנים של גלות מצרים מיום הקב"ה ח

 לידת יצחק רבינו. 
שאל המגיד מדובנא זצ"ל: אם מצבו של יצחק אבינו וחייו של 
יעקב אבינו, נחשבו אף הם לגלות וגרות, מדוע הכביד הקב"ה על 
בניהם לרדת למצרים, ולהורידם שם מדיוטא לדיוטא, לעבודה 

 .מרבחומר ובלבנים ולשעבוד רע ו
צומה של סופת שלג נוראה. יותרץ במשל, אב ובנו הלכו בדרך בע

הקור חדר לעצמות, איבריהם קפאו, אצבעותיהם הכחילו וכל 
גופם רעד. הבן בקש לרבוץ תחתיו, לנוח. האב ידע, שאם ינוח 
כאן לא יקום עוד. בצד הדרך הייתה בקתה נטושה. אמר האב: 

הרוח הנוראה!"  "אזור כח, ונגיע לבקתה. שם נמצא מחסה מפני
הגיעו שניהם בשארית כוחם אל הבקתה, ולשמחתם, מצאו בה 
מיטת נסרים מצופה קש. צנח עליה הילד, ועצם את עיניו בלא 

חם גופו יורד, ובכפור הנורא  –כח. אבל האב ידע, שאדם ישן 
יקפא בנו למות. "אל תירדם", אמר לבנו, "עד שאדליק כאן 

יכול היה להשאיר את עיניו מדורה ואבעיר אש". אבל הבן לא 
פקוחות. סלק האב את הקש מהמיטה. נאנק הבן מהשכיבה על 
הקרשים הקשים, והאב חיפש בינתיים זרדים. אבל כעבור כמה 
דקות התרגל הבן אל הקרשים ושקע בשינה. האב מיהר להעירו, 
והורה לו לרדת מן המיטה ולשכב לארץ. הבן ציית לאביו ושכב 

התהפך מצד לצד, עד שמצא את  על גבשושיות הקרקע.
התנוחה הנכונה ונרדם. התחיל האב לטלטלו, לצעוק עליו ולגעור 

 בו, ולא נתנו להירדם כי בנפשו הוא. 
והנמשל טיבו של אדם, שהוא מתרגל לכל מצב. כאשר הקב"ה 
ביקש לייסרנו, כדי שנחוש את עול הגלות, די היה בתחילה, בימי 

שב כסבל ליצחק, לא נחשב האבות, בסבל מועט. אבל מה שנח
כבר כגרות ליעקב אבינו, והוא נאלץ לשהות עשרים שנה בבית 
לבן ולסבול את צרת יוסף. כשהתרגלו לכך, נאלצו לרדת 
למצרים. כשהתרגלו לחיים שם, התחיל עול השעבוד, והלך 
והכביד. נמצא, שכל ארבע מאות השנים היו רצף אחד של גירות 

וקשות, היינו מתרגלים אליהן וצרות, שאם לא היו הולכות 
 ו"ישנים", ולא היינו זועקים להושע, וממילא לא היינו נגאלים.

 

"וידעתם כי אני ה' אלקיכם המוציא אתכם 
 מתחת סבלות מצרים״ )ו, ז(

כאן הבטיח השם יתברך הבטחה, כי לא זו בלבד שבני ישראל 
 יגאלו ממצרים, אלא גם יכירו וידעו, כי השם יתברך גאל אותם.
והגאולה תגביר ותעמיק בהם את ההכרה והאמונה באלוקים, 
שכן זוהי התכלית של הגאולות והישועות, להכיר ולדעת על ידן 

 את הגואל והמושיע האמתי. 
 )שפת אמת(

 
 לרפואת רפאל אהליהב בן מרים הי"ו
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 "קוצר רוח" )ו, ט(
מתוך שלא היו עוסקים בתורה לא היה להם לב לקבל דברי משה 
רבינו האור החיים הקדוש מבאר כי לצד שלא היו בני תורה לא 
שמעו, ולזה יקרא "קוצר רוח", כי התורה מרחבת לבו של אדם. 
ובהמשך דבריו מיישב על פי זה הקל וחומר שדרש משה לפני 

עני פרעה ואני הקב"ה "הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמ
ערל שפתים" ומקשים העולם והלא יש לפרוך הקל וחומר, כי 
חילוק גדול יש בין בני ישראל שלא שמעו מקוצר רוח ומעבודה 
קשה, אבל פרעה לא היה שייך בו טעם זה, )וראיתי מי שתירץ 
שגם פרעה היה טרוד כל כך לשעבד את ישראל, לא פחות 

שלכך לא ישמעהו,  מטרדתם של ישראל ועל זה נתכוון משה
ודפח"ח(, אך לאור האמור מיושב, שכיון שלא היו בני ישראל 
עוסקים בתורה, ממילא לא ישמעהו פרעה, והיינו שאין להם 

 זכות תורה שפרעה ישמעהו.
 

 "מקוצר רוח ומעבודה קשה" )ו, ט( 
כותב הרב יוסף צבי הלוי דינר בספרו ״מקדש הלוי": מהנהגתו 

ולים ללמוד לקח חשוב שנוגע אלינו של פרעה, דומה שאנו יכ
דבר יום ביומו. שכן מה בעצם פרעה ביקש? הוא רצה למנוע את 
בני ישראל מלחשוב, למנוע מהם מלהתקומם ולנסות לחולל 
מהפך במצבם העגום. לשם כך הוא הכביד עליהם את עול 
העבודה, על מנת שהעיסוק הבלתי פוסק, ימנע מהם אפילו רגע 

וע פרעה מסמל את היצר הרע. הדמיון בין אחד של הרהור, כיד
שניהם, בא לידי ביטוי גם בנקודה הזו: גם היצר הרע, בדיוק כמו 
פרעה, מפחד מפני הרגע בו האדם יתעשת, יבין את שפלות 
מצבו, וינסה לקום מעפר. לפיכך הוא דואג להעסיק אותו 
בהבלים כאלו ואחרים, בכדי לוודא שלא תהיה לו אפילו דקה 

הרהור של תשובה, להתעוררות רוחנית... לבל יוכל פנויה ל
 להגיע לידי מצב של יש קונה עולמו בשעה אחת.

לשם כך, הוא מעסיק אותו בפרנסה, טורד אותו בצער גידול 
שלא יקום ויעשה  -בנים, מייגע אותו בזוטות שבכל יום, העיקר 

 מעשה...
 אדם אחד נאשם בעברה שעבר נגד המלך, ונכלא בבית הכלא עד

למועד משפטו. כאשר הגיע זמן המשפט הוצא האיש מן הכלא 
 על ידי שומר שהובילו אל אולם בית המשפט.

השומר שחשש כי האסיר ינסה להימלט, הוציא מכיסו זוג 
אזיק אחד הצמיד לידו של האסיר, ואזיק שני שם על  -אזיקים 

 ידו שלו, וכך צעדו הם ברחובות העיר.
בים שחזו במחזה ולעגו לאסיר. בצדי הדרך התאספו עוברים וש

״טועים אתם״, אמר האסיר כשהוא נעלב, ״לא הוא המוביל 
אותי, אלא אני הוא זה המוביל אותו... אני הוא זה שנעלתי את 

 ידו באזיקים״.
״אם כך״, אמר חכם אחד מתוך הקהל, ״פתח נא את האזיק שעל 
ידך וניווכח שאמת בפיך! אם תוכל לנתקו סימן הוא שאתה 

 ט בו״!שול
אמר הסבא מנובהרדוק שסיפור זה הוא משל ליצר הרע שכובל 

את האדם בתאוות 
והרגלים רעים, ואם רוצה 

האדם לבדוק מי באמת שולט במי, ינסה להתנתק מתאוותיו 
 ויראה אם הוא מסוגל לכך.

כך היצר הרע מסמא את עינינו, כל אחד בדרגתו הוא: אם זה 
עסוק במרוץ ולא מתבונן, אדם שרץ כל ימיו אחר הפרנסה ואחר 

 ואם זה אדם שעסוק בחומריות ובהבלי הזמן. )אמונה שלמה(
 

 "מעבודה קשה״ )ו, ט( 
בוקר אחד התעורר וגילה ש שרון אדירמעשה בבחור בעל כ

ייפלער״, פרץ בבכי וביקש עזבו אותו. הוא רץ ל״סט וכשרונותיש
ם לעמל דכרונו יחזור לו. נענה הסטייפלר ואמר: ״אברכה שז

יולד״ )איוב ב( בקש הבחור שיברכו, נענה ואמר: ״אני לא יכול 
 לקלל אדם, הברכה בעולם זה עמל״.

 זה עיקר השכר שאדם מקבל בעולם. 
ידוע מאמר הצדיקים שהיה מלך שלקח ארבעה ציירים מיוחדים 
שיציירו קירותיו, שלושה עבדו וציירו, והרביעי כילה את זמנו 
בהבל וריק. ברגע האחרון הביא מראה והניחה מול ציוריהם. 

 שכר כנגד כולם? לייטוקצפו הציירים האם 
המלך הגיע לביקורו ונעמד מול הכתלים. הוא נהנה מהציור על 
הקיר הראשון, התפעל מהציור על הקיר השני, ושיבח מאוד את 
הקיר השלישי. אך הרביעי, הכיל את כל הטובות של כולם. מה 

זהב, ובקיר  םדינריעשה המלך? ציווה שיתלו על כל קיר שק מלא 
 הרביעי יניחו מראה שתשקף את שאר השקים...

 זהו השכר של עבודה בלי יגיעה.
 שליט״א( )מפי הרב אלימלך בידרמן

 

"ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה 
 קשה" )ו, ט(

האור החיים הקד' מפרש: "אולי לצד שלא היו בני תורה לא 
שמעו. ולזה יקרא קוצר רוח כי התורה הקדושה מרחבת דעתו 

 של אדם". 
שואל הגרי"ש אלישיב זצ"ל מדוע כאשר בא משה בתחילה 

כי פקד ה' את  לבשר על הגאולה נאמר "ויאמן העם וישמעו
 בנ"י", ז"א שהם האמינו מיד וכאן לא?

"והוצאתי אתכם  -והוא משיב: כאן יחד עם בשורת הגאולה 
מוסיף משה "ולקחתי אתכם לי לעם והייתי  -מסבלות מצרים" 

לכם לאלוקים וידעתם כי אני ה". זאת אומרת שדורשים 
ותובעים מהם להשיג את מטרת הגאולה, להיות עם המקבל את 

רה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, את זה כבר היה קשה לבנ"י התו
 לקבל במצבם השפל ולכן "ולא שמעו אל משה מקוצר רוח".

אבל כאשר רק מבשרים על הגאולה העתידה ולא מציגים 
 תביעה נלווית, לזאת הייתה דעתם נוחה לשמוע ולהאמין.

 

שמעו אלי ואיך ישמעני  "הן בני ישראל לא
 פרעה ואני ערל שפתיים" )ו, יב(

ואפשר לפרש שמשה היה מתיירא פן ישמע אליו פרעה גם 
אחרי היותו ערל שפתיים, 
וזה יגרום ח"ו קצף על עדת   בסיוע עמותת "חינוך וסיוע באהבה" )ע"ר(
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בני ישראל, אם פרעה מלך מצרים ישמע לדברי ה' מערל 
שפתיים והם בני אברהם יצחק ויעקב לא שמעו אל נביאות ה' 

אולה, )דוגמתו מצינו ביונה הנביא שאמרו חז"ל שלא בדבר הג
שהם  הנינוופן ישובו אנשי  אמתייר, כי היה הלנינוורצה לילך 

יפורש הפסוק  זולפי"גויים וזה יגרום חלילה קצף על בני ישראל( 
"ואיך ישמעני פרעה" עם הפסק בין תיבת "איך" לתיבת 

הדבר אם  "ישמעני", ורצונו לומר "ואיך", כלומר ואיך יפול
ישמעני פרעה אע"פ שאני ערל שפתיים, "והן בני ישראל לא 
שמעו אלי", ועל זה השיבו הקב"ה "ויצום על פרעה" שבתורת 
ציווי ישלחם פרעה, ולא מרצונו הטוב, ולכן משה היה בטוח שלא 

 ישמע אליו פרעה. )מרן החתם סופר זי"ע(
 

ה' אותם כן  הציוו"ויעש משה ואהרן כאשר 
עשו ומשה בן שמונים שנה ואהרן בן שלש 

 ז(-ושמונים שנה" )ז, ו
 ולכאורה קשה, מה ענין סיפור מספר שנותם לכאן? 

וי"ל דקרא מעיד על משה ואהרן שקיימו את שליחותם רק מפני 
ח"ו לגדולה  םכוונת השהייתם ללכת, ולא ושהשי"ת ציו

 ולהתנשאות שהם שלוחי ה'.
נו אנו יודעים שלא לכבודו עשה, דהא סירב והנה על משה רבי

בשליחות כמה פעמים ובעל כרחו הלך, אבל אהרן אולי לכבודו 
עשה, לכן מספרת לנו התורה "ומשה בן שמונים ואהרן בן שלש 
ושמונים שנה", וא"כ היתה שליחות זו לאהרן לפחיתות כבוד, 

לשם  שהתכווןשיהיה הוא לפה ולמתורגמן לאחיו הצעיר, ולולי 
שמים לא היה הולך לשליחות זו, ומזה שהלך מוכח שכוונתו 

 )כתב סופר( היתה אך ורק לקיים ציווי ה'.
 

 "ותבאש הארץ" )ח, י(
רגילים אנו לחשוב שהנס היה בבוא המכות כדבר ה' ביד משה: 
דם וצפרדע, כינים דבר ושחין. אבל רבינו אברהם בן רבינו 
הרמב"ם ז"ל השמיענו חידוש גדול מזה, וכתב עליו שהוא דרוש 
מתוק: לאחר שהמוני הצפרדעים מתו וגדשו את הרחובות 

ה נס שלא החצרות והבתים, נרקבו והתעפשו והריחו, הלא היה ז
באו מיד כל המכות הבאות, שמיד לא שרצה מצרים רימה 
וכינים, לא הוכתה במכת דבר ולא פשה בה שחין, אלא כל מכה 

 נדחתה עד שהגיע תורה!... 
 

 "אצבע אלוקים היא" )ח, טו( 
המגיד מדובנא זצ"ל: משל לאדם שנצרך לאחד מעשירי  אמר

העיר. מעולם לא ראהו ולא פגש בו, רק שמע את שמעו, את רוב 
עושרו וכבודו. הלך למעונו של העשיר ונפעם ממראה עיניו. 
החומה והשער הענק, גינת החמד וערוגות הפרחים. שדרה 

מדרגות הארמון החצובות שיש, והללו  רחבת ידיים הובילה אל 
הוליכו אל הטירה הענקית. ביד רועדת נקש על דלת האלון 

הכבדה. הדלת נפתחה אל טרקלין רחב ידיים, מואר בנברשת 
ענק שהאירה את התמונות היקרות שעל הקירות ואת השטיח 
הססגוני היקר. דמות הדורה ניצבה לפניו ושאלה לרצונו. "אני... 

עם בעל הבית, בבקשה", אמר בהתרגשות. "אני  רציתי לשוחח
הוא בעל הבית", ענהו הלה ביהירות "מה מבוקשך". לפתע 
פתאום נשלחה יד מאחור, לפתה את צוואר האיש שבטרקלין, 
וקול לועג נשמע: "האתה הוא בעל הבית?!"... והאיש כאילו 
התגמד, הצטמק. התמזער. עיניו התגלגלו בחוריהן והוא גמגם: 

, אדוני, אך לצון חמדתי..." ואז יצא האלמוני מבין "סליחה
הצללים ואמר: "אל תשים אליו לב, אינו אלא אחד מהשרתים. 

ללשכתי, ואשמע את אשר בפיך"... כך, כאותו  עמיבוא נא 
משרת מתייהר, נהג פרעה מלך מצרים בהציגו עצמו כאלוה, 

ומי ה' התפאר לאמור: "לי יאורי ואני עשיתיני". אני ואפסי עוד, 
אשר אשמע בקולו. לפתע לפתה יד אדירה את צווארו, והקדוש 

הנחית עליו את המכות בזו  -בעל הבית של העולם  -ברוך הוא 
אחר זו, עד שידע שאינו יכל לעמוד בפני אצבע אלוקים ויד ה', 

 והודה ואמר: "ה' הצדיק, ואני ועמי הרשעים"... 
 )המגיד מדובנא(

 

ן עמך למחר יהיה "ושמתי פדות בין עמי ובי
 האות הזה" )ח, יט(

פירש הרב מבארנוב שבזה יהא ניכר ההבדל וחילוק בין גוי 
האם הוא חי שמחר יהיה האות הזה. היינו, כי היהודי אינו  -ליהודי

מאבד שלוות נפשו בעת צרה, שהרי יודע אל נכון כי מצבו זה לא 
היום  נעשה מאליו ח"ו, אלא הוא עומד ותלוי בידי שמים, ואף אם

נחתה עליו צרה וצוקה, הרי שלמחר יסיר הבורא מאתו את 
הצרה. כמו כך להיפך כשטובה באה לו אינו מתגאה בזה, ואינו 
מרגיש כי הוא ואפסו עוד, אלא יודע אל נכון שהבורא נתן לו את 
הטובה, וברצונו יכול לקחתו ממנו, משא"כ הנכרי, בבוא אליו עת 

לא מדעת, וישקע עמוק בצרתו צרה הינו מצווח ובוכה בייאוש ש
מחוסר אמונתו שיש מנהיג לבירה, ואילו בשעה שהטובה באה 

כי מי ישווה לו ומי יערוך לו. וזהו פדות בין  -עליו הרי הוא מתגאה
עמי ובין עמך, ש'עמך' חייהם מרים, ואילו עמי חיים בשלוות 

 ומנוחת הנפש, אחר שהם מבינים להתבונן גם על יום 'מחר'.
על הגאון החסיד הנודע רבי שמואל מונקיס זצ"ל מספרים 

מגדולי חסידיו של הרה"ק בעל התניא זי"ע, שפעם אחת פרצה 
שריפה בביתו וכילתה את כל רכושו עד שנותר בעירום ובחוסר 
כל, ורק בקבוק 'משקה' הצליח להציל, תיכף רץ אל בית המדרש 
 לשתיית לחיים, ובתוך כך פתח בריקוד בשירה ובזמרה 'שלא
עשני גוי... שלא עשני גוי', ידידיו חשו אליו מיד בחשש שמא 
השתבשה דעתו מגודל צער השריפה, נענה אליהם רבי שמואל 
ואמר, הן אילו הייתי מגויי הארצות שהמה משתחווים להבל וריק 
לאלילים, אזי גם 'אלוהי' היה 'נשרף' בשריפה זו, אך עתה שיהודי 

ה בלבד ראוי להודות בכל לב, אני ואלוקי הגדול חי וקיים, על ז
  'שלא עשני גוי'... -ולכן הנני מפזז ומכרכר 

 )באר הפרשה(
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לפנים משורת הדין ואבידה בבית פרטי 

להכל העולה ממה שהתב�ר עד עתה, ש�ם מצ� �בידה במקום שיש לתלות ש�א
�ם  ברם,  מוצ�ה1.  של  הי�  הרי  ממנה,  ה�ובד  התיי�ש  ישר�ל  �בידת  זו  �ם  פילו 
ה�בידה מוכחת שהי� של ישר�ל, כגון מזוזה �ו ספר תורה וכדומה, שסבור ש�פילו �ם מצ�ה גוי ימכור לישר�ל, מסתבר 

שה�ובד ל� התיי�ש ממנה, והמוצ� חייב להכריז2.

לפנים משורת הדין
כתבו הפוסקים שטוב וישר לעשות לפנים משורת הדין בדיני �בידה3, �ם מפני של� מרצונו התיי�ש ו�ינו הפקר גמור4, 

�ו מפני ש�ין לו היזק מכיסו5 ולכן המוצ� �בידה במקום שרוב גוים �ם נתן הישר�ל 
סימן יחזירנו לו, �בל �ין בזה חיוב להכריז6, ויש שכתב שלפנים משורת הדין �ף יכריז7, 
ל�חר  יחזירנו  הו�,  מי  של  בבירור  ויודע  סימן  בלי  �בידה  מצ�  �ם  ש�ף  שהוסיף  ויש 

יי�וש8. 

וכן כשידוע שהבעלים התיי�שו כגון בזוטו של ים ש�פילו �ם עומד וצווח הרי �לו שלו, 
�ינו חייב להכריז �בל �ם ידעו הבעלים וב�ו מ�ליהם ונתנו סימן9, יחזיר �ת ה�בידה 
לבעלים. ויש שכתבו שבזוטו של ים דינו כהפקר גמור, ו�ף לפנים משורת הדין �ינו חייב 

להחזיר10.

חז"ל הסמיכו החיוב להחזיר לפנים משורת הדין על הפסוק והודעת להם �ת הדרך וכו' 
'ו�ת המעשה �שר יעשון', זו לפנים משורת הדין11. יש שכתבו ש�ם המוצ� עשיר כופין 
לפנים משורת הדין12, כלומר בדברים13, וכתב הרמ"� ש�ם המוצ� עני והא  �ותו לעשות

�ובד עשיר �ינו צריך לעשות לפנים משורת הדין14, ויש שדייק מזה ש�ם גם ה�ובד עני 
חייב המוצ� להחזיר לפנים משורת הדין15.

חיוב מדינא דמלכותא או תקנה
עוד כתב הרמ"� שבמקום שחייבים להחזיר מדינ� דמלכות� �ו שבי"ד תיקנו להחזיר �בידתו, חייבים להחזיר16, ולפי זה 
נר�ה שכופים �ף �ת העני להחזיר, �בל יש שבי�ר הו�יל ור�וי להחזיר לפנים משורת הדין, ר�ו בי"ד לכפות על זה, �בל 

ל� תיקנו לחייב �ת העני להחזיר לעשיר17.

מניעת הפסד מחבירו
חז"ל דרשו מ'לכל �בידת �חיך' שחייב למנוע הפסד הב� על חבירו �ע"פ שעדיין ל� נפסד, כגון מים שב�ים לשטוף �ת 
קרקע חבירו, שחייב הרו�ה לגדור בפניהם כדי להציל �ותו מהפסד18, וכתבו הפוסקים שהמתעלם למנוע הפסד מחבירו 
עובר על 'ול� תוכל להתעלם' וחייב במצות עשה של 'והשב תשיבם'19, וכן כתב בשערי תשובה לרבינו יונה שחייב מטעם 

זה להציל ממון חבירו מהפסד, הן מטלטלים והן קרקע20.  

אבידה בבית פרטי
החיוב להשיב �בידה הו� על כל דבר שנר�ה �בוד מבעליו, הן �ם מצ�ו במקום הפקר כגון ברחוב, והן �ם מצ�ו בבית 
פרטי21, לפיכך, חפץ שנ�בד בבית ה�ובד ויתכן שה�ובד ל� ימצ�נו, חייב הרו�ה להשיב �ותה כש�ר �בידה הגם שנמצ� 
במקום שמור, שסו"ס נפסד החפץ מבעליו, וזה כ"ש ממה שחייב להשתדל למנוע של� יבו� הפסד על חבירו22, �בל �ם 

ניכר שהונח שם מדעת בעה"ב, ל� יגע בו23.

אבידה שאין לה סימן בבית פרטי
כל חפץ בבית פרטי הו� בחזקת ששייך לבעל הבית24, ומפני זה נר�ה שהמוצ� חפץ ש�ין לו סימן בבית פרטי שמוכח 

שנפל מבעליו למקום של� ימצ�נו בקל, לכו"ע מחויב להרים ולהשיב �ותה לבעל הבית �פילו ש�ין בה סימן25.

1  ראה גליון רמ”ה.
2  ע”פ רמ”א סי’ רנ”ט סעיף ג’ וסי’ רל”ו סעיף ח’, ותוס’ ב”ק קי”ד ב’ ד”ה המכיר.

3  סי’ רנ”ט סעיף ה’ ברוב גוים, ורמ”א סעיף ז’ בזוטו של ים.
4  ראה שו”ע הרב סי’ דיני אבידה סעיף י’ ולהלן הערה 8.

5  ראה ערוך השולחן סי’ רנ”ט סעיף ז’ ולהלן הערה 8.
6  שו”ע הרב שם, וכ”כ המהר”ם שיף ב”מ כ”ד א’ תוד”ה את”ל, דמסתמא אי”צ להכריז.

7  קיצור פסקי הרא”ש ב”מ פרק ב’ סי’ ו’ כ”כ ברוב עכו”ם אבל לא כ”כ בזוטו של ים, עיי”ש, ואפשר כדביארו האחרונים שזה הפקר 
גמור, וצ”ע, ועיין בספר מעין החכמה ב”מ דף כ”ד מש”כ בזה, וכן כתב שט”ס הוא בדברי הפסקי הרא”ש וצ”ל חייב להחזיר.

8  שו”ע הרב שם, ומה שכתב שיאוש אינו הפקר גמור נוטה לדברי הנתיבות סי’ רס”ב ס”ק ג’ ושייך בכל ייאוש של רוב עכו”ם, אכן לפי”ז 
בזוטו של ים שביאר שאם צווח בטלה דעתו, הוא הפקר גמור ויחזיר רק מפני שנעשה בע”כ, אכן בערוך השולחן סי’ רנ”ט סעיף ז’ כתב על מה שכופין 

על לפנים משוה”ד באבידה הוא מפני שאין לו היזק מכיסו וזה שייך אף בזוטו של ים.
9  ראה הערה 7,  ועי’ שו”ת אמרי יושר ח”ב סי’ נ”ט שכ”כ, וציין לשו”ע הרב ‘שמשמע כן’, וצ”ב דהלוא כתב כן בפירוש.

10  בית הלוי ח”ג סי’ מ”ח ודייק כן גם ממה שהשמיטו המחבר בזוטו של ים, וכ”כ בתרומת הכרי סי’ רנ”ט סעיף ז’ לפי דיוקו במרדכי.
11  סמ”ע שם ס”ק י”ב ע”פ ב”מ ל’ ב’.

12  ש”ך שם ס”ק ג’ ע”פ מרדכי ב”מ סי’ רנ”ז בשם ראבי”ה וראב”ן.
13  פתחי תשובה שם ס”ק ב’ ע”פ אחרונים בסי’ י”ב סעיף ב’ דכופין בדברים, וכן מסיק בסי’ י”ב ס”ק ו’ בביאור בב”ח סי’ שם סעי’ ד’ 

שכתב שבכל בי”ד ישראל נוהגין לכוף לעשיר.
14  רמ”א סעיף ה’, ויל”ע דמלשון המרדכי ב”מ סי’ רנ”ז שכתב ‘אין כופין’, משמע שאפילו עני ראוי שיחזיר, וכן בסי’ י”ב סעיף ב’ הביא 
שני הדעות לגבי כופין ואילו כאן כתב הרמ”א סתם ‘אין צריך’, ומשמע דהיינו אפילו בסתם בלי כפייה אין צריך, וראה הגהות אמרי ברוך בדיוק דברי 

המרדכי.
15  שו”ת צמח צדק סו”ס פ”ט שציין בחי’ רעק”א והובא במנחת פתים, מדיוק לשון המרדכי.

16  שם סעיף ז’, ועיין בשו”ע הרב שהשמיט הדין של כופין אפילו מדד”מ, וראה פתחי תשובה סי’ י”ב הנ”ל משו”ת שב יעקב אה”ע סו”ס 
כ”ט שמסיק שאין כופין, ועיין מה שכתב הפ”ת שם עלה, וצ”ע.

17  קצות ס”ק ג’, כלומר, אע”פ דמסידור הרמ”א משמע שלא חילקו, ועד”ז באבני מילואים סי’ כ”ח ס”ק ב’ שדד”מ הוא לסניף, ועיין ש”ך 
סי’ שנ”ו ס”ק י’ בביאור הרמ”א שם, ועיין בשו”ת מהרש”ם ח”ו סי’ רי”ח כתב ע”פ הנ”ל שאם יש בזה משום עשיית הישר והטוב יש לדון כדד”מ, 

ומשמע שזה עיקר, ועדיין צ”ב למאי נפק”מ שכן הוא בדד”מ, ונראה הכוונה שדד”מ מלמד היאך הוא מנהג המדינה, ומפני זה תיקנו שכופין.
18  סי’ רנ”ט סעיף ט’, ועיין שו”ת הרי”מ אה”ע סי’ ט”ז ד”ה אך למ”ש, )על תוס’ ד”ה לגינת זנבו(, שהלימוד על קרקע נצרך כדי ללמד 

שחייב להצילו אף אם לא אירע עדיין הפסד, וחייב בלאו ועשה כדלהלן.  
19  שו”ת הרי”מ הנ”ל, ערוך השולחן סי’ רנ”ט סעיף י”ז, מנחת חינוך מצוה תקל”ח אות א’, ועיין קרית ספר הל’ גו”א פרק י”ח שהשבת 

שטרות דרבנן דאין גופו ממון וגם אינה נקראת אבידה שהרי יכתוב לו שובר, וצ”ב.
20  שער ג’ אות ע’.

21  ראה סי’ ר”ס סעיף א’.
22  פשוט.

23  ערוך השולחן סי’ ר”ס סעיף ו’, אך צ”ב מה שכתב ‘אפילו הוא דבר שי”ב סימן ויש תקנה בהכרזה והבעה”ב יתן בו סימן מ”מ כיון שהוא 
מקום המשתמר והבעלים הניחו שם מדעת לא יגע בו’, וצ”ע דמה שבחזקתו אינו בכלל אבידה ומה ההו”א לחייב הכרזה.

24  שחזקה כל ת”י שלו הוא.
25  כלומר, אף לחידושי רע”א ב”מ כ”א א’ שאינו מחוייב להרים אבידה שאין לה סימן ואינו יודע למי להשיב, וראה גליון רמ”ג הערה 2. 

הדף  שיעור  חברי 
זה  סיימו  היומי 
השיעור  �ת  עתה 
מבית  לצ�ת  ופנו 

החסידים.

העיר   - וויינבערג?  של  מחתונתו  אתם  הזוכרים   -
שלמה.

- �תה צודק. הערב מתקיימת החתונה של בנו של 
וויינבערג. היכן הי�? - נתעורר דוד.

- בעטרת יהודה.

יחדיו  דרכה  �ת  לעשות  החבורה  כל  נפנתה  כך 
ל�חל ברכת מזל טוב ולשמוח בשמחתו של ידידם, 

ממתפללי בית החסידים.

של  חצירו  דרך  היא  ביותר  הקצרה  הדרך  לדעתי   -
לאולם  הסמוך  לרחוב  מיד  נגיע  שם  גולדמאן... 

השמחות... - היה זה שוב שלמה.

אכוונתו היתה לחצר של הבית הנושק לבית החסי
דים בעורפו. שם דרה משפחת גולדמ�ן, �שר �בי 
החסידים,  עדת  על  נמנה  ש�ינו  �ף  על  המשפחה, 

ידידות �יתנה היתה לו עם המתפללים.

לתורה  החסידים  בית  �ת  פוקד  שהיה  לרבות,  גם 
ולתפילה מידי פעם.

רבים  היו  שבשתיקה,  הסכמה  במין  השנים,  במשך 
מן המתפללים מקצרים �ת דרכם דרך חצירו וב�ים 
להם �ל הרחוב הסמוך, לל� שיצטרכו להקיף �ת 

כל הבתים.

כ�שר  החבורה  בני  של  תדהמתם  גדלה  מ�ד  מה 
עמדו בפני השער הנעול של חצירו של גולדמ�ן.

ועליו  שם  נתלה  קטן  שלט  �ף  �ל�  בלבד,  זו  ל� 
נכתב ב�ותיות קידוש לבנה: הכניסה לחצר הפרטית 

אסורה בתכלית האיסור!!!

במבוכה  שלמה  מלמל   - יותר...  ולא  פחות  לא   -
ובכעס - אסורה בתכלית האיסור....

�ינו  החצר  בעל  ה�ם  כך?  על  לך  יש  השגה  וכי   -
רש�י למנוע �ת כניסתך לחצירו?

- ומה עם דין 'מיצר שהחזיקו בו רבים'?

- פירוש...

- זו גמרא מפורשת בבבא בתרא )דף י"ב ע"א(. 

לעיר  ופתוחים  מפולשים  העיר  מבואות  היו  כאשר 
אחרת, והיו בני העיר האחרת עושים את דרכם דרך 

ול לשנות  רשאים  אינם  העיר  בני  שוב  מבוי;  ־אותו 

המוצא אבידה 
שאין לה סימן 

בבית חבירו 
האם יחזיר 

אותה לבעל 
הבית

דיני אבידה ו'
הרב חיים קאהן שליט"א

מהדורת וויינרעב לעילוי נשמת הרה"ח ר' �רי' לייביש ז"ל בן הרה"ח ר' ז�ב �הרן ז"ל נתנדב ע"י בנו הרה"ח ר' יעקב שליט"א

גליון שבועי
ו�ר� | תשע"ח מהדורת וויינרעבמשא ומתןמשא ומתן

ו " מ ר ן  ו י ל ג    |    � " ט י ל ש ן  ה � ק ם  י י ח ב  ר ה ת  ו � י ש נ ב    | ם    י י ח ץ  ע ה  � ר ו ה ת  י ב י  " ע ל  " ו י

מעשה שהיה פסקי דינים

]1[ ר�ה גליון רמ"ה. ]2[ ע"פ רמ"� סי' רנ"ט סעיף ג' וסי' רל"ו סעיף ח', ותוס' ב"ק קי"ד ב' ד"ה המכיר. ]3[ סי' רנ"ט סעיף ה' ברוב 

גוים, ורמ"� סעיף ז' בזוטו של ים. ]4[ ר�ה שו"ע הרב סי' דיני �בידה סעיף י' ולהלן הערה 8. ]5[ ר�ה ערוך השולחן סי' רנ"ט סעיף ז' 

ולהלן הערה 8. ]6[ שו"ע הרב שם, וכ"כ המהר"ם שיף ב"מ כ"ד �' תוד"ה �ת"ל, דמסתמ� �י"צ להכריז. ]7[ קיצור פסקי הר�"ש ב"מ 

פרק ב' סי' ו' כ"כ ברוב עכו"ם �בל ל� כ"כ בזוטו של ים, עיי"ש, ו�פשר כדבי�רו ה�חרונים שזה הפקר גמור, וצ"ע, ועיין בספר מעין 

החכמה ב"מ דף כ"ד מש"כ בזה, וכן כתב שט"ס הו� בדברי הפסקי הר�"ש וצ"ל חייב להחזיר. ]8[ שו"ע הרב שם, ומה שכתב שי�וש 

מיצר 
שהחזיקו בו 

רבים
הרב אריה ליכטנשטיין 

המשך ההערות בעמוד ב'
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לדיני תורה, שאלות בדיני ממונות, שטרות, ריבית, צוואות, דיני מקח וממכר בשבת ויו"ט, או לכל ענין הקשור לגליון אפשר להתקשר:

קו ההלכהמעשה שהיה

  mm@businesshalacha.com לקבל את הגליון באימייל  שלחו ל

�ירגנתי יחד עם כמה מחברותי �סיפה לכיתה שלנו מבית הספר 
)Reunion(. בכדי לכסות על ההוצ�ות, הוחלט שעל כל �חת 
מהמשתתפות לשלם סך $25. כמה מהמשתתפות ל� שילמו �ת 

אחלקן, ועל כן חילקנו - המ�רגנות - �ת הסך הנותר בינינו. הח
לטנו שכ�שר יבו� עוד כסף נחלקנו שוה בשוה. כך, �ם יש�ר 

לבסוף סך של� כוסה - יתחלק בינינו בשוה.

למעשה, משתמטות המ�רגנות ה�חרות ו�ינן רוצות לעסוק בגביית המעות.

שאלה: האם רשאית אני לטפל בגביית הסך משתי משתתפות ולקחתו לעצמי? כך אשלם את החלק 
שהוספתי מכיסי.

תשובה: רש�ית �ת לעשות כן וכדלהלן.

הלכה הי� כי שותפים שהיה להם חוב על �חר, וגבה �חד מהם �ת חלקו ממנו - חייב לחלוק במעות 
עם חבירו. כל מה שעושה השותף - למען השותפות הו� )שלחן ערוך - חושן משפט, סימן קע"ו 

סעיף כ"ח(. 

�מנם, �ם הודיע לחבירו שיבו� עמו לגבות �ת חלקו והלה מסרב - מה שגבה יטול לעצמו. פשיט� 
שבמקום שמלכתחילה מל�כת הגביה הוטלה על �חד מהם, �זי �ינו רש�י ליטול לעצמו �ף בכה�י 

גוונ� )ערוך השלחן, שם סעיף ס"ח(. 

אגם כ�שר בעל החוב הו� �לים וקשה מל�כת הגביה ממנו - רש�י השותף להיפרד ולהתחלק מה
שותפות. מעולם ל� הסכים להשתתף במקום שיבו� לידי הפסד )שלחן ערוך שם(.

�ת  רש�ית   - הגביה  במל�כת  לטרוח  מסרבות  המ�רגנות  וש�ר  מ�חר  ב�תרן.  ו�וקי  מינה  דון 
לגבות וליטול �ת מה שגבית עבור חלקך.

להשלמת הענין; כ�שר החוב גדול ו�ין יכולת לגבות �ת כולו, כגון שהלווה עני הו� ויש בידו לשלם 
רק מחצית החוב, �זי יש מהפוסקים שנקט ששוויו של כל החוב הו� רק מחציתו. על כן, �ף כשיגבה 
מחציתו של החוב, �ף �ם יודיע שגובה לעצמו ל� יועיל. הרי חלקו של השותף הגובה בחוב הו� רק 

מחצית ממחציתו. �ם יטול �ת כל מה שגבה, נטל יותר מחלקו )נתיבות שם סקמ"ה(.

אגם בזה יש שחלקו. מכיון ויכול להיפרד בכה�י גוונ� מהשותפות וכ�מור לעיל, של� נתכוין להש
תתף במקום פסיד�, הרי דומה דינו למלוה שתפס �ת חלקו ול� הותיר מ�ומה לבעלי חוב �חרים - 
שתפיסתו מועילה )שו"ת ברכת יוסף - חושן משפט סימן ט"ז, הוב�ו דבריו במשפט שלום על �תר(.

סתום את אותם מבואות, שבני עיר האחרת מעכבים עליהם.

זאת אף אם יש דרך אחרת זולת אותו מבוי מפולש. 'מיצר שהחזיקו בו רבים, אסור 

לקלקלו'. כך נקראת הלכה זו )רמ"א - חושן משפט, סימן שע"ז סעיף א'(.

- וכי מה ענין שמיטה �צל הר סיני?

- גם כאן, החזקנו בדרך החצר של גולדמאן בכדי לקצר את דרכינו לרחוב הסמוך. 

הכיצד מותר לגולדמאן לקחת זאת מעימנו?

א- וכי היה זה מבוי מפולש? וכי שימשה החצר למעבר קבוע? סך הכל כמה �בר

כים חצו �ותה מידי פעם... הלז�ת תקר� 'מיצר שהחזיקו בו רבים'  )ר�ה שו"ת 

מהרש"ך - חלק ב', סימן קע"ב שכתב בסוף דבריו כדברים הללו(???

כיון שכך החלה �ש התורה לבעור בליבותיהם של כל הנוכחים. זה �ומר בכה 

ו�חר סותר �ת דבריו.

־- אם איני טועה, במסכת בבא בתרא )שם( נמצינו למדים שבני רשות הרבים מע

כבים על בני המבוי הסמוך לרשות הרבים מלהעמיד דלתות למבוי שלהם, בכדי 

למנוע את כניסת בני רשות הרבים לתוך המבוי....

- ובכן...

־- הטעם הוא כיון ש'לפעמים', בעת שרשות הרבים מלאה ודחוסה בבני אדם, נד

המבוי,  בשימוש  שלהם  ה'חזקה'  בלבד  זו  המבוי.  לתוך  הרבים  רשות  בני  חקים 

ואסור ליטלה מהם!

- כוונתך לומר ולהוכיח, ששימוש של 'לפעמים' ורק 'מידי פעם', גם בו נ�מרה 

הלכה של 'מיצר שהחזיקו בו רבים' )ר�ה הגהות ערך לחם - חושן משפט, סימן 

קס"ב סעיף �' שהוכיח כן(.

א�ך עדיין נר�ה לי לחלק. כ�ן ל� היה זה שימוש של 'רשות הרבים'. מספר �בר

כים השתמשו בחצר הפרטית למעבר. �ך עדיין ל� הסתחפה חצר זו ונעשתה 

'רשות הרבים' )ר�ה שו"ת הרשב"� - חלק ב', סימן מ"� שכתב כן(.

בכלל, איני מבין מה טעמה של הלכה זו? תקנת חכמים? 

- לכ�ורה הטעם הו� ש�נו מניחים שה'רבים' החזיקו במיצר ברשות. �למל� 

הנחה זו, מדוע �סור ליטול מהם �ת המיצר שהחזיקו בו? 

זה, כל שהרבים מודים שהחזיקו בשתיקה �ך מעולם ל� הורשו לכך, ל�  לפי 

תועיל חזקתם. 

)ר�ה תוספות בב� בתר� שם ד"ה 'מיצר'. ועיין סמ"ע סימן שע"ז סק"ב ובשו"ת 

�בני נזר - חושן משפט, סימן י"ג שהוכיח מדבריו שרבים ב�ים בטענה שהחזיקו 

ברשות. 

ועיין שם שהבי� מהריטב"� שנחלק על כך. וכ"כ בשו"ת פני יהושע חלק ב' סימן 

צ"ד. ר�ה עוד בשו"ת מהרש"ם - חלק �' סימן ה' מה שהכריע בדבר.(

- אם אכן תולים אנו שההסכמה שבשתיקה מורה על רשות, שמא האידנא אין 

מקום להלכה זו?

למה הדבר דומה? לראובן ששמעון החזיק בחצירו וראה ראובן ושתק. כשבאים 

לדין, מוציא ראובן שטר שהחצר בבעלותו.

האם נאמר שחזקת שמעון חזקה היא??? הרי מה ששתק ראובן הוא מחמת שידע 

שיש בידו הוכחה מעליא על בעלותו בחצר!

אפשר  ואי  והממשלה  העיר  בפינקס  רשומים  המקרקעין  כל  כאשר  הדין  הוא 

לערער על רישום זה. מה ששתקו גולדמאן, לא יכול להיחשב כראיה לחזקה של 

המשתמשים בחצר!

)ראה שו"ת מהרש"ם הנ"ל שכתב כן לפי דברי השבות יעקב - חלק א' סימן ק"ס, 

וכן כתב בשו"ת מהר"י הכהן )רפפורט( - חושן משפט סימן כ"ט.

אמנם בתשורת ש"י חלק ב' סימן א' נחלק על כך.(

סוף דבר: 

רבים'  בו  שהחזיקו  'מיצר  של  דין  כ�ן  ש�ין  לומר  בדבר  יש  סיבות  וכמה  כמה 

ורש�ים בני משפחת גולדמ�ן למנוע מכ�ן ולהב� �ת הכניסה לחצירם.

שותפות 
בגביית 

חוב

המשך ההערות מפסקי דינים

�ינו הפקר גמור נוטה לדברי הנתיבות סי' רס"ב ס"ק ג' ושייך בכל יי�וש של רוב עכו"ם, �כן לפי"ז 
�כן  בע"כ,  שנעשה  מפני  רק  ויחזיר  גמור  הפקר  הו�  דעתו,  בטלה  צווח  ש�ם  שבי�ר  ים  של  בזוטו 
בערוך השולחן סי' רנ"ט סעיף ז' כתב על מה שכופין על לפנים משוה"ד ב�בידה הו� מפני ש�ין לו 
7, ועי' שו"ת �מרי יושר ח"ב סי' נ"ט שכ"כ,  היזק מכיסו וזה שייך �ף בזוטו של ים. ]9[ ר�ה הערה 
וציין לשו"ע הרב 'שמשמע כן', וצ"ב דהלו� כתב כן בפירוש. ]10[ בית הלוי ח"ג סי' מ"ח ודייק כן גם 
ממה שהשמיטו המחבר בזוטו של ים, וכ"כ בתרומת הכרי סי' רנ"ט סעיף ז' לפי דיוקו במרדכי. ]11[ 
סמ"ע שם ס"ק י"ב ע"פ ב"מ ל' ב'. ]12[ ש"ך שם ס"ק ג' ע"פ מרדכי ב"מ סי' רנ"ז בשם ר�בי"ה ור�ב"ן. 
]13[ פתחי תשובה שם ס"ק ב' ע"פ �חרונים בסי' י"ב סעיף ב' דכופין בדברים, וכן מסיק בסי' י"ב ס"ק 
ו' בבי�ור בב"ח סי' שם סעי' ד' שכתב שבכל בי"ד ישר�ל נוהגין לכוף לעשיר. ]14[ רמ"� סעיף ה', 
ויל"ע דמלשון המרדכי ב"מ סי' רנ"ז שכתב '�ין כופין', משמע ש�פילו עני ר�וי שיחזיר, וכן בסי' י"ב 
'�ין צריך', ומשמע דהיינו �פילו  סעיף ב' הבי� שני הדעות לגבי כופין ו�ילו כ�ן כתב הרמ"� סתם 
בסתם בלי כפייה �ין צריך, ור�ה הגהות �מרי ברוך בדיוק דברי המרדכי. ]15[ שו"ת צמח צדק סו"ס 
ועיין בשו"ע  ז',  ]16[ שם סעיף  והוב� במנחת פתים, מדיוק לשון המרדכי.  בחי' רעק"�  פ"ט שציין 
הרב שהשמיט הדין של כופין �פילו מדד"מ, ור�ה פתחי תשובה סי' י"ב הנ"ל משו"ת שב יעקב �ה"ע 
סו"ס כ"ט שמסיק ש�ין כופין, ועיין מה שכתב הפ"ת שם עלה, וצ"ע. ]17[ קצות ס"ק ג', כלומר, �ע"פ 
דמסידור הרמ"� משמע של� חילקו, ועד"ז ב�בני מילו�ים סי' כ"ח ס"ק ב' שדד"מ הו� לסניף, ועיין 
ש"ך סי' שנ"ו ס"ק י' בבי�ור הרמ"� שם, ועיין בשו"ת מהרש"ם ח"ו סי' רי"ח כתב ע"פ הנ"ל ש�ם יש 
בזה משום עשיית הישר והטוב יש לדון כדד"מ, ומשמע שזה עיקר, ועדיין צ"ב למ�י נפק"מ שכן הו� 
בדד"מ, ונר�ה הכוונה שדד"מ מלמד הי�ך הו� מנהג המדינה, ומפני זה תיקנו שכופין. ]18[ סי' רנ"ט 
על  שהלימוד  זנבו(,  לגינת  ד"ה  תוס'  )על  למ"ש,  �ך  ד"ה  ט"ז  סי'  �ה"ע  הרי"מ  שו"ת  ועיין  ט',  סעיף 
קרקע נצרך כדי ללמד שחייב להצילו �ף �ם ל� �ירע עדיין הפסד, וחייב בל�ו ועשה כדלהלן. ]19[ 
ועיין קרית   ,'� י"ז, מנחת חינוך מצוה תקל"ח �ות  שו"ת הרי"מ הנ"ל, ערוך השולחן סי' רנ"ט סעיף 
ספר הל' גו"� פרק י"ח שהשבת שטרות דרבנן ד�ין גופו ממון וגם �ינה נקר�ת �בידה שהרי יכתוב 
לו שובר, וצ"ב. ]20[ שער ג' �ות ע'. ]21[ ר�ה סי' ר"ס סעיף �'. ]22[ פשוט. ]23[ ערוך השולחן סי' 
ר"ס סעיף ו', �ך צ"ב מה שכתב '�פילו הו� דבר שי"ב סימן ויש תקנה בהכרזה והבעה"ב יתן בו סימן 
מ"מ כיון שהו� מקום המשתמר והבעלים הניחו שם מדעת ל� יגע בו', וצ"ע דמה שבחזקתו �ינו בכלל 
�בידה ומה ההו"� לחייב הכרזה. ]24[ שחזקה כל ת"י שלו הו�. ]25[ כלומר, �ף לחידושי רע"� ב"מ 
כ"� �' ש�ינו מחוייב להרים �בידה ש�ין לה סימן ו�ינו יודע למי להשיב, ור�ה גליון רמ"ג הערה 2.
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 השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה )ח', טז'(
וחשבנו לבאר בס"ד: פרעה רומז כידוע ליצר הרע. וכיצד 
ניתן לנצח אותו? התשובה היא ע"י שאדם משכים בבוקר 
מוקדם לעבודת הבורא וכתוצאה מכך היצר הרע יהיה 

 מסור בידו לאורך כל אותו היום.
לתפילה ואז  הפסוק 'השכם בבוקר' בזריזותוזה שאומר 

לא הרע היצר כי 'והתייצב לפני פרעה'  תזכה שתקיים בך
 מתוק מדבש!   יוכל להפילך כל היום כולו.

***** 
 ח'(-)ו', ו'והוצאתי... והצלתי... וגאלתי... ולקחתי... והבאתי... 

מנין לארבעה כוסות? ר' )פסחים פ"י, ה"א( מובא בירושלמי 
והוצאתי ר' בניה אומר כנגד ארבע גאולות 'ם בשיוחנן 

 ...'והצלתי וגאלתי ולקחתי
 כוסותארבע  דווקאמדוע תקנו חז"ל לשתות  :ויש לשאול

 ?אחר דברכנגד ארבע לשונות הגאולה ולא ע"י 
הפסוק אומר  :)ראש דוד( זיע"א הקדושמובא בשם החיד"א 

 ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלושים'מ'(  )יב',
"י שזהו מנין השנים והסביר רש 'מאות שנה ארבעשנה ו

 .ועד יצי"מ נגזרה גלות מצריםשבה  'תריםברית בין הב'מ
ד עצמו רק שמונים ועם ישראל שהה בשעב בפועל ואולם

 .המרירות( ך על שםראה כנקידת מרים ולכן ל)מושש שנים 
והנה אם נעשה חשבון ארבע מאות ושלושים שנה הם 

 כוס'. ' הושש שזה בגימטריינים וחמש פעמים שמבדיוק 
יוצא אם כן כי במקום להשתעבד חמש פעמים שמונים 

 .ם ושש שנהישמונפעם אחת ושש שנה השתעבדנו רק 
על  כהודיה 'כוס'פעמים  ארבעל שנשתה "חז ותקנ לכן

שנים שכן עבדנו הולציון  ,בפרךבהם עבדנו  שלאהשנים 
מלאה לאליהו הנביא שיבוא  ' אחתכוסאנו משאירים '

גאולה נגלה את הטוב שהיה גם בשנות . ואז בויגאלנו
 מתוק מדבש!    .אותם עבדנוהשעבוד 

 
 ובעניין עבודה מילתא דבדיחותא

ה היא במהם שלושת הדברים שכואבים לאישה? התשו

 צירי לידה.  ב.. לקבל מכה באצבע א.: )לפי סדר עולה(

 ...לראות את הבעל יושב ונח ג.

***** 
 ן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ) ו', יב'(ה

 זה אחד מעשרה קל וחומר שבתורה... :רש"י
בני  שהרי לא קל וחומר לכאורה זהוהלא  :ויש לשאול

אז למה , ישראל לא שמעו מקוצר רוח ומעבודה קשה
 לו אין עניין של עבודה קשה?? הלא אצשפרעה לא ישמע

מבעל ה'שפע חיים' מצאנז זיע"א: ץ נפלא תירווראיתי 
( 'אם תוציא יקר מזולל כפי )בבא מציעא פה', א'מובא בגמרא 

 הצדיק גוזר והקב"ה מקיים... דהיינו תהיה' 
אבל נראה לומר שזה רק בתנאי שעם ישראל שומעים 

 במידה עתם מול דעתו ואז לקול הצדיק ומבטלים את ד
 

 

 תשע"ח ואראפרשת 

 150גיליון  - יתשנה רביע

 בס"ד

 16.24 – כניסת השבת
 17.35 –יציאת השבת 

  18.08 (דקות מהשקיעה  72) רבנו תם
 )אופק חדרה( 

 
  לקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת השבוע שנאמרו ע"י

 הרב ברוך בוקרה שליט"א

 !!!נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

כנגד מידה גם בשמים מבטלים את דעתם לדעת 
 יקים ומקיימים את אשר הם גוזרים.הצד

אבל אם חלילה עם ישראל לא שומעים לקול הצדיקים 
 אזי בשמים גם כן לא שומעים לצדיקים ולבקשתם.

וזהו שאומר משה לקב"ה 'הן בני ישראל לא שמעו אלי' 
ואם כן 'איך ישמעני פרעה'? שהרי כבר אין לי את  

 מתוק מדבש!   היכולת לגזור ואתה תקיים.
***** 

 בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים )ו', יג'(ויצום אל 
 ...ציוום לחלוק לו כבוד בדבריהם רש"י:

 סליחה? לרשע הזה צריך לחלוק כבוד? מדוע?
 :)באר הפרשה( זיע"א 'ם סופרתח'מתרץ תירוץ נורא ה
המלך ויתכפרו לו  ום שלא יבזר'ונראה שרצה להזהי

 'בדין...יו לעוונותיו ולא יבואו המכות ע
שרצח והכופר מה נאמר פה? פרעה הרשע  םשמעת

עבד עם שלם יכול לזכות לכפרת עוונות אם יילדים וש
 ...וד הראוי לובמשה ואהרון לא ינהגו כלפיו בכ

הטעם לכך הוא כפי שמובא ב'חובות הלבבות' שאדם 
המבזה את חברו מאבד את זכויותיו והם עוברים 

נקות מכל עוונותיו ומאידך המתבזה זוכה להת ,למתבזה
שעוברים אל המבזה. ואם משה ואהרן עם כל צדקותם 
היו נוהגים חוסר כבוד בפרעה הרשע אזי הוא היה נפטר 

, הוא לא היה מקבל את המכות וכל יציאת ומחובותי
 מצרים הייתה מתעכבת.

  !מדהים ללמדנו גודל שכר הביזיונות ועונש המבזה. 

***** 
 לדם )ז', כ'(ויהפכו כל המים אשר ביאור 

ממכת דם העשירו בני  :רביבין הלוי באמר רבי א מובא במדרש:
 ל בבית אחד והגיגית מלאה מים,אצד? המצרי וישרישראל. כי

שראל ימוציאה מלאה דם ו ,המצרי הלך למלא הקיתון מתוכה
שותה מים מתוך הגיגית. המצרי אומר לו תן לי בידך מעט מים 

נשתה אני ואתה מקערה מצרי( )האומר לו  ,ונותן לו ונעשו דם
אחת וישראל שותה מים והמצרי דם. וכשהיה לוקח מישראל 

 ...בדמים היה שותה מים, מכאן העשירו בני ישראל
הנהנה ממעשי נסים מנכים לו ידוע ש :ויש לשאול

 ממכת הדם? להתעשר יכלו ישראלכיצד  אז ,מזכויותיו
: מובא בחז"ל קשה עניות איע"זע שמשון' רמתרץ ה'ז

יו ך ביתו של אדם יותר מחמישים מכות. עם ישראל חתו
המצרים  םממילא גם א כעבדים בעוני גדול, במצרים

 ,חטפו מכות היה נראה שגם היהודים מוכים מהעניות
לכן היה הכרח להעשיר אותם כד שהמכות יחולו רק על 

מוכרחת ומכאן שהתעשרות ישראל הייתה  .המצרים
 לק מן המכה ולא גרמה לנכות מזכויותיהם.כח

 הרב גמליאל בשםהתירוצים הבאים ) ה'פרדס יוסף' תירוץ

  : המים נהפכו לדם רק עבור המצריםרבינוביץ' שליט"א(
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 –אביב ושלומית יואלמן ויוצ"ח  מש'/   רפו"ש –אמי גיטה בת מנטה   הגיליון להצלחת:

בעילום שמו הצלחה בגשמיות וברוחניות/ התורם  –דקל מלכה / להצלחה בגשמיות ורוחניות

  להצלחה –אהרון בן שושנה  /למכירת הדירה –/ יעקב ואורי ישראל לברכה והצלחה  -וב"ב 

 

חלק בתורת משה עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו 
בין ברבים מנהגו של עולם ושכולם נסים, אין בהם טבע 

 ...'ביחידבין 
 
 ליקוטי שמואל( –הרב אלעד גרין )מעובד ע"פ סיפור מ עניין זה סיפור נפלא:בו
אני לא נכנס לגבעת זאב ולנווה יעקב אלא נוסע '

לנוסע הראשון שעלה אמר הנהג ישירות לירושלים' 
 'נכנסאמתין לקו ש'הפטיר הנוסע  'טוב' .בתחנת המוצא

על ההדגשה הזו לכל יתר הנוסעים שעלו  רהנהג חז
 'יעקבאני לא נכנס לגבעת זאב ולנווה ' בתחנה

ו לחלקם ניצ ,םכיסאותיהבהתיישבו  ,כל הנוסעים עלו
 את הנסיעה הלילית לתנומה קלה...

  ...'לא יאומן כי יסופר'מה שקרה בפועל הוא בבחינת ו
הוא פונה  בלי שום סיבה הנהג מגיע לצומת גבעת זאב ו

 ימינה לגבעת זאב במקום להמשיך ישר לכוון ירושלים.
 ?...'טעיתיהנהג פולט 'אוי לא... לא שמתי לב... איך 

אלא להמשיך לחזור אפשרות הייתה  לאהבעיה הייתה ש
 כניסה לנווה יעקב.לעלייה לגבעת זאב עד בנסיעה ב

 וסצלצול בפעמון האוטוב ענשמייה והנה במהלך העל
 - כל הנוסעים מופתעים ,המורה לעצור בתחנה הקרובה

הנהג  ? הלאלפתע לרדת בנווה יעקב שהחליטמי זה 
 כי זה קו ישיר לירושלים?  לכולםש יהדג

מן האוטובוס עוצר בתחנה בכניסה לנווה יעקב ו הנהג
הבינו את מה טנים שכנראה לא קשני ילדים  יורדים

אימא ה ישר לזרועותה יורדים םה ...שהנהג הסביר
 ...וחבקה אותם באהבה תה להם בתחנהכישח

 
נעשה להם שם עייודלא הילדים ו האימא אחים יקרים!

אבל הוא  ,לנווה יעקב סלהיכנר ולא היה אמ הנהג כי ,נס
הקב"ה זה מנהל את העולם מי שכי ומדוע?  ,כן נכנס

 .מחכה מאיהאבה תחנה שבהילדים ירדו א קבע שוהו
בל כל יתר הם אמנם לא יודעים שנעשה להם נס א

 .הנוסעים ואנחנו מהצד יודעים זאת
קמים  ,כאילו בשגרהאצלנו, אנו חיים את חיינו כך גם ו

 ...ללימודים וכיו"ב ,לעבודה םהולכי ,בבוקר מהמיטה
אותם ילדים קטנים שלא  וולא מבינים כי אנו כמ

 .מרגישים שנעשה להם נס נסתר
 

העולם הנפלא שפועל  ,נזכור כי כל הבריאות שלנו
השמש שזורחת בבוקר ושוקעת בערב זה לא  ,סביבנו

אלא הכל נסים נסתרים שנעשים בהשגחה  הטבע ומקר
 !!!עבורנו ע"י הבורא יתברךפרטית 

 
אין לאדם חלק בתורת משה עד ': וכדברי הרמב"ן

סים, אין ומקרינו שכולם נ שנאמין בכל דברינו

 בהם טבע ומנהגו של עולם!!!
 

 שבת שלום ומבורך!
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 נמן זצ"ל  יהרב אהרון יהודה לייב שטי :"נלעדברי התורה 

ני'ה / סימה בת זוהרה / שושנה בת הת רינה / חנה בת ברונית 

 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל -  רחל )רשל( בת נעימה ז"ל/  לאה 

 

שה יראת ה' היא יא יראת חטא, שנאמר: ומהו )מבקש( ]מתקבל[?אין מתקבל לפני הקב"ה לא יופי ולא עושר.  -שקר החן 
 (תבדל"ארחל חדוה  תב בן לולו ז"ל רויטל המלומדת בייסורים לעילוי נשמת הצדקת)    לקו"ש משלי לא'(י) .תתהלל

ולא ישמע אליכם פרעה ונתתי את ידי במצרים והוצאתי 
את צבאותי את עמי בני ישראל מרץ מצרים בשפטים 

 גדולים )ז', ד'(
והלא יכול היה ? םימדוע היה צורך להרבות במכות מצר

 ?הקב"ה להביא מכה אחת על המצרים ומיד היו יוצאים
להשריש ויש לומר כי תכלית יציאת מצרים הייתה 

ה כי ונבליבם של עם ישראל לדורות את הידיעה והאמ
עולם והוא זה שמנהל אותו ת  ההקב"ה הוא זה שברא א

  .בהשגחה פרטית
ר כי וובעב' :)בסוף פרשת בא( א"עין ז"הרמבך כותב וכ

רשע  למופת בכל דור לעיני כה אות או הקב"ה לא יעש
אשר וה אותנו שנעשה תמיד זיכרון ואות ליוצ ,או כופר

 ל... וע )בתפילין(ך שנכתוב ... על ידינו ינו והצריאו עינר
בכל הדורות עדות  ונלות י... להבמזוזות םחי הבתיפת

ולא יהיה פתחון פה לכופר  ,ישתכחו ם שלאבמופתי
 ...לוקים-להכחיש אמונת א

יוצא כי ריבוי המכות נועד לא רק כדי לשחרר את ישראל 
אלא להקנות אמונה לדורות כי הקב"ה הוא זה  ,מצרים

 שברא את העולם והוא זה שמנהל אותו בהשגחה פרטית
'ומן הנסים הגדולים המפורסמים )שם( סיים הרמב"ן ומ

תפקוד )כל אדם מודה בנסים הנסתרים )נסי יציאת מצרים( 

 לאדם שאין ,שהם יסוד התורה כולההאדם והבריאה כולה( 

 

ואילו ליהודי הם נשארו במהותם כמים וממילא אין כאן 
 מעשה נסים.

: כיצד )הובא ב'מעדני אשר'( תירוץ החיד"א ב'נחל קדומים'
במדבר הרי זה מעשה נסים?  'מן'אכלו עם ישראל 

 תהתשובה היא: כאשר נעשה נס לרבים מותר ליהנו
ממנו ולא מנכים מזכויותיהם של הרבים, ואף במכת 

 הדם כיוון שהנס נעשה לרבים היה מותר ליהנות ממנו.
: הקב"ה אמר לאברהם לאחר תירוץ מהספר 'הואיל משה'

מלחמת המלכים 'אל תירא אברם אנוכי מגן לך' ומובא 
במדרש כי אברהם היה ירא שמא נתמעטו זכויותיו 

הוא ואליעזר נצחו שהרי  ,כתוצאה מנסי המלחמה
 שהקש הפך לחיצים וכו'...  ע"ימיליוני חיילים 

ומכיוון  ,אמר לו הקב"ה 'הכל יודעים שאנוכי מגן לך
מנכה מן  הוא לאגרם לקידוש ה' עצום ברבים שהנס 
 .'שלך הזכויות

מכת הדם כיוון שהדבר גרם לקידוש ה' עצום בלפי זה גם 
 ממנו. תליהנוהיה מותר 

מי אמר שזה היה בכלל נס? ו :המהרש"אתירוץ נפלא של 
ישראל כתוצאה עם ל את ווהלא הקב"ה התעורר לגא

יאנחו בני ישראל מן ו'מתפילת עם ישראל אליו שנאמר 
. 'לוקים מן העבודה-תעל שוועתם אל האהעבודה ויזעקו 

בעו של טונס שמגיע כתוצאה מתפילה אינו נס אלא 
 מתוק מדבש!   .ומותר ליהנות ממנו עולם
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 שהרבני ןרונר' מאת 
 

 

  
  

 
  

וידבר : רש"י. פירש (שמות ו, ב)ה'" ים אל משה ויאמר אליו אני קוידבר אלבהתחלת פרשת וארא כתוב "
. והקשו כב) ,ה שמות(" למה הרעותה לעם הזה"ולומר דבר אתו משפט על שהקשה לדבר  -ים אל משה קאל

  , שהרי לא פירש מה דיבר?יםקצריך לדעת מה דיבר אל, (אור החיים, ועוד)המפרשים 
  

על דבר זה בקשה מדת על מה שאמר משה רבינו "למה הרעותה לעם הזה":  , א)שמות רבה ו(איתא בחז"ל 
 חזר ונהג עמו במדת רחמים,, בר כןיישראל ד שבשביל צערה ב"הדין לפגוע במשה, ולפי שנסתכל הק

, וזה לשונו: נבואה חשבון, משה רבינו אשר רץ לפני בני (פרשת וארא)ע"ש. כתב על זה ה"אור יהל" 
ישראל כסוס במדבר, ומוסר נפשו בכל רגע עליהם ואומר יאבדו משה ואלף כיוצא בו וצפורן אחת 

נשבר לרסיסים, אינו יכול להתאפק ותובע את  מישראל אל ינזק, וכשרואה צערן של ישראל ולבו
עלבונם, ואמר "למה הרעותה לעם הזה", ועל דבר זה בקשה מידת הדין לפגוע בו, אלא שלא עשה בו 

והרי לך עדות מהבורא כל עולמים רושם משום שראה הקב"ה שבשביל צערן של ישראל אמר כן, 
 ,שום ענין אחר חוץ מצערן של ישראלשאין באמירה זו של משה רבינו  ,חוקר לב ובוחן כליות

  , ע"ש.ונקי הוא מכל שמץ חטא
  

אך למעשה, הקב"ה העניש את משה רבינו על אומרו "למה הרעותה לעם הזה", שלא יזכה להכנס לארץ 
העשוי לפרעה תראה, ולא העשוי למלכי שבעה  –" עתה תראה: ")א ,שמות ו( ישראל, כמו שהביא רש"י

 –"כ. ולפי האמור, הדבר צריך ביאור, אם כוונת משה הייתה לגמרי טהורה , עאומות, כשאביאם לארץ
 ומדוע נענש על כך? –צערן של ישראל 

  
: נמצאים בני אדם הרחוקים (אהבת מישרים, סימן כח)נראה לי בס"ד לפרש כך: כתב רבי משה רוזנשטיין 

די לך בזה, והנך בעל  מדרכי האמונה, אשר יתהללו בלבם הטוב ואהבתם לבני אדם, ויאמרו לנפשם
מעלה, ושלום עליך נפשי. והנה נראה להם, שמלבד טעותם הגדולה בחשבם שבזה לבד ימלאו חובתם 
בעולם, הנה בעצם הדבר טועים בדמיונם שיהיה להם אהבת הבריות אף שאין להם חלק באמונה. כי 

בעולם הרבה בני אדם נשאל אותם, אם כדבריכם כן הוא, הלא ידוע לכם שבכל עת ובכל רגע נמצאים 
בצלמכם ודמותכם, אשר המה סובלים כל מיני צרות ויסורים בעולם, מעניות ודלות וחליים רעים 
ומכאובים נוראים, אשר יתהפכו על ערש דוי, וצעקתם עד לשמים מגיעה, אנקת אומללים ודמעות של 

 לעילוי נשמת
אליס קלבו בת 

 רחל
  

 נתרם על ידי  

 מרדכי ישעיה בן חריה טובה
 רפואה שלימה, פרנסה טובה,

 והצלחה

 לעילוי נשמת אבי מורי
 יוסף בן יעקב

 ואמי מורתי רינה בת אסתר
 תרומת דוד בן יוסף

 רפואה שלימה  
 מרים בת

 אידא

 ק"ק מגן אברהם
2114 East 66 St. Brooklyn NY 

 7. יום ראשון: 6 בשעה שחרית כל בוקר
 4:30בשעה מנחה ערבית 

 pm 



חד מהם בבני ביתכם חס יתומים ואלמנות ואנשים נפגעים מפגעי הזמן לאלפים ולרבבות. ואם יקרה כא
ושלום, האם הייתם שמחים וטובי לב ומרבים לרדוף אחרי התענוגים והשמחות ולרוות נחת בחייכם, 
בודאי לא. אם כן, אם באמת יש לכם אהבת הבריות ולבכם מלא מאהבתם ודרישת טובתם, מדוע אנחנו 

וב בחייכם, בידעכם נאמנה רואים אתכם תמיד בטוב ובשמחה ונחת רוח, ואיך תוכלו לשמוח ולראות ט
שבעת שאתם מרבים במשתה ושמחה, נמצאים סביבכם אנשים כמוכם הנאנחים ונאנקים מפגעי הזמן, 

  והרבה צרות ומצוקות ומכאובים לאין ספור, ואיה הוא לבכם הטוב לבריות בידעכם נאמנה מכל זה?
  

וגם השמחה ונחת רוח בחייו,  ממשיך רבי משה: והנה לא יתכן שלאדם יהיה שניהם ביחד, אהבת הבריות
מפני שהוא יודע שיש אב הרחמים המרחם את בריותו ואינו עושה כי אם למי שאמונתו שלימה, 

ואפשר שכל הצרות והמצוקות המגיעות  ".וכל מה דעביד רחמנא לטב עביד, "להם רעה חס ושלום
הנה זה  .ויותר מועילות לנפשם מטובותיו ושמחותיו המגיעות לו ,הנן טובות להם ,לבני אדם זולתו

  , ע"כ דבריו הקדושים.לבד מספיק שאין להצטער על צרות אנשי העולם יותר מן המידה
  

מכאן אולי ניתן להבין את התביעה על משה שאמר "למה הרעותה לעם הזה", למרות כוונתו הטהורה 
המרחם אותם ואינו עושה להם רעה חס  ב הרחמיםלבני ישראל אשעל צערן של ישראל כיוון. 

, ואפשר שכל הצרות והמצוקות המגיעות לבני ישראל הנן וכל מה דעביד רחמנא לטב עביד, ושלום
טובות להם ויותר מועילות לנפשם מטובות גלויות. הנה זה לבד היה אמור להספיק למשה שלא להצטער 

, לא ניתן לומר לאותו אב הרחמים עת פניית משה רבינועל צרות בני ישראל יותר מן המידה. ואם כן, ב
בינו לבין עצמו  –לו "למה הרעותה לעם הזה". אם אין להצטער על צרות אנשי העולם יותר מן המידה 

. לכן נתבע משה רבינו על אמירה לאב הרחמים עצמואז בודאי שאין לטעון "למה הרעותה לעם הזה"  –
  זו. והבן.

  
: רש"י. פירש (שמות ו, ב)" ה'ים אל משה ויאמר אליו אני קוידבר אלינו. כתיב "עתה נשוב לתחילת דבר

 שמות(" למה הרעותה לעם הזה"תו משפט על שהקשה לדבר ולומר יבר איד -ים אל משה קוידבר אל

, שהרי לא פירש מה דיבר? ולפי דברינו יש לומר, שהדבר אשר שאמר יםקמה דיבר אל. והקשנו, כב) ,ה
המרחם ! אני אב הרחמיםדהיינו  – הרחמיםמורה על מידת  ה"הוי"! שם ה"הויאני ופא "לו ה' הוא ג

וכל הצרות והמצוקות  ".וכל מה דעביד רחמנא לטב עביד, "על בריותי ואינו עושה להם רעה חס
ויותר מועילות לנפשם מאילו היה נפסק  ,המגיעות לבני ישראל על ידי פרעה הנן טובות להם

ובודאי לא  ,זה לבד מספיק שאין לך להצטער על צרותם יותר מן המידה ,משה ,לכן. השיעבוד
  ".למה הרעותה לעם הזה"לטעון נגדי 

  
", כשטען לה' "למה מדותיהרהרת על " )א ,רש"י שמות ו(הובא בואפשר שזה העומק במה שאמר ה' למשה 

יתו לאב הרחמים בטענה ". משה, בפנירחמיםהרעותה לעם הזה". מידותיו של ה' הן י"ג מידות של "
  '.מידות הרחמים של ה –" מדותי"למה הרעותה לעם הזה", נקרא מהרהר על "

  מאמר החכם
  
 

 אדם צריך לפעול כשעון:
  משפרצה שרפה בביתו, אין השעון התלוי על הקיר משית לבו לכך,

  הולך הוא כדרכו בלי שינוי, כל עוד אין האש אוחזת בו.
  

  רבי ישראל מרוזין
  
  

 -תורה מידי שבוע במייל. שלחו בקשה להדברי ניתן לקבל את 
MEAFARKUMI@GMAIL.COM 



הר"ר יצחק אייזיק אורנשטיין ז"ל
ב"ר שכנא דוד ז"ל

נלב"ע ט"ו בחשון תשל"ב

תנצב"ה
הונצח ע"י בנו

הר"ר אשר אורנשטיין ומשפ' שיחיו - חיפה

זז"ל קק אאורנששטייין יצחחקק אאייז ר
בב"ר ששכנאא דודד ז"ל

תתששל"ב נלב"עע ט"ו ב בחששוןון

תתנצצבב"הה
הונצצח ע"יי ב בנו

חחיחיחיפהפהפהפהפה -- ששישישישיחחיחיחיווווו ומומומומומששפשפשפשפפ''' אואואואורנרנרנררנשטשטשטשטשטיייייייןןןןןן אשאשאשאאשרררר ןן""רררר

יצצחחקקאאייזזייקקאוררננששטטיי הההר"ר"רר

ההההההררר"ר""ר"

הר"ר יצחק אייזיק אורנשטיין ז"ל
ב"ר שכנא דוד ז"ל

נלב"ע ט"ו בחשון תשל"ב

תנצב"ה
הונצח ע"י בנו

הר"ר אשר אורנשטיין ומשפ' שיחיו - חיפה

זז"ל קק אאורנששטייין יצחחקק אאייז ר
בב"ר ששכנאא דודד ז"ל

תתששל"ב נלב"עע ט"ו ב בחששוןון

תתנצצבב"הה
הונצצח ע"יי ב בנו

חחיחיחיפהפהפהפהפה -- ששישישישיחחיחיחיווווו ומומומומומששפשפשפשפפ''' אואואואורנרנרנררנשטשטשטשטשטיייייייןןןןןן אשאשאשאאשרררר ןן""רררר

יצצחחקקאאייזזייקקאוררננששטטיי הההר"ר"רר

הההההההררר"ר""ר"

הר"ר יצחק אייזיק אורנשטיין ז"ל
ב"ר שכנא דוד ז"ל

נלב"ע ט"ו בחשון תשל"ב

תנצב"ה
הונצח ע"י בנו

הר"ר אשר אורנשטיין ומשפ' שיחיו - חיפה

זז"ל קק אאורנששטייין יצחחקק אאייז ר
בב"ר ששכנאא דודד ז"ל

תתששל"ב נלב"עע ט"ו ב בחששוןון

תתנצצבב"הה
הונצצח ע"יי ב בנו

חחיחיחיפהפהפהפהפה -- ששישישישיחחיחיחיווווו ומומומומומששפשפשפשפפ''' אואואואורנרנרנררנשטשטשטשטשטיייייייןןןןןן אשאשאשאאשרררר ןן""רררר

יצצחחקקאאייזזייקקאוררננששטטיי ההההר"ר"רר

ההההההררר"ר""ר"

הר"ר יהודה לקס ז"ל
ב"ר שלום ומלכה ז"ל נלב"ע כ"ב בטבת תשס"א

תנצב"ה
הונצח ע"י זוג' מרת חנה לקס תחי' - גבעת שמואל

וילדיו י.  לקס - שוהם, נ. לקס - יד בנימין,
ד.קליין, מ. בוקובזה - גבעת שמואל

הגאון הרב שלמה קרובקה זצ"ל 
בן ר' יעקב ז"ל ראש ישיבת אור ישראל וממייסדיה

נלב"ע כ"א טבת תשכ"ט 

תנצב"ה
הונצח ע"י משפחת פלטובסקי

ומשפחת שטרנטל שיחיו - גבעת שמואל

מרת יהודית בריינה קמר ע"ה
בת הרב אברהם מרדכי ואסתר טויבה וינגרטן ז"ל

נלב"ע כ"ג בטבת תשס"ח

תנצב"ה
הונצחה ע"י בניה

יוסף משה יהודה ואבינועם קמר שיחיו

ההבדל בין "מאמין" ל"יודע"
אדם רשאי לתבוע חוב מחבירו, על סמך רישום בפנקסו

הירושה הגדולה של ניירות ערך

האם חובה לכבד "תלמידה חכמה"
אשה "בעלת מעשים"

מהו "מיגו", כיצד הוא פועל ומדוע

דף מא/א ואי צורבא מרבנן הוא לא משבעינן ליה

האם חובה לכבד "תלמידה חכמה"
דרשו חז"ל (קידושין לב/ב) מן הפסוק (ויקרא יט/לב) "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן", כי יש 

לקום הן מפני אדם זקן בשנים, והן מפני זה שקנה חכמה, הלא הוא החכם.

לקום לפני זקנה: בספר "חסידים" (תקע"ח) כתב: "מפני שיבה תקום וגו' ואפילו זקנה". בעל 
"שבט הלוי" (שו"ת ח"י סי' קי"ד וח"ה סי' ק"ל) מציין, כי אף שיש דעות אחרות בנושא זה (עיי' "ברית 
שהרי  זקנה,  אשה  לכבד  חובה  קנ"ד),  סי'  ח"א  קטנות"  "הלכות  בשו"ת  ועיי'  שם,  חסידים  ספר  על  עולם" 

"ספקא דאורייתא לחומרא" [ראה ב"חידושי שפת אמת" ליו"ד המיוחסים לחידושי הרי"ם, סי' רמ"ד סעי' ח' 
שכתב, כי אין מן הראוי שאיש יקום מפני אשה, ולכן אין אדם חייב לקום כי אם מפני מופלגת בזיקנה].

לקום לפני "אשת חבר": למדנו בגמרתנו (ל/ב), ש"אשת חבר הרי היא כחבר", כלומר, אשתו של החבר, 
היינו, של תלמיד חכם, שווה במעלתה לבעלה, ויש לכבדה משום כבוד התורה של בעלה. לפיכך, מספרת 
גמרתנו, קם רב נחמן מפני אשת רב הונא, כאשר היא הופיעה בבית דינו. נחלקו הראשונים, אם דין זה 
הוא מן התורה או מדרבנן (עיי' רמב"ן, רשב"א, ריטב"א, רא"ש ור"ן ל/ב. ועיי' שו"ת "שאילת יעבץ" ח"ב סי' קל"ה), ויש 
שאף מבארים את דעת הפוסקים כי הלכה זו אינה מעיקר הדין, כי אם ממידת חסידות ("כנסת הגדולה" 

יו"ד סי' רמ"ד). מכל מקום, לכל הדעות יש לקום מפני "אשת חבר" ולכבדה.

אשה בקיאה בתורה נחשבת "תלמידה חכמה"? אלא, שעדיין יש לברר, כיצד לנהוג ב"תלמידה 
חכמה", באשה הבקיאה בתורה, אשר מחמת בעלה בלבד אין כל סיבה לקום בפניה. יסוד הספק 
הוא אם אשה בקיאה בתורה היא "תלמידה חכמה". שהרי, ברור, כי עצם ידיעת התורה אינה 
מקנה לאדם מעמד של "חכם", אלא כאשר בקיאותו בתורה נרכשה על ידי קיום מצוות תלמוד 
תורה. ובכן, בעל "מנחת חינוך" (מצוה רנ"ז) כתב, כי אשה בקיאה בתורה אין דינה כתלמיד חכם, 
שכן, "אינו נקרא חכם רק אם הוא מצווה ללמוד ולקנות חכמה", ולפיכך, אין צורך לקום לכבודה 

וכן דעת האריז"ל (הובא ב"בן איש חי", פרשת כי תשא אות ט"ז).

לעומת זאת, חבר פוסקים, בהם המהר"י עייאש ובעל שו"ת "בית יהודה" (יו"ד סי' כ"ח) סוברים, 
כי מאחר שנשים מצוות בלימוד הלכות התורה הנוגעות להן (ב"י או"ח סי' מ"ז סעי' י"ד בשם ה"אגור"), 

אשה בקיאה בתורה קנתה לעצמה מעמד של "חכם", ויש לכבדה.

מתיבתא  "ריש  בשם  יפה  ראיה  מסוגייתנו  מביא  נ"ט),  אות  קט"ז  דף  (ח"א  חמד"  "שדי  בעל 
דדווינסק", כי אין חובה לכבד אשה חכמה, כלהלן.

מבואר בגמרתנו, כי אדם הטוען שהוא פרע שטר הלוואה המוצג על ידי המלווה, רשאי לדרוש מן 
המלווה להשבע, כי החוב טרם נפרע. בהקשר לכך מקשה הגמרא "וכי מה בין זה לפוגם את שטרו", 
כלומר, משנה מפורשת (כתובות פז/א) קובעת, כי אשה המבקשת לגבות מבעלה את דמי כתובתה, 
ושטר הכתובה שבידה פגום [פגום במהותו על ידי שהודתה, כי חלקו נפרע], אינה גובה את כתובתה אלא 

רצה הקב"ה לזכות את ישראל
על  שנתייסד  היומי  דף  שיעור  של  פתיחה  במעמד 
ידי בית מדרשנו, דרש הרב מגיד השיעור והביא את 
ט"ז)  משנה  ג'  (פרק  מכות  במסכת  המשנה  דברי 
לפיכך  ישראל  את  לזכות  הקב"ה  "רצה  האומרת: 
הרבה להם תורה ומצוות". הרמב"ם מסביר כי בכך 
שהרבה הקב"ה במצוות "אי אפשר שלא תעלה ביד 
האדם מצווה אחת בכל ימיו, על מתכונתה ושלמותה 
הקב"ה  מעשה".  באותו  ותתקיים  נפשו  ותשאר 
לקיים  האפשרות  את  אחד  לכל  הותיר  ברחמיו, 
מצווה כלשהי בשלמותה המוחלטת וכך לזכות את 

נפשו.

סיפור מרתק ומפעים נזדמן לשולחן המערכת.

כתבתו  בפריז.  התגורר  דוייטש  מ.  בשם  יהודי 
היוותה מוקד משיכה למשולחים שסובבו על פתחי 
פנים  בסבר  יתקבלו  בביתו  כי  ידעו  והכל  הגבירים, 

יפות ובמתת יד רחבה.
אשר  נכבד  ישיבה  ראש  נכנס  ביתו  ואל  היום,  ויהי 
מזה זמן רב קננה בלבו התחושה, כי מאחורי פעילות 
מיוחד  מאורע  דוייטש  מר  מסתיר  הענפה,  הצדקה 
שעבר עליו, והוא ביקש לדעת האם אמנם יש דברים 

בגו.
שעבר  דוייטש  מר  של  שבאמתחתו  הסתבר  אכן, 
פרשיה  לה  מסתתרת  הנוראה,  המלחמה  אימי  את 
מופלאה של קידוש ה' ומסירות נפש, שבסופה, רווח 
והצלה עמד ליהודים. "בזמן המלחמה" סיפר, "הייתי 
ימ"ש,  הנאצים  של  כניסתם  בטרם  עוד  בהונגריה. 
מובהק,  אנטישמי  שהיה  בודפסט,  העיר  ראש  כינס 
את  לקדם  כדי  סגור,  למחנה  יהודים  מאות  כשלש 
פני הקלגסים כיאה וכיאות. גם אני נקלעתי לאותו 
מחנה ונכלאתי בו עם אחי היהודים. כמובן שהאוכל 
ממאכלות  להתנזר  נאלצנו  וחברי  ואני  טרף,  היה 

אסורות.
מאכלים  לאכול  שהקפדנו  ואנו,  תקופה,  לה  עברה 
המזון  באבות  שהמחסור  הרגשנו  בלבד,  כשרים 
היו  ויכוח.  בינינו  והחל  בריאותנו,  על  לרעה  משפיע 
כשר.  מטבח  שיקים  המחנה  ממפקד  לבקש  שרצו 
עלול  זו,  מעין  בקשה  לשמע  כי  שטענו,  היו  כנגדם, 

דבר העורךדבר העורך
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בשבועה. מוכח, איפוא, כי רק כאשר השטר שבידי המלווה פגום הוא, רשאי הלווה לדרוש ממנו להשבע. 
מדוע אם כן, מבואר בסוגייתנו שכל לווה רשאי לדרוש מן המלווה להישבע, אף כאשר אין שטרו פגום?

טוען בעל "שדי חמד", הרי בסוגייתנו מבואר, כי אם המלווה הוא תלמיד חכם, אין משביעין אותו, כדי 
שלא לזלזל בכבודו כאילו הוא בא בתביעת שווא. לכאורה, אם כן, ניתן לומר, כי אכן כל לווה רשאי 
לתבוע את המלווה להשבע, ואילו המשנה עוסקת באשה "תלמידה חכמה" התובעת את כתובתה, אשר 
מפאת היותה תלמידה חכמה אין משביעין אותה, ובכל זאת קובעת המשנה כי מאחר שבידיה שטר 

פגום, עליה להשבע? אין זאת, אלא שאשה אין דינה כ"תלמיד חכם"… [עדיין צ"ע דלמא איירי באשת חבר].

אשה "בעלת מעשים": למרות האמור, כתב ה"מנחת חינוך" (שם), כי מאחר שמלבד זקן ותלמיד 
חכם, יש לכבד "בעל מעשים" (שבת לא/ב, קידושין לג/ב. עיי' "שולחן ערוך" יו"ד סי' רמ"ד סעי' י"ב, ט"ז ס"ק 

ו'), חובה לכבד אשה צדקנית המדקדקת במעשיה וראויה לתואר "בעלת מעשים".

דף מב/א מיגו דיכול לומר להד"ם

מהו "מיגו", כיצד הוא פועל ומדוע
הסוגיות אותן אנו לומדים בימים אלו עוסקות בטענות הנשמעות מפי בעלי הדין בבית הדין. 
בעת לימוד דפים אלו, מן הראוי לתהות על קנקנו של אחד מן המושגים היסודיים ביותר בדיני 

ממונות, הלא הוא ה"מיגו", מילה ארמית שפירושה הוא "מתוך" ["ואפק ית עמך מיגו גלותא"].

"מיגו" - הענקת חסות לטענה מעורערת: כאשר אחד מבעלי הדין טוען לזכותו טענה בלתי משכנעת, 
אין טענתו מתקבלת. אולם, אם בית הדין נוכח, כי היה בידו לטעון טענה אחרת, משכנעת יותר, אזי 
הוא נאמן "מיגו", מתוך שהיה בידו לטעון את הטענה השניה, האמינה יותר. כלומר, בידינו הוכחה 
מוצקה שהלה דובר אמת, שהרי אם הוא היה שקרן, וודאי היה בוחר בשקר המוצלח יותר. עניינו של 
ה"מיגו" הוא, איפוא, הענקת חסות לטענה מעורערת הנשמעת מפי אחד מבעלי הדין. בשורות הבאות 
נציג שני מקרים, זהים לכאורה, אשר באחד מהם מותר להסתייע בטענת "מיגו", אך לא במקרה 

השני. נבחן את ההבדלים ביניהם, ואגב כך נכיר את צדדיו החבויים של ה"מיגו".

מחוייב שבועה: ראובן נתבע על ידי חבירו להשיב לו הלוואה שניתנה לו בלא שטר חוב. אם 
ראובן "כופר הכל", היינו: כופר בתביעה וטוען כי לא לווה מחבירו מאומה, בית הדין אינו מחייבו 
להשבע, שהרי התובע כלל לא הוכיח את טענתו [אמנם, מדרבנן עליו להשבע שבועת "היסת"]. אולם, 
אם ראובן "מודה במקצת" מן הסכום שנקב בו המלווה, עליו להשבע כדי להוכיח את צדקתו [שכן, 

הודאתו בחלק מן התביעה מוכיחה, כי יש בסיס לתביעה זו].

מחוייב ממון: שמעון נתבע על ידי חבירו להחזיר לו את הבהמה שלקח ממנו. אם שמעון יטען, כי הוא 
לקח אותה כמשכון בגין נזק שגרמה לו הבהמה, עליו להחזירה מיד, אלא אם כן יוכיח את קיומו של 
הנזק. אולם, אם הוא יטען כי קנה בהמה זו ממנו, הרי הוא נאמן, מאחר שלכל אדם יש חזקה שאינו 

גנב, ואין מוציאים את הבהמה מרשותו (עיי' ב"ב לו/א הנהו עזי דאכלו חושלא, באופן שיש דין מוחזק בבהמה).

התבוננות קלה בשני המקרים מעלה, כי הן לרשות ראובן, ה"מודה במקצת" שהתחייב שבועה, 
והן לרשות שמעון, הטוען כי תפס את הבהמה כמשכון עקב הנזק שנגרם לו, עומדת טענת "מיגו" 
נפלאה. שכן, אם ראובן הוא שקרן, מדוע אינו "כופר הכל"? ואם שמעון אינו דובר אמת, מדוע אינו 
טוען שקנה את הבהמה? עלינו, איפוא, לפטור את ראובן, ישר הדרך, מן השבועה, ואת שמעון, איש 

האמת, מהחזרת הבהמה.

אולם, בסוגייתנו מבואר, כי אין בכוחו של "מיגו" זה, להקנות אמינות לראובן מחוייב השבועה. שכן, 
אם אמנם בית הדין היה בטוח שראובן אינו "כופר הכל" בגין ישרותו, היה על הדיינים להאמין לטענתו 
הנוכחית - "מודה במקצת". ברם, אומרת הגמרא, יתכן, שגם בטענתו הנוכחית הוא משקר, והעילה לכך 
שאינו מגדיל לשקר, נעוצה במניע נפשי מוכר וידוע: "חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו". היינו: 

בדרך כלל, לווה מסוגל לכפור במקצת מסכום ההלוואה, אך אין הוא מעיז לכפור בהלוואה כל עיקר.

סיכומו של דבר, כל בר דעת מבין, כי כאשר ידוע לבית הדין שבעל הטענה המעורערת מנוע מלטעון 
את הטענה המוצלחת מסיבות כל שהן, קורס לו תהליך ה"מיגו". לכאורה, לאור האמור, גם המיגו של 
שמעון, הטוען כי תפס את הבהמה כתשלום עבור חוב עלום, הוא "מיגו דהעזה", משום שנח לשמעון 
לטעון לקיומו של נזק שבעל הבהמה אינו יכול להכחישו, מאשר לטעון שקנה את הבהמה, בעוד 
הוא ובעל הבהמה יודעים, כי שקר דיבר. ממילא, כאשר הוא טוען, שתפס את הבהמה כמשכון בגין 
נזק שנגרם לו, אין להתייחס אליו בוודאות, כאל אדם ישר שנמנע מלשקר ולטעון שקנה בהמה זו, 
אלא ניתן להתייחס אליו גם כאל שקרן, אשר ליבו לא הסכין כי אם לשקר "קטן" ולא לשקר "גדול".

לאור ההגיון הרב הטמון בסברה זו, הורמו במהלך הדורות מאות אלפי גבות ישיבתיות בבתי 
ו'  אות  פ"ב  סי'  סוף  חו"מ  רבים,  ראשונים  (כדעת  הש"ך  של  הכרעתו  למקרא  תבל,  שברחבי  המדרשות 
ואילו  דהעזה",  ב"מיגו  להסתייע  רשאי  אינו  השבועה  מחוייב  ראובן  כי  כ'),  אות  מיגו  כללי  ובקיצור 

שמעון תופס הבהמה, רשאי לגייס לצידו את ה"מיגו דהעזה", ולהיפטר על ידו מהשבת הבהמה 
לבעליה הקודמים. להלן אחד ההסברים הרווחים לביאור דבריו.

קבוצתנו.  את  ולהעניש  בכעס  להתפרץ  המפקד 
בתוכם,  ואני  מטעמנו,  נציגות  ניגשה  לבסוף, 

וברגליים רועדות ביקשנו מהמפקד מטבח כשר.
"אני לא יודע מה זה מטבח כשר" ענה המפקד. "אך 
יודע אני, כי "כשר" משמעותו לאכול פחות וממילא 
תהיו חלשים יותר. אני מוכן להסכים לבקשתכם, 
יוכל  ולא  יחלה  מקבוצתכם  שאחד  ביום,  בו  אך 
הסכמנו,  המטבח".  את  אסגור  לעבודה,  להופיע 
על  לשמור  כדי  הכל  עשינו  לנו?  היתה  ברירה  וכי 
חלה,  מאיתנו  שאחד  פעם  בכל  "שלנו".  המטבח 
הפעלנו את כל האמצעים כדי לחפות עליו ולסייע 
לו להגיע לעבודת הפרך, כדי שהמפקד העריץ לא 

ימצא, חלילה, עילה לסגור את המטבח.
"יום אחד", סיפר מר דויטש, "קרא מפקד המחנה 
בפנינו  והקריא  המחנה,  כלואי  כל  את  למסדר 
הוא  בו  העליונה,  המפקדה  מאת  שקיבל  מכתב 
קבוצה  לשניים.  המחנה  דרי  את  לחלק  מתבקש 
לבשר  זקוקים  שם  הקרב,  לשדה  תלך  אחת 
לעבודה  אליו  תתלווה  השנייה  והקבוצה  תותחים, 
בתוך העיר שאינה כרוכה בסכנת נפשות. "אתם", 
הצביע עלינו המפקד, "באים איתי לתוך העיר. אני 
לא  שמעולם  שכמותכם,  חרוצים  לבחורים  זקוק 

החסירו יום עבודה!".
את  שרדה  כולה  קבוצתנו  הפלא,  למרבה  היה.  כך 

אימי המלחמה, ואיש לא נהרג.
בעליל  ראינו  אך  שמים,  חשבונות  יודע  איני 
יום  אותו  עד  אם  עלינו.  שהגנה  היא  התורה  כיצד 
עליה,  שומרים  אנו  התורה  קיום  ידי  שעל  סברתי 
היא  הקדושה  כי להיפך, התורה  לי,  עתה, הסתבר 

השומרת עלינו"!

בברכת התורה, העורך

המעוניין לזכות את הרבים בסיפור מעניין, או בעובדה מרתקת שניתן 
ללמוד מהם מוסר השכל, מוזמן לפנות למערכת מאורות הדף היומי, 

ואנו נפרסם זאת בע"ה בטור זה. כתובתנו: ת.ד. 471 בני ברק.
mendelson@meorot.co.il :פקס: 03-570-67-93 דוא"ל
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בת ר' נחום יואל הלוי ז"ל נלב"ע י"ט בטבת תשל"ו
תנצב"ה

הונצחה ע"י בנה ידידנו
הר"ר צבי מרקוביץ ומשפ' שיחיו

לעילוי נשמת

הר"ר נפתלי צבי שיף ז"ל

ב"ר יששכר דב ז"ל נלב"ע כ"א בטבת תשנ"ח

תנצב"ה

הונצח ע"י המשפחה שיחיו

לעילוי נשמת

מרת שושנה ברגר ע"ה
ב"ר אברהם שיוביץ ז"ל נלב"ע י"ט בטבת תשע"א

תנצב"ה

הונצחה ע"י משפחות לוסטיג, קוק וכרמל הי"ו

על ראובן מוטל להוכיח את טענתו: עלינו להבחין היטב בין המוטל על ראובן מחוייב השבועה, 
לבין המוטל על שמעון תופס הבהמה. שכן, השבועה הוטלה על ראובן משום שבית הדין נוכח, כי 
עליו להוכיח את צדקתו. כאשר ראובן מבקש לספק לבית הדין הוכחה אחרת חלף השבועה, עליה 
להיות אמינה ומבוססת לפחות כמהימנות השבועה. לפיכך, אם בידיו "מיגו" בריא והגון המוכיח, 
ובלתי  מעורער  מיגו  דהעזה",  "מיגו  ברשותו  אם  אך  השבועה,  מן  הוא  פטור  אמת,  איש  הוא  כי 

מבוסס, אין מתחשבים ב"מיגו" זה, וחוזרת ומוטלת עליו החובה להשבע.

על שמעון מוטל לשכנע כי הוא צודק: לעומת זאת, שמעון מעולם לא נדרש להביא הוכחה לכך שהבהמה 
שלו היא. הגע עצמך, לו היה שמעון טוען, כי קנה בהמה זו, היה הוא נאמן. כלום הוא הציג בכך הוכחה לפני 
בית הדין? כל שעשה הוא, לשכנע את בית הדין להסיר מעליו את התביעה. לפיכך, רשאי שמעון להסתייע 
ב"מיגו דהעזה", אשר אמנם אינו אלא "מיגו" קלוש, אך טענתו הנוכחית הקלושה - כי תפס את הבהמה 
כמשכון בגין הנזק, בצירוף עם ה"מיגו" הקלוש, די בהם כדי לשכנע את הדיינים, שאין בכוחם לאלץ את 
שמעון להחזיר את הבהמה לתובע ("קהילות יעקב" ב"מ סי' ג', וכעי"ז כתב התומים כללי מיגו אות פ"א. ביאור נוסף, עיי' 
"פני יהושע" ב"ק קז/א וב"קובץ שיעורים" ב"ב אות כ"ז בשם רבינו יונה. וע"ע קוב"ש ח"ב סי' ג' אות כ"ב. ועיי' "משנה למלך" 

הל' מלוה ולווה פרק כ"א סוף הל' א', וב"שער משפט" סי' פ"ב ס"ק א', וראה בספר "דברי יעקב" ב"מ סוף פרק המקבל).

דף מה/א והחנוני על פנקסו

ההבדל בין "מאמין" ל"יודע"
סוגייתנו עוסקת במעביד, אשר בסיום יום העבודה שלח את פועלו לחנות לממכר מוצרי מזון, 
כדי לקבל שם מוצרים חלף עבודתו. לבסוף טען הפועל, כי לא קבל מאומה מן החנווני, ועל כן 
המעביד חייב לשלם לו את שכרו, ואילו החנווני דרש מן המעביד לפרוע את החוב בגין המצרכים 
שנתן לפועל, וכהוכחה לדרישתו הוא הציג את פנקסו בו רשום חוב זה וכלשון סוגייתנו - "והחנוני 
על פנקסו". במקרה זה, קובעת סוגייתנו, וכן נפסק להלכה ("שולחן ערוך" חו"מ סי' צ"א סעי' א'), הן 

הפועל והן החנווני נשבעים, ובעל הבית משלם לכל אחד מהם.

אדם רשאי לתבוע חוב מחבירו, על סמך רישום בפנקסו: מסוגייתנו הוכיח הרא"ש (הביאו בנו בעל 
ה"טור" בשם תשובות אביו הרא"ש, כלל פ"ו) חידוש גדול, והוא, כי אדם המקפיד על רישום מדוייק של 

הוצאותיו והכנסותיו ותובע מחבירו להחזיר לו חוב, רשאי לטעון, כי ברור לו שהחוב לא שולם, 
אף שאין הוא זוכר זאת אלא מסתמך על פנקסו. זאת, הוא מוכיח מלשון המשנה - "וחנווני על 
פנקסו". כלומר, החנווני עצמו אינו זוכר לבדו את החוב, אך הוא רשאי להסתייע בהוכחה חיצונית 
זו, כדי להחשב כמי ש"יודע" שפלוני חייב לו ממון, ואף לזכות בדין (עיי' "שולחן ערוך" חו"מ סי' צ"א סעי' 

ד', ה'). אמור מעתה, על סמך הרשום בפנקסו, "יודע" בעל הפנקס כי פלוני חייב לו ממון.

הנתבע-איני יודע, אולם אני מאמין לתובע! שאלה מעניינת התגלגלה אל שולחנו של בעל "בית 
יצחק". בראשונים מבואר (רש"י ב"ק קיח/א, ב"מ צז/ב ד"ה "רב נחמן"), כי התובע את חבירו לשלם לו 
ממון, והלה טוען כי אינו יודע אם הוא חייב לו אם לאו, רשאי הנתבע לפטור את עצמו מתשלום, 
אם יישבע כי אכן אינו יודע. והנה, מעשה באדם ישר דרך שהופיע בבית הדין וטען, כי אינו יודע 

אם הוא חייב ממון לתובע, אך התובע נחשב בעיניו כאדם הגון, והוא מאמין לתביעתו.

נשאלת השאלה, כיצד יש להתייחס לאיש מוזר זה. האם אחר שהוא מאמין לתובע, הוא נחשב 
כמי שבעצמו "יודע" שהוא חייב, או שמא, הוא עצמו אינו יודע אלא שהוא מאמין לחבירו?

מאמין נחשב כיודע: הגאון רבי יצחק שמעלקעס אב"ד לעמבערג פסק נחרצות (שו"ת "בית יצחק" חו"מ סי' 
נ"ג אות י"ב) כי אותו אדם נחשב כ"יודע" שהוא בעל חוב. הגע עצמך, הוא כותב, וכי מי שמעולם לא ראה את 

יבשת אמריקה, אינו נחשב כיודע שהיא קיימת? כלום הוא נחשב כ"מאמין" בקיומה ולא כ"יודע"? לפיכך, 
אין הוא רשאי להשבע כי הוא אינו יודע שהוא חייב מעות לחבירו, ועליו לשלם את סכום התביעה.

מאמין אינו נחשב כיודע: לעומת זאת, חתנו - רבי נתן לוין אב"ד רישא, ונכדו - רבי אהרן לוין, 
לבין  הזולת  בטענת  אמונה  בין  מהותי  חילוק  קיים  שכן,  דבריו.  על  חלקו  רישא,  אב"ד  הוא  אף 
רגלם  כף  דרכה  לא  מימיהם  אשר  אלו  אף  תבל,  יושבי  כל  אמריקה.  יבשת  של  בקיומה  אמונה 
ביבשת אמריקה, מקבלים הוכחות חותכות על קיומה על ידי דיווחים עליה וממנה, ומכתבים, בני 
אדם, סחורות ושאר אמצעים המאמתים את קיומה עלי אדמות. אולם, ידיעתו של נתבע תמים 
וישר זה, אינה מתבססת על מציאות, כי אם על דבריו של התובע בלבד. אמונה כזו, אין לכנותה 

בשם "ידיעה" (הערה במפתחות לשו"ת "בית יצחק" שם ב"הדרש והעיון" דברים מאמר מ"ז).

דף מו/ב לאחזוקי איניש בגנבי לא מחזקינן

הירושה הגדולה של ניירות ערך
הוא  הפקדתם  בשעת  רבים.  ערך  ניירות  בבנק  הפקיד  אשר  אמיד,  אמריקאי  ביהודי  מעשה 
ועשרים  מאה  שלאחר  זה  הוא  מי  יבוא,  שלא  מקרה  לכל  להצהיר,  הבנק  פקיד  ידי  על  התבקש 
שנותיו ייהנה מממונו המופקד בבנק. נטל האיש את עטו, ושרבט את שמו של בנו הבכור - חנוך.

לאחר פטירתו של האב, טען חנוך לבעלות על הממון שבחשבון בנק זה, בעוד אחיו טענו כנגדו, 

"ההתתתחחחחבבברררתתתיי וווהההררררגגגשששתתי"התחברתי והרגשתי
אאאאתתתת ממממתתתייקקקווותתת  ההההתתתוווורררהההה""" את מתיקות התורה" 
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כי אביהם לא התכוון להוריש לו בלבד ממון זה, ורישום שמו במסמכי הבנק נועד לצרכים רשמיים 
גרידא. בשאלה זו, כלולים מספר נידונים הלכתיים, ואחד מהם הוא, אם הכלל המוביל בכל הספיקות 
הנוגעים לדיני ממונות - "המוציא מחבירו עליו הראיה", ואשר לפיו מותירים את הממון בידי המחזיק 
בו, תקף גם לגבי חנוך, המוטב הבלעדי של חשבון הבנק. הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל (שו"ת "אגרות 

משה" חו"מ ח"א סי' י"ז) אשר להכרעתו הובא מקרה זה, פרס את היריעה בפני בני המשפחה כלהלן.

המוציא מחבירו עליו הראיה: אנו יודעים, כי "המוציא מחבירו עליו הראיה", שהרי, המצאות החפץ ברשות 
המחזיק בו מהווה את ההוכחה הטובה ביותר לבעלותו עליו, ואין הוא צריך להוכיח זאת באופן אחר.

אולם, אם התובע יטען בעזרת שני עדים, כי הוא הבעלים הקודם של חפץ זה -"מרא קמא" 
בלשון הגמרא- ואמש עוד היה חפץ זה בבעלותו, בטלה מאליה הוכחת הנתבע לבעלות על החפץ 
מעצם המצאות החפץ ברשותו, שכן, בעליו הקודם טוען, כי מעולם לא מכרו למחזיק בו. לכאורה, 
אם כן, על המחזיק בחפץ להחזירו לבעליו הקודם, שהרי אין הנתבע מצוייד בהוכחה כל שהיא 

הסותרת את בעלותו של התובע המוכחת על ידי עדים.

לכך  עדים  להביא  זקוק  הנתבע  אין  כי  סוגייתנו,  קובעת  אופן,  בכל  גנב:  שאינו  אדם  על  חזקה 
שהחפץ שלו הוא. זאת, משום ש"אחזוקי איניש בגנבי לא מחזקינן". כלומר, אין חושדים באדם שהוא 
גנב, מפני הרתיעה הטבעית של בני אדם ממעשה נלוז זה, הכרוך בבושה נוראה אם יתפסו בגניבה. 

נמצא שוב, כי עצם המצאות החפץ ברשות הנתבע מהווה הוכחה כי שלו הוא, שהרי אינו גנב.

כל זאת, לגבי חפצים שיש צורך לגנוב אותם. אולם, לגבי "חפצים העשויים להשאיל ולהשכיר", 
שאדם אינו צריך לגנוב אותם כדי להביאם לרשותו, אין מועילה חזקת "אחזוקי איניש בגנבי לא 

מחזקינן", וחובת ההוכחה חוזרת ומוטלת על המחזיק כעת בחפץ (עיי' "קובץ שיעורים" ח"ב סי' ט').

מעתה, קבע הגר"מ פיינשטיין זצ"ל, חנוך, אינו יכול להתגונן מול אחיו בטענת "המוציא מחבירו 
עליו הראיה", שהרי הם נציגי ה"מרא קמא", הלא הוא אביהם המנוח, ועל חנוך להוכיח, כי אביהם 
הוריש לו את ניירות הערך. גם בחזקת "אחזוקי איניש בגנבי לא מחזקינן" אין הוא יכול להסתייע, 
שהרי ניירות הערך הונחו בחשבונו באופן אלגנטי, ולא היה צורך במעשה פלילי מצידו כדי שהדבר 

יתרחש. ממילא, חובת ההוכחה אודות בעלותו על הפקדונות בבנק חוזרת ומוטלת על כתיפיו.

 052-76810638510510@GMAIL.COM

לחודש התנסות חינם!

חייג עכשיו: 3029*
veten@meorot.co.il או שלח מייל לדוא“ל

 ספרון חודשי ללימוד יומי קצר 
 בכל יום משנה אחת 

הלכה אחת וקטע מהגמרא

חוויה רוחנית 
מרגשת

זה, ורישום שמו במסמכי הבנק נועד לצרכים רשמיים להוריש לו בלבד ממון כי אביהם לא התכוון
גרידא. בשאלה זו, כלולים מספר נידונים הלכתיים, ואחד מהם הוא, אם הכלל המוביל בכל הספיקות
הנוגעים לדיני ממונות - "המוציא מחבירו עליו הראיה", ואשר לפיו מותירים את הממון בידי המחזיק

כ'-כ"ו טבתשבועות מ'-מ"ו

לתרומות והנצחות משה טרייטל טל: 03-5775307 
מוקד ההזמנות: 1-700-500-151

משרד ראשי: רח' וגמן 1 (מול חתם סופר 5) ת.ד. 471 בני-ברק |טל: 03-5775333
E-mail: meorot@meorot.co.il :פקס: 03-7601020 |דוא"ל

 כריכה וקיפול: "עיטופית" 03-5783845 | הפצה: אשדיר בע"מ 052-2000095לע"נ מרת רבקה ב"ר מנחם אריה הירש ע"ה נלב"ע כ"ד סיון תש"ס תנצב"ה

מאורות הדף היומי



  משך חכמה
  מאת הגה"ק רבי  מאיר שמחה הכהן זיע"א מדווינסק

 שליט"א מאת הרב יצחק בירך דסקל - עם ביאור בינת החכמה

 א

  y.b.daskal@gmail.comלקבלת גליון שבועי במייל:           בני ברק, ארץ ישראל - "משך חכמה" בית מדרש

  ©כל הזכויות שמורות                             052-7611435טל: 

תשע"ח ,אכ-יחפיסקא  ,שמותפרשת בס"ד 

  

][יח  

ִהים ֶאל ֹמֶׁשה ֹּכה ֹתאַמר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ה'  )ג, טו( ַוֹּיאֶמר עוֹד ֱא

ֵהי ֲאבֹ  ֵהי ַיֲעֹקב ְׁשָלַחִני ֱא ֵהי ִיְצָחק ֵוא ֵהי ַאְבָרָהם ֱא ֵתיֶכם ֱא

  ֲאֵליֶכם ֶזה ְּׁשִמי ְלֹעָלם ְוֶזה ִזְכִרי ְלֹדר ֹּדר:

 , ומהו שמי לעולם וזכרי לדור דורמה ענין אלוקי האבות לשמו יתברך

 שמתיחס מה כי ,1יתכן. רוד רולד זכרי וזה לעולם שמי זה) טוג, (

 ברית כי, לעולם שמי הוא ,ויעקב יצחק אברהם אלקי ,האבות על

                                                 
ִהים ֶאל  ַוֹּיאֶמר עֹוד" )שמות ג, טו[יח] תוכן דבריו, דהנה על הפסוק ( 1 ֱא

ֵהי ִיְצָחק  ֵהי ַאְבָרָהם ֱא ֵהי ֲאֹבֵתיֶכם ֱא ֹמֶׁשה ֹּכה ֹתאַמר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ה' ֱא

ֵהי ַיֲעֹקב ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם ֶזה ְּׁשִמי לְ  ", יש להתבונן: ֹעָלם ְוֶזה ִזְכִרי ְלֹדר ֹּדרֵוא

יאמר להם, ואמר א. הרי לפני כן כתוב ששאל משה אם ישאלו מה שמו, מה 

ִהים ִהֵּנה ָאֹנִכי יד) "-לו ה' את שמו, כדכתיב (פסוקים יג ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ָהֱא

ֵהי ֲאבֹוֵתיֶכם ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם ְוָאְמרּו ִלי ַמה   ָבא ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרִּתי ָלֶהם ֱא

ִהים ֶאל ֹמׁשֶ  ְּׁשמֹו ָמה ֹאַמר ֲאֵלֶהם: ה ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה ַוֹּיאֶמר ֹּכה ַוֹּיאֶמר ֱא

  ".ֵאל ֶאְהֶיה ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכםֹתאַמר ִלְבֵני ִיְׂשָר 

אם כן מה זה שחוזר שוב ואומר בפסוק טו את כל האריכות, די לכתוב "זה 

שמי לעולם כו'". ב. מה ענין אלוקי אבותיכם כו' לשמו. ג. מהו כפל הלשון 

", ומה ההבדל בין שמי לזכרי, ומה ההבדל ה ִזְכִרי ְלֹדר ֹּדרֶזה ְּׁשִמי ְלֹעָלם ְוזֶ "

  בין לעולם, לדור ודור.

ומבאר המשך חכמה, על פי המבואר בתוס' בשבת (נה, א ד"ה ושמואל) 

דאף על פי שזכות אבות תמה, כדאמר שמואל התם (שבת נה, א) מכל מקום 

ויקרא ת, (מוכיח רבינו תם דברית אבות לא תמה, כדכתיב על לאחר הגלו

ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי " )כו, מב

  ".ָהם ֶאְזֹּכר ְוָהָאֶרץ ֶאְזֹּכרַאְבָר 

ועל פי זה יש לומר, דזה כונת התורה, דבפסוק יד, כתוב שם אהיה, וכאן 

אבות, הוא שמו  בפסוק טו מוסיף עוד, דשם ה' על האבות, דהיינו ברית

  יתברך. 

ואם תאמר, מה ענין להזכיר כאן ברית אבות, ומבאר המשך חכמה, דהנה, 

במקומות אין מספר הקב"ה מזכיר ה' יציאת מצרים, והטעם בזה [מלבד 

הטעם שהוא יסוד האמונה], כיון שיציאת מצרים הוא תחילת הדבקות של 

(שבת נה, א  אשה במה בפרק תם רבינו שכתב כמו, ותמ לא אבות

 אשר, ממצרים מוציאכם שאני מה, והיינו ,תוס' ד"ה ומשמואל)

 ותמצ ורובי, הישראלית להאומה יתברך השם דבקות ראשית זהו

 הקדוש ולכן ,ןבה וכיוצא ומועדים סוכהו, פסח כמו ,זה על םבנוי

 מארץ הוצאתיך אשר אלקיךה'  אנכי תמיד עצמו מתאר הוא ברוך

 מארץ אתכם הוצאתי אשר אלקיכםה'  אני), ב, כ שמות( מצרים

 לדור זכרי הוא ,מספר לאין בזה וכיוצא) מא, טו במדבר( מצרים

 אשרה'  חי עוד יאמר ולא) ח-ז ,כג ירמיה( בנביאים כאמור, דור

כפסח סוכות ומועדים ה' בבני ישראל, ורוב מצוות תלויות ביציאת מצרים, 

וכו', לכן מזכיר ה' בכל מקום את זמן התחלת הדבקות בישראל, לכן כאן 

שבא להוציאם ממצרים ולהדבק בהם, אומר להם, ששמו שנקרא על 

האבות, והיינו ברית אבות לא תמה לעולם, כי הוא משו יתברך לעולם, 

שון ובזכותה מתדבק בהם, וזו בחינה אחרת של שמו יתברך, מהשם הרא

  ומיושב דקדוק א' ב'.

אמר להם בן זומא לחכמים: וכי מזכירין " ):יב, ב(ברכות והנה תניא ב

הנה ימים ' ח)-(ירמיהו כג, ז והלא כבר נאמר ,ת המשיחיציאת מצרים לימו

ולא יאמרו עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים,  ,באים נאם ה'

צפונה ומכל ע בית ישראל מארץ כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא את זר

אמרו לו: לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה,  - 'הארצות אשר הדחתים שם

  " ע"כ.אלא שתהא שעבוד מלכיות עיקר, ויציאת מצרים טפל לו

והנה שמו של הקב"ה הנקרא על האבות, ובברית זו הוציאנו ממצרים, היא 

בשם זה, ולא יאמרו  לא תהיה שמו כביכול לעולם, כי לעתיד לבוא לא יקראו

חי ה' אשר העלה את בני ישראל ממצרים, שיציאת מצרים תהיה טפלה 

והעיקר יהיה הגאולה העתידית, ויהיה רק זכר ליציאת מצרים, דזכר אינו 

  דבר עיקרי, ושם הוא דבר עיקרי.

", דשם שלי על האבות, והיינו ברית אבות, ֶזה ְּׁשִמי ְלֹעָלםוזה ביאור הכתוב "

לעולם, כי על ידי יציאת מצרים נעשה דבקות של ה' בבני ישראל, הוא שמי 

ודבקות זו היא נצחית, והיא לעולם, אבל לעתיד לבוא לא יקראו בשם זה 

שעל ידו הוצאתי אתכם ממצרים, אלא יהיה שם זה רק זכר לדור ההוא, וזה 

 " ומיושב דקדוק ג.ְוֶזה ִזְכִרי ְלֹדר ֹּדרהכונה "



  משך חכמה
  מאת הגה"ק רבי  מאיר שמחה הכהן זיע"א מדווינסק

 שליט"א מאת הרב יצחק בירך דסקל - עם ביאור בינת החכמה

 ב

 בית הביא ואשר העלה אשרה'  חי אם יכ, מצרים מארץ העלה

 מצרים יציאת דתהא ,כו' הארצות ומכל צפונה מארץ ישראל

, יב, ב)( דברכות קמא פרק בסוף בזה וטרו ושקלו. שם יעוין, טפל

 .2והבן ,שם עיין

 

  

][יט  

ֵהי  )יז-ג, טז( ֵל ְוָאַסְפָּת ֶאת ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ה' ֱא

ֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ֵלאֹמר ָּפֹקד ָּפַקְדִּתי ֲאבֹ  ֵתיֶכם ִנְרָאה ֵאַלי ֱא

ָוֹאַמר ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֳעִני ִמְצַרִים  ֶאְתֶכם ְוֶאת ֶהָעׂשּוי ָלֶכם ְּבִמְצָרִים:

                                                 
ובזכותה הוציאנו ה'  ,אבות לא תמהתמצית דבריו: ברית  2

ומזכיר  .הוא שמו יתברך ,לכן שמו יתברך על האבות ,ממצרים

והיא שמו  ,כיון שבא להוציאם ממצרים בזכות ברית זו ,אותה כאן

שלא יאמרו חי ה' אשר  ,בגאולה העתידית ,אבל לעתיד ,לעולם

שיציאת מצרים תהיה טפלה  ,יהיה שם זה רק זכר ,העלה מצרים

  לה העתידית.לגאו

  

  ]יט[

ֵל ְוָאַסְפָּת ֶאת ִזְקֵני " )יז-שמות ג, טז[יט] תוכן דבריו, דהנה, על הפסוקים ( 3

ֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב  ֵהי ֲאֹבֵתיֶכם ִנְרָאה ֵאַלי ֱא ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ה' ֱא

ָוֹאַמר ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֳעִני  ת ֶהָעׂשּוי ָלֶכם ְּבִמְצָרִים:ֶאְתֶכם ְואֶ ֵלאֹמר ָּפֹקד ָּפַקְדִּתי 

ִמְצַרִים ֶאל ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוָהֱאֹמִרי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת 

ת ֶכם ְואֶ ָּפֹקד ָּפַקְדִּתי ֶאתְ ", יש לדקדק: א. מהו אריכות הלשון "ְדָבׁשָחָלב ּו

כו'". ב.  ָוֹאַמר ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֳעִני ִמְצַרִים", די לומר "ֶהָעׂשּוי ָלֶכם ְּבִמְצָרִים

  ".ָּפֹקד ָּפַקְדִּתימהו כפל הלשון "

ומבאר המשך חכמה בשם אביו [רבי שמשון קלונימוס קלמן הכהן זצ"ל], 

יו ועל פי ) שה' שוקל עונות האדם וזכויותתשובה ג, ב(רמב"ם דהנה כתב ה

ושקול זה אינו לפי מנין הזכיות והעונות וז"ל " זה דן מה לעשות לו, ומסיים

 א יד, יג)-(מלכים שנאמר ,אלא לפי גודלם, יש זכות שהיא כנגד כמה עונות

(קהלת ט,  שנאמר ,יען נמצא בו דבר טוב, ויש עון שהוא כנגד כמה זכיות

 ,א בדעתו של אל דעותוחוטא אחד יאבד טובה הרבה, ואין שוקלין אל יח)

  " עכ"ל.והוא היודע היאך עורכין הזכיות כנגד העונות

, (שמות לד, ו) בית הלל אומרים: ורב חסד" )יז, א(ראש השנה ואיתא ב

ל ֶאֶרץ ֶאל ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוָהֱאֹמִרי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי אֶ 

  ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש:

", מה ָוֹאַמר ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֳעִני ִמְצַרִים ָּפֹקד ָּפַקְדִּתי ֶאְתֶכם ְוֶאת ֶהָעׂשּוי ָלֶכם ְּבִמְצָרִים:"

  בא ללמד

 אעלה מרווא ,במצרים לכם העשוי ואת אתכם פקדתי פקד(ג, טז) 

 ידועד, הציור דרך על "לז מארי אבא 3פירש. מצרים מעני אתכם

 יתברךה'  כי ,ה יז, א)נשראש ה( בותינו זכרונם לברכהר דברי

 ואמרו, לחייב שיש ומה לזכות שיש מה צדק במאזני שוקל בדעתו

 כפי ,במשל והכל, מכביד והזכות ,)ז, לד שמות( ןעו נושא (שם)

 ם"הרמב שכתב כמו ,דעים תמים אצל הדבר קולש שידוע

 ,פקידות שתי ,פקדתי קדפ ,כאן מדבר הכתוב וכן. (תשובה ג, ב)

 -הואיל ומחצה על מחצה הם  -מטה כלפי חסד "רש"י [פמטה כלפי חסד. 

יכי הועוד גרסינן שם: " .]ואין יורדין לגיהנם ,מטה את ההכרע לצד זכות

ישוב ירחמנו יכבש  (מיכה ז, יט) רבי אליעזר אומר: כובשו, שנאמר ,עביד

נשא עון ועבר  (מיכה ז, יח) עונתינו, רבי יוסי בר חנינא אמר: נושא, שנאמר

את כף המאזנים של זכות, ומכריעין את  -כובש :רש"י ". [ופירש על פשע

  ].אזנים של עוןמגביה כף מ -נושא : יכרעו בו -יכבוש עונותינו : העונות

 , ח)רשה אפשמות רבה (והנה ישראל במצרים הפרו ברית מילה, כדאיתא ב

) בה' בגדו כי בנים זרים ילדו , ז,רבנן פתחין פתחא להאי קרא (הושע ה"

כשמת יוסף הפרו ברית מילה,  ,עתה יאכלם חודש את חלקיהם, ללמדך

". ע"כ. םאתה למד שמשה מלן ביציאתן ממצריאמרו נהיה כמצרים, מכאן 

מסכתא  -בשלח (מכילתא דרבי ישמעאל וכן עבדו עבודה זרה, כדאיתא ב

ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, והיו מלאכי השרת ) "דויהי פרשה ו

  " ע"כ.תמהים לומר בני אדם עובדי עבודה זרה מהלכין ביבשה בתוך הים

הדין ועל פי כל זה יתבאר היטב כל הענין. דהתורה מרמזת את עומק משקל 

שהיה לה', עד שדן את ישראל לזכות לצאת ממצרים. כיון שמצד אחד של 

המאזנים היו העבירות החמורות של ברית מילה ועבודה זרה, ובצד השני 

קושי השיעבוד, והיו המאזנים שוות, אבל נטה ה' את כף המאזנם לזכותם, 

אבות,  כי הוא רב חסד, [ויתכן על פי המבואר בפיסקא יח, שלכן מזכיר ברית

" י ֶאְתֶכםָּפֹקד ָּפַקְדּתִ שלולא זה לא היה גואלן ממצרים]. וכך פירוש הכתוב "

הוא להעניש את ישראל על שתי עבירות חמורות, ברית מילה ועבודה זרה, 

ת ְואֶ לכן כפל בלשון פקד פקדתי, אבל מצד השני של המאזנים ראיתי "

לים, והטיתי כלפי חסד כי הוא ", והיו המאזנים שקוֶהָעׂשּוי ָלֶכם ְּבִמְצָרִים

הטיתי כלפי  – ָוֹאַמר" נושא עון, לכן ממשיך הכתוב ואומר, שאף על פי כן:

 ".ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֳעִני ִמְצַרִים -חסד 



  משך חכמה
  מאת הגה"ק רבי  מאיר שמחה הכהן זיע"א מדווינסק

 שליט"א מאת הרב יצחק בירך דסקל - עם ביאור בינת החכמה

 ג

 ,(שמות רבה א, ח) מילה ברית שהפרו ישראל מצד הוא, אתכם

 אף .(מכילתא בשלח מסכתא ויהיה פרשה ו) זרה עבודה ועובדין

 והצרות השעבוד קושי ,במצרים לכם העשוי את אני רואה

 חסדו וגזרה .שקולים והמאזנים ,םקונ דעת על תםוא שמעבירים

 ,אתכם אעלה ,אומר וזה .השעבוד מאזני ומכביד ,וןע נושא להיות

 מכביד בפרך והשעבוד והעוני, מצרים מעני ,רואה שאני מה נגד

 .4והבן ,המאזנים

  

][כ  

א ְּבָיד   )ג, יט( א ִיֵּתן ֶאְתֶכם ֶמֶל ִמְצַרִים ַלֲה ְו ַוֲאִני ָיַדְעִּתי ִּכי 

  ֲחָזָקה:

 ד חזקה"ומה הפירוש "ולא בי ",יוציא"למה לא כתוב 

 הישראלי דהנפש, 5פירוש. חזקה ביד ולאכו'  יתן לא כי) יטג, (

                                                 
 ,הפרו ברית מילה ועבדו עבודה זרהישראל  תמצית דבריו: 4

 ",ָּפֹקד ָּפַקְדִּתי ֶאְתֶכם" .ומרמז הכתוב את משקל הדין שהיה להם

ומצד שני ראיתי את קושי  .שתי פקידות על עבירות הללו

 ,והיה המשקל שוה ,"ְוֶאת ֶהָעׂשּוי ָלֶכם ְּבִמְצָרִיםהשיעבוד "

  ".ָוֹאַמר ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֳעִני ִמְצַרִים" ,והטיתי כלפי חסד

  

  ]כ[

א ִיֵּתן ַואֲ " )שמות ג, יט[כ] תוכן דבריו, דהנה על הפסוק ( 5 ִני ָיַדְעִּתי ִּכי 

א ְּבָיד חֲ  א ", יש לדקדק: א. מהו הלשון "ָזָקהֶאְתֶכם ֶמֶל ִמְצַרִים ַלֲה ְו

", היה לכתוב "לא יוציא אתכם", ומהו לשון "לא יתן". ב. מה ן ֶאְתֶכםִיּתֵ 

א ְּבָיד חֲ הפירוש "  לא יתן אתכם מלך מצרים" [ורש"י פירש וז"ל "ָזָקהְו

יעו כל עוד שאין אני מוד ,אם אין אני מראה לו ידי החזקה, כלומר -להלך 

" עכ"ל, אבל הלשון "ולא", קשה לפי לא יתן אתכם להלוך ,ידי החזקה

  פשוטו של מקרא, דהוה לכתוב "אלא"], זה בא המשך חכמה לבאר.

), כ ,גירושין בוכדי לבאר זאת מביא המשך חכמה את דברי הרמב"ם (

י שכופין עליו לקיים מצוה, כשעושה אותה, עושה אותה בלב שכתב, שיהוד

מי שהדין נותן שכופין אותו לגרש את אשתו ולא רצה שלם. וז"ל קדשו "

לגרש, בית דין של ישראל בכל מקום ובכל זמן מכין אותו עד שיאמר רוצה 

ולמה לא בטל גט זה שהרי הוא אנוס בין  כו'אני ויכתוב הגט והוא גט כשר 

בין ביד ישראל, שאין אומרין אנוס אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות  ביד גוים

 ועל, האמיתי מותיהשל אל הומתאו נפשו, הכאה ידי על המוכרח

 מקיום נהנה הנפש ונשאר, החומר תאות ממנו סרה, כפיה ידי

 כ ,ב פרק גירושין הלכות, ם"הרמב שכתב כמו, יתברךה'  רצון

 שאף, חזקה יד ידי על ולא, וחלטהמ ברצונו יסכים לא ,הוא אבל

 בעל רק ,ברצונו להלוך יתן לא כן גם, ויכפוהו חזקה ביד יכוהו אם

  .6ק"ודו ,ברצון נתינה אינו דזה, כרחו

  

][כא  

א ִיְׁשְמעּו ְּבֹקִלי ִּכי  )ד, א( א ַיֲאִמינּו ִלי ְו ַוַּיַען ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר ְוֵהן 

א ִנְרָאה ֵאֶלי ה   :'ֹיאְמרּו 

  מהו כפל הלשון "ויען ויאמר", ומהו לשון "ויען"

 יאמרו כי בקולי ישמעו ולא לי יאמינו לא והן ויאמר ויען) אד, (

דבר שאינו מחוייב מן התורה לעשותו כגון מי שהוכה עד שמכר או נתן 

אבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצוה או לעשות עבירה והוכה עד שעשה 

דבר שחייב לעשותו או עד שנתרחק מדבר שאסור לעשותו אין זה אנוס 

זה שאינו רוצה לגרש מאחר  ,נס עצמו בדעתו הרעה. לפיכךממנו אלא הוא א

רוצה הוא לעשות כל המצות ולהתרחק מן  ,שהוא רוצה להיות מישראל

 ,ואמר רוצה אני ,וכיון שהוכה עד שתשש יצרו ,ויצרו הוא שתקפו ,העבירות

  " עכ"ל.כבר גרש לרצונו

ה מוכרח ועל פי זה יש לומר, דבאה התורה לומר, שאפילו ביד חזקה, שיהי

וכפוי לשלח אתכם, גם לא יתן לכם ללכת מתוך רצון, כי רשע הוא, דדוקא 

הנפש הישראלית, שבשורשה מתאוה לשלמות, אם כופין אותה עושה מתוך 

רצון, אבל פרעה, אף על פי שיוציא אתכם, לא יהיה ברצון, לכן דקדק 

ברצון, הכתוב לכתוב "לא יתן", דנתינה היא ברצון, אבל יציאה אינה דוקא 

 ומיושב כל הדקדוקים הנ"ל בס"ד.
, כאשר מכריחים אותה למצוה ,תמצית דבריו: נפש היהודית 6

 .כי בשורשה היא מתאוה לשלמות ,לבסוף בלב שלם עושה אותה

לכן  ,לא יעשה ברצון ,אפילו אם ה' יכריח אותו ,אבל פרעה הרשע

" לא "יתן ,שאפילו כשיוציא ביד חזקה ,אמר ה' "ולא ביד חזקה"

  לכן לא כתוב יוציא. ,כי נתינה היא ברצון ,ברצון שתלכו

   

 ]כא[



  משך חכמה
  מאת הגה"ק רבי  מאיר שמחה הכהן זיע"א מדווינסק

 שליט"א מאת הרב יצחק בירך דסקל - עם ביאור בינת החכמה

 ד

, הפרשה בכל שאין מה ,ויען כאן בדכתו 7הא. 'ה אליך נראה לא

 בכל דריש (סוטה לג, א) נאמרים אלו דבפרק, רמז דרך על נראה

 שני ובפרק ,)יד, כז ריםדב( רם בקול יםהלו מוענו ,ואמירה עניה

(שמות  בקול יעננו והאלקים ידבר ממשה דריש (יא, א) דערכין

 ,מרמז לכן. שם י"רש עיין, משורר שהלוישיר  על, יט, יט)

 ,נחש הראוהו ולכך, ישראל על הרע לשון שדיבר זו שבאמירה

 הוא נעשה בזה ,יב) ,(שמות רבה ג ברכהלכרונם זכמינו ח כדרש

(זבחים קב,  לברכה כרונםזבותינו ר שדרשו וכמו, כהן ואהרון לוי

, לוי ואתה כהן הוא עכשיו ,הלוי דאהרן (שמות ד, יד) קרא על )א

, ויאמר משה ויען ,וזה .יםהלו בעבודת משורר הוא ונעשה

חלק ב, ( הרוהז דרך ולפי .בקול בעניה משורר נעשה זו שבאמירה

                                                 
א  ַוַּיַען" )שמות ד, א[כא] תוכן דבריו, דעל הפסוק ( 7 ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר ְוֵהן 

א ִיְׁשְמעּו ְּבֹקִלי ִּכי ֹיאְמרּו א.  ", יש לדקדק:א ִנְרָאה ֵאֶלי ה' ַיֲאִמינּו ִלי ְו

ב. מדוע כתוב לשון "ויען", שאינו  ".ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר ַוַּיַעןמהו כפל הלשון "

  בכל הפרשה.

וכדי לבאר זאת, יש להקדים, דהנה בזבחים (קב, א) נחלקו התנאים האם 

 ויחר אף ה' במשההיה משה כהן, ומתי פסקה כהונה ממנו. וז"ל הברייתא ""

: כל חרון אף שבתורה נאמר בו רבי יהושע בן קרחה אומר - (שמות ד, יד)

רושם וזה לא נאמר בו רושם; ר"ש בן יוחי אומר: אף זה נאמר בו רושם, 

הכי קאמר, אני  ,: הלא אהרן אחיך הלוי, והלא כהן הוא(ד, יד) שנאמר

אמרתי: אתה כהן והוא לוי, עכשיו הוא כהן ואתה לוי; וחכמים אומרים: 

ד; ויש אומרים: לא פסקה לא נתכהן משה אלא שבעת ימי המלואים בלב

: ומשה איש א כג, יד)-(דברי הימים כהונה אלא מזרעו של משה, שנאמר

ואהרן  : משה(תהלים צט, ו) האלהים בניו יקראו על שבט הלוי, ואומר

" ע"כ. הנה, לחכמים לא היה משה בשבעת בכהניו ושמואל בקוראי שמו

  ימי המילואים.

עוד מצוות שכתוב בהם אמירה, ומבואר בסוטה, דהטעם שמקרא ביכורים ו

ֶאל ְוָאְמרּו ַהְלִוִּים ְוָענּו " )דברים כז, ידהם בלשון הקודש, דכתיב בלוים (

", וענייה היא בלשון הקודש, מדכתיב במתן תורה ָּכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל קֹול ָרם

ֹמֶׁשה ַוְיִהי קֹול ַהֹּׁשָפר הֹוֵל ְוָחֵזק ְמֹאד " )שמות יט, יטשנתנה בלשון הקודש (

ִהים  ְיַדֵּבר ". ובערכין (יא, א) אמרו, מנין דשירת הלוים ְבקֹולַיֲעֶנּנּו ְוָהֱא

ִהים  ֹמֶׁשה ְיַדֵּבר" )שמות יט, יטמהתורה, דכתיב ( ", "על ְבקֹולַיֲעֶנּנּו ְוָהֱא

לפי  ,יה מצוהו לשוררשה -על עסקי קול (שם) "רש"י עסקי קול", ופירש 

ה מבואר דלשון ענייה, רומז ללויים שבהם נאמר " עכ"ל, הנשמשה לוי היה

  לשון זה.

 בעל הוא והלוי, דין הוא אלקים משמח שהשיר) , בקמג ,תרומה

 .8יותר שפיר אתי ,(זוהר חלק ב, קמה, ב) חסד איש והכהן, דין

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת מלבד גליון משך 

המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, וכן גליון עם סיפורים 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

ויען משה ) וז"ל "יב, שמות רבה (פרשה גוהנה, על הא דכתיב הכא, אמרו ב

הקדוש ברוך  ,ויאמר והן לא יאמינו לי, אותה שעה דבר משה שלא כהוגן

ושמעו לקולך והוא אמר והן לא יאמינו לי, מיד השיבו הקדוש  ,הוא אמר לו

נתן לו אותות לפי דבריו, ראה מה כתיב אחריו ויאמר  ,בשיטתו ברוך הוא

 ,מזה שבידך אתה צריך ללקות ,כלומר ,ה' אליו מזה בידך ויאמר מטה

  כו'". שאתה מוציא שם רע על בני הם מאמינים בני מאמינים

ועל פי זה יש ליישב הדקדוקים הנ"ל, דהנה, לפי חכמים שחולקים על רבי 

ומר, דמחמת עון זה נטלה ממשה הכהונה, ומרומז שמעון בר יוחאי, יש ל

", פירוש, זה שמשה נעשה לוי, דכתיב ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר ַוַּיַעןזאת בכפל הלשון "

"ויען משה", דלשון ויען הוא של לויים, הוא מפני שויאמר כו', שדיבר לשון 

  הרע על ישראל, ומיושב ב' הדקדוקים היטב.

ניטלה ממנו הכהונה, דמבואר בזוהר ויש לתת טעם, מדוע בגלל עון זה 

הקדוש (תרומה, חלק ב, קמג, ב) דשירה של הלוים היא מצד הדין, ולכן 

הלויים הם ממדת הדין, אבל הכהן הוא מדת חסד, כמבואר בזוהר (נשא 

הרע, ובא ממדת הדין, ששופט  חלק ג, קמה, ב), וכיון שדיבר משה לשון

ראוי להיות כהן אלא לוי, הבא  את ישראל על פי דין ולא בחסד, לכן אינו

  מצד מדת הדין.

תמצית דבריו: לשון "ויען", רומז ללויים, שכתוב בהם לשון זה.  8

ומשה רבינו היה ראוי להיות כהן ואהרן לוי, אבל בגלל שדיבר 

לשון הרע על ישראל ניטלה ממנו הכהונה, שהכהן הוא ממדת 

לוי הוא חסד, שמסנגר על ישראל, ולא מדבר עליהם בדין, וה

ממדת הדין. לכן כתוב "ויען משה", פירוש, הטעם שנעשה משה 

לוי, המרומז בלשון "ויען", הוא מפני "ויאמר" כו', שדיבר על 

 ישראל לשון הרע.
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 תשע"ח וארא  –אורות הגבעה            

 

י ָלֶהם ִמי ְיהָוה לֹא נֹוַדְעּתִ י ּוש ְ ּדָ ֵאל ש ַ  . ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעקֹב ּבְ

 . די-ל ש-הבטחתים הבטחות ובכולן אמרתי להם אני א- " די-ל ש-בא -וברש"י 

מדת אמתית לא נכרתי להם ב ,לא הודעתי אין כתיב כאן אלא לא נודעתי "- לא נודעתי להם וי"הושמי ה"

 . שלי שעליה נקרא שמי ה' נאמן לאמת דברי שהרי הבטחתים ולא קיימתי

די" מאפשר "לספר סיפורים" ורק שם -ל ש-שימוש בשם "אמה הפירוש? שהקב"ה ח"ו שיקר לאבות? 

אתמהה. הספרים הרחיבו לבאר את עומק פסוק זה, פוק חזי ותטפס לגנזי מרומים.  הוי"ה מחייב לקיים?

  ב הערה קטנה.אנחנו נכתו

יש לנו טעות בסיסת בהבנת המושג "אמת" אצל הקב"ה, מכיון שאנחנו מעתיקים את הפירוש אצלנו 

הם העדר מוות. אצל הקב"ה לא יתכן  "חיים"ומלבישים אותו על ה'. אצלנו, "אמת" היא העדר שקר, כמו ש

אבסולוטי ומוחלט בעוד  שקר כמו שלא יתכן מוות, וכשהתורה אומרת על ה' שהוא אמת, הכוונה למושג

אין הכוונה רק לשלול את  ,על ה' שהוא "אלקים חיים" יחסי לשקר. כמו כן, כשאומריםשאצלנו הוא 

 הנושא שלנו כעת[.  "חיים"]אבל אין מושג  עמוק ואמיתי המוות אלא למשהו הרבה יותר

ם הזה בצורה בעול שלפעמים ההבטחה מתקיימתאין מציאות שהקב"ה לא יקיים את הבטחתו. אלא, 

זוהי . ואינה מגיעה הנה בעולמות עליונים יותרשהיא "נעצרת" המובנת לנו, ולפעמים בצורה אחרת פה או 

נתתי  ",די וגו' ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך-ל ש-אני א" לאברהם הכוונה במה שאמר הקב"ה

לא בגשמיות. רועי לוט טענו  ותהקב"ה כבר נתן את הארץ לאברהם אבל זה היה רק ברוחני .בלשון עבר

אולם רועי אברהם טענו שנתינה זו עדיין לא ירדה ונמשכה לעולם  .שהארץ ניתנה לאברהם ואין לו יורש

בגשמיות הייתה שהכנעני והפריזי אז ישב בארץ ורק מאז כיבוש יהושע ארץ  ות בפועלהזה הגשמי. המציא

 ישראל מוחזקת בידנו בפועל ממש. 

שכיוון  ,שההבטחה ונתתי לא התקיימה מיד בגשמיות? על זה מבאר רש"י בפרשת ואראמהי אכן הסיבה 

די ולאבות לא ניכרתי במידת אמיתיות שלי בשם הוי', לכן ייתכנו עיכובים -שהבטחה זו באה משם ש

ההבטחה היא אמיתית אבל רק בעולם הרוחני, בגשמיות ממש זה לא מוכרח  .בסדר מימוש ההבטחה

י. דווקא כאשר ההבטחה באה משם הוי' המבטא אמת נעלית יותר כוח אלוקי עליון יותר לבוא לידי ביטו

]עי' הרחבה בזה בקובץ  אזי ההמשכה נמשכת מיד לעולם הגשמי בלי שום עיכובים ,שאינו מוגבל כלל

  .היכל הבעש"ט קובץ כ"ג מעמ' י"ט והלאה[

יָך א   ה ְרֵאה ְנַתּתִ  ְלַפְרֹעה ְוַאֲהרֹן ָאִחיָך ִיְהֶיה ְנִביֶאךָ  לִֹהים-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֹש ֶ

-פסוק זה מעורר קושי גדול. אנחנו מאמינים שיש רק אלקים אחד ומה פתאום שמשה רבינו נקרא "א

 להים". 

"חזי דמניתך", כי מתן שררה מתורגם  - "להים לפרעה-ראה נתתיך א" נתחיל בדברי תרגום אונקלוס.א[ 

]בר' מ"א מ"א[ "חזי דמניתי  "ראה נתתי אתך על כל ארץ מצרים"כמבואר ברש"י לפסוק  בלשון מינוי,

 יתך". 

תירגם אונקלוס "רב לפרעה", כביאור רס"ג "אדון בענין פרעה". ואף על פי שרש"י לעיל  -להים לפרעה -א

להים -רש אכאן פי ,"לרב" וברש"י "לרב ולשר"[ (,ט"ז 'ד) "להים-ואתה תהיה לו לא"עם ת"א ]הסכים 

ואין זה כת"א  ]אגב, רואים שאפשר להכות במילים...[ "שופט ורודה לרדותו במכות ויסורין" -לפרעה 

שהרי לא תרגם דיין לפרעה כלהלן "והגישו אדניו אל האלהים" ]כב ז[, "לקדם דייניא". והמיוחס ליונתן 

להים שלו[. -רעה כאילו אתרגם "שוית יתך דחילא לפרעה כאילו אלהא דיליה" ]שמתי אותך יראה לפ

 להים בין שם קודש לשם חול אינו יכול להסכים עם תרגום זה.-אבל אונקלוס המקפיד להבחין בתרגומי א
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"יהי מתורגמנך". בלשון ימינו, תרגום הוא העתקה המפרש את משפה לשפה וממנו גם  -"יהיה נביאך" 

ומתורגמן זה תרגום ]מגילה ג.[.  –מפרש" "תרגום" הוראתו "פירוש". " מתורגמן אבל בלשון חז"ל ובת"א

 הוא המבאר ומפרש כמו שכתב רש"י על "ידי מתורגמן הוא אומר ואחר מפרש" ]רש"י פסחים קיז ע"א[.

בך נביא" ]דב' ריא הוא" ]בר' כ' ז'[ "כי יקום בקבכך מובן ת"א: בדרך כלל נביא מתורגם נבייא כגון "כי נב

"מתורגמנך" ]ולא כמיוחס ליונתן: "יהוי  -"ואהרן אחיך יהיה נביאך" יג ב'[ "נבייא". אבל בתרגומו כאן 

[ רמז אונקלוס למעלתו הגבוהה של משה, הואיל ודבריו נחצבים מעולמות עליונים, אין בהם "נביא דילך

הטעם תרגם לעיל  תפיסה לאוזן אנושית ללא ביאורו של אהרן "המוריד" אותם לשמיעת פרעה. ומאותו

ה" )ד' ט"ז( "למתורגמן". ולדעת "מרפא לשון" תוספת מ"ם "מתורגמנך", באה לציין את "הוא יהיה לך לפ

 מעלתו המתמדת של משה הנזקק דרך קבע למתורגמן. 

אמנם מהרי"ל דיסקין פירש מתורגמנך כמשמעו ועל פי זה פירש "ויעש משה ואהרן כאשר צוה ה' אתם כן 

ה' היינו בדיוק דמרע"ה דבר בלה"ק ואהרן הכהן  עשו" ]פסוק ו'[: "ר"ל דשמרו לעשות ככל אשר צוה

]עפ"י הס' פרשגן  המליץ אותו בלשון מצרים כמו שתרגם אונקלוס כאן "ואהרן אחוך יהי מתורגמנך".

יש לציין לדברים המפתיעים של הרוגוצ'ובר שמשה היה כבד פה פירושו שלא לידידי הרב רפאל פוזן ז"ל[. 

ון הקודש בלבד, וא"כ היה נצרך למתורגמן, ומבואר בספרי שנבואה היה מסוגל לדבר מצרית אלא ידע לש

 דוקא מפי נביא ולא מפי מתורגמן, ולכן קודם משה היה צריך לומר את נבואתו.

כי אתה תבוא לפניו עם  ,להים לפרעה-כתב הרמב"ן ]לעיל ו י"ג[ וז"ל, וה' אמר אליו ראה נתתיך אב[ 

דבריך ואהרון בשליחותך ישמיענו דבריך כאשר האלוקים אהרן ושם תצוה את אהרן ולא ישמע פרעה 

מצוה לנביא והנביא משמיע דבריו ומוכיח בהם. והנה זו מעלה גדולה למשה זכה בענותו שהיה בוש לדבר 

 בערלת שפתיו עכ"ל.

להים המצוה את הנביא וזה מה שאמר -הרמב"ן מבאר הפסוק כפשוטו שמשה רבנו נחשב כלפי אהרן לא

וגם זה שלא ישמע פרעה דבריך הוא משום שלא היה ראוי לשמוע דברי  ,ך יהיה נביאךהכ' ואהרן אחי

אלקים ורק את דברי הנביא ראוי היה פרעה לשמוע ולא את דברי השכינה. ובאמת שכן מבואר בילקוט 

שמעוני רמז תתי"ג שכוונת הפסוק כפשוטו וז"ל ונקרא אלקים שנאמר ראה נתתיך אלקים ]ז א[ וכתיב 

 ועי' בס' אהל משה מה שהאריך לבאר דעת הרמב"ן. כ א[ תפלה למשה איש האלקים.תהלים ]

שתורתו אמת  אמרשנ מהח אומרים משה ותורתו אמת. והנה כתוב שבלועי קר .[ע"ד]בבבא בתרא והנה 

כ' וז"ל הוא שהנביא אומר וה'  [פ"א ה"ד]מובן, אבל מה שאמרו שמשה אמת צע"ג, שהרי ביסוה"ת 

לבדו האמת ואין לאחר אמת כאמתתו וכו' עכ"ל. וא"כ איך יאמרו שאף משה אמת  אלקים אמת, הוא

 והרי אין אמת אלא אלקים?

וגוף דברי הרמב"ם צ"ב, איך אפשר לתת שיעורים באמת, שיש אמת אבל אין אמת כאמיתתו? אם 

 אמת הזאת??וגמה על שלחן שהוא שלחן, מה חסר באומרים לד

שאין שום מציאות עצמאית שאינה תלויה ברצון ה', הכל הוא  גרי"ז בלוך[י המלך ]סי' ע"ב לוביאר בס' חי

אמת, אבל אמת  ה', וכשאומרים שהשלחן הוא שלחן זורצון ה'. נמצא, שכל מציאות היא ביטוי של רצון 

 לאמיתו היא שרצון ה' הוא שיהיה כאן שלחן. אין אמת כאמיתתו.

וממילא  ושכינה מדברת מתוך גרונו, בוטל לה',דרגתו של משה רבינו הייתה שהיה כל כולו בטל ומ

" אין והנה זו מעלה גדולה למשה זכה בענותו"כשאמרו שמשה אמת אמרו שה' אמת. והרמב"ן שכתב 

אלא שמחמת היותו עניו מאד נעשה בו מדרגה ששרתה עליו שכינה ופרעה אינו ראוי  ושכר הכוונה לתגמול

   ריו. לשמוע מפי השכינה והוצרך לנביא להשמיע דב

פרעה שלא יודע רק שם אלקים של אלפים תוהו ולא שם הויה של  "ה"לא ידעתי את הוי"ידוע ענין [ ג 

ה המודגש בתחילת "בשעת גלוי שם הוי עכשיוו [באלפים משיח ה-י-ה-ושם א]המתחדש באלפים תורה 

 ['ל-בעדת א אלקים נצב'במאמר ]הפרשה הוי כעין התלבשות שם אלקים במשה כעין שמתלבש בדיינים 

ה העליון שממנו מקבל משה והוי כעין הכנה לאנכי ה' "ועי"ז נפעל גלוי שם הוי ,שנקראו הדיינים בשם זה

 . ]עורי צפון[ה של אלפים תורה"אלקיך היינו התפשטות אלקים בתוך ישראל ועי"ז מתגלה הוי

ביא עליהם מכות משום נראה דבאמת מלבד מה דה דברי רש"י שנתמנה להיות שופט ורודה,והביאור ב[ ד

שכך נאמר בברית בין הבתרים "וגם את הגוי אשר יעבדון דן אנוכי" עוד באו למטרה שיתגדל ויתקדש שמו 
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מכות ועונשים יתר על מה שחטאו למען  דמשמע שיביא עליהם ,וכדכתיב ]לקמן ז ג[ והרביתי את אתתי

מביא פורענות על האומות עובדי כוכבים הרבות בו אותותי ותכירו אתם את גבורתי. וכן מדתו של הקב"ה 

 כדי שישמעו ישראל וייראו יעו"ש בשפתי חכמים.

ומבואר דמלבד מה דהמכות היו בגדר משפט ודין על מצרים עוד הרבה בהם את אותותיו ומפתיו למען 

 יתגדל ויתקדש שמו ויראו ממנו. ונראה דמשום שני ענינים אלו מינהו גם שופט וגם שר דאילו משום זה

דהמכות היו בגדר דין ומשפט מינהו הקב"ה לדיין ושופט לקיים את וגם את הגוי אשר יעבדון דן אנוכי 

[. אולם משום זה דהרבה בהם ובס' משמיע שלום עה"ת עמ' קל"ט ]עיין בחי' מרן הגרי"ז עה"ת כאן

לא יסור שבט  אותותיו למען יגדל שמו עשהו מלך על פרעה ]והיינו רודה, כלשון הגמ' בסנהדרין ה' א'

כמש"כ הרמב"ם בפ"ד מהלכ' סנהדרין  מיהודה אלו ראשי גלויות שרודין את העם בשבט, ובמקום מלך הם

הל' י"ג "ראשי גלויות שבבל במקום מלך הן עומדים"[. דמינה אותו לשר ורודה כדי להכותו ולייסרו במכות 

חייב לרדותו במכות ויסורין הראויין לו כי  ויסורין יותר ממה שראויין לו דכ"ז אינו שייך לשופט ודיין שהוא

אם למלך ורודה, וכמו שהאריך בזה הר"ן בדרשותיו דרוש י"א שזה עיקר החילוק בין שופט למלך דשופט 

ענינו לשפוט משפט צדק ואין בידו לשנות הדין גם אם ראוי כפי צורך השעה משא"כ מלך דאם השעה 

ידעו ויראו יש רשות למלך להכותם ואפילו להרגם לתקנת צריכה כל כך כדי שיתפרסם שמו הגדול למען 

ן ושר כדי לרדותו ישופט כדי לעשות משפט וד ,העולם יעו"ש ולכן מינה הקב"ה את משה למלך ושופט

 ]נחלת בנימין[ במכות ויסורין יותר ממה שמגיע לו כפי צורך השעה ופשוט.

כלומר  '?מהו אני ה :ת זקנים מבעלי התוספותפירש בדע]שמות ו, ב[  'ויאמר אליו אני ה''ה[ על הפסוק 

 עכ"ד.  גם לך 'להים כי אם לפרעה אך אני ה-להים לפרעה' לא אתה א-ראה נתתיך א'אעפ"י שאמרתי לך 

ולכאורה הביאור הוא שכלפי פרעה אתה בבחינת "אלקים" דהיינו תקיף ובעל היכולת, אבל "אני הוי"ה" 

סוק עצמו רואים את החילוק בין ה' למשה. לא כתוב "וידבר וגם בפ דהיינו שם המיוחד מעל לאלקים.

אלא כתוב וידבר  בין ה' למשה ח"ו וויוןשאז היה משתמע ש 'אלקים' אל משה ראה נתתיך אלקים לפרעה"

 להים" ודוק. -הוי"ה וכי' נתתיך א

י בדקי דקי דאובו –שאפילו משה רבינו, העניו מכל אדם, ירגיש  ,חששבפירוש הדעת זקנים, ורואים כאן 

דקות, "דק דק עד אין נבדק", שהוא התרומם גבוה מדי, וכדי לאזן אותו הקב"ה אמר לו "אני ה'". מכאן 

ה יענו אזובי קיר כמונו?? ]עי' מה שהאריך בס' חי' מוה כוזבת. וורואים עד כמה בן אדם עלול להרגיש גא

 לב להרה"ג ר' העניך לייבוביץ ז"ל[.  

-ראה נתתיך א"ומאידך גיסא חזינן  .פרש"י שיחלקו כבוד למלכות "י ואל פרעהויצוום אל בנ"" [ כתובו

ומתפרש שמצד הנהגת ד"א לא בטלה כאן הנהגת אימת מלכות אלא צריך להגיע לעלוי של  ",להים לפרעה

דביקות באלוקות עד כדי בטוי של אלהים לפרעה של משה איש האלקים ועי"ז מתעלה מן ההנהגה 

קליפתו ועוקרת את מלכותו  תה לדרגא אלקית שהיא מעל לפרעה ומכניעה אהאנושית המחויבת פ

לפרעה היא דוקא משום שנוהגת פה אימת  םלהי-ונמצא ששלימות נתתיך א .שבארץ מכוח מלכות שמים

לפעמים בחיים אנחנו לא רוצים להשפיל את עצמנו ולרומם  []באר חפרוה שרים. מלכות ע"פ דין אנוש

 אנימרגישים שזה בא על חשבוננו. לדוגמה, אברך מעביר שיעור ולא משתתפים כי  ולכבד את הזולת כי

?? אני שם אותו בכיס הקטן שלי!! אני פי אלף למדן ממנו!!! מכאן רואים שיש תהליך ממנוצריך לקבל 

 שדוקא ע"י שמכבדים את הזולת מתרוממים מעלה מעלה. ודוק. ואכ"מ. 

היה מקרא חסר אילו היה כתוב ויאמר ה' אל משה נתתיך וכו'? עי'  נתתיך וכו'? מה ז[ מה הפירוש "ראה"

 בס' ביאורים לפירוש רש"י.

"הנביא אפשר שתהי' נבואתו לעצמו בלבד  כתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה פרק ז' הלכה ז'ח[ 

עמי להרחיב לבו ולהוסיף דעתו עד שידע מה שלא הי' יודע מאותן הדברים הגדולים ואפשר שישולח לעם מ

 הארץ או לאנשי עיר או ממלכה לכונן אותם ולהודיעם מה יעשו או למונעם ממעשים הרעים שבידיהם".

יש גם שתהי'  הרי שביאר כאן הרמב"ם שיש שני סוגי נביאים יש שישולח לעם מעמי הארץ וכו' אבל

נביא הוא הלא  ,נבואתו לעצמו בלבד וכו' ויש לשאול למה נקרא נביא זה שנבואתו היא לעצמו בלבד

הנביא הזה '? ואהרן אחיך יהי' נביאך'מלשון דיבור כמש"כ רש"י בפ' וארא בפסוק  'ניב שפתים'מגזרת 

הלא איננו מדבר ולא נשלח לעם מעמי הארץ וכל נבואתו היא לעצמו בלבד להרחיב לבו ולהוסיף דעתו 

 ינו מדבר? וא"כ אפשר לכנותו בכל התארים הנשגבים שבעולם אבל למה נקרא הוא נביא כשא
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שאכן הוא כן  ,מוכרח מזהאמר הגר"י אברמסקי ]מובא בס' משמר הלוי על התורה ובעוד מקומות[, שו

כי מדבר הוא אל  ,כשיש אדם נעלה כזה בכלל ישראל מציאותו מדברת ולכן יאות גם לו השם נביא !מדבר

 .עכ"ד העם בעצם גדלותו הנשגבה

. כי " לבאר כךהכרח"בקשת מחילה רבה, אין כאן שום  אבל אחרי וגם אמיתי מאד הרעיון הוא מקסים

אבל האבן עזרא ]ז,א[ חולק עליו וכותב שזה לא קשור, לדעת רש"י "נביא" הוא מלשון ניב שפתים, אכן 

גם דעת הרמב"ם היא יתכן שוא"כ  אלא הוא שורש לעצמו, ופירושו, מי שהקב"ה מגלה לו סודותיו עיי"ש.

בואתו לעצמו להרחיב נמשון ניב שפתים, ואין כאן שום קושי לומר שמקבל כדברי האבן עזרא שאין נביא 

 ועי' בדברים הנפלאים של הספר אמרי חן עה"ת ]ג' סי' ה'[.  לבו וכו'.

ָרֵאל ִמּתֹוָכם ֵני ִיש ְ ְנטִֹתי ֶאת ָיִדי ַעל ִמְצָרִים ְוהֹוֵצאִתי ֶאת ּבְ י ֲאִני ְיהָוה ּבִ  ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ּכִ

 יד ממש להכות בהם. –: את ידי מפרש רש"י

, בל"נ אוביל וכי לה' יש יד "ממש"? מה הפריע לרש"י ומה כוונתו? ולמי שיסביר לי ,רבתי ודברי רש"י אינם אלא תימה

 .]עי' עירובין כ"ז:[ את כליו לבית המרחץ

 כח דין דרבנן  – בסוגיית תשע צבורין

ואתא עכבר ושקל ולא ידעי' אי מצה שקל אי  נאמר: תשע צבורין של מצה ואחד של חמץ [ט:]בפסחים 

 ]של בשר כשר וחנות אחת של בשר טריפה בעיר ומצא חתיכת בשר ברחוב[. חמץ שקל היינו תשע חנויות

ופירש"י דקיי"ל בהו דכל קבוע שנטלו ממקום קבועו אין הולכין בו אחר הרוב אלא הרי הן כמחצה על 

דלא נהירא לר"י דהיכי מייתי ראי' מתשע חנויות דהוי מחצה וספק איסורא לחומרא. ובתוס' שם כתב 

  .ספיקא דאורייתא ואזלינן לחומרא והכא ספיקא דרבנן היא וכתב ליישב דאיירי כגון שלא ביטל

דהתם איתא טבל ועלה ונמצא  י', גמ' בחוליןהבהקדם דברי  לבאר כתב בס' שארית יוסף ]ח"ג סי' י"ז[ו

המין כל היום כולו ]ולכן יתכן שהחציצה נתהוותה אחרי הטבילה[  עליו דבר חוצץ אע"פ שנתעסק באותו

לא עלתה לו טבילה עד שיאמר ברי לי שלא היה עלי קודם לכן. ובפי' רגמ"ה כתב כגון הסופר שהוא 

אומנתו מצא על בשרו מעט דיו עיי"ש. ולכאורה מבואר דחציצה זו הוי מיעוט המקפיד שאינו חוצץ אלא 

המקפיד וכדאי' בעירובין ד'. וחזינן מזה דמחמרינן בספק טומאה דרבנן. וקשה מפאת גזירה אטו רובו 

דהרי איתא במקואות פ"ב מ"ב דכל ספק בטבילה אם היה טמא טומאה קלה דהיינו טומאה דרבנן ספיקו 

 טהור ושוב תמוה דמ"ש בהא דמיעוט המקפיד דמחמרינן?

 ,רייתא דקתני שני מקואות של ארבעים ארבעים סאהוהביא את הב ,אור שמח בפ"ד מהל' מקואות ה"ב שדן בזההו

וכתב הר"ש במקואות  .]דהיינו ספק[ וטבל באחד מהן מטומאה חמורה ועשה טהרות תלויות ,אחד שאוב ואחד כשר

דאי כולו שאוב דרבנן הו"ל לטהר מספק כי היכי דשרינן ספק מים שאובין למקוה אלא ש"מ כולו שאוב  [פ"ב מ"ג]

  דאורייתא.

דשאוב אע"ג דהוי  ,דהא הוי ספיקא בד"ס ומוקמינן אחזקה דחזקת טמא הוי ופסול ,האור שמח דלא הבין ראי' זווכתב 

מד"ס בכ"ז כיון דמספקא לן אם נטהר אוקי גברא אחזקתי' בחזקת טומאה ודוקא כשנטמא טומאה קלה מד"ס במילי 

אבל כי נטמא  .א עליו חזקת טומאה מד"סבזה הקילו חכמים אף כי איכ ,דהוי רק ולד הטומאה ומגעו הוי שלישי

שוב מדרבנן  ,טומאה דבר תורה ומה"ת נטהר ע"י טבילה רק דחכמים פסלו את הטבילה מפאת שאוב

 עכת"ד. ומחמרינן בספק זה כבספק דמה"ת דמוקמינן לי' על חזקתי' נשארה הטומאה דמה"ת כמקודם

הטומאה מה"ת ]אע"פ  –מבחינתם  -ו, נשאר עליו  רואים יסוד גדול, שאם חכמים פסלו את הטבילה וטימאו אות

 שמבחינת התורה עצמה נטהר[.

ובזה יש ליישב את דברי דגמ' בחולין י' דבמקום שהיתה טומאה דאורייתא ומדאורייתא כבר נטהר ע"י טבילה רק 

נשארה  בכה"ג כיון דמפאת גזירת חכמים ,דחכמים אמרו דטבילתו לא היתה טבילה משום חציצה דמיעוט המקפיד

בספק כזה אף דהוי ספק דרבנן מ"מ כספק דאורייתא דיינינן לי' ומוקמינן  ,אותה טומאה דאורייתא שהיתה מקודם

ול"ד לשאר ספק דרבנן כגון שאכל חצי פרס מדברים טמאים או שתה רביעית ממשקין טמאין  ,אותו על חזקת טומאתו

בכל אלו הטילו עליו חכמים טומאה חדשה ולהכי מקילינן והבא ראשו ורובו במים שאובים דמי"ח דבר הם בשבת י"ג ד

 בספק.

ס"ל דביטול היינו השבתה בלב וכל  ס' לשיטתייהו אזלי, דרש"י ואם כנים הם דברינו שוב יש מקום לומר דרש"י ותו

מים החיוב דבדיקה הוא רק מפאת דאולי לא ביטל בלב שלם ]כמו שכתב בפני יהושע ב.[, ולפ"ז שוב לא הטילו כאן חכ

חיוב חדש דבדיקה רק דמפאת אותו חשש אמרו חכמים דאינו מועיל ביטולו ונשאר בעיניהם כאילו לא ביטל ואיכא ב"י 

וב"י ]ודמיא למי שטבל טבילה גמורה לטומאתו דמה"ת וחכמים פסלוה מפאת דין דחציצה שהם גזרו[ ולהכי צריך 
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דיינינן ליה שנשארה לתא דב"י וב"י דמה"ת ושפיר  והשתא כאשר יש ספק אף דהוי ספק דרבנן כספק דמה"ת .בדיקה

ס"ל דביטול היינו הפקר ולא  יסורא לחומרא. אולם התוס'כמחצה על מחצה דמי אף כשביטלו וספק אכתב דכל קבוע 

איכפת לן כלל אם הפקיר בלב שלם או לא דדברים שבלב אינם דברים. ולפי"ז ברור דמה"ת תו א"צ שום בדיקה מפאת 

בר נתקיים חיובו וחכמים הוא דהטילו עליו חיוב חדש כדי שלא יבא לאוכלו שחיוב זה אינו נוגע כלל לאיסור ב"י וב"י דכ

 ויש להוסיף דברי הראשונים בסוכה ג. .עכ"ד תורה דב"י וב"י ושוב בדאיכא ספק שפיר דכתב התוס' דספיקא דרבנן היא

ועי' בס' היקר מאד "אבני ציון" ]ח"א סי'  .טת רש"י כאןתא לא קיים, וזו גם שישאם לא קיים תקנת חכמים, גם הדאוריי

ומקשים מהגמרא לקמן שאין  ת חמץ נתקנה על הספק וא"כ לא אומרים ספיקא לקולא.קית שבדהמ"מ מסביר דעט'[.  

סי' ל"ג[, בס' ברכת מרדכי על פסחים באריכות נפלאה, בס' נתן  ]מן ספק מוציא מידי ודאי עיי"ש. ועי' בס' דברי מרדכי

     ן מספר. פריו ]פסחים ט'[ ועוד ועוד וחדלו לספור כי אי

והנה הקשו באחרונים, מהא דכתב בשו"ע יו"ד סי' נ"ז דספק דאורייתא שנתגלגל בדרבנן לא אמרינן בזה ספיקא דרבנן 

 ,ברובונתערב ספק זה  .דהוי ספק דאורייתא ולחומרא ,לקולא וכגון ספק דרוסה דהוי ספק אם היא טרפה או לא

האם חשיב ספיקא דאורייתא ולחומרא או ספק  .אינו בטלודמדאורייתא בטל ברוב אבל מדרבנן כיון דהוי בע"ח וחשיב 

 דרבנן ולקולא.

נשאר  ,אפ"ה כיון דעצם עיקר הספק הוא בדין דאורייתא ,ומבואר שם בשו"ע דאע"פ דהאיסור עכשיו הוי רק מדרבנן

אורייתא שנתגלגל בדרבנן דאזלינן לחומרא. וא"כ מה הקשו התוס' כאן ספיקא דאורייתא לחומרא דזהו הדין בספק ד

דאי מיירי דהבדיקה רק מדרבנן נימא ספיקא דרבנן לקולא, הא כיון דעיקר הספק אי הוי מצה או חמץ הוי ספק 

 .דאורייתא הא אזלינן לחומרא אף דהוי רק ספק דרבנן לענין בדיקה

דהתם בתחילה הרי היה ספק דאורייתא אם היא  ,מספק דרוסה וכדומה , דהכא שאניוברסקי ז"לפוד ד ר"הג ותירץ

ובהך ספיקא אזלינן לחומרא ואסור ולכן כאשר נפל הך ספיקא לרוב, אמרינן דכיון דמדרבנן אינו בטל  ,טרפה או לא

דם ברוב, ממילא עדיין נשאר כמו עיקר הספק דכיון דדבר זה הספק הוא בדאורייתא אזלינן לחומרא דנשאר כמו קו

שהיה אסור. משא"כ הכא, הא הוי בזה הספק ב' ספיקות שונות ורק במקרה הם תלויים בהכרח זה בזה אבל בעצם דינם 

שקודם שביטל הוי הכא ספק חמץ דאורייתא אבל אחר שביטל הרי כבר ליכא איסור  ,הוי כל אחר מהן דין בפני עצמו

וכלו וא"כ זהו ספק אחר מדרבנן שלא יבא לאוכלו ובזה בדיקה מדרבנן בכדי שלא יבא לא חמץ דאורייתא ורק דיש דין

 . ודאי אמרינן ספק דרבנן לקולא

אלא דהקשו באחרונים ]בשערי ישר שער א' פ"ח ועוד[ מהא דתנן בתרומות ]פ"ג[ דאם תרם יין ונמצא חומץ וספק מתי 

ברוב. ולכאורה הרי הכא  אינה מדמעת ובטל ,אם קודם שתרם ואינו תרומה או אחר שתרם והוא כבר תרומה ,החמיץ

הוא ספק דאורייתא אם הוא תרומה, שנתגלגל בדרבנן, דמדרבנן אינו בטל ברוב אלא באחד ומאה ואפ"ה אזלינן 

 לקולא ואמרינן דבטל ברוב ומ"ש מספק דרוסה?

 ועוד הקשו מהא דכתב בשו"ע או"ח סי' תס"ז דחיטה שנתבקעה הרי הוא ודאי חמץ אבל חטה שלא נתבקעה הוי ספק

וכתב ]השו"ע[ דאם נתבשל בתבשיל מותר לאכול התבשיל דבטל ברוב ואע"פ דחמץ אסור במשהו דאפי' באלף  חמץ.

והרי הכא נמי הוי ספק דאורייתא שנתגלגל בדרבנן דהוי ספק חמץ דאורייתא  .הכא בטיל כיון דזה רק מדרבנן ,לא בטיל

. טל דספק דרבנן לקולא אע"פ דעיקר האיסור מדאורייתאהכא ב ,ואפ"ה אמרינן כיון דהא דאינו בטיל ברוב רק מדרבנן

 ומ"ש מספק דרוסה דכיון דאינו בטל מדרבנן חשיב ספק דאורייתא ולחומרא. 

אין הביאור דהוי על זה אותו שם האיסור עצמו ורק דהוי  ,דהא דאמרינן ספק דאורייתא לחומרא ,ובשערי ישר שם כתב

 בספק דרוסה האיסור הודאי המתחדש מחמת דין ספיקא דאורייתא לחומרא,איסור חדש דאזלינן לחומרא דאסור וכגון 

אינו שם ודאי טריפה רק ודאי איסור. וכן בספק תרומה ובספק חמץ האיסור הודאי מחמת דין ספק דאורייתא לחומרא 

 אינו שם איסור תרומה או חמץ אלא איסור סתם.

הרי תלוי מהו סיבת הדבר שאינו בטל, דהיכא  ,בטל ברובוממילא היכא דספק זה נתערב ברוב באופן דמדרבנן אינו 

בזה שפיר אמרינן דכיון דעכ"פ עיקר האיסור  ,דהסיבה הוי מחמת עצם הדבר דהוא בע"ח או חשוב כגון בספק דרוסה

הרי נשאר כאן ודאי איסור של הספק  ,אף דמדאורייתא בטל ברוב, מ"מ כיון דמדרבנן אינו בטל ,הוי דאורייתא

אבל בתרומה וחמץ דכל מה דאינו בטל ברוב הוי רק מחמת שם האיסור שבו, דחשיבות תרומה  לחומרא.דאורייתא 

מ"מ הרי  ,מדמעת ואינה בטלה וכן חמץ איסורו במשהו ואינו בטל, א"כ בכה"ג דהוי ספק הרי אף דספיקו לחומרא

ינו ככל שאר איסורין שבתורה וא"כ הרי איסור זה הוי ד ,נתבאר דאין זה אותו שם איסור הקודם רק איסור חדש

ודוקא בספק דרוסה דמה שאינו בטל ברוב הוי משום דהוא  .שבטלים ברוב ולכן שפיר אזלינן לקולא דאין לאסור כמ"ש

 .יתא לחומרא ולא שייך שיתבטל ברובבע"ח ולא בטל א"כ נשאר האיסור דאורייתא דספק דרוסה דהוי ספיקא דאורי

...... אבל אין כבר מקום כאן להאריך ועוד  יגמר ועדיין לא יגיע הנושא לידי מיצוידיו יאפשר לכתוב ולכתוב ולכתוב וה

  !מרוב כל חזון למועד מתוך שמחה וטוב לבב

  שבת שלום ואורות אין סוף!!!
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 ארץ ישראל במתנה לישראל או בירושה 

איתא בש"ס )ב"ב קיט:( שהיה  ונתתי אותה לכם מורשה )ו ח(
למשה רבינו ספק האם א"י מוחזק להם מאבותיהם, דהיינו 
שהארץ כבר שלהם שהיתה של אבותיהם והם ירשוה דור אחר 
 דור, או שלא היתה שלהם שלא ירשוה מאבותיהם אלא רק היתה
להם הבטחה שירשוה מאבותיהם כשיגיעו אליה. ופשטה הגמ' 
דתרווייהו משמע, משמע שכבר היתה שלהם שהרי בכור יורש 
בה פי שנים, וקיי"ל שבכור יורש פי שנים רק במוחזק ולא בראוי, 
וע"כ שהיו כבר מוחזקים בה, ומשמע נמי שלא היו מוחזקים בה 

 גמ'.אלא שהיתה הבטחה שיורישוה לבניהם עיי"ש ב
הנה כתוב בפרשה שאמר הקב"ה אשר נשאתי את ידי לתת אותה 
לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי אותה לכם מורשה, וקיי"ל בשו"ע 
)חו"מ סי' רי"ב סעיף ז'( האומר מה שתלד פרתי אתננה לעניים, 
אע"פ שהעניים לא זכו משום דהוי דבר שלא בא לעולם מ"מ 

א אמר הקב"ה לאברהם כופין אותו לקיים נדרו כשתלד, והנה הכ
אבינו )בראשית טו טז( כי לא שלם עון האמורי עד היום הזה וגו', 
הרי שתלה הקב"ה קבלת א"י בעון האמורי, והרי בשעה שנדר 
הקב"ה הכי עון האמורי עדיין לא היה בעולם, ונחשב שהקב"ה 
תלה נדרו בדבר שלא בא לעולם, והנה לפי"ז כשאמר הקב"ה 

את ידי לתת וגו' היינו שאין הארץ  למשה רבינו אשר נשאתי
ממילא של ישראל )כמו הצד הראשון(, אלא שמחוייב הקב"ה 
לקיים נדרו וליתנה לאחר שישלם עון האמורי, ועתה כאשר 
נשלם עון האמורי ביציאת מצרים נתתי אותה לכם, שהרי מעתה 

 הם כן מוחזקים בה.
ולפי העולה מחשבון זה שפיר מה שפשטה הגמ' שתרוויהו 
נכונים, שאכן אותם שיצאו ממצרים הם לא יורשים שעדיין לא 
נשלם עון האמורי, ואילו היורשים אחריהם הם כבר מוחזקים 
ליטול פי שנים, שמכיון ששילם האמורי את נדרו אזי הם 

 נחשבים מוחזקים מאבותיהם.
 תורת משה

רמזי המקרא לכך ששיעבוד ישראל למצרים היה רק 
 מאתים ועשר שנים

יש  שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה )ו ט(ולא 
לפרש בפסוק זה רמז נפלא לכך ששיעבוד ישראל במצרים היה 

 רק מאתיים ועשר שנים.
שהנה הקב"ה אמר לאברהם "ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום" 
)בראשית יח יח(, ובמילת היו יש לפרש שרמז לו הקב"ה, שהנה 

לעשרים, והאות "ויו" יו"ד בגימטריא עם המילוי עולה 
בגימטריא עם המילוי עולה לעשרים ושנים, הרי יחדיו ארבעים 
ושנים, ומ"ב כפול ה' עולה מאתיים ועשר, וזהו שאמר הקב"ה 

לאברהם, שלאחר "היו" דהיינו "ה" פעמים "יו", שזה רד"ו שנים, 
 יהיה זרעך לגוי גדול ועצום.

כי יש שבר  ומכח הבטחה זו אמר אף יעקב לבניו "הנה שמעתי
במצרים רדו שמה" )בראשית מב ב(, וכך אמר להם, "הנה 
שמעתי" ברוח הקודש "כי יש שבר" מלשון שבירה "במצרים", 
"רדו" כלומר מאתיים ועשר, וזה יהיה ע"י "שמה" ר"ל אותיות 

 משה שיבוא ויגאלכם.
ויש לפרש עפי"ז מהו "קוצר רוח", שפירושו הוא שאם תקצר את 

מילת "היו", שאת האות "ר" יש לקצר את גגה  מילת "רוח" תמצא
השמאלי והרי "ו", והאות "ו" אם תקצר את רגלה הרי האות "י", 
והאות "ח" אם תקצר את החלק העליון שברגל השמאלית שלה 
הרי האות "ה", ו"היו" היינו רמז שיצאו אחר "רדו" שנים 

 כמבואר, הרי שמרומז ב"קוצר רוח" שיצאו קודם זמנם.
בוא אל המכוון, "וידבר משה כן אל בנ"י" ר"ל שדיבר והשתא נ

עמהם שיצאו קודם הזמן כהבטחת הקב"ה לאברהם במילת 
"היו", וכדברי יעקב "רדו", אך בנ"י "לא שמעו אל משה" כלומר 
לא הבינו את מה שרמז להם משה במילים "מקוצר רוח", כלומר 

 שלא הבינו את הרמז שכשתקצר מילת רוח הרי מילת "היו".
ועוד אמר משה טעם לישראל מן ההגיון שיצאו קודם הזמן, מפני 
שקושי השיעבוד השלים, וזה שאמר להם "ומעבודה קשה", וגם 

 לזה לא שמעו בנ"י.
 עוד יוסף חי, דרשות

 החילוק בין ארץ מצרים לבין מצרים

הוא אהרן ומשה אשר אמר ה' להם הוציאו את בנ"י מארץ 
כו' להוציא את בנ"י  מצרים כו' הם המדברים אל פרעה

יש להבין מדוע בפעם הראשונה נאמר  כז(-ממצרים וגו' )ו כו
 מארץ מצרים ואילו בפעם השניה נאמר רק ממצרים.

ונראה לפרש שהנה הקב"ה אמר למשה בסנה שיוציא את בנ"י 
ממצרים ויעלה אותם אל ארץ הכנעני, אולם כשבאו אל פרעה 

את עולותיהם וזבחיהם,  אמר להם רק שילכו דרך ג' ימים להקריב
והנה איתא בגמ' שארץ מצרים היא ת' פרסה על ת' פרסה, הרי 
שבג' ימים אין מציאות לצאת לגמרי מכל ארץ מצרים, שכבר 
איתא בגמ' שמהלך אדם ביום הוא י' פרסה, וא"כ ע"כ שאמר 
להם פרעה שמאחר ואינכם יכולים לזבוח כאן כי תועבת מצרים 

חוץ לעיר זאת אך עדיין בשטח ארץ היא, לכו דרך ג' ימים מ
 מצרים ותזבחו.

ולפי"ז אתי שפיר דתחילה מיירי במה שאמר הקב"ה למשה 
שיעלה את ישראל לא"י, והיינו שיוציאם מכל "ארץ מצרים" 
לגמרי, ואילו אח"כ קאי גבי בקשתם מפרעה שהסכים רק דרך ג' 
ימים, שזה לא יציאה לגמרי מארץ מצרים אלא רק "ממצרים" 

 מר מהעיר שבה אינם יכולים לזבוח.כלו
 אהל יצחק
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 האם הצפרדע היא הצב שבשמונה שרצים

איתא בגמ'  ותעל הצפרדע ותכס את ארץ מצרים )ח ב(
בסנהדרין )סז:( ר' עקיבא אומר צפרדע אחת היתה ומלאה כל 

עקיבא מה לך אצל הגדה, כלה  ארץ מצרים, אמר לו ראב"ע
מדברותיך ולך אצל נגעים ואוהלות, צפרדע אחת היתה שרקה 
להם והם באו ע"כ. וקשה מדוע אמר לו מה לך אצל אגדה 
שמשמע כביכול שרק ר"ע אמר אגדה ולא ראב"ע, הלוא שניהם 
אמרו אגדה, עוד צ"ב במה שאמר לו כלך אצל נגעים ואוהלות 

 ומה כוונתו בזה דוקא.
ראה לפרש בהקדם דאיתא ברמב"ם )פ"ד מאבות הטומאה ה"ג( ונ

שמונה שרצים מטמאים במגע אפי' בכל שהן, והשמונה 
ל(, ואילו הצפרדע טהור הוא -מפורשים בפר' שמיני )יא כט

שאינו בכלל השמונה שרצים, ויש להקשות על כך מדברי רש"י 
שכתב בויקרא )יא יג( דכל מקום שנאמר בו למינה למינו 

יהם, יש באותו המין שאין דומין זה לזה לא במראיהן ולא למינ
בשמותן וכולן מין אחד הוא, וגבי צב שהוא מח' שרצים כתב 
רש"י )שם פס' כט( שהוא דומה לצפרדע, ולפי"ז יש להקשות 
כיצד הצפרדע טהורה והרי היא דומה לצב, ובצב כתוב למינהו 

שדומה לו  ופי' רש"י שכל מקום שכתוב למינהו נאסר גם כל מה
שהכל אותו המין, ונמצא שהצפרדע שהיא מין צב צריך להיות 

 דינה כצב שטמאה. 
ונראה שצריך ליישב שהצפרדע אינה שרץ הארץ אלא שרץ 

 המים, ומכיון שכך לעולם אינה מטמאה אע"פ שהיא דומה לצב.
אך לדברי ר"ע שאמר שהצפרדע השריצה את כל הצפרדעים א"א 

היא, שהרי כתוב ותעל הצפרדע לומר שהצפרדע שרץ המים 
ותמלא את כל הארץ הרי שהיא השריצה את שאר הצפרדעים על 
הארץ, נמצא שלפי זה ליכא למימר כהתי' הנ"ל, והדרא קו' 

 לדוכתה מדוע הצפרדע אינה מטמאה כצב. 
אלא ע"כ צ"ל שמה שאמר ר"ע אמר זאת בדרך דרוש ואגדה ולא 

שהצפרדע היא שרץ לענין הלכה, והיינו שאכן אף ר"ע מודה 
המים, ואי"ז סותר דאיתא בירושלמי )פאה פרק ב' הלכה ד'( 

 שדברי תורה מדברי אגדה לא ילפינן.
ולפי"ז נבוא להבין היטב דברי הגמ', שר"ע אמר שהצפרדע 
השריצה אותם על הארץ ולפי"ז ע"כ זה שלא כהלכתא אלא רק 

ר"ל דרך אגדה, וזהו שאמר לו ראב"ע עקיבא מה לך אצל אגדה, 
מה לך שאומר אתה דבר שאפשר לפרשו רק באגדה ולא בהלכה, 
כלך אצל נגעים ואוהלות, ר"ל לך וראה מה הדין בדיני טהרות, 
דהיינו נגעים ואוהלות שכך מכנים את סדר טהרות, ותראה 
שמוכח מזה שהצפרדע טהורה והצב טמא שאין לדבריך אחיזה 

ועלו כולם  בהלכה, ולזה פירש ראב"ע פירוש אחר ששרקה להם
מהמים, ולפי' זה שפיר שהצפרדע שרץ המים היא ולכן אינה 
מטמאה אע"פ שהצב מטמא, ושפיר שדבריו אינם רק אגדה אלא 

 אף הלכה.
 פנני קדם בשם ר' א"א
 פרידמן מק"ק טשאפ

 במה מיוחדת מכת ברד שנאמר בה כל מגפותי

יש  כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגיפותי וגו' )ט יד(
 להבין מהו שנאמר את כל מגיפותי.

ויש לפרש ובהקדם דיש שלושה סוגים של אופנים שהקב"ה 
נפרע על ידם מעוברי רצונו, ואלו הם, אש רוח ומים, ושלושתם 
מצינו שהעניש בהם, שהרי אצל סדום הענישם באש, ואצל דור 
המבול הענישם במיםו ואצל דור הפלגה הענישם ברוחו שהפיצם 

 מהמצרים  נפרע  במצרים  ואף  הארץ.  כל  פני   על   וחות ר   לד'

בשלושתם, דם וצפרדע במים, ארבה ברוח כמ"ש "וה' נהג רוח 
יג(, ושחין באש כמ"ש "קחו לכם מלא חפנים פיח -קדים" )י

 ח(.-הכבשן" )ט
והנה במכת ברד היה את שלושת הדברים יחד, שהרי ברד הוא 

, והשתא אתי מים, ובתוך הברד היתה אש, "ויהי קולות" הוא רוח
שפיר שנאמר במכת ברד "אני שולח את כל מגיפותי", שבמכה זו 

 היו כל שלושת המגיפות, דהיינו מים אש ורוח.
והנה באדם נמי יש מים אש ורוח שמהם נוצר, והדיבור מחבר את 
שלושתן, ומי שאינו עומד בדיבורו מפסיד את שלושת הכוחות 

ז"ל מי שפרע שנוצר מהם שהם יסודות האדם, ולכן אמרו ח
מאנשי דור המבול ודור ההפלגה מסדום וממצרים, הוא יפרע 
ממי שאינו עומד בדיבורו. כלומר שבהנך מקומות מצינו שנפרע 
הקב"ה ע"י שלושת דברים אלו, סדום באש, מבול במים, והפלגה 
ברוח, וממצרים בשלושתן, והוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורו 

היסודות שנברא בהם, אש מים מפני שעי"ז מפסיד את שלושת 
 ורוח.

 ביאורי הגר"א
 ו(-)ישעיה ד

 מה הוקשה לפרעה על הקב"ה ממכת ברד

איתא במדרש, אמר פרעה  ויהי ברד בכל ארץ מצרים )ט כב(
 להקב"ה תורה היכן היא, אמר לו לה' הארץ ומלואה. והוא תמוה.

 ונראה לפרש ע"פ מאי דאיתא במדרש שאל ההוא מינא מר"ע
אם ה' שומר שבת היאך מוריד גשמים בשבת, הרי ע"י כך מוציא 
מרשות לרשות, השיב לו ר"ע כי כל העולם דיליה וחשיב העולם 

 כחצירו.
הנה ידוע שכל מכה שימשה במצרים עשרה ימים, והרי אין 

 שבעה ימים בלא שבת, הרי שהברד ירד גם בשבת.
ועוד ידוע שבמצרים לא ירדו גשמים שלכן השקו כולם שדותיהם 
מן הנילוס, הרי שמעולם לא ראה פרעה שיורד מטר מן השמים, 
ופעם ראשונה שראה זאת היה במכת ברד, וראה שהברד ירד 
בשבת, וממילא הוקשתה לו קושיית אותו המין כיצד הקב"ה 

ו כיצד מוריד גשמים בשבת, לזה שאל תורה היכן היא, דהיינ
הקב"ה עצמו מוציא מרשות לרשות, אמר לו לה' הארץ ומלואה, 
דהיינו שכל העולם שלו ורשותו וממילא אי"ז הוצאה מרשות 

 לרשות אלא אותה רשות.
 ילקוט האורים

הטעם שדוקא במכת ברד יצא משה להתפלל חוץ 
 לעיר

פרש"י  כצאתי את העיר אפרוש את כפי אל ה' וגו' )ט כט(
יכל להתפלל לפי שהיתה מלאה גילולים. ויש שבתוך העיר לא 

להקשות מפני מה דוקא במכת ברד הקפיד משה לא להתפלל 
בתוך העיר מפני הגילולים שבה, והרי בשאר מכות לא מצאנו 

 שהקפיד על כך שהרי עד כה לא אמר כצאתי מן העיר.
ונראה לפרש הענין כך, שהרי ידוע שהעבודת גילולים של 

רי במכת ברד כתוב הירא את דבר ה' הניס המצרים היו הצאן, וה
את מקנהו כו' ויך הברד בכל ארץ מצרים את כל אשר בשדה 

כה(, א"כ נמצא שבמכת ברד כל -מאדם עד בהמה וגו' )ט כ
הבהמות היו בתוך הבתים, והרי שהע"ז היתה בתוך העיר, ולזה 
לא יכל משה להתפלל בתוכה אלא יצא בחוץ, משא"כ בשאר 

היה בבתים אלא מחוץ לעיר יכל משה  המכות שהצאן לא
 להתפלל בתוך העיר.

 חנוכת התורה
 



 בס"ד

רֶּ   ג"עוָּגת ּפֶּ
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 "ר ֵּ ה ֶאל ֱאלִֹהים ַוְיַדב  ֶ ָליו ַוי ֹאֶמר מֹש    ( " )ו', בְיהָוה ֲאִני אֵּ

 ר עָֹתה ָלָמה': )שמות ה, כב( , שאמרקשותמשה דיבר עם הקב"ה '. לרמוז שָלָמהס"ת ' :הֹמש    לא   םֱאלִֹהי ַוְיַדב ֵּ , 'ַהז  ה ָלָעם ֲהרֵּ

 )ילקוט משה(     הכביד את העבודה על בני ישראל! פרעהלפרעה,  ,אהרוןאת ו ומתלונן בפני הקב"ה שבגלל ששלח אות משה

 )נחל קדומים(  . יהושעלא יכניס את ישראל לארץ, אלא  הש  מֹ רמז ש .יסנִ כְ מַ ע ש  הו  יְ -הָת עוֹ רֵּ הֲ ה מָ לָ  ת ָ ְר מַ אָ  -נוטריקון: ֱאלִֹהים

 פיתוחי חותם(               . () יםמִ חַ ָר הָ ...הפכה למידת () יןד ִ הַ . לרמוז שמידת ע"ה ,ה"יהו ינִ אֲ ==ֱאלִֹהים( 

  

 

 

 

 "ָרא ל ַיֲעקֹב ְוֶאל ִיְצָחק ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ָואֵּ אֵּ י ב ְ ד ָ ַ ִמי ש  ְ י לֹא ְיהָוה ו ש   ("  )ו', גָלֶהם נֹוַדְעת ִ

 ָרא ה: (=אב ֹ מכות ) יש  א''ב ֹ ת; בפרשת ו  כ  מ   ' יש וארא. רמז שבפרשת '=א"ו :ָואֵּ ך, ַאְרב   כֹורֹות, חֹש   .ב ְ

 ָרא   .תבוֹ אָ איתי רלוקים אאני ו. הקב"ה הוא אל יחיד!; ןרוֹ חֲ אַ י נִ אֲ וַ ן אשוֹ ִר י נִ אֲ -נוטריקון: ָואֵּ

 ל אֵּ י ב ְ ד ָ ַ י=ב"מקס"ת  :ביעק קיצח םאברה -תבו  הא  שמות של  זה רמוז בס"ת: ש  ד ָ ַ רבינו  הש  מֹ ל זמ  ר   וגם. (ש"א"ת ב) בגימט', ש 

ל' , כילאבות גלהינש י אֵּ ד ָ ַ  )פני דוד(                 .הש  מֹ =='ש 

 "י ֲאִני וַגם ַמְעת ִ ָ י ַנֲאַקת ֶאת ש  נֵּ ל ב  ָראֵּ ר ִיש ְ ֶ ֹר אָֹתם ַמֲעִבִדים ִמְצַרִים ֲאש  ִריִתי" )ו, ה( ֶאת ָוֶאְזכ     ב ְ

 ר עַ צְ  םד ָ ; =ֲאש   רד    רו בעָ , יִניםכ ִ  ַפְרד ֵּ האַ  ָרדב ָ , ִחיןשְ  ב  ךח ְרב    ת שיקבלו.ו  כ  המ   -רמז ל. =בגימט': ר"ת כֹורֹותב ְ  ֹוש 

 ר  (פני דוד)          .תו  כ  מ    םי  ר  צ  מ   קו  ול   יצאו רבינו הש  מֹ  ובזכות ,דב  ע   היה אשר הצדיק ףסֵּ יוֹ  בזכותש .ףסֵּ יוֹ  הש  מֹ ==ֲאש  

 "ן י ֱאמֹר ָלכֵּ ל ִלְבנֵּ ָראֵּ אִתיְיהָוה  ֲאִני ִיש ְ י ...ְוהֹוצֵּ ְלת ִ י ...ְוִהצ ַ י ...ְוָגַאְלת ִ אִתי ...ְוָלַקְחת ִ בֵּ    ח( -ָהָאֶרץ" )ו', ו ֶאל ֶאְתֶכם ְוהֵּ

  לשונות גאולה. כוסות כנגד  : חז"ל תיקנו לשתות גזירות שגזר עליהם פרעה כנגד 

 אִתי י ְוהֹוצֵּ ְלת ִ י ְוִהצ ַ י ְוָגַאְלת ִ ל ַעִני ז ה==ְוָלַקְחת ִ ִיְשָראֵּ ע לוֹ  ִיְפַחתו   לא ב ְ ֹוסֹות מַאְרב ַ  )בעה"ט(  . כֹוסֹות -חייב ב ַעִני. שגם כ 

 "ר ֵּ ה ַוְיַדב  ֶ ן מֹש  ֵּ י ֶאל כ  נֵּ ל ב ְ ָראֵּ ְמעו   ְולֹא ִיש ְ ָ ה ֶאל ש  ֶ ֶֹצר מֹש  ֲעבָֹדה רו חַ  ִמק  ה ו מֵּ ָ    " )ו', ט( ָקש 

 ר ֹצ  ֲעֹבָדה רו חַ  ִמק  ה ו מֵּ לו ת ָקש ָ ג   ו דאך היו ב'. ֱאלִֹהיםפעמים ' =שנה : ישראל היו צריכים להיות ב   ה רק  ִשְעב  ש   =שנים ק 

ְמעו   ְולֹא. וז"ש פירש 'ְשָמ"ד=='ֱאלִֹהיםפעמים ' '. ונשארו ֱאלִֹהים' 1פעם= ָ ל ש  ה א  ר ֹמש   ֹצ  ֲעֹבָדה רו חַ  ִמק  ה ו מֵּ '. כלומר, ָקש ָ

ר=שנה היה סבור שיהיה  ֹצ  ים  זה כולל -שנים () רט"ו, )בפועל היו רד"ו=='רו חַ אך הקלו עליהם והיו רק ' ,ִמק  נ  הש 

א ל ַיֲעקֹבש לפני ת, אפריםו מנשהנולדו  ,מצריםב   ילו  ם בלֵּ דו  ב   ב ֵּ ע  ת   ש  ן נ  ת בימים והם  כלומר, וי ע  ילו  ו ד( אך הנכללו הלֵּ  ִשְעב 

ים היה רק  נ  ה'. ָקָשה, שהיא הייתה 'ע"ה', ַעבֹוָדה'=ש  ה, 1(, במספר ) ְשָמ"ד(<) ֹמש   )החיד"א(     הוא היה הגואל.  ֹמש 
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זמר אזולאי רםעמ: וערך ליקט.  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת זכות הלימוד בעלון  

א לפרשת וגימטריות אותפרפר                           ר  א                ו 

                        "רמ  ז  "רמיאצ  מֹוה        

 

 אסתר בר מיכאל מויאל; ורבי רחלבר ניסים מויאל זכות הלימוד בעלון לרפואת רבי  
 

  

 בסוף פרשת 'שמות' משה מתלונן בפני ה' 'למה שלחתי אותי' בפרשתנו ה' מבטיח שיהיה איתו.: תמצית הפרשה 
 [ו פרק ]•הקרובה גאולתםעל  י"לבנ להודיעה' מבקש ממשה •'אני ה' כלומר נאמן לקיים הבטחתו לאבות. למשהאומר ' ה. 

חושש: 'בנ"י לא שמעו בקולי, איך ישמעני פרעה? ואנוכי ֲעַרל ְשָפָתִיים'.  משה .ה' מבקש ממשה   )ואהרן(   ללכת לפרעה•
 עמרםגרשון, קהת, מררי. קהת הוליד את -נשים, מאחת הוליד את יוכבד והשנייה 2נשא  לוישנה:  137-חיי לוי ועמרם•

פרעה  אל בדברם 83 בן-אהרון, 80 בן-משה•[ז פרק]. איתמר-אלעזר-אביהוא-נדב :תולדות אהרן•שהתחתן עם דודתו יוכבד
 )רש"י ז, כה( שבוע-, והמכה עצמהשבועות 3: קודם הייתה התראה והפחדה במשך חודשמכות: כל מכה נימשכה  7בפרשה יש •
עַ ַמַכת •[ח פרק] .ָדםַמַכת  .התנין אות• רַמַכת •[ ט פרק] .ָערֹובַמַכת •.. )ללא התראה(ִכיִניםַמַכת •.ְצַפְרדֵּ בֶּ  .ְשִחיןַמַכת  •.דֶּ

   .ָבָרדַמַכת •)ללא התראה(

ֹה': הפטרה. 17.59 ת"ר; 17.37-ק"מוצש ;16.34 )ת"א(: ֵנרוּת הדלקת ִצי ְיהִוה ֲאדָֹני ָאַמר כ  ַקב ְ ָח"תשעָטבתָו"כָ        .'ב ְ

o ע ים נאמר  ַאְרב ַ מ  ע  ר :(ב, ו): 'ְיהָוה ֲאִני'פ   ֵּ ל ֱאלִֹהים 'ַוְיַדב  ה א  ר ֹמש   ָליו ַוי ֹאמ  ה ֲאִני אֵּ ן :(ו, ו) ';ְיהֹוָ י ֱאֹמר 'ָלכֵּ ל ִלְבנֵּ ָראֵּ  ֲאִני ִיש ְ

ה ם :(ז, ו); 'ְיהֹוָ י 'ִויַדְעת   ה ֲאִני כ ִ י :(ח, ו); 'ְיהֹוָ ם ֹאָתה   'ְוָנַתת ִ ה ָלכ  ה ֲאִני מֹוָרש ָ  .'ְיהֹוָ

o 'ילו י )סוֹ כ  ; תיבת 'ע"ה', סוֹ כ  '=='ְיהָוה ֲאִני מ  ם ==(מךס, וו, ףכ' ב   י שֵּ ירו פֵּ ע צ  ב   ר   . =(ן"ב ,ה"מ ,ג"ס ,ב"ע: )הוי"הא 

י רומז בכך  סו קֵּ פ  עהכתוב ב   או לֹותה ַאְרב ַ אִתי)'ו   ג ְ יו   הֹוצֵּ ְלת ִ י ו   ִהצ ַ יו  ָגַאְלת ִ עאת '( ָלַקְחת ִ ֹוסֹותה   ַאְרב ַ כנגדן, שהן  נו  ק   ית  שנ    כ 

עמכוונות כנגד  ה ֲאִניים 'מ  ע  פ    ַאְרב ַ  יעקב אבוחצירא(רבי \)מחשוף הלבן         .הוי"ה' שכל אחת רומזת לצירוף אחר בשם ְיהֹוָ

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lwxCmUXl4UpwOM&tbnid=y292CLMSniCRVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ilschool.org/home/tic/shabat/seder.htm&ei=IyeGUvTFDujA0QWd-YGoDQ&bvm=bv.56643336,d.d2k&psig=AFQjCNFa3PWZLworbv6PK4C8NqhuoXpnAg&ust=138460988298
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lwxCmUXl4UpwOM&tbnid=y292CLMSniCRVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ilschool.org/home/tic/shabat/seder.htm&ei=IyeGUvTFDujA0QWd-YGoDQ&bvm=bv.56643336,d.d2k&psig=AFQjCNFa3PWZLworbv6PK4C8NqhuoXpnAg&ust=138460988298


 ָָ:סיפור עם מוסר השכלַהֲעִפיפֹון 

למקום, הבן הקטן ביום בהיר אחד יצאו אבא ובנו לפסטיבל עפיפונים ענק כדי לצפות במופעים שנערכו במסגרתו. כשהם הגיעו 

התמלא בפליאה ואושר למראה השמיים, שהיו מלאים בעפיפונים ענקיים בכל הצורות והצבעים שניתן להעלות על הדמיון. 

התלהבותו הייתה כל כך גדולה, עד שהוא הצליח לשכנע את אביו לקנות לו עפיפון קטן באחד מדוכני האירוע כדי שגם הוא 

 יוכל להעיף אותו בשמיים.

בשמיים.  גבוה אותו להעיף הצליחו הם מאוד כן, ומהר גם שקנו חוט לגליל העפיפון את קטנה, קשרו גבעה על טיפסו והבן האבא

ההתרגשות הרבה של הבן דעכה לאחר כמה רגעים כשהוא שם לב שהעפיפון הקטן שלו לא מגיע לגובה הרב של כל שאר 

ד הקטן "אני חושב שהחוט הזה מושך את העפיפון שלי למטה. אולי העפיפונים הגדולים שהוא ראה לפני כן. "אבא", אמר היל

אם נחתוך אותו הוא יוכל לעוף גבוה יותר בשמיים ממש כמו ציפור?". "זה לא רעיון טוב חמוד שלי", אמר האבא, "אם נעשה 

 עם החוט... תשחרר אותו!"זאת הוא ייפול." "אבל אבא!" התלונן הילד הקטן, "אני רוצה שהעיפון יעוף גובה ואתה מחזיק אותו 

האבא הסתובב אל בנו ופתח את פיו כדי לענות לו, אבל ברגע האחרון הוא התחרט, לקח את גליל החוט שהחזיק את העפיפון, 

וקרע אותו. באותו הרגע העפיפון זינק למעלה בפתאומיות ונסחף עם הרוח והילד הקטן צעק בהתרגשות ובאושר. אך כעבור 

ל לאבד גובה בפתאומיות והתרסק על האדמה במרחק רב מהם. האבא התבונן על בנו הקטן וראה כמה שניות הוא התחי

שהוא מאוד מבולבל, והוא אף פנה לאביו בעודם הולכים לעפיפון שהתרסק ושאל אותו: "אבא, אני רציתי לחתוך את החוט כדי 

 תו למטה, למה הוא נפל ככה?"שהעפיפון יעוף גבוה באוויר ולא יהיה שום דבר שיחזיק אותו או ימשוך או

על העפיפון ומונע ממנו לעוף גבוה, האמת  מכבידשהחוט  חשבת הסיבה: "אתה את לבנו בעודם ממשיכים ללכת הסביר האבא

היא שהוא עזר לו להישאר בשמיים ולא ליפול. הרוח לא תמיד חזקה מספיק כדי לתמוך בו, ולפעמים היא חזקה מדי ואי אפשר 

בלי עזרה. כשחתכנו את החוט העפיפון איבד את התמיכה וההכוונה שהוא היה צריך כדי להתמודד עם הרוח.  להתמודד איתה

לפעמים כשאנחנו נמצאים גבוה בשמיים, אנחנו רק מחפשים את מה שקושר אותנו לאדמה ומגביל אותנו, את מה שמונע 

י, או שהעפיפון היה קטן מדי, אבל אי אפשר לנתק את מאיתנו לעוף אפילו יותר גבוה. יכול להיות שהחוט שלנו היה קצר מד

 האחד מהשני בלי שיהיו לכך השלכות."

השניים מצאו לבסוף את העפיפון שלהם, לקחו אותו לביתם ותיקנו אותו ביחד. הם החליפו את החוט הקצר בחוט חדש וארוך 

צה שאביו ייתן לעפיפון לעוף רחוק וגבוה מדי. יותר, אבל כשהם יצאו להעיף אותו בשמיים פעם נוספת, הילד הקטן כבר לא ר

מדי בחיים  מהר מתקדמים החשוב שאביו רצה ללמד אותו: לפעמים יש לנו הרגשה שאנחנו מוסר ההשכלהילד הקטן הבין את 

ומגיעים לגבהים מדהימים ומסעירים. במצב הזה אנחנו תמיד נתפתה להתנתק מהדברים שמונעים מאיתנו לעוף אפילו יותר 

ה, מהדברים שקושרים אותנו לעבר ולמקומות בטוחים יותר. בהרבה מאוד מקרים הדברים האלה הם המשפחה והחברים גבו

שלנו. הבעיה היא שאנחנו שוכחים שהאנשים שאוהבים אותנו למעשה עוזרים לנו להגיע גבוה לשמיים בזכות התמיכה 

, אלא רק שנהייה בטוחים, שלא נתרסק ושלא נלך לאיבוד וההכוונה שלהם. הם לא רוצים לעכב אותנו או למשוך אותנו למטה

 ונאבד את הקשר איתם. אם נבחר להתנתק מהם לחלוטין, כמו העפיפון של הילד הקטן, הגורל שלנו עלול להיות זהה לשלו...

 "י נֵּ ן:  ב  ו א ֲחנֹוךְ ראו בֵּ   אותנו כיצד לחנך אותם. התורה רומזת ומלמדת-עפ"י שמות הבנים" )ו', יד(: ְוַכְרִמי ֶחְצרֹון ו ַפל 

 צרֹון...ואז הוא ישכון ב ?אם לא בדברי תורה פו  ל  ומהו לא  -פוֹ ַאלְ וְ  אותיות=ו ַפלו א; פי דרכו'-'חנוך לנער על: ֲחנֹוך ל ת   -ח  י ק  א  רֵּ

צרֹוןב ם'רֹות הַ ַחצְ אלא ב ח  ְר ;...ולבסוף הוא יהיה ש  ְרִמי'ודכתיב -ִמיכ ַ ַ  )עפ"י שלמה לוי(      . הוא'ְרמֹו של הקדוש ברוך וזהו כ ַ -כ 

 "ח ק ַ ָֹדתוֹ  יֹוֶכֶבד ֶאת ַעְמָרם ַוי ִ ה לוֹ  ד  ָ ֶלד ְלִאש   ֵּ ה ְוֶאת ַאֲהרֹן ֶאת לוֹ  ַות  ֶ י מֹש  נֵּ ְ י ו ש  ָנה" )ו', כ(  137 ַעְמָרם ַחי ֵּ ָ    ש 

 ד ב  ל==ע"ה, יֹוכ  ֹואֵּ א ג  לרבינו הוא יהיה  משה. לומר כי ב ָ ֹואֵּ ו ד מצרים.  ג  ב  ע   )חומת אנך(       ישראל מש 

 "ח ק ַ ַבע ֶאת ַאֲהרֹן ַוי ִ ֶ ת ֱאִליש  ַ יָנָדב ב  ֹון ֲאחֹות ַעמ ִ ה לוֹ  ַנְחש  ָ    " )ו', כג( ְלִאש  

   ,אחות , מה ת"ל אחות נחשוןאיני יודע שהיא  בת עמינדבנאמר אם בגמרא ב"ב ובמדרש איתא

 )עפ"י הרב ג. שטיינברג(                       .אצָ מְ יִ י מִ ל יִ חַ ת ש  אֵּ  -נוטריקון: יםחִ אָ : באחיהשה צריך לבדוק ישהנושא א, מלמד נחשון

 ֹון ֲאחֹות ה לוֹ  ַנְחש  ָ  (ילקוט משה)       . יהח  באָ  בדוקצריך ל השָ אִ  אשֵּ הנוֹ  םדָ אָ ==ְלִאש  
 

 אם ושאל לרב הלך, לכלב מאוד קשור שהיה כיוון. מת הכלב, הצער למרבה. שנה 15 כלב היה, וערירי זקן ליהודי
 ולא, אדם לבני רק זה קדיש... אורתודוקסים שאנחנו יודע אתה: 'הרב לו אמר... הכלב על קדיש להגיד יוכל

 לו הודה הזקן...' הכלב על קדיש שיעשו ותבקש לשם לך, מכאן רחוק לא רפורמי כנסת בית יש'... 'חיים לבעלי
 צעק!!! עצור?'... ה'מויש האהוב כלבי לזכר, דולר אלף 100 של שלי התרומה את יקבלו גם שהם חושב אתה: 'ואמר
 ...'   יהודי שהכלב אמרת לא למה, 'הרב

 "ה ַאֲהרֹן הו א ֶ ם ...ו מֹש  ִרים הֵּ ְרעֹה...הו א ֶאל ַהְמַדב ְ ַ ה פ  ֶ    כז( -" )ו', כוְוַאֲהרֹן מֹש 

 ה ַאֲהרֹן הו א  )רש"י( .כאחד ששקו ִלין ולהיפך, לומר משהמקדים ל אהרוןיש מקומות ש ;(סֹודֹות) דחָ א  כ ְ  יםלִ קו  שְ  םה   ןהֵּ ==ו ֹמש  

 ה  )חומת אנך(         מצוות.  "גיתרידי שניהם נצטו ו ישראל -. שעל"גיתר==ְוַאֲהרֹון ֹמש  

 ' ם של כו ת  הז  ף ' היא שעמדה להם לישראל, ובכוחם יצאו ֲהרֹןאַ ו   ֹמש   ל  האיש מארץ מצרים. רמז לכך: ' א  , ='ֲהרֹן'+'ֹמש  

ף' רומזת על הֲהרֹןאַ '' של אַ ' ל  ף , שבזכותם יצאו א  ל     )פיתוחי חותם(      ממצרים.  א 

 :ז, א(ְנִביֶאךָ  ִיְהֶיה ָאִחיךָ  וַאֲהרֹן" הקב"ה אומר למשה( " 

  ָך ה': ז, ז(שמות )דכתיב  : המתורגמן שלך(,רש"י, )כ"ש מתורגָמנוֹ , הוא יהיה  יהיה בן  אהרןכש משה. רמז ל=ְנִביא   ו ֹמש  

ן ן ְוַאֲהרֹן  ב   ָנה  ב   ָ ָרם ש  ַדב ְ ל ב ְ ְרעֹה א  ַ  החמה( ור)א                           .'פ 



 ִָָל  סיפור עם מוסר השכל :יםיִַָחָתָהָ ירֹותָפָ ףָאָ טֹוק 
 גבוהים. מעצים מתוקים פירות מקטיף שהתפרנסה קהילה חיה יא  ב   .ה'מ  י הקֹופ  קּוי ז  'א  ושמו:  קטן אי היה האוקיינוס בלב אי שם

י המקצוע ותכנית הלימודים בכל בתי הספר התמקדה בצמיחה לגובה, כי ככל ז  כבר מגיל צעיר היו מלמדים את הילדים את ר  

ת הלימודים, מדדו את גובה התלמידים לפי טבלה מסודרת: וכך, בסוף שנ שהילדים יגבהו יותר, כך תשגשג תעשיית הקטיף.

והתלמידים שלא עמדו ; *ממוצע ציוןאלה שגבהו על פי הממוצע קיבלו ; *ציון לשבחתלמידים שגבהו מעל לממוצע קיבלו *

שיצאו  בכל פעם.. על כך שלא השקיעו מספיק, שלא התאמצו, שלא היו חדורי מוטיבציה. ננזפו קשותבהספק הגדילה הנדרש, 

התלמידים לקטיף, על מנת לתרגל, אלה שהגיעו לגובה העצים, עסקו בקטיף הפירות בהצלחה ובנחת. אך התלמידים שלא 

הצליחו להגיע לגובה הפירות, השתעממו, החלו להפריע ולא הצליחו להתמקד בקטיף. יצא להם שם של מופרעים וזה יצר 

שבי האי המודאגים החליטו להתייעץ עם אדם חכם והם פנו לזקן הכפר, תו מעגל סגור של עוד יותר הפרעות ופחות למידה.

 שיחלוק עימם מחוכמתו ויימצא להם פיתרון.

דרכים לפעול לפתירת הבעיה ועליכם לבחור אחת: הדרך  שתייש "החכם האזין לדבריהם וכשסיימו התשהה קלות ואמר: 

גם הילדים הנמוכים. הדרך השנייה היא לספק סולמות כדי  הראשונה היא לנטוע עצים נמוכים יותר, שאליהם יוכלו להגיע

שאלו אנשי העיר: "אך כיצד ניתן ציונים? האם ניתן את אותו הציון לאלו שקטפו מהעצים הנמוכים כמו  שהנמוכים יגיעו לגובה".

כם: "אהה! זו להם האיש הח הענ מהעצים הגבוהים? האם הילד שקטף בכוחות עצמו יקבל ציון כמו הילד שנעזר בסולם?"

 בפירות או בציונים?" שאלה חשובה... עליכם לקבל החלטה חשובה. במה אתם מעוניינים בסופו של יום קטיף

להשיג מטרות בחיים, גם אם לכאורה יש לנו חסרונות.ניתן חשיבה יצירתית וסבלנות, ידי -על, זכרו תמיד: מוסר השכל

 " ְך ְרעֹה ֶאל לֵּ ַ ֶֹקר פ  ב  ַ א ִהנ ֵּה ב  ְיָמה יֹצֵּ ַ ְבת ָ  ַהמ    (, טו)ז ..."ַהְיאֹר ְשַפת ַעל ִלְקָראתוֹ  ְוִנצ ַ

 א ְיָמה יֹצֵּ ַ א -רש"י שכ" ;('סודות') .יובָ קָ נְ לִ  אב ָ ==ַהמ  ְיָמה יֹצֵּ ַ  (ז, ט "רשמו) יו.כ  צר   םש   ועושה סילו  לנ   ויוצא יםכ  ש  ומ  , ִלְנָקָביו<ַהמ 

  בוכתכמו שגדול. ה ראוֹ יֵּ ר את הצ  הכריז במצרים כי הוא זה שי   העְֹר פ ַ משום ש ?הנילוסייתה דווקא על ה 1-המכה המדוע 

אנושית, עד שהוא -ר את תדמיתו כדמות על. פרעה מוכן להתאמץ מאד, בכדי לשמֵּ 'י, ואני עשיתיניִר אוֹ י יְ לִ ' , ג(יחזקאל כ"ט)

 .ר, בכדי לעשות שם את צרכיוה  ר אל הנ  ת  אפילו מתגנב בסֵּ 

 ְרעֹה ַ י ה פ  ד ה  ח  י -מֵּ  א  נֵּ ם ב   ד  ׂשו   א  ע  ן ש   מ  צ  עו   ֱאָלהו ת ע  רֵּ הֵּ ם ו  ש   פ  נ  ר, ִחיָרם: ל  צ ַ ך   יֹוָאש  , ַפְרעֹה, ְנבו ַכְדנ  ל  ה מ  הו ד    )מדרש רבה ח, ב(  .י 

 "ה ֶאל ְיהָוה ַוי ֹאֶמר ֶ ךָ  ַקח ַאֲהרֹן ֶאל ֱאמֹר מֹש  ה ַמט ְ י ַעל ָיְדךָ  ו ְנטֵּ ימֵּ ֶרם ...:ִמְצַרִים מֵּ ה ַוי ָ ֶ ט  ַ מ  ַ ךְ  ב    (כ-טי, )ז "...ַוי ַ

  ימֵּ  לעַ  ךָ ָיְד ִלים: ס"ת םִמְצַריִ  ימֵּ ֵּ ִלים. לומר שגם מה שהיה ב   כ  ֵּ ם ;ילקוט משה(). םדָ נהפך ל כ   )'סודות'(        . ַאֲהרֹן==ַוי ָר 

 "י ַעל ָידוֹ  ֶאת ַאֲהרֹן ַוי ֵּט ימֵּ ַעל ִמְצָרִים מֵּ ַ עַ  ַות  ַפְרד ֵּ ַכס ַהצ ְ   (ח, ב) "ִמְצָרִים ֶאֶרץ ֶאת ַות ְ

 ִביא ָלָמה ם הֵּ יהֶּ י ְצַפְרְדִעים ֲעלֵּ נֵּ פ   יו   מ  ה  ין ש   ד  ב   ע  ש   ל מ  אֵּ ר  ׂש  י  ין ב   ר  מ  או  יאו  , ו  ב  נו   ה  ים ל  צ  ק  ים ש   ׂש  מ  ן, ו ר  כֵּ יא ל  ב  ן הֵּ יה  ִעים ֲעלֵּ  ;ְצַפְרד ְ

 ַעל ַ עַ  ַות  ַפְרד ֵּ י: ַהצ ְ ב   א ר  יב  ר ֲעק  מֵּ עַ ' או  ִריָצה ְוִהיא ָהְיָתה ַאַחת ְצַפְרד ֵּ ָאה ִהש ְ ת ו ִמל ְ ץ א  ר  י, 'ִמְצָרִים א  ב   ז ר ר  ע  ל  ן א  י ה ב    אומר:  ֲעז ר 

עַ ' ה ַאַחת ְצַפְרד ֵּ ת  י  ה ה  ק  ר  ש   ן ו  ה  או   ל  עַ  ;(י, ד שמו"ר). 'ו ב  ַפְרד ֵּ  (החיד"א) .הידָ מִ כנגד  הידָ מִ הייתה  הכ ָ מַ ו הכ ָ מַ . רמז כי כל ַדַעת==צ ְ

 "ְקָרא ה ַפרעֹה ַוי ִ ֶ ר...ו ְלַאֲהרֹן ְלמֹש  ִעים ְוָיסֵּ י ַהצַפְרד ְ נ ִ ֶ י"  ִממ  ַעמ ִ ָחהו מֵּ ל ְ ַ חו   ָהָעם ֶאת ַוֲאש     )ח, ד( "ַליהָוה ְוִיְזב ְ

 ִנים ,ָדם ת:ו  כ  מ   ארבעב ר ,כ ִ ב  ה כ   : רק כאשר המ  הסיבהה. כ   כדי שיסירו ממנו את המ    אהרוןו משהלא קרא ל העְֹר פ ַ . ִחיןשְ  ,ד 

ר'ית הוא קרא להם: יש  סיכנה אותו א   ִעים ְוָיסֵּ י ַהצַפְרד ְ נ ִ  )הרב אבישי גלר(לא טרח לקרוא להם. -שלו ניפגע םעָ ! וכאשר רק ה'ִממ  

  ַ(ע.א) . משה ואהרןא לר  ק  לא  פרעהאלה  מכותרמז שבארבע  .בגימט' קטנה, =פרעה=ש.ד.כ.ד ר"תין: חִ שְ ר, ב  דֵּ ים, נִ כ ִ ם ד 

  ָהט ָ כי ה   םד ָ   :םד  )החיד"א(        .הל  טָ ==םד ָ היה האלוקים של המצרים, רמז לכך:  ל 

  :10שאלו את פרעה 'איך היו הַמכֹות? פרעה ענה!                                                              

 אביות?'...'כי מכות בלי סימנים זה לא מכות' ענה וֹ כמַ ( שואל את אביו 'מדוע ה' נתן סימנים בַ ילד )לחמ"ע...  

 "ה ֶאל' ה ַוי ֹאֶמר ֶ ה ַאֲהרֹן ֶאל ֱאמֹר מש  ךָ  ֶאת ְנטֵּ    ָהָאֶרץ" )ח, יב( ֲעַפר ֶאת ְוַהךְ  ַמט ְ

  לש  מדוע ת ש   ו  כ  ם) ראשונות מ  עַ , ד ָ ַפְרד ֵּ ים, צ ְ נ ִ ל( היו כ ִ י ע  דֵּ עַ +דם. ַאֲהרֹן י  ַפְרד ֵּ ים .משהן על גֵּ הֵּ  ְיאֹורכי ה :צ ְ נ ִ ר :כ ִ מ   הקב"ה א 

ה מש   ר ,ל  פ  ן ע  גֵּ הֵּ יך   ש   ל  ת    ע  ג  ר  ה  ש   ת כ   י א  ר  צ  מ   ינו   ה  ין אֵּ ה ד  ק  ל  י   ל ש   ך   ע   (שמות רבה י, ז)               . י ד 

 ץ - :ִכיִנים רֶּ ִלְפנֵּי השֶּ ָעָרה שֶּ  .ַהשֵּ

 "  ים ַוי ֹאְמרו ְרעֹה ַהַחְרֻטמ ִ ַ ע לפ  ַ ע'  יםינִ כ ִ    ִהוא" )ח, טו( ֱאלִֹהים ֶאְצב  ְצב ַ   'ֱאלִֹהים א 

 ע ְצב ַ םמפני קטנ (בגלל שתי  סיבות: ) כיניםחרטומים לא יכלו לעשות ה :ֱאלִֹהים א  יןה, ור  ע ש  כ  פחות מ   ושהי ו ת  אֵּ ד ש   ֵּ ש   ל ה   י כו 

ת ראו  ב  ת ל  חו  ה.  פ   ר  עו  ׂש  כ   ן ', זה מרומז האמרו החרטומים שהכל מ .)שמו"ר י, ז(מ  יקו  ר  ט  ע'בנו  ְצב ַ     .דוֹ עה יקָ ִד ב  יך ִר צָ ין אֵּ  ':א 

ולכן לא יכלו לעשות כישוף ' םיניכל עפר הארץ היה כ'  ובגלל כי המכשפים צריכים להיות על הארץ בשעת הכישוף, ( )

ע; (דעת זקנים). לעמוד על הארץ מפני שלא יכלו ְצב ַ לִֹהים==ִהיא ֱאלִֹהים א  א  או  מֵּ יִנים ב ָ  )אתר סֹודֹות(       .כ ִ

 ע ְצב ַ י( הקב"ה כדי להוציא את בני ישראל ממצרים.)ש   'אצבע'( שהיו ) אהרון( ו) משהכמניין הגילאים של ==א  יחֵּ  ל 

 זכות הלימוד בעלון לעילוי נשמת   
  דונה ןב  עזיזה; תב 

 
 



 "ְרעֹה ַוי ְַרא ַ י פ  ד ָהְרָוָחה ָהְיָתה כ ִ ֵּ וֹ  ֶאת ְוַהְכב  ַמע ְולֹא ִלב  ָ ֶהם ש  ר ֲאלֵּ ֶ ֲאש  ר כ ַ ֶ ב     ְיהָוה" )ח, יא( ד ִ

 במדרש המובא לשָ מָ ה את להביא אפשר זה ועל:  
 מדוע': ואות שאל וטובתו שלומו דרישת ואחר שועלה פגש אותו, ושפוף כפוף בראש תבֹוע   ביער החיות מלך אריהה הלך פעם

 מלאה אוצרותיהם וקופת בארמונותיהם יושבים ארץ מלכי כל את בראותי, פניי יפלו לא זה כיצד': אריהה ענה '?היום נפלו פניך

 לפה מהיד אני ואֹוכל ,לפרוטה פרוטה באמתחתי אין היער מלך אני ורק וממלכה אוצר לו שאין התבל בכל מלך אין. די בלי עד

 עושר מתעשרים ומזה מהעם וארנונה מיסים גוביםם רוזניהו המלכים כל הרי': המשפטי , יועצושועלה ענה לו. 'דלפון איזה כמו

 עצה': אריהה ול ענה. 'רב עושר תתעשר זה ומכסף היער שוכני מכל מכס תיגבה! מלכותו כבוד אתה גם. מותרות חיי וחיים רב

 ישר הגון חי בעל צריך? המכס את לגבות היער בשער ישב מי עקא דא אך. נכוחים דברים משיב ישק שפתיים יעצת טובה

 לא חמורה וכי': אריהה שאל, 'המכס את ויגבה בשער שישב חמורה את נמנה': שועלה ואמר ל. 'הקופה את יגנוב שלא ונאמן

 היער בשער שביי חמורשה וגמרו מנוינ '?!בו טחונךיב תשים לא זה וכיצד לגנוב שכל לו אין חמורה הרי': שועלה ענה? 'יגנוב

 אריהה ביקש לשער בהגיעם '!הקופה מצב מה לראות למכס ניגש הבה': שועלל אריהה אמר מה זמן כעבור. המכס את ויגבה

 שמלך יודע אתה, פניך עזים כמה': חמורל שועלהאמר . ליער כניסה אין תשלום שללא בתואנה בעדם עצר חמורה אך, כנסילה

 תן! אנא. לו שייכת ולכן הקופה אריהל שייך היער שכל חמורל להסביר ניסה שועלה?! מכס ותבקש תשאל ואתה מנויע חיותה

. מכניס אני ולגנזיו נוטל אני המלך מן: חמוראמר ה. תשלום ללא להיכנס מרשה אינו בעקשנותו חמורה אך. 'להיכנס רשות לו

 אמר, והרגו בו חבט?! ונישא רם מלך אל להתחצף מעז הכיצד גדולות מדברת לשון תייםחמור חמור: ואמר אריהה כעס

 של אבריו לי סדר ,ערבים מטעמים לי והכן לנתחים גופתו את לי תנתח ואתה ביער סיבוב לעשות אלך בינתיים': שועלל אריהה

 ואכלו ליבו את שועלה חמד מפרפר, ליבו את רואה הוא והנה לנתחיו חמורה את וניתח המלך כדבר שועלה עשה. זה שוטה

 וראה באבריו התבונן לנתחיו חמורה את ראה ובחזרתו ביער סיבוב המלך עשה. קירבו אל באו כי נודע ולא בו רוחו עוד כל

 שאלו הערום. שועלה ענה. לב היה לא זה חמורל' '!מלכותו הוד כבוד? זה שוטה של בויל היכן': ואמר שועלל פנה. הלב שחסר

 בעורמה. שועלה ענה '?לך מניח היה לא לב לו היה אילו! מעלתו רום כבוד' '?לב בלי חמור יתכן זה וכיצד': המלך

 אשמע אשר' ה מי: 'ואומר מעלה כלפי מתריס היה? ישראל בעם מחזיק היה לב לו היה אילו, הרשע פרעה כךהנימשל: 

 . יותר מתקשה האש גבי על לצלותו שמרבים ככל-ליבו. זה דומה לכבד כבד ודאי אלא(, ב ה, שמות' )ה את ידעתי לא...בקֹלו
 ( שמעוני עפ"י ילקוט)                           ..לבו. מקשה כך יותר בו שמכים ככל פרעה של ליבו כך

  י" :לפרעה אומרהקב"ה ְמת ִ ין ְפֻדת ְוש ַ ֵּ י ב  ין ַעמ ִ ךָ  ו בֵּ ֶ    " )ח, יט(ַעמ 

 י ְמת ִ ַ ת שַ -נוטריקון: ש   רבי יעקב אבוחצירא(\)מחשוף הלבן         ת שניתנו לבני ישראל. תו  ש האו  לו  . אלו הן ש  ַחדיַ ִפיִלין ת ְ יָלה מִ ב ָ

 דו ת ְ ם ישראל; =פ -נוטריקון: פ  ילו  של משה רבינו בשעה שבא לפדות את ע  , =ודגלים במדבר;  -, שזכו ישראל ל=ד, ג 

 (ילקוט משה)     .. שניתנה תורה ע"י הקב"ההָר וֹ ת  =ת; 'שמע ישראל'תיבות של  -של הקב"ה ב מו  ד ש  שנתייחֵּ 

 ת יבן  להבדיל: ְפד  ךָ ל ַעמ ִ י; רש"י() .ַעמ   ךָ  ,=ַעמ ִ  )אדרת אליהו(עומד לקבל. פרעה המכות ש -רמז ל-הוא  ההבדל. =ַעמ  

 $950 רק השנה לי נתת למה: 'ושואל אותה פותח .מעטפה הנדיב לו נותן. רנוֹ ְש  לעשות לאמריקה נסע מוסד מנהל
 נתת מדוע ןכם א' '...ניסגר שלך שהמוסד ומצאתי מחקר עשיתי': הנדיב לו ענה . $1000 לי נתת שעברה שנה הרי
 ...הנדיב לו ענה '.להפסיד צריך לא אתה שלך החלק את' ? שאל האיש.$950 לי

 " ָל עֹוְדך ֹולֵּ י ִמְסת  ַעמ ִ י ב ְ ָחם" )ט, יז( ְלִבְלת ִ ל ְ ַ  ש 

 למִ  ֹוְדךָ ע ֹולֵּ יב ְ  ְסת  ילְ  ַעמ ִ  (בעה"ט)     .רוֹ ְת יִ , ביוֹ אִ , םעָ לְ ב ִ : עצה באותהשהיו שלושה -םח  ל  ש  מ   אינך ידו שעל .םעָ לְ ב ִ ר"ת  :ִבְלת ִ

  לָעם ()יועצים היו לפרעה:  כתוב:  )מסכת סוטה יא(בגמרא         ;נהרג-לפרעה שלא לשלוח את ישראל ממצרים ָיַעץש   ב ִ

י פרעה הניס את עבדיו ואת מקנהו לבתים' איוב רמוז בפסוק ; נידון בייסורים-קתָ שָ ש   ִאיֹוב () .              )פרק ט', כ('מעבדֵּ

 בבית המקדש. ָגִזיתשישבו בלישכת ה יונָ י ב ָ נֵּ ב ְ  כו  זָ -חָר ב ָ ש   ִיתרוֹ  (). איוב: זהו 'מעבדי המלך' )'הזוהר', פירוש הסולם( כתוב

 "ל ָמה ָהָאָדם כ ָ הֵּ ר וַהב ְ ֶ א ֲאש  צֵּ ָ ֶדה ִימ  ָ ף ְולֹא ַבש   ְיָתה יֵָּאסֵּ ַ ֶהם ְוָיַרד ַהב  ָרד ֲעלֵּ ָ תו   ַהב   " )ט, יט(ָומֵּ

  ְםלֵּ עֲ  ַרדיָ ו ם .םב ָ ילִ  (היָ נִ ְש  תאוֹ  כל) ר"ת :תו  מֵּ וָ  ָרדב ָ הַ  ה   רמז .ו  תמֵּ מעמד ו ולא החזיק ה,ד  ש  ב   היו יאשר  המָ הֵּ הב ְ ו םדָ אָ של כל  ִליב ָ

םב קו  ל  'חלק מהם כי   (ע.א)                   .. .לב התקףמ מתו כלומר' ִליב ָ
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 .פריחה בר אזולאי יעקב .פריחה בת אזולאי מרים  .פריחה בר אזולאי משה   .פריחה בת אלקובי מסעודה .ג'מילה בר יאלקוב  יהודה 
ילָדה .כהן אבי-שושנה-אגאי .רבקה בר לוי מסעוד .רבקה בר כהן מסעוד .סטה בת זוהר .רינה בת בן חיון אסתר .רינה בר בן שושן שמעון  ב ִ

 תמו. רב שמעון שרה. רב . יצחקמור יוסף אליסומשה  .אפללו ג'נטוָז'אִיס  .זאנח יצחק ופורטונה .תמובר בטיטו  מרדכי סעדה.בת  אדרי איטו סוליקה. בת

 סימי .ברוריהבת  ליאת .אלגרהבן  שלמה .כהן, לוי, אזולאי משפחות לכל .זוהרבת  רינה ,זוהרבת  פאני ,זוהרבת  ברוריה  

. רגינהבן  דוד .עישהבן  יחיא סעדה.בן  מסעוד פרוספר .אסתרבנות  עליהו מזל .עליה בן יוסף יצחק .אסתרבן  ישראל .דינהבן  שלום .שמחה בת אלגרה .פריחה בת

 .זוהר אזולאי בן עמרם  .זהבהבן חן אייזיק  .יהדלבן גיא זאבי  .ניצהבן דור אדרעי  .חנה ןב אביעד  תרצה.בן  שמעון . אפרתבת  הילה

  חנה. בתשני . שושנה בן רפאל .צילה בן ארז  תמר. בן יעקב אסתר.בן  דורון .אסתרבן  יעקב .פאניבן  אושרי  .פאניבן  אריאל .זוהרבן  אהרון

 ר ש  ת ניתנו ע"י:  עֵּ ו  כ  ההמ   לש ָ הו  , ַאֲהרֹן ע"י ש ְ לש ָ ל ש ְ י ע  דֵּ ה י  הו  , מש   לש ָ דֹוש   ע"י ש ְ רו ךְ  ַהק ָ ל ְוַאַחת, הו א ב ָ י ע  דֵּ ן:            י   ֻכל  

ם עַ , ד ָ ים, ְצַפְרד ֵּ נ ִ יו  , כ ִ ה  ץב    ש   ָרד ;ַאֲהרֹן ע"י, ָאר  ה, ב ָ ךְ , ַאְרב   ה ע"י, חש   י. מש   פ  ן ל  הֵּ ך  , ֲאִוירב    ש   כ   ט ש   ל  ה ש   ץב    מש    ָאר 

ַמִיםו ב   ָ ר, ָערֹב. ש   ב  ת, ד   כֹורֹות ַמכ ַ דֹוש   ע"י, ב ְ רו ךְ  ַהק ָ ִחיןו  , הו א ב ָ י ַעל ש ְ ם ְידֵּ ל ָ  )מדרש רבה יב, ד(                  .כ 

mailto:parashat7@gmail.com
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פרשת וארא תשע”ח
פנינים מרבינו האור החיים הקדוש

הכפילות  הסבר  בענין  הקדוש  האוה"ח  לשון 
למצרים  נשלח  - משה  ראיתי'  'ראה  של 
השיעבוד מצרת  ישראל  את  להציל  בכדי 

כו'  אליו  ד'  וירא מלאך  כו'.  יתרו  צאן  רעה את  הי'  "ומשה  א( 
מתוך הסנה כו'. ויאמר ד' ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים 
וארד  מכאביו.  את  ידעתי  כי  נגשיו  מפני  שמעתי  צעקתם  ואת 
זבת  ארץ  אל  כו'  ההיא  הארץ  מן  ולהעלתו  מצרים  מיד  להצילו 
"צריך  ז(  )שם  האוה"ח  ומבאר  ז-ח(.  א-ב,  )ג  כו'"  ודבש  חלב 
לדקדק למה כפל לו שני ראיות כו'. ]ומבאר האוה"ח את הפסוק 
כי  להודיע  ד'  יכוין  אכן  הוא:[  הראשון  המהלך  מהלכים,  בשני 
השנייה  ו]הראי'  הקץ.  הגיע  לא  שעדיין  האחד  ראיות,  שתי  ראה 
הוא ש[אעפ"כ 'ראיתי את עני עמי' כו' פירוש כו' כובד השיעבוד 
קץ  הגיע  ]מ"מ[  הגאולה  קץ  עדיין  הגיע  שלא  הגם  כי  רואה.  אני 

אותם. ומשעבדים  העוני אשר מענים  בחינת  פרט 

שישנם  הצער  'ראה'  לומר  ירצה  עוד  הוא:[  השני  ]והמהלך 
'אשר'  והעוני הוא  ד' עמו,  'ראיתי' עוני עמי שהם חלק  ועוד  בו. 
הם 'במצרים', כי אם ישראל מתעכבים עוד הם נאבדים בר מינן 
טומאה  בנ' שערי  נכנסים  היו  עוד  היו מתערבים שם  אם  כי  כו' 
כו'. הגם שכבר בטלה עבודה  ולא היתה תקומה, לזה גאלם מיד 

עינוי. גורם  המקום  ]מ"מ[  כו'  מהם 

של  הלשון  לכפילות  נוסף  הסבר  האוה"ח  מבאר  ]ועכשיו   
שמתחילה  )רק  הנ"ל,  השני  המהלך  דרך  על   – ראיתי'  'ראה 
הגשמי  צערם  על  אחד  היו:  ראיות  שהשתי  האוה"ח  מבאר 
האוה"ח ששתי  דלקמן מבאר  ובהסבר  הרוחני,  צערם  על  ואחד 
ראה  באומרו  ירצה  עוד  הרוחני([.  צערם  על  נאמרו  הראיות 
ואין  הקדושה,  ניצוצי  בירורי  שנשלמו  אחת  ראיות:  ב'  ראיתי, 
)יב  בפסוק  ט:(  )ברכות  ז"ל  וכאומרם  בגלות  הנאה  עוד  להם 
וכמצולה  דגן  'וינצלו את מצרים': עשאוה כמצודה שאין בה  לו( 
שאין בה דגים. ועוד 'ראיתי' שעכבתם שם תריע להם להטמינם 

נ'[. לשער  נכנסים  ]שהיו  כמו שכתבתי  בטומאה,  בקליפה, 

המהלך  לפי  הפסוק  המשך  את  לבאר  האוה"ח  ]וממשיך 
'ואת  הנ"ל([  האחרונים  ההסברים  שני  לפי  )והיינו  השני 
להם,  מצרה  צעקתם  לפני  באה  ועוד  פירוש,  שמעתי',  צעקתם 
הקדמת  וזה  כו'.  לב  מכאב  צעקה  שצעקו  עד  להרע  הוסיפו  כי 
מעכשיו,  מצרה  להצילו  שהוא  הזמן,  קודם  לשליחותו  טעם 
מכות  מוכים  המצריים  שהיו  שנה  באותה  בו  ישתעבדו  שלא 
השיעבוד  נסתלק  במצרים  המכות  שהתחילו  מיום  כי  גדולות, 
ל]פי[  גם  להצילו'.  'וארד  בפסוק  בסמוך  אבאר  כאשר  מישראל 
מה שפירשתי ]במהלך הראשון ש[באומרו 'ראה ראיתי' שנתכוין 
]-שהשיעבוד  להסתלק  העת  הגיע  כי   – מצרים  צרות  על 
אמר  לזה  מהניצולים,  התעוררות  צריך  כן  פי  על  אף  יסתלק[ 

צעקתם שמעתי'. 'ואת 

את  הקדושים  לאבות  הודיע  לא  ד' 
הרחמים' באמצעות  שיהי'  'הקץ 

ב( והנה בפרשת וארא )ו ב-ג( כתיב "וידבר אלקים אל משה 
בקל  יעקב  ואל  יצחק  אל  אל אברהם  וארא  ד'.  אני  אליו  ויאמר 

"עוד  ג(  )שם  האוה"ח  ומבאר  להם".  נודעתי  לא  ד'  ושמי  שקי 

קודם  ששלחו  על  למשה  להשיב  הוא  ברוך  האדון  בא  כי  ירצה 

הקץ, ואמר: כי הגם ששם קץ לחושך לצאת בנ"י מארץ מצרים 

– והקץ עדיין לא נשלם, ]מ"מ[ יש לך לדעת כי הקץ שעשיתי 

ואמרתי  גבול  ל'גלות'  שמתי  ובו  שדי'  'קל  בחינת  הוא  להאבות 

להם  אמרתי  לא  פירוש,  נודעתי',  'לא  אחרת  בחינה  אבל  די.  לו 

רחמים  ויעוררו  יבקשו  אם   – הרחמים  באמצעות  שיהי'  הקץ 

דלתי  על  וידפקו  רחמים  ממני  שביקשו  ישראל  שעשו  כמו 

שלמו  שלא  הגם  ולכן  להם'.  נודעתי  'לא  הקץ,  קודם  הרחמים 

ימי העינוי והצרה אעפ"כ רחמתי עליהם במדת הוי', והוא אומרו 

והבן". ד'",  "אני  בתחלה 

מצרת  ניצלו  בנ"י  האוה"ח  הראשון של  המהלך  לפי 
השיעבוד" "קץ  בעת שהגיע  רק  השיעבוד 

המובא  ז-ח.  א-ב,  )ג  שמות  בפרשת  האוה"ח  ומדברי  ג( 
שאע"פ  למשה:  אמר  ד'  כללי  שבאופן  מבואר,  א(  באות 

דהיינו  ז(  שם  האוה"ח  )לשון  הגאולה"  "קץ  הגיע  לא  שעדיין 

לשלחו  ד'  רוצה  מ"מ  ממצרים,  לצאת  בנ"י  על  נגזר  שבו  הזמן 

למצרים בכדי להציל את ישראל מהשיעבוד הקשה שהמצריים 

פי  על  ירצה  "עוד  כב(  )ה  האוה"ח  לשון  וזה  אותם.  מעבידים 

קרב  לא  שעדיין  שהגם  אליו  ד'  גילה  כי  למעלה,  שכתבנו  מה 

וכשיגיע  מהעוני,  אותם  להציל  מקדים  הוא  אעפ"כ  גאולתם  קץ 

אותם". יעלה  חודש,  עשר  שנים  לאחר  הגאולה  קץ 

בשני  האוה"ח  מבארו  פרטי,  באופן  זה  ענין  הסבר  אולם 
לא  שעדיין  שאע"פ  מבאר,  האוה"ח  הראשון  במהלך  מהלכים: 

הגיע 'קץ הגאולה' מ"מ הגיע "קץ השיעבוד". ]התואר וההגדרה 

ומיוסדת על לשון האוה"ח  "קץ השיעבוד" מבוססת  הזאת של 

דהיינו  ודו"ק[.  העוני".  בחינת  פרט  קץ  "הגיע  שכתב  ז(  )ג 

כלשון  השיעבוד"  "כובד  ]או  השיעבוד  קושי  שבאמצעות 

ישראל  על  שנגזר  והשיעבוד  העינוי  ימי  נשלמו  שם[  האוה"ח 

להשתעבד ולהתייסר בהם תחת יד מצרים. ולפיכך שלח ד' את 

השיעבוד  תיפסק  המכות  התחלת  ידי  על  כי  פרעה,  אל  משה 

א(.  ו  ז,  ג  האוה"ח  )וכמוש"כ  בנ"י  מעל 

וזהו כוונת הפסוק )ג ח( באומרו 'וארד להצילו', שבאמצעות 
מצרת  ישראל  את  ד'  הציל  פרעה,  אל  משה  של  שליחותו 

האוה"ח  אמנם  ודו"ק(.  שם  האוה"ח  )וכמוש"כ  השיעבוד 

הי'  מהשיעבוד  ישראל  הצלת  סיבת  שעיקר  שאע"פ  מבאר, 



שום  לאיזה  צורך  הי'  עדיין  מ"מ  השיעבוד"  "קץ  שהגיע  בגלל 
ד'. אל  ויתפללו  יצעקו  שבנ"י   – מהניצולים"  "התעוררות 

מצרת  ניצלו  בנ"י  האוה"ח  השני של  המהלך  לפי 
השיעבוד"  "קץ  לפני שהגיע  אפילו  השיעבוד 

המהלכים שני  בין  חילוקים  - שלשה 

לא  עדיין  שבאמת  מבאר,  האוה"ח  השני,  במהלך  ד( 
שיעור  השיעבוד  ע"י  סבלו  לא  בנ"י  כי  השיעבוד",  "קץ  הגיע 
עליהם  שנגזרה  הצער  כמות  יושלם  שבאמצעותו  כזה  מספיק 
השיעבוד.  מצרת  להצילם  משה  נשלח  ואעפ"כ   – בו  להצטער 
שהגיע  לפני  אפילו  השיעבוד  מצרת  להינצל  זכו  שהם  והסיבה 
ולכן  ד'.  אל  והתפללו  צעקו  שהם  משום  הי'  השיעבוד"  "קץ 
להינצל  בנ"י  וזכו  הרחמים,  מדת  נתעוררה  תפלתם  באמצעות 

השיעבוד". "קץ  שהגיע  לפני  אפילו  מהשיעבוד 

ונמצא מבואר, ששני המהלכים הללו, חלוקים זה מזה בשתי 
נקודות: א' לפי המהלך הראשון, בנ"י ניצלו מצרת השיעבוד רק 
השני,  המהלך  לפי  אמנם  השיעבוד".  "קץ  הגיע  שכבר  בשעה 
ב'  השיעבוד".  "קץ  שהגיע  לפני  אפילו  מהשיעבוד  ניצלו  הם 
בגלל  הי'  סיבת הצלתם מהשיעבוד  עיקר  לפי המהלך הראשון, 
עיקר  השני,  המהלך  לפי  אמנם  השיעבוד".  "קץ  הגיע  שכבר 

ד'. אל  וצעקתם  מכח תפלתם  נבעה  הצלתם  סיבת 

המהלכים  שני  חלוקים  שבהם  שלישית  נקודה  עוד  ]ויש   
והוא   - הנ"ל  הנקודות  שני  בתוך  נכללת  באמת  והיא   - הנ"ל 
תפלתם  הראשון  המהלך  לפי  שלהם:  התפלה  פעולת  בענין 
שום  איזה  היוותה  רק  היא  אלא  הצלתם,  את  להם  'פעלה'  לא 
שכל  הרי  השני,  המהלך  לפי  אולם  מהניצולים'.  'התעוררות 
סיבת הצלתם נבעה רק מכח תפלתם העצומה. והיינו שתפלתם 
 – הרחמים  מדת  את  עוררה  שהיא  עי"ז  הצלתם  את  'פעלה' 

הקשה. השיעבוד  מן  להינצל  זכו  הם  שבאמצעותה 

צעקתם  ואת  כו'  ראיתי  'ראה  של  הפסוק  דברי  הסבר 
הנ"ל המהלכים  שני  לפי  להצילו'  וארד  כו'  שמעתי 

ה( וביאור הפסוקים )ג ו-ז( לפי ההסבר של האוה"ח הוא כך: 
אל  דיבר  שד'  הראשונה  הנבואה  מתבאר  הללו  בפסוקים  דהנה 
הסיבה  את  למשה  מסביר  ד'  הראשון,  המהלך  לפי  והנה  משה. 
הגיע  לא  שעדיין  אע"פ   – מצרים  אל  אותו  שולח  שהוא  לזה 
עמי  עני  את  ראיתי  'ראה  למשה  ד'  אמר  ולכן  הגאולה".  "קץ 
ראיתי'  'ראה  של  הלשון  בכפילות  ד'  כוונת  כי  במצרים'.  אשר 
"קץ הגאולה" מ"מ  הגיע  'ראה' שעדיין לא  הוא, שאע"פ שהוא 
הוא שולח אותו )-את משה( למצרים בכדי להצילם מהשיעבוד, 
והיינו  השיעבוד".  "קץ  שהגיע  )-"ראיתי"(  'ראה'  שהוא  משום 
'וארד  לפיכך  השיעבוד"  "קץ  שהגיע  שכיון  למשה,  אמר  שד' 
להצילם  בכדי  למצרים  עכשיו  אותו  שולח  הוא   – להצילו' 

שם. סובלים  שהם  והשיעבוד  מהעינוי 

ד' ראה  'ויאמר  רק  לומר,  הי' להפסוק  ולפי"ז שואל האוה"ח, 
טעם  מאיזה  להצילו',  וארד  במצרים  אשר  עמי  עני  את  ראיתי 
צעקתם  'ואת  במצרים'[  כו'  ראיתי  ]'ראה  לומר  הפסוק  הוסיף 
מטעם  ]רק[  להצילם  משה  את  שלח  שד'  מכיון  והרי  שמעתי'. 
תפלתם  מצד  ולא  ראיתי'[  ]-'ראה  השיעבוד"  "קץ  שהגיע 

וצעקתם של ישראל, א"כ לא הי' להפסוק לומר ש'וארד להצילו' 
'ואת צעקתם שמעתי'. ישראל –  ידי תפלתם של  על  גם  נגרם 

הראשון[  ]במהלך  ל]פי[ מה שפירשתי  "גם  ומתרץ האוה"ח 
העת  הגיע  כי  מצרים  צרת  על  שנתכוין  ראיתי'  'ראה  באומרו 
'ואת  אמר  לזה  מהניצולים,  התעוררות  צריך  אעפ"כ  להסתלק 
הצלתם  סיבת  שעיקר  שאע"פ  דהיינו  שמעתי'".  צעקתם 
הם  מ"מ  השיעבוד"  "קץ  שהגיע  בגלל  היתה  השיעבוד  מן 
שום  לאיזה  צורך  הי'  עדיין  כי  ד'.  אל  להתפלל  הוצרכו  עדיין 
את  לשלוח  )כביכול(  ד'  שיוכל  בכדי  מהניצולים"  "התעוררות 
לומר  הפסוק  הוסיף  ולפיכך  השיעבוד.  מצרת  להצילם  משה 
'ואת צעקתם שמעתי', כיון שסוף כל סוף ה'וארד להצילו' נגרם 

ד'. אל  וצעקתם  ידי תפלתם  על  גם 

בפסוק  כך:  הוא  הפסוקים  דברי  הסבר  השני,  המהלך  ולפי 
ד'  שמעתי',  צעקתם  ואת  כו'  עמי  עני  את  ראיתי  'ראה  של 
לשלוח  החליט  שהוא  הסיבה  א'  דברים:  שני  למשה  מסביר 
שולח  שהוא  הטעם  ב'  משם.  בנ"י  את  להוציא  למצרים  אותו 
הגאולה".  "קץ  הגיע  לא  שעדיין  אע"פ  למצרים  'עכשיו'  אותו 
הראשון  הדבר  מבואר  ראיתי'  'ראה  של  הפסוק  שבחלק  והיינו 
את  להוציא  בכדי  למצרים,  נשלח  שמשה  הסיבה   – הנ"ל 
'ואת  ובחלק הפסוק של  חודש.  בעוד שנים עשר  ישראל משם 

למצרים. "עכשיו"  נשלח  הוא  למה  מבואר,  שמעתי',  צעקתם 

בא  שד'  הוא,  ראיתי'   'ראה  של  הפסוק  דברי  הסבר  ולפי"ז 
להודיע למשה את הסיבה שבגללה הוא נשלח להוציא את בנ"י 
חודש  עשר  שנים  ]שהוא  הגאולה"  "קץ  כשיגיע   – ממצרים 
של  שהדיבור  והיינו  כב([.  ה  )אוה"ח  המכות  התחלת  לאחר 
'ראה ראיתי' מכוון אל מה שרואה ד' שיארע לישראל "בעתיד" 
ראיתי'  'ראה  באומרו  ד'  דברי  וכוונת  הגאולה".  "קץ  כשיגיע   –
הוא: לפי שאני רואה את הרע אשר יארע לישראל )ב"מ( בעוד 
אני  לפיכך  נגאלים,  יהיו  לא  הם  אילו   – חודש  עשר  שנים 
משם.  ישראל  את  לגאול  בכדי  למצרים  אותך  לשלוח  החלטתי 
מפורט  באופן  בזה  ההסבר  בס"ד  יבואר  שם  ו'  אות  להן  )ועי' 

יותר(.

בחלק  נתבאר  לא  עדיין  הזה,  השני  המהלך  לפי  אמנם 
ד'  שבגללה  הסיבה  ראיתי'(,  )-'ראה  הפסוק  של  הראשון 
לפי  )משא"כ  ההיא  בעת  ומיד  תיכף  למצרים  לשלחו  רוצה 
'ראה ראיתי'(.  זה מבואר בפסוק של  המהלך הראשון גם הדבר 
צעקתם  'ואת  לומר  הפסוק  הוסיף  שלפיכך  האוה"ח,  ומבאר 
שולח  שד'  ש"ה"סיבה  לומר,  בא  שהפסוק  דהיינו  שמעתי'. 
הגיע  לא  שעדיין  אע"פ   - מצרים  ארץ  אל  "עכשיו"  משה  את 
)לפי  הגיעה  לא  עדיין  השיעבוד"  "קץ  ואפילו  הגאולה",  "קץ 
על  שמים  רחמי  עוררו  שבנ"י  משום  הוא   - הזה(  השני  המהלך 
מצרת  להינצל  זכו  הם  תפלתם  באמצעות  ולכן  תפלתם.  ידי 

השיעבוד". "קץ  הגיע  לא  שעדיין  אע"פ  השיעבוד, 

כתב  השני  המהלך  לפי  רק  למה  היטב,  מבואר  ]ולפי"ז 
"וזה  שמעתי'(  צעקתם  'ואת  של  הפסוק  )בביאור  האוה"ח 
המהלך  לפי  שהרי  הזמן".  קודם  לשליחותו  טעם  הקדמת 
תיכף  למצרים,  משה  את  לשלוח  רצה  שד'  הטעם  הראשון, 
הפסוק  של  הראשון  בחלק  נתבאר  כבר  ההיא,  בעת  ומיד 



ראיתי',  'ראה  באומרו  הפסוק  שכוונת  לפי  ראיתי'(.  )-'ראה 
לשלוח  החליט  ד'  ולפיכך  השיעבוד",  "קץ  הגיע  שכבר  הוא, 
)וכמו שנתבאר לעיל  את משה למצרים, תיכף ומיד בעת ההיא 
צעקתם  'ואת  של  הפסוק  שבביאור  ואציין  ה(.  אות  בתחילת 
שנתבאר  השני  המהלך  כפי  לבארו  מקדים  האוה"ח  שמעתי', 
)וכמו שציינתי באות א( ואח"כ חוזר  'ראה ראיתי'  בהפסוק של 
של  בהפסוק  שנתבאר  הראשון  המהלך  לפי  לבארו  האוה"ח 

ופשוט[. ראיתי'.  'ראה 

ראיתי  'ראה  באומרו  הראשון,  המהלך  שלפי  מבואר,  ונמצא 
הוא  למה  למשה  להסביר  ד'  נתכוין  שמעתי'  צעקתם  ואת  כו' 
שולח אותו עכשיו למצרים – שהוא בעיקר משום שכבר הגיע 
ע"י  מהניצולים"  "התעוררות  שהי'  משום  וגם  השיעבוד",  "קץ 
תפלתם. ולפי המהלך השני, ד' הסביר למשה: א' הסיבה שהוא 
שבנ"י  שלפי  ב'  הגאולה".  "קץ  כשיגיע  לגאלם  אותו  שולח 
כבר  אותו  שולח  הוא  לפיכך  תפלתם  ע"י  שמים  רחמי  עוררו 
מעכשיו בכדי להצילם מצרת השיעבוד, אע"פ שעדיין לא הגיע 

השיעבוד". "קץ 

ראיתי'  'ראה  של  הראיות  שני  השני,  המהלך  לפי 
ולא  בעתיד  להתהוות  שיוכל  מה  על  רק  נאמרו 

למשה דיבר  שד'  בעת  ישראל  של  מצבם  על 

ד'(  )שראה  הראיות  שני  ענין  הסבר  השני,  המהלך  ]ולפי  ו( 
האוה"ח  השני  המהלך  לפי  דהנה  כך:  הוא  יותר,  מפורט  באופן 
האופן  אופנים:  בשני  ראיתי'  'ראה  של  הכפילות  את  מסביר 
נתונים  ישראל  היו  שבו  הצער  את  א'  ראה:  שד'  הוא  הראשון 
בעת ההיא. ולכן אילו הי' הצער הזה נמשך "ליותר" משנים עשר 
ד'  ולפיכך שלח  מינן,  בר  בו,  לעמוד  יכולים  בנ"י  היו  לא  חודש, 
את משה למצרים בכדי שהוא יגאול אותם "תיכף ומיד" לאחר 
בזה,  האוה"ח  דברי  את  לפרש  )כנלענ"ד  חודש.  עשר  שנים 
הוא  בו,  נתונים  היו  שישראל  הצער  ראיית  של  המכוון  שעיקר 
לענין מה שיארע להם בעתיד אילו יימשך הצער הזה. והוא על 
נאמרו  הללו  הראיות  ענין  שכל  בסמוך,  להלן  שיתבאר  מה  פי 
סיבות  הללו  הראיות  ואין  בעתיד.  להתהוות  שיכול  מה  על  רק 
בעת  ומיד  תיכף  למצרים,  את משה  לשלוח  ד'  יחליט  שבגללם 

ודו"ק(.  ההיא. 

עשר  משנים  ליותר  במצרים  בנ"י  יתעכבו  שאם  ראה  ד'  ב' 
שער  לתוך  נכנסים  היו  הם  כי  מינן,  בר  נאבדים  יהיו  הם  חודש 
לשלוח  הוצרך  הוא  ולפיכך  טומאה.  שערי  הנ'  של  החמישים 
ראה:  שד'  והיינו  מצרים.  מארץ  ישראל  את  לגאול  משה  את 
להם  נמשך  שהי'  הרוחני  צערם  את  ב'  הגשמי  צערם  את  א' 

נוספים. חדשים  עשר  משנים  ליותר  הגלות  מהימשכות 

ראה  שד'  האוה"ח,  מבאר  השני(  )שבמהלך  השני  ובאופן 
שאין שום תועלת להיותם נשארים במצרים ליותר משנים עשר 
ישתקעו  הם  כי  לרעתם  יהא  זה  ח"ו  ואדרבה  נוספים,  חדשים 
שד'  והיינו  ב"מ.  טומאה  שערי  הנ'  של  החמישים  בשער  עי"ז 
ראה: א' שלאחר י"ב חדשים יושלמו בירור כל הניצוצות מארץ 
במצרים.  ישארו  שהם  בזה  תועלת  שום  אין  וממילא  מצרים, 
י"ב  שלאחר  הזמן  על  אמורים  הללו  האוה"ח  שדברי  ]מש"כ 
חודש, כן מוכח ומבואר מתוך דברי האוה"ח להלן )ג ח( שכתב, 

ניצוצות הקדושה עד להרגע שבו הם  שבנ"י המשיכו לברר את 
ליותר  היו נשארים במצרים  ב' אם הם  )עיי"ש([.  יצאו ממצרים 
של  החמישים  בשער  משתקעים  היו  הם  נוספים  חדשים  מי"ב 

ב"מ[. טומאה  שערי  הנ' 

קיצים - שלשה  וארא  בפרשת  האוה"ח  דברי  הסבר 

האוה"ח  ב(  אות  לעיל  המובא  ג,  )ו  וארא  בפרשת  והנה  ז( 
שעל  הנ"ל,  השני  המהלך  פי  על  )שם(  הפסוק  דברי  את  מבאר 
זכו  הם  זה  ידי  ועל  הרחמים,  מדת  את  בנ"י  עוררו  תפלתם  ידי 
השיעבוד"  "קץ  שהגיעה  לפני  אפילו  השיעבוד  מצרת  להינצל 
בלשון  היטב  ]-ודו"ק  והצרה"  העינוי  ימי  שלמו  שלא  "הגם   –
ניצלו  הם  תפלתם  ידי  שעל  כתב,  לא  האוה"ח  שהרי  האוה"ח, 
האוה"ח  )וכלשון  הגאולה"'  "קץ  הגיע  שלא  'הגם  מהשיעבוד 
"הגם שלא  בפרשת שמות במהלך הראשון( אלא האוה"ח כתב 
הגיע  לא  שעדיין  שאע"פ  דהיינו  והצרה".  העינוי  ימי  שלמו 
מצרת  להינצל  בנ"י  זכו  תפלתם,  ידי  על  מ"מ  השיעבוד"  "קץ 

השיעבוד[.

המהלכים  שני  לפי  )היינו  האוה"ח  דברי  מכל  מבואר  ונמצא 
בארץ  היותם  לזמן  השייכים  קיצים  יחד( שהי' שלשה  גם  הנ"ל 
עליהם  שנגזר  הזמן  שהוא  שנה  רד"ו  של  הקץ  א'  מצרים: 
ז(.  ג  האוה"ח  )לשון  הגאולה"  "קץ   - מצרים  מארץ  להיגאל 
במצרים,  ולהשתעבד  להתענות  עליהם  שנגזר  הצער  כמות  ב' 
השיעבוד"  "קץ  מגיע  הי'  הזה  הצער  כמות  שנשלמה  ולאחר 
הזמן  ג'  העוני"(.  בחינת  פרט  "קץ  שם  האוה"ח  בלשון  )כעי"ז 
תפלתם  באמצעות  מהשיעבוד  ניצלים  היו  הם  שבו   - הקץ   -
]וזכותם )עי' אוה"ח בראשית טו יג([ – אפילו לפני שיגיע "קץ 

השיעבוד".

הגאולה",  "קץ   - הנ"ל  הראשון  הקץ  שלענין  שאע"פ  והיינו 
אפשרות  הי'  שלא  דהיינו  לשנותו.  אפשרות  שום  הי'  לא 
בארץ  להיות  צריכים  היו  שהם  השנים  כמות  את  להמעיט 
שנגזר  הצער  כמות  דהיינו  השני  הקץ  לענין  מ"מ  מצרים, 
לשנותו.  אפשרות  קיימת  שהיתה  הרי  במצרים,  לסבול  עליהם 
שבו  וצער  זמן  של  כמות  הפיך,  בלתי  באופן  נקבעה,  שלא  לפי 
מצרים,  יד  תחת  'משועבדים'  ולהיות  להצטער  בנ"י  חייבים  היו 
זוכים,  אלא הכל הי' תלוי במעשיהם של ישראל – אם הם היו 
היו  לא  הם  אם  אבל  אחד  יום  למשך  רק  נמשך  השיעבוד  הי' 
השיעבוד".  "קץ  של  להזמן  עד  נמשך  הי'  השיעבוד  אז  זוכים 
]הנה מש"כ שאם היו בנ"י זוכים הי' השיעבוד נמשך רק למשך 
יום אחד, כך כתב האוה"ח מפורש בפרשת לך לך )בראשית טו 
יג(. אולם אציין שבפרשת שמות )א ו( מביא האוה"ח את דברי 
המדרש האומר שהשיעבוד לא הי' יכול להיות פחות משמונים 

בזה[. ואכמ"ל  שנים.  ושש 

להינצל  יכולים  שבנ"י  להאבות  הודיע  לא  ד'  האם 
השיעבוד",  "קץ  לפני  גם  השיעבוד  מצרת 

אברהם  האם   - בזה  האוה"ח  בדברי  וסתירה 
הבתרים בין  בברית  ד'  כוונת  את  הבין 

ח( והנה בפרשת וארא האוה"ח מוסיף עוד נקודה, והוא, שד' 
יכולת לבנ"י להינצל  לא הודיע להאבות את הענין הזה – שיש 



זה  ודבר  השיעבוד".  "קץ  שיגיע  לפני  אפילו  השיעבוד  מצרת 

שד'  האוה"ח,  מבאר  )שם(  לך  לך  בפרשת  שהרי  עיון,  צריך 

העינוי.  לזמן  שיעור  שאין  הבתרים,  בין  בברית  לאברהם  אמר 

אפילו  בהם  להתקיים  העינוי  גזירת  יכולה  ישראל,  יזכו  אם  כי 

כן איך כתב האוה"ח  ואם  יום אחד.  אם היא תימשך רק למשך 

להאבות. נתגלה  לא  זה  שדבר 

ידע  לאברהם  'ויאמר  הפסוק  על  )שם  האוה"ח  לשון  וזה 
כמה  ]הפסוק[  שיער  שלא  "וטעם  כו''(  זרעך  יהי'  גר  כי  תדע 

ש[דבר  משום  הוא  השיעבוד,  תימשך  שנים  ]-כמה  מהעבדות 

דרך  על  אחד  ביום  להיפטר  יכולים  הם[  ]כי  שיעור  לו  אין  זה 

הדרגות  שלשה  ומעתה  וגו'.  צרה'[  ביום  ]ד'  'יענך  ז"ל  אומרם 

האבות  והם  והעינוי,  מהשיעבוד  מוחלט  מהזרע  חלק  בענין, 

לזמן  שיעור  ואין  בעינוי.  וחלק  בגלות  חלק  והשאר  והשבטים, 

העינוי כי אם יזכו ]השיעבוד והעינוי יימשך רק למשך[ יום אחד 

ולא רד"ו שנה. וצא ולמד משבט לוי שנדמה להאבות, ודע שגם 

וגו'  גומא  לו תיבת  'ותקח  ולמד ממשה  וצא  הם טעמו דבר מה, 

היאור'".  על שפת 

בין  בברית  לאברהם,  אמר  שד'  האוה"ח  מדברי  מבואר  הרי 
לסבול  צריכים  יהיו  לא  שבנ"י  אפשרות  שקיימת  הבתרים, 

מש"כ  ]הערה:  וצ"ע.  ארוך.  זמן  למשך  במצרים  השיעבוד  עול 

ז"ל  אומרם  ע"ד  אחד  ביום  להיפטר  יכולים  היו  שהם  האוה"ח 

היו  בזה, שע"י תפלתם הם  הכוונה  י"ל  אולי  צרה,  ביום  ד'  יענך 

ד([. אות  )עי'  לעיל  וכמו שנתבאר  זה  את  לפעול  יכולים 

הבין  לא  שאברהם  ולומר  תירוץ  להציע  נרצה  אם  ]ואפילו 
לענין  גם  מקומות  בכמה  האוה"ח  )וכמוש"כ  בזה  ד'  כוונת  את 

מש"כ  להלן  ועי'  ועוד(  יג-יד  ג  שמות  אוה"ח  )עי'  רבינו  משה 

אמר,  בעצמו  שד'  מבואר  שם(  )וארא  באוה"ח  הרי  מ"מ  בזה(, 

הזה שהרי האוה"ח מבאר  הענין  הודיע לאברהם את  לא  שהוא 

היינו  להם'  נודעתי  לא  ד'  'ושמי  באומרו  הפסוק  שכוונת  )שם( 

השיעבוד  להינצל מצרת  יכולים  להאבות שבנ"י  הודיע  לא  שד' 

שכתב  מה  צ"ע  כן  ואם  השיעבוד".  "קץ  שיגיע  לפני  אפילו   –

להינצל  לבנ"י  אפשרות  שיש  להאבות  הודיע  לא  שד'  האוה"ח 

השיעבוד". "קץ  שיגיע  לפני  אפילו  מהשיעבוד 

מדברי  מבואר  נראה  האמת  שלפי  עוד,  להוסיף  ונראה 
)כפי  בזה  ד'  כוונת  את  הבין  לא  באמת  שאברהם  האוה"ח, 

הבתרים(.  בין  שבברית  הנ"ל  הפסוק  את  הסביר  שהאוה"ח  מה 

מה  את  לזרעו  הגיד  שאברהם  ג(  מו  )שם  כותב  האוה"ח  שהרי 

)שם(  האוה"ח  מבאר  ואעפ"כ  הבתרים,  בין  בברית  לו  שנאמר 

ושיעבוד  עוני  לסבול  יצטרך  בעצמו  הוא  שמא  חשש  שיעקב 

במצרים – עד שד' נתגלה אליו במראות הלילה והבטיחו שהוא 

במצרים. ושיעבוד  עוני  יסבול  לא 

דברי  שמתוך  הסביר,  שם(  לך  )לך  שהאוה"ח  מכיון  והרי   
הפסוקים שבברית בין הבתרים מבואר, שהאבות והשבטים לא 

את  הבין  אברהם  אם   - א"כ  והשיעבוד  העינוי  בגזירת  נכללו 

ברית  של  הפסוקים  את  האוה"ח  שמבאר  מה  כפי  ד'   כוונת 

שמסרם  ליצחק  )או  ליעקב  זה  את  הגיד  והוא  הבתרים,  בין 

נכלל בגזירת העינוי  יהא  יעקב שמא הוא  - למה חשש  ליעקב( 

והשיעבוד.

בזה,  ד'  כוונת  את  הבין  לא  שאברהם  מזה  מבואר  ולכאורה 
ואם  והשיעבוד.  העינוי  בגזירת  נכללו  לא  והשבטים  שהאבות 

להינצל  יכולים  שהם  אברהם  הבין  לא  שגם  יתכן  בהחלט  כן 

מסתבר  מאד  )ואדרבה  אחד  יום  של  עבודה  ע"י  מהשיעבוד 

מה  כפי  בזה  זה  קשורים  הנ"ל  הנקודות  ששני  לפי  כן  לומר 

יש  ואולי  ואכמ"ל(.  שם  הפסוק  דברי  את  האוה"ח  שהסביר 

לדחות את כל הנ"ל, ולומר, שאברהם באמת הבין את כל דברי 

יגרום  'שמא  יעקב  חשש  אעפ"כ  אולם  לזרעו,  אותם  והגיד  ד', 

במצרים[. ועוני  שיעבוד  לסבול  יצטרך  החטא' שהוא 

גילה  מה  האוה"ח  בדברי  הסתירה  יישוב 
להאבות ד'  גילה  לא  ומה  להאבות  ד' 

לאברהם  הודיע  שד'  שאע"פ  ולומר  לתרץ  יש  ואולי  ט( 
ליום  אלא  תימשך  לא  השיעבוד  שגזירת  אפשרות  שקיימת 

שאפילו  לו  הודיע  לא  ד'  מ"מ  לכך(  ראויים  יהיו  בנ"י  )אם  אחד 

באופן שכבר נגזר עליהם להיות משועבדים לזמן ממושך ]דהיינו 

של  מסויימת  כמות  ולסבול  להצטער  עליהם  נגזר  אם  שאפילו 

לפני  השיעבוד  מצרת  להינצל  יכולת  להם  תהי'  עדיין  צער[ 

השיעבוד". "קץ  שיגיע 

לדברי  וארא  בפרשת  האוה"ח  מדברי  סתירה  אין  ולפי"ז 
האוה"ח בפרשת לך לך. כי בפרשת לך לך האוה"ח מבאר, שד' 

השיעבוד  גזירת  לכך,  ראויים  יהיו  בנ"י  שאם  לאברהם,  הודיע 

שאפילו  לו,  גילה  לא  ד'  אולם  אחד.  יום  למשך  רק  תימשך 

באופן שלא יזכו בנ"י, ויהא נגזר עליהם לסבול עול כבד ולהיות 

באמצעות  מ"מ  מאד  ארוך  זמן  למשך  במצרים  משועבדים 

תפלתם וצעקתם אל ד' הם יהיו יכולים להינצל מצרת השיעבוד 

והצרה. העינוי  ימי  שיושלמו  לפני  אפילו 

להאבות  גילה  לא  וארא, שד'  בפרשת  האוה"ח  כתב  ולפיכך 
"הקץ שיהא באמצעות הרחמים כו' הגם שלא שלמו ימי העינוי 

איננה  ה'שיעבוד'  שגזירת  לאברהם  גילה  לא  שד'  לפי  והצרה". 

קיים  הי'  לא  במצרים  הגלות  גזירת  לענין  כי  ה'גלות'.  כגזירת 

להימשך  צריך  הי  הגלות  ]-אלא  ולשנותו  להמעיטו  אפשרות 

שהי'  הרי  השיעבוד,  גזירת  לענין  אמנם  אופן[,  בכל  שנה,  רד"ו 

ד'. אל  וצעקתם  באמצעות תפלתם  להמעיטו  לבנ"י  שייך 

peninei.ohrhachaim@gmail.com  :יו"ל ע"י מכון פניני אור החיים לתיקונים והערות נא לפנות למייל

 הגליון הזה מוקדש לע"נ מרת בריינא זלאטא ב"ר ראובן יצחק ע"ה,
נפטרה כ"ו סיון תשע"ז

 הגליון הזה נתנדב לע"נ איש נעים הליכות, שריד לדור ישן
הרה"ג ר' אלחנן בן הרב פרץ זצ"ל, נפטר שב"ק כ"ג סיון תשע"ז

 הגליון הזה נתנדב לע"נ הרה"ח ר' יצחק רפאל ב"ר אברהם זצ"ל
נפטר ביום כ"ג טבת תשס"ו

 הגליון הזה מוקדש לע"נ האי גברא יקירא שריד לדור דעה
הרה"ג רבי רפאל שמואל בן הרה"ג ר' ארי' לייב זצללה"ה



                                                                                                                              בס"ד

 

 וארא
 ר נבנצל שליט"אהפרשה על פי תורתו של הרב אביגד רעיונות על 
, הקב"ה מבשר למשה על מערער על עצם שליחותו אל פרעה הוא בה סוף פרשת שמותברבינו  משה בתגובה לטענת

ח ֶאת "הגאולה שיגאל את ישראל משעבוד מצרים ומצווה אותו להתייצב שוב לפני פרעה בדרישה חד משמעית  ַׁ ל  ַׁ ִויש 

צו   רְּ ָרֵאל ֵמאַׁ ֵני ִיש ְּ  )שמות ו, יא( "ב ְּ

י ֵבית "ייחוס משה ואהרון: את  לתארב"ה למשה ומתחילה שיח בין הק-והנה התורה מפסיקה את הדו ֵ ה ָראש  ֶ ֵאל 

ו א ֲאב ָתם ל   ו פַׁ
ךְּ ָרֵאל ֲחנו  כ ר ִיש ְּ או ֵבן ב ְּ ֵני רְּ לאחר מכן שמעון ולבסוף לוי עד שמגיע לייחוס משה )שם יד( ..." ב ְּ

 ואהרון.

סו של משה דווקא כאן באמצע עניין אחר, ושואל מו"ר הרב נבנצל שליט"א: מדוע התורה מצאה לנכון לפרט את ייח

ח "בפרשת שמות כשהתורה מספרת:  לתאר ייחוס זהלפני פרעה? הנכון היה מ שחזראחרי  ק ַׁ י ִ ית ֵלִוי וַׁ ֵ י ֵֶלךְּ ִאיש  ִמב  וַׁ

ת ֵלִוי ַׁ  ה מתאים יותר לכתוב מי הם אבותיו.הי שםלכאורה לידת משה, את ומתארת )שמות ב, א( " ֶאת ב 

מתפאר : אם הצליח במבחן הוא כגוןאומר הרב: בנוהג שבעולם כשלאדם יש הצלחות הוא תולה אותם בעצמו, 

, וכן שפקחותו הגדולה והניסיון הרב שצבר סייעו לכך הרי, אם הצליח במסחר שהביאה אותו להצלחה בחוכמתו הרבה

בחסרונותיו אלא באבותיו, למשל: אדם  כישלונונכשל בעניין כלשהו הוא אינו תולה את  אותו אדםכש אולםהלאה; 

קלקלה  המתוחה בבית הוריו הכנראה שהאוויר, אם הוא כעסן גרמה לו קשהה וילדותשהסיבה היא מפני שתוקפני טוען 

     , אמו צעקה עליו יותר מדי, וכד', ממילא הוא לא אשם אלא אבותיו. אותו
את אבותיו;  התורה לא מזכירה תכל זמן שיש לו כישלונונו, י: משה רבכאן על היפוך הדבריםוהנה התורה מרמזת 

; מאוחר יותר הוא בא אל פרעה ובמקום להקל על שעבוד בני ןהוא הורג את המצרי ונאלץ לברוח למדיי בראשית דרכו

שומעים מחמת קוצר  אינםהוא מנסה שוב לדבר אל בני ישראל והם . על ידי פרעה העבודה להכבדתישראל הוא גורם 

אבותיו. מכאן ואילך יתחילו ההצלחות בחייו: הוא יכה את פרעה עשר מכות  טרם הוזכרורוח ועבודה קשה. בשלב זה 

שראל ממצרים, יוריד הוא יוציא את עם י ולם וממילא גם שמם של משה ואהרון;ובכל מכה ומכה יתפרסם שם ה' בע

אינם  הללוהתורה מדגישה שההצלחות החלו הצלחותיו כן דווקא כאן, כשיתן להם את התורה, וכו'. אם להם את המן ו

בגין גדלותו שכן הכתוב מעיד זכות אבותיו. כמובן שכל פעילותו מוצלחת מ תוצאהשהם  אלא אל משהמיוחסות רק 

ה" עליו ֶ מ ש  ָרֵאל כ ְּ ִיש ְּ ד ב ְּ ל א ָקם ָנִביא עו   -שענת גם מזכות אבות לותו נובעת ונאין ספק שגד אולם)דברים לד, י(  "וְּ

 וכו'. עמרם קהת ולוי

ֵמא ל א ֶאָחד"חז"ל אמרו על הפסוק:  ר ִמט ָ ן ָטהו  ֵ הקב"ה, הוציא טהור יחידו של עולם, דהיינו  )איוב יד, ד( "ִמי ִית 

כל שהיא, אחרת כיצד יצא ממנו אברהם  תה לתרח נקודה חיוביתברהם מתרח. אך אין הכוונה שלא הימטמא, דהיינו א

בתשובה כפי שמובא במדרש תנחומא, ובכל זאת  לחזורימיו זכה בסוף  אחתבזכות נקודה חיובית אם כן ש אבינו; יתכן

מתרח, למרות שישנם דברים שירשנו עוד מהתקופה שלפני אברהם כגון ארץ הייחוס שלנו מתחיל מאברהם ולא 

אותה ממנו; גם הכהונה היא ירושה משם בן ירשנו  ואנחנו, הארץ את לבניו חילק כשנח שם של בחלקו שנפלהישראל 

 עיקר הייחוס שלנו מתחיל מאבותינו הקדושים.  אולםנח, 

? וכי בגלל שאבותינו היו צדיקים מגיע לנו שכר? ההיגיון פשר הדברכשאנחנו מתפללים מזכירים את זכות האבות. מה 

ישאל אותו 'מה יש לך לומר להגנתך?' והגנב אומר בדיוק ההפך; אם מביאים אדם שנתפס בגניבה לפני שופט, והלה 

אילו אביו היה עבריין  שיחמירו יותר בעונשו; מן הסתם שר וצדיק, בעל מעמד מכובד בקהילה'אבי הוא אדם ייטען '

לכאורה אין שהתברר שאביו צדיק,  אולם כעתיתה לו דוגמה טובה, יהיה קל יותר בהתחשב בעובדה שלא הדינו תכן שי

  אם כן אנו מזכירים זכותם של אבותינו? מדוע להגנתו.טענה זו 

 הננוגם אם  ו היא שמשהו מזכותם מושרש בתוכנוכשאנו מזכירים זכות האבות כוונתנ)על פי דברי הרב דסלר זצ"ל( אומר הרב 

מאהבת תורה של יעקב. ומאהבת חסד של אברהם, ממסירות נפש של יצחק  קורטוב בתוכנו, יש ממעלתםרחוקים מאוד 

 מַזכּות הנפש שירשנו מהם הוא ירחם עלינו. מעטאם כן לא זכות אבות אנו מזכירים אלא ַזכּות האבות, שבזכות 

ֲחָריוִמ "בדרך זו מסביר הג"ר חיים מוולוז'ין את הפסוק:  ֵרי ָבָניו אַׁ ְּ ש  יק אַׁ ד ִ ו  צַׁ ֻתמ  ךְּ ב ְּ ֵ ל  הַׁ המידות )משלי כ, ז(  "תְּ

 כיון שטבועות בהם מכוח האב, ועל כןהטובות שהצדיק משיג בעמל רב עוברות לבנים בירושה וקל להם יותר להשיגם 

מוסרים את נפשם יהודים רבים  כמו כןו מאברהם אבינו. יהודים רבים מסרו את נפשם על קידוש השם, תכונה שירש

עמוד התורה, שנטמן ארבע עשרה שנה בבית המדרש ועסק וד התורה יומם ולילה, תכונה שירשו מיעקב אבינו על לימ

לא דיין שהן זוכין אלא שמזכין לבניהם ולבני בניהם עד  ,אשריהם לצדיקים''גמרא: כיוצא בדבר מובא ב בתורה בשקידה.

אלא שעמד להם זכות  'הנותרים'שנאמר  ,היו לו לאהרן שראויין לישרף כנדב ואביהוא שכמה בנים ,סוף כל הדורות

לא דיין שמחייבין עצמן אלא שמחייבין לבניהם ולבני בניהם עד סוף  ,אוי להם לרשעים''ומאידך נאמר:  )יומא פז.( ''אביהם

 )שם( ''כטבי עבדו של רבן גמליאל אלא שחובת אביהם גרמה להן הרבה בנים היו לו לכנען שראויין ליסמך !כל הדורות

ֶעֶבד "שכשם שהכהנים יורשים את זכות אהרון כך בני כנען יורשים את חובת אביהם שנאמר עליו:  אפואיוצא 

כו' טבת תשע''ח  634גיליון מס' 

 תשע"ח



ֶאָחיו ֶיה לְּ טבי עבדו של רבן גמליאל שוכב מתחת למיטה בסוכה כדי לשמוע וללמוד  ולכן )בראשית ט, כה( "ֲעָבִדים ִיהְּ

ח "יכול לקבל סמיכה לרבנות כוון שבא מצאצאי כנען. הגמרא לומדת מהפסוק שבפרשתנו:  אינומתורת רבו אך  ק ַׁ י ִ וַׁ

ה ָ ִאש   ן לו  לְּ ו  ש  חְּ ת נַׁ יָנָדב ֲאחו  מ ִ ת עַׁ ַׁ ע ב  בַׁ ֶ ֲהר ן ֶאת ֱאִליש  לעולם ידבק אדם בטובים  :ר רבי אלעזראמ'' )שמות ו, כג(" אַׁ

מכאן שהנושא '' ''אהרן שנשא בת עמינדב יצא ממנו פנחס ;)שעבד עבודה זרה( שהרי משה שנשא בת יתרו יצא ממנו יהונתן

 )בבא בתרא קט:(  ''אשה צריך שיבדוק באחיה

על מה צריך להקפיד יותר, האם להקפיד לשאת בת תלמיד חכם,  סיפר הרב שכשעמד בשידוכים שאל את רבו הגרי"ז

. אמנם צריך שבה יםבמידות טובות ויראת שמ לבדוק באישה עצמה,: ראשית יש או להקפיד לבדוק באחיה? והוא ענה

שאין זה וון שהתלמיד חכם מעביר לבתו אהבת תורה ויראת שמים, אך ברור ילהשתדל לשאת בת תלמיד חכם, כ

 מידות טובותים כדי שגם הוא יוריש עצמו לקנות מידות טובות ויראת שמעל האדם להשתדל הוא בו כן כמ מספיק;

 לבניו אחריו.

 

 חלבה יצחק   שלום בתש

                       
 

הרב הרב יעקב חי בן מרגלית, , יוסף שלום ב"ר אברהם וחיה מושאאאמו"ר אברהם )אלברטו( בן מרים חלבה , הג"ר לעילוי נשמת 

הרב חנן פורת בן שולמית, עמידרור בן שרה, עוזיאל זוסיא בן יעקב משה, מתתיהו אריה לייב בן דבורה,  ,אברהם צוקרמן בן שרה

מרדכי שמעון בן דאדא,  דוד, גרשום בן חנה, מנשה בן שרה, מרדכי מורד בן חנה, סףמנחם בן לאה, אבנר יחיאל בן רחל, חיים בן יו

שמעון מנחם נחום בן אליעזר ליפא,  יחזקאל,אילן בן  ,עמרם בן עישהמסעוד בן עליה,  מאיר ירחמיאל בן שמחה, שלמה בן פורטונה,

יצחק אביאתר בן ברוך הי"ד, משה בן פלור, זאב בן ברכה, עמרם בן אסתר, שלמה חי בן מזל טאוס, מורדכי שלום בן רחל, בן עישה, 

עד מיכאל בן -ליאייל בן עירית תשורה הי"ד, יעקב נפתלי בן רחל הי"ד, גיעקב בן רחל, יעקב בן מרים, ניר יהודה בן מיכל, , בן אסתר

 אליהו בן נעמי,אליעזר בן צבי וציפורה,  שלמה בן שמחה,יהודה בן אסתר,  יוסף ברוך בן תמר, ,דודי רחמים בן חנהבת גלים הי"ד, 

הרבנית שפרה אהרון בן סלחה, בן אסתר,  גץ נוריאל יחיאלמאיר טובי בן ליטא, דוד בן שרה,  בנימין בנדט בן יוסף,שמעון בן דינה, 

שרה רחל בת רבקה, שרה רחל בת בוליסה, שושנה בת רוזה, ; שרה חנה לויזה בת פאנישרה בת מרים,  טליה חנה בת מלכה, בת לאה,

יהודית  אלסירה בת שרה, רחל בת סוליקה, ברוריה בת מרגלית, אילנה בת רחל, מזל פורטונה בת שרה,שרה בת שולמית, בת רוחמה, 

                                .                     ת.נ.צ.ב.ה , לאה בת בתיהינה בת אסתרי, ר, רחל בת שרה, שרה בת מריםשרה בת קיז'הפרלה בת גוטי,  בת עזיזה, אוז'ני בת רוזה,
 ללא תשלום לזיכוי הרבים  jalabe@neto.net.il המעוניין לקבל כל שבוע את העלון בדואר אלקטרוני ניתן לשלוח בקשה למייל:

  חסרון יש לתלות בעורך בלבד.השיחה נערכה על פי הבנתו של העורך. כל טעות או  

   ניתן לעיין בעלונים קודמים באתר  
 http://sites.google.com/site/rabbinebenzahl  

  תרוסילביה רות בת אס רפואתה השלמה של אורלי בת דונהל ה יהיה מוקדשלון זע 

mailto:jalabe@neto.net.il
http://sites.google.com/site/rabbinebenzahl


 ע"ש ישראל קושיצקי( V.B.Mבית המדרש הוירטואלי )
 הר עציון שליד ישיבת

 שיחות לשבתות השנה מאת ראשי הישיבה
www.etzion.org.il/vbm 

 

 יעקב מדן שליט"אהרב 

 ואראלפרשת שיחה 

 *אחריות אישית וגאולה

 ולא שמעו אל משה?!

התורה מספרת לנו על תגובת עם ישראל לשמע בשורת 
 הגאולה:

ל  ל ְוֹלא ָשְמעּו אֶׁ י ִיְשָראֵּ ל ְבנֵּ ן אֶׁ ה כֵּ ר ֹמשֶׁ "ַוְיַדבֵּ
ה מִ  ֲעֹבָדה ָקָשהֹמשֶׁ ר רּוַח ּומֵּ   ".ֹקצֶׁ

 )שמות ו', ט(

לשונות גאולה אומר משה לפני כן, והעם אינו חמש 
מקשיב. אפשר היה עוד לקבל זאת, עם נימוק הפסוק 

ה מִ " ל ֹמשֶׁ ֲעֹבָדה ָקָשהְוֹלא ָשְמעּו אֶׁ ר רּוַח ּומֵּ ", אלא ֹקצֶׁ
שבפרשה הקודמת אנו שומעים שעם ישראל כן מקשיב 

 למשה ולאהרן:

ת ָכל ַהְדָבִרים ֲאשֶׁ " ר ַאֲהֹרן אֵּ ל ַוְיַדבֵּ ר ה' אֶׁ ר ִדבֶׁ
ה ַויַ  י ָהָעם: ֹמשֶׁ ינֵּ ן ָהָעם ַעש ָהֹאֹתת ְלעֵּ ַוַיֲאמֵּ

ת  ל ְוִכי ָרָאה אֶׁ י ִיְשָראֵּ ת ְבנֵּ ַוִיְשְמעּו ִכי ָפַקד ה' אֶׁ
  ."ם ַוִיְקדּו ַוִיְשַתֲחוּוָעְניָ 

 לא(-)שמות ד', ל

ברים? מדוע בפרשת שמות עם כיצד נכלכל את הד
ישראל מגיב על בשורת פקידת ה' את עמו בקידה 

ואילו בפרשתנו פתאום העם מסרב  ,ובהשתחוויה
 לשמוע?

 לא יכול או לא רוצה

, והוא זכה להיות סנגורם של ישראלאצלנו רמב"ן ה
 מסביר שעם ישראל כן האמין, כאמור לעיל:

לא בעבור שלא  -מקוצר רוח ומעבודה קשה "
אמינו בה' ובנביאו, רק שלא הטו אוזן לדבריו י

מקוצר רוח, כאדם שתקצר נפשו בעמלו, ולא 
ירצה לחיות רגע בצערו, מדעתו שירוח לו אחרי 
כן. וקוצר הרוח הוא פחדם שלא יהרגם פרעה 
בחרב כאשר אמרו שוטריהם אל משה, ועבודה 

                                                           
סוכמה על ידי , הה'תשע"וארא פרשת ערב שבת השיחה הועברה ב  *

. סיכום השיחה שאול שולמן ובנימין פרנקל ונערכה ע"י אלישע אורון
 לא עבר את ביקורת הרב.

קשה, הוא הדוחק שהיו הנוגשים אצים בהם ולא 
 ".וולחשוב ביתנום לשמוע דבר 

בני ישראל היו עוצרים מדי פעם לשמוע איזו חצי לשון 
פים בהם, אבל לא היה גאולה, תוך כדי שהשוטרים מצלי

. הם היו עסוקים באמת לשמוע אל משה ואהרן להם זמן
 מדי באיסוף התבן והקש לבניית ערי המסכנות.

אך במכילתא מצאנו עמדה הפוכה. רבי יהודה בן בתירה 
 שראל אכן לא רצה לשמוע את משה:עם ימסביר ש

הרי הוא אומר ולא  :ר' יהודה בן בתירא אומר"
שמעו אל משה מקוצר רוח וגו' וכי יש לך אדם 

נולד  – שהוא מתבשר בשורה טובה ואינו שמח
 ?!ואינו שמח ,רבך מוציאך לחירות ,לך בן זכר

 ')שמות ואם כן למה נאמר ולא שמעו אל משה "

אלא שהיה קשה בעיניהם לפרוש מעבודה  ט(
זרה שנ' ואומר אליהם איש שקוצי עיניו 

 ')יחזקאל כהשליכו ובגלולי מצרים אל תטמאו 

וידבר ה' אל משה ואל  הדא הוא דכתיב ...ז(
צום  יג( ')שמות ואהרן ויצום אל בני ישראל 

 ".לפרוש מעבודה זרה

 .)מכילתא דרבי ישמעאל פרשת בא, מסכתא דפסחא ה( 

לשמוע את  הבאמת לא רצעם ישראל לפי המכילתא, 
 .מה שהיה למשה להגיד

 וימרו בי ולא אבו לשמוע אלי

אך מה רע בהסברו של הרמב"ן, שאילץ את רבי יהודה 
בן בתירה להידחק וכביכול להוציא לעז על עם ישראל? 

 הרי דברי הרמב"ן מאוד סבירים!

 יחזקאל:רבי יהודה בן בתירה מבסס את דברי על נבואת 

ַלי לֵּאֹמר" ם ֹכה ... ַוְיִהי ְדַבר ה' אֵּ יהֶׁ ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ
ָשא ָיִדי -ָאַמר אֲ  ל ָואֶׁ ֹדָני ה' ְביֹום ָבֳחִרי ְבִיְשָראֵּ

ָשא  ץ ִמְצָרִים ָואֶׁ רֶׁ ם ְבאֶׁ ית ַיֲעֹקב ָוִאָּוַדע ָלהֶׁ ְלזֶַׁרע בֵּ
ם לֵּאֹמר ֲאִני ה' א   ם:-ָיִדי ָלהֶׁ יכֶׁ  ַביֹום ַההּוא ֹלהֵּ

ל  ץ ִמְצָרִים אֶׁ רֶׁ אֶׁ ם ְלהֹוִציָאם מֵּ ָנָשאִתי ָיִדי ָלהֶׁ
ם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש ְצִבי ִהיא  ר ַתְרִתי ָלהֶׁ ץ ֲאשֶׁ רֶׁ אֶׁ

  ְלָכל ָהֲאָרצֹות:
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י  יָניו ַהְשִליכּו ּוְבִגּלּולֵּ י עֵּ ם ִאיש ִשקּוצֵּ הֶׁ ָוֹאַמר ֲאלֵּ
ם:-ֲאִני ה' א   ,ִמְצַרִים ַאל ִתַטָמאּו יכֶׁ ַוַיְמרּו ִבי  ֹלהֵּ
ַלי ם ֹלא  ְוֹלא ָאבּו ִּלְשֹמַע אֵּ יהֶׁ ינֵּ י עֵּ ת ִשקּוצֵּ ִאיש אֶׁ

י ִמְצַרִים ֹלא ָעָזבּו ָוֹאַמר ִלְשֹפְך  ת ִגּלּולֵּ ִהְשִליכּו ְואֶׁ
ץ  רֶׁ ם ְבתֹוְך אֶׁ ם ְלַכּלֹות ַאִפי ָבהֶׁ יהֶׁ ֲחָמִתי ֲעלֵּ

  ִמְצָרִים:

חֵּ  ר ָוַאַעש ְלַמַען ְשִמי ְלִבְלִתי הֵּ י ַהגֹוִים ֲאשֶׁ ינֵּ ל ְלעֵּ
ם  ינֵּיהֶׁ ם ְלעֵּ יהֶׁ ר נֹוַדְעִתי ֲאלֵּ ָמה ְבתֹוָכם ֲאשֶׁ הֵּ

ץ ִמְצָרִים: רֶׁ אֶׁ ץ  ְלהֹוִציָאם מֵּ רֶׁ אֶׁ ם מֵּ ָואֹוִציאֵּ
ל ַהִמְדָבר: ם אֶׁ ת  ִמְצָרִים ָוֲאִבאֵּ ם אֶׁ ן ָלהֶׁ תֵּ ָואֶׁ

ר ַיֲעשֶׁ  ת ִמְשָפַטי הֹוַדְעִתי אֹוָתם ֲאשֶׁ ה ֻחקֹוַתי ְואֶׁ
םאוֹ    ".ָתם ָהָאָדם ָוַחי ָבהֶׁ

 י(-אל כ', ביחזק)

עם ישראל שמח לשמוע שהקב"ה מתכנן להושיע אותם, 
"עמו אנכי בצרה". מה קרה בפרשתנו? מדוע פתאום 

 המצב השתנה?

ם-ֲאִני ה' א  " –כיון שמשה הגיע עם דרישה  יכֶׁ ִאיש ...  ֹלהֵּ
י ִמְצרַ  יָניו ַהְשִליכּו ּוְבִגּלּולֵּ י עֵּ "! זה ִים ַאל ִתַטָמאּוִשקּוצֵּ

ההבדל הגדול בתגובת עם ישראל לבשורה הראשונה 
 מול התגובה לבשורה השנייה.

מורנו הרב ברויאר הסביר ששתי הדברות הראשונות הן 
ץ -ָאֹנִכי ה' א  " –יסוד אחד  רֶׁ אֶׁ אִתיָך מֵּ ר הֹוצֵּ יָך ֲאשֶׁ ֹלהֶׁ

ית ֲעָבִדים ֹלִהיםֹלא ִיְהיֶׁה לְ  ;ִמְצַרִים ִמבֵּ ִרים ַעל ָפָני ָך א  " ֲאחֵּ
. זהו פסוק אחד, כיון שמשה אומר לעם ג(-)שמות כ', ב

 "אין ארוחות חינם"! –ישראל 

 הרגל הופך לטבע, וטבע קשה לשנות

לים. בני ישראל מעדיפים ברגעי קשה מאוד לשנות הרג
עבוד להמשיך את העבודה הקשה, לראות את הש

ילדיהם מושלכים באכזריות ליאור, מאשר לצאת 
 למדבר ולעבוד את ה'.

כדי להבין יותר טוב את המקום של עם ישראל, נצייר 
מגיע אלינו עכשיו, אם נביא היה לעצמנו מציאות דומה: 

ואומר לנו שהצרות בעולם כולו תיפסקנה, יהיה שלום 
 –בארץ ובעולם, האיומים מצד איראן ודעאש ייפסקו 

 ודאי שהיינו שמחים לשמוע.

היה מתנה זאת בכך שנוותר  אך מה היה קורה אם הוא
על התקשורת הטכנולוגית שלנו? בכך שנשליך את 
הסמארטפונים והטלוויזיות? דומה שרוב האנשים היו 
מתקשים לוותר, ומסרבים לדרישה על אף המחיר הכבד 

 שבאובדן ההבטחה לשלום.

מבטיחים לנו  –גם בבחירות אנו פוגשים מצב דומה 
אין אף דרישה. חמש מאות לשונות של גאולה, אבל 

הפוליטיקאים אינם תובעים מהעם דברים, אינם 
שיח. הם רק מציעים הבטחות מפתות, -מקיימים דו

 ומהאזרח נתבע רק לשים את הפתק הנכון בקלפי.

כך אי אפשר לפתור בעיות. אי אפשר לצפות שדברים 
יסתדרו בלי מאמץ ועבודה עצימים ורציניים. דברי רבי 

כונים וכל כך קולעים. הוא אינו יהודה בן בתירה כל כך נ
מוציא לעז על עם ישראל המשועבד במצרים, אלא 

 מתאר את האופי האנושי במדויק.

 לקיחת אחריות והתרוממות האדם

שכן הצליח בשבוע הבא נקרא את פרשת בא, על המהפך 
בסופו של דבר. עם ישראל עוזב את ההרגלים הנושנים 

 . לדרך חדשהואת הסביבה המוכרת, ויוצא 

להפנים את עלינו כל פעם שקוראים את פרשת וארא ב
שעמד מול עם ישראל, את התביעה שמשה הקושי 

לא  –ואהרן מציפים מולם, ולהציב מטרות דומות 
 להתייאש, ולהיות מוכנים לקחת אחריות.

ם ישראל חז"ל מספרים במדרש שגם ביציאת מצרים ע
בנ"י פסל מיכה יצא עם  –עוד לא זנח את העבודה הזרה 

 :ממצרים

יש בושה גדולה מזו ישראל  :רבי יוסי אומר"
עוברין בים סוף ופסל מיכה עובר עמהם שנא' 

הוי לך ה' ועבר בים צרה והים נקרע לפניהם 
  ".הצדקה ולנו בושת הפנים

 )תנחומא כי תשא, יד(

מהיכן נובעת אותה דבקות בעבודה זרה? ומה 
את הייחודיות של עבודת ה' שכל כך קשה לזנוח 

 העבודה הזרה למענה?

אלא שישנם מרכיבים טבעיים והגיוניים בעבודה כלפי 
משהו שניתן לשאוף ולפנות אליו. העבודה הזרה אינה 
 תובעת מהאדם לשנות את הרגליו, אלא רק לתת לה

 מתנות כחלק מהפולחן הספציפי. 

בדרך כלל, גם אין ניתוק בין הפולחן למערכת היצרים 
העבודה הזרה הפגאנית מטפחת סוגים שונים של  –

תאוות כחלק מהפולחן, ואינה דורשת מהאדם לשנות 
 את אורח חייו מבחינת אופיו והרגליו המוטמעים בו.

סיפורי המיתולוגיות גם מחזקים את ההתנהגות 
הם מלאים קנאה  –האנושית שאנו רואים בשלילה 
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ש הוא ותחרות, מתח ומריבות, זימה ופריצות. החיפו
 אחרי החזק ולא אחרי הערכי.

. הקב"ה תובע מהאדם להבין אין זו דרכה של עבודת ה'
יצרים הזולה. הוא ל מרומם מעל מערכת ה-שהא

אמור לשאוף לרומם את כל אורח  טרנסצנדנטי, והאדם
חייו למקום הזו, לשאוף להתנהגות גבוהה ומרוממת, 
 ערכית ובעלת משמעות. האדם אמור לקחת אחריות על

 חייו גם במחיר שינוי ההרגלים.
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“למען תספר”!
כמידי שנה בשנה עם קריאת 
ועומדת  ניצבת  עולה  הפרשה, 
השאלה והתמיהה הגדולה מכל, פלא אשר לב ושכל אנוש לא יוכלו להשיגו, תופעה 
נוראה אשר לא ניתנת לתפיסה ולביאור, לולא הקדים הכתוב והעיד כי הכל היה למען 

הרבות נפלאותיו, ולמען נוכל אנו ובנינו לספר גודל האותות והמופתים:
פרעה ועמו חוטפים מכה אחר מכה, הקב”ה מראה להם בחוש את גודל כוחו וידו 
הגדולה, ומוכיח את שליטתו בכל היקום ותכולתו, במים על ידי מכת דם, בארץ על 
ידי מכת כינים, ובכל הרוחש בה במכת צפרדע, במהלכים עליה במכת ערוב, ברוחות 
במכת הארבה, ובמאורות השמים במכת הברד, וכן הלאה בכל הנפלאות, עד המכה 
האחרונה בה מוזהר פרעה כי הפעם אף הוא עצמו בסכנה, ונשמתו שלו אף היא בדרך 
החוצה. קרב הרגע בו יראה את האמונה מוחשית וברורה, ואף יחוש אותה היטב על 

בשרו, ייווכח ויחזה במו עיניו כי אין כה’ אלוקינו בכל הארץ.
והוא מצידו הפכפך, פעם מכיר את הבורא ופוחד ממנו, ומיד מתעלם כאילו לא היה 
דבר. פעם מסכים ומיד נסוג. פעמים מתרברב, ופעמים זועק מלחץ ומפחד. אך במבחן 
התוצאה הוא מתעלם ולא שת ליבו לכלום. הוא עומד מול הברד ומסתכל עליו כאילו 
מדובר בכדורים פורחים שמתפוצצים מעליו, מביט אל מול נחילי הארבה המתקרבים, 
ומתייחס אליהם כאל חטיף שיש למלוח אותו ולאחסנו בחביות, ואפילו כשמגיעה מכת 
בכורות, אותה מכה שאיבד בה מיליונים רבים מנתיניו, הוא כדרכו בז ומזלזל, ואפילו 

הולך לישון. 
ולא, הוא לא מכוון שעון מעורר לכמה רגעים קודם חצות, הוא לא מבקש להיערך 
היה  לא  כאילו  וישן...  בפיג’מתו  היטב  מתכרבל  הוא  אדרבה,  ובאה.  שקרבה  למכה 
אתמול וכאילו אין מחר, הוא אפילו מצליח להירדם ולחלום על עתיד טוב יותר. וכי 
יש שכל אנוש שמסוגל להבין זאת, או דעה צלולה שתוכל להסביר התעלמות שכזאת, 

היתכן!?
וגדולה מזו, היכן היו נתיניו כל אותה העת? עם כל ‘הכבדת הלב’ להיכן נעלמה לה 
האנושיות, היאך מצליחים להחזיק עם שלם, סובל מרורות, מבלי שקם ולּו אחד מהם 
לערער על המצב ולבקש הסברים!? כיצד הצליח אותו רשע ונוגש לשלוט בדעתם של 
ההמון, עד שהסכימו כולם לסבול בשביל כבוד ה’שתלטן’ שעשה עצמו אלוה, ואחר כל 

המכות שחטפו עוד להצטרף אליו ולרדוף אחריהם!? 


תספר”  “למען  בציווי  ומטרתו  בשבילנו,  הגדול  הנס  שהיה  תורה  שהעידה  ומאחר 
והתופעה. להשכיל, לקחת בה לקח  נבכי הדבר  ובלילות, שומה עלינו להבין  בימים 
ומוסר בעבורנו, לפלס אורח ונתיבה, להיטיב מצעדי גבר, ולתקן הדרכים משיבושי 
הזמן. כי דרכים הרבה היו למקום להראות את ידו הגדולה, ולא באו אלו האותות אלא 
למוסר והשכל לכולנו, לחדור הלבבות בלקחי אמונה והשגחה, לסלול בעבורנו אותה 
דרך אמת שנסללה ביציאת אבותינו ממצרים, כדי שנמשיך את צעדי עקבותיה, להבין 
ולהשכיל ולהפיק הלקחים, שלא לעצום עין ולא לאטום אוזן, לא להתעלם מן המציאות, 

ודאי ובוודאי שלא להתפתל תדיר בתירוצי סרק... 
כי פרעה חטף את אותם המכות כדי שאנחנו נשכיל להבין, ונמנע עצמנו מלחטוף. 
הוא הכביד את לבו כדי שנפתח אנו את סגור ליבנו, להשכיל ולשמוע אל קול האות 
העקשנות  ליכולת  וההתעלמות,  האטימות  לכוח  משל  אלא  אינו  ‘פרעה’  הראשון! 
והמרידה, גם אל מול ראיות חותכות... ואפילו במחיר של מכות קשות שניתכות בזו 
אחר זו. ‘פרעה’ זהו סמל לכוח הרע שמרהיב עוז ומוכן לעמוד ולהתמודד אל מול אמת 
זועקת מבלי להתקפל ולהיכנע. לקחת מכה נוראה שמכלה את כל היבול, למלוח אותה 
ולהופכה למאכל ולעינוג... ‘פרעה’ הוא הסמל הגדול ביותר לסיאוב וריקנות, לנביבות 
וחוסר ממשות. לעגלה ריקה, המבקשת לחסום את דרכה של העגלה המלאה והעמוסה. 
לתרבות הקלוקלת, שאחר ההכאה וההשפלה נחשפת במערומיה ונותרת חסרת כל... 

עם פגרי אליליה וצחנת פירות הבאושים שגידלה.  
ואלו המכות אות ומופת הם לכל אותם הסבורים ברוב עזות וחוצפה, ובמידה יתירה 
של טיפשות, שאם מתעלמים מן המציאות היא נמחקת... לכל אותם שחושבים שאפשר 
ואינם  ולקלס.  ללעג  האמת  את  ולשים  ומופתים,  אותות  מול  אל  ולגחך  להמשיך 
משכילים להבין כי רק את עצמם הם מניחים במקום שפל זה. לא באו המכות אלא אל 
מול אותה אווילות שממשיכה לחטוף ולהתעלם, שבמקום לעצור ולהתבונן, להודות 

ולהכיר באמת, היא מבקשת לה תמיכה בהבלים, כשפים, ושאר אלילים.


התבוננות,  של  רחב  וצוהר  הסתכלות,  של  מחודש  אפיק  לפתוח  ננסה  ומעתה 
פרעה  כי  אנו.  לימינו  אף  והשכל  מוסר  בה  שיש  בדרך  והמאורעות  התופעה  לבאר 
והאקדמיות  המכללות  משלו,  מקורית  בדרך  חטף  שהוא  המכות  עם  להתמודד  בחר 
שבממלכתו ביקשו לעצב את נפש ההמון, ללמדם היאך לחשוב וכיצד להתמודד. חכמיו 
ויועציו נשלחו להסביר ולהרצות להמון ‘חשיבה חיובית’, שיפסיקו להיות ‘קיצוניים’ 
ולראות רק את הבעיות ואת הפן השלילי. שילמדו למצוא גם את הטוב שבכל מכה, 
להרכין  במיעוטו’,  ה’רע  את  לספוג  צריכים  החיים,  את  לעצור  אפשר  שאי  שיבינו 
ראש, לעגל פינות, ולהסתדר עם מה שיש. כך חיו הכל בשלווה ובהשקט, בהתעלמות 
מוחלטת מכל הסובב, ממשיכים לסבול מכות נוראות, כשהם מספקים תירוץ אווילי 
לכל  והצדקה  מעידה,  לכל  מעוותת  פרשנות  תופעה,  לכל  מוזר  הסבר  מאורע,  לכל 

חריגה.
ומשכך, כשבאו הערוב על כל שלל ה’חיות’ שביער ופשטו על הערים, ביקשו לעשות 
עוד  הוא  הנופלים,  המוני  על  להזדעזע  במקום  אזי  טובה.  חלקה  כל  ולכלות  ַשמות, 

שמח ומודה ל’אלוהים’ שלו, על כך 
שלמרות הכל, נשארו לו עדרי צאן 
מכת  כשמגיעה  גם  בממלכתו... 
לשמוח,  מכולם  דורש  הוא  דבר 
הנה, תראו! המכה נעצרה באמצע, 
יותר...  גרוע  להיות  יכול  הרי 
הברד  גושי  כשמגיעים  ואפילו 
לא  כשכבר  ראשם,  על  וניתכים 
עדיין  ה’חכם’  בחוץ,  כלום  נותר 
ה’טוב’, שמח  את  רק  רואה  בשלו 
ומודה לפסלונים על העדרים שהם 

השאירו לו במכלאות.
אט  אט  מכה,  אחר  מכה  וכך 
עדיין  ואנשיו  הוא  הכל.  מתכלה 
שמחים על כך שיכול היה להיות 
סכלותם  ברוב  גרוע.  יותר  הרבה 
הם מבקשים להתבונן בחצי הכוס 
נוראה  שעה  באותה  גם  המלאה, 
ולּו  בידם  נשארה  לא  שכבר 
מה  כל  כי  מבינים  אינם  כוסית... 
לא  הערוב,  מן  לפליטה  שנשאר 
היה אלא בשביל מכת דבר, וכל מה 
שהשאיר הדבר הוא בשביל שיהיה 
לברד במה להכות, וגם הארבה לא 
אכל אלא את מה שהשאיר בעבורו 
סוסים  אותם  כשאפילו  הברד. 
לא  שבבתים,  במכלאות  שנשארו 
עליהם  שירכבו  כדי  אלא  נותרו 
בתהומות  לצלילתם  עד  רוכביהם 
ים סוף, מסרבים היו להפנים כי כל 
לטובתם,  הם שהוא  מה שסבורים 
אינו אלא עוד שלב בגודל הרעה, 
המכה  לעוצמת  ותשתית  הכנה 

הבאה.
וראה,  הצד  מן  יתרו שעמד  ורק 
כי אם אף  לראות  רק  לא  השכיל 
“כל”!  את  שמע  הוא  להתבונן. 
ולישראל.  למשה  ה’  עשה  אשר 
גם אם  כי  להבין  בו התבונה  היה 
כל מקרה יש בו איך שהוא הסבר 
מקום  מכל  לכשעצמו,  ותירוץ 
כי  היא!  נוראה  הכללית  התמונה 
שעוד  מה  כל  את  לכלות  בה  יש 
היתה  ההתבוננות,  ולגודל  נותר... 
שטף  את  לעצור  התבונה  גם  בו 

החיים הקלוקל, ולשוב.


בכל  להזכיר  נצטווינו  זאת  ועל 
לזכור  מצרים,  יציאת  את  יום 
להבין,  המאורע.  את  ולחוות 
יכולה  לאן  ולהפנים,  להתבונן 
אפשר  והיאך  להוביל.  האטימות 
לכלות אט אט כל חלקה טובה אם 
משכילים  לא  ואם  מתעלמים,  רק 
לעצור לזעוק ולהתחנן כבר במכה 

הראשונה.  
אותו  את  לשרש  אנו,  מחובתנו 
‘פרעה’ קטן המבקש לקנות שביתה 
אצל ההמון. מבקש הוא לגמד כל 
דבר כביכול הוא לא כל כך נורא... 
רשת  הפורש  יצר  באותו  להילחם 
ולקעקע את אותה  לרגלנו, לבער 

דרך של מכֵלי היהדות שבכל הדורות, של אותם שביקשו לזנב אט אט בכל הקדוש 
להרדם,  נורא...  כזה  לא  שהוא  וענין  דבר  כל  על  להסביר  שביקשו  אותם  והיקר, 
ולהרדים, גם בשעה שניתכות מכות ומבקשות לערער ולכלות, ובכך להשאיר את העם 
מעורטל מכל קיום, וריק מכל תוכן. תפקידנו וחובתנו להמשיך לעורר ולהתעורר קודם 

שנמצא את עצמנו חלילה חסרי כל, וכימי צאתנו מארץ מצרים יראנו נפלאות אמן. 

שבט,  חודש  של  פתחו  על  בעומדינו 
נראה  זו,  בשבת  אותו  מברכים  כבר  ואנו 
חודש  עוד  הינו  שבט  חודש  כי  לכאורה, 
החורף.  זמן  של  באמצעו  ושגרתי  רגיל 
נמצאים  והכוללים  הישיבות  בהיכלי 
יש  כי  נראה  ולא  הסוגיות,  של  בעיצומם 
כאן איזהו התחדשות מיוחדת בראש חודש 

זה יותר מכל ראש חודש.
אולם אם נתבונן מעט נראה כי סגולותיו 
שנכתב  דבר  ואין  הם,  רבות  החודש  של 
בתורה או שאירע באחד מן הזמנים שאין 

לו משמעות תורתית אמיתית.
רבינו  משה  כי  בתורה,  קוראים  אנו  כך 
ישראל  לעם  התורה  את  לבאר  התחיל 
בראש חודש שבט, וכך נאמר בתחילתו של 
ֹחֶדׁש  ָעָׂשר  ְּבַעְׁשֵּתי  “ַוְיִהי...  חומש דברים: 
ִיְׂשָרֵאל...  ְּבֵני  ֶאל  ֹמֶׁשה  ִּדֶּבר  ַלֹחֶדׁש  ְּבֶאָחד 
הֹוִאיל ֹמֶׁשה ֵּבֵאר ֶאת ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ֵלאֹמר”. 
אותם  כי  רבותינו  דברי  וידועים 
ההם  המקודשים  בזמנים  שהיו  ההשפעות 
ישנה  כן,  ואם  ושנה,  שנה  בכל  חוזרים 
וסייעתא  הצלחה  של  גדולה  השפעה 

דשמיא בביאור דברי התורה בזמן זה. 
החודש  של  במזלו  כן  גם  נרמז  זה  דבר 
מים  שואבים  זה  כלי  ידי  שעלי  “דלי”,   –
מבאר התורה, אשר נמשלה למים. וכך על 
ידי הביאור מצליחים להבין היטב את דברי 

התורה.
שמאי  בית  שלדעת  שבט  בא’  גם  כך 
הוא ראש השנה לאילנות, וגם לדברי בית 
חל מכל  לאילנות  הרי שראש השנה  הלל 
מקום בחודש זה. ועל אף שבמבט העולם 
החיצוני לא נראה כי מתרחשים בו באמצע 
החורף שינויים משמעותיים - לפי התורה 
זה נקרא “ראש השנה”, באשר בו מתחילים 

האילנות את צמיחתם מחדש. 
אזי  השדה,  לעץ  נמשל  שהאדם  וכיון 
יהיה  ואולי  גדול עלינו ללמוד מכך,  לקח 
באמצע  התורה  לעמלי  גדול  חיזוק  הוא 
נקבע  הכל  תורה  של  במבט  כי  החורף. 
זעיר  ואף שבתחילה הדבר  לפי ההתחלה, 
ביותר, וכמעט שאינו ניכר, ואינו מורגש, 
אף  השחר,  בעלות  מתחיל  שהיום  וכפי 
אור.  של  נצנוץ  יש  כבר  חשוך,  שעדיין 
אחר  מיד  מתחיל  הערביים  שבין  וכמו 
נטיה של השמש  יש כבר  כי  היום,  חצות 

לכיוון מערב.
הגדולים  הדברים  שכל  בא  וללמדינו 
הפוך,  ח”ו  ולהבדיל  הגדולות,  וההצלחות 
מתחילים בדבר קטן, רצון קטן והשתדלות 
ההצלחה  דרך  את  המתחילה  היא  קטנה, 

והסייעתא דשמיא.
היציאה  את  מתחילים  אנו  זו  בפרשה 
מגלות מצרים, וכידוע עשרת המכות ניתנו 
לעם ישראל לראות את יד ד’ הגדולה, ולכן 
מעבדות  היציאה  לתחילת  הם  נחשבים 
טומאה  שערי  במ”ט  בעודם  גם  פרעה. 
עוד טרם היו לעבדי ד’, זכו שהקב”ה כבר 
לקחם לו לעם, כי הנקודה הפנימית כבר 
השפלות,  מעומק  לצאת  ורצתה  בערה, 
ואינו  שכמעט  הלזה  הקטן  הרצון  ולכן 
את  שקבע  זה  הוא  חיצוני,  במבט  נראה 

היותינו לעם התורה ועבדי ד’.
נקודת  החורף,  באמצע  גם  לנו  והרי 
והתרעננות, שעל  חידוש  זמן של התחלה 
נוכל בס”ד לקבוע שוב את עתידנו  ידיה 

לתקופה הקרובה.
בברכת השבת שהיא מקור הברכה
העורך

בס"ד

גליון 114 שנה ג' פרשת וארא תשע"ח

על הפרק
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דבר העורך



מסירות נפש על כבוד שמים
זאת  עוד  )נג,ב(:  בפסחים  גרסינן 
ראו  מה  רומי,  איש  תודוס  דרש 
עצמן  שמסרו  ועזריה  מישאל  חנניה 
על קדושת השם לכבשן האש, נשאו 
ומה  מצפרדעים,  בעצמן  וחומר  קל 
קדושת  על  מצווין  שאין  צפרדעים 
השם כתיב )ז,כח( “ובאו ועלו בביתך 
אימתי  ובמשארותיך”,  ובתנוריך 
משארות מצויות אצל תנור, הוי אומר 
בשעה שהתנור חם, אנו שמצווין על 

קדושת השם על אחת כמה וכמה.
איך  שם(  )ח”א  המהרש”א  והקשה 
למדו ק”ו מהצפרדעים, והרי בהם לא 
נאמר “וחי בהם”, ולכן הגם שלא היו 
קידשו  מ”מ  קידוש השם,  על  מצווין 
אף  על  וחבריו  חנניה  אבל  השם. 
בפהרסיא,  השם  קידוש  על  שמצווין 
מצווין  הם  דאין  בצינעא  הכא  מ”מ 
על קידוש השם, לא היה להם למסור 
בהם”,  “וחי  על  נצטוו  דהא  נפשם 

עיי”ש תירוצו.
ראו(  מה  )ד”ה  שם  בתוס’  והנה 
וחי  כתבו: פ”ה, מה ראו שלא דרשו 
דהא  וקשה  בהם.  שימות  ולא  בהם 
בסנהדרין  ומסקינן  הוה,  בפהרסיא 
)עד,א( דלכו”ע בפהרסיא חייב למסור 
ומפרש  קלה,  אמצוה  אפילו  עצמו, 
ר”ת דצלם זה שעשה נבוכדנצר לאו 
ע”ז הוה אלא אינדרטא שעשה לכבוד 
עצמו, ולכך קאמר מה ראו, וכן משמע 
כו’ ואתי נמי שפיר הא דאמרינן באלו 
נגדו  אלמלא  לג,ב(  )כתובות  נערות 
לחנניה מישאל ועזריה פלחו לצלמא, 
ואי ע”ז הוה, ח”ו שהיו משתחווים לו.

שרייבר  פנחס  רבי  הגאון  והקשה 
הוי  דלא  לר”ת  דס”ל  דמאחר  זצ”ל 
ע”ז, א”כ אמאי הוי קידוש השם לא 
ע”ז  זה  אין  והלא  לזה,  להשתחוות 
בזה  ותירץ  בעלמא.  אנדרטא  אלא 
יסוד גדול, דאף שהוא לא עשה עצמו 
לע”ז, מ”מ רצונו היה להמליך עצמו 
על כל העולם, ואף על עבדי השי”ת, 
והרי הוא מתנגד לכבודו יתברך בזה, 
בהתנגדות  השם  קידוש  יש  וממילא 

אליו.
ובאמת שכן משמע ממש”כ הרמב”ן 
כדברי  הגמ’  לפרש  )שם(  בכתובות 
אלא  ממש,  ע”ז  זה  היה  דלא  ר”ת, 
נשאו  ומשו”ה  דבריו:  על  שהוסיף 
ק”ו בעצמן מצפרדעים וכו’ לומר לך 
דהא קדושת השם בלחוד הוא דטעו 
ולקדש  להו,  דמיא  וכע”ז  אינשי,  בה 
כן.  עשו  הארץ  עמי  בפני  השם  את 
ויש מי  וכעי”ז כתב הרשב”א )שם(: 
היתה  שלא  לפי  ממש  פלחו  שפירש 
משום  אלא  כו’  אנדרטא  אלא  ע”ז 
לפי  היתה  בלבד  השם  דקדושת 
שטועין בה מקצת בני אדם וחושבין 
וכן  עליה.  נפשם  מסרו  היתה,  שע”ז 
שם(,  )פסחים  הר”ן  בחידושי  איתא 
ומוסיף  בתוס’  ר”ת  מדברי  שמביא 
קאמר  הכי  ומשום  בלשונו:  ע”כ 
שהיה  שראו  דכיון  ומשני,  ראו,  מה 
ולמעט  עצמו  כבוד  להרבות  מתכוון 
לתוך  עצמן  מסרו  שמים,  בכבוד 
כבשן האש מק”ו מצפרדעים שמסרו 
עצמן להרבות בקדושת השם. והן הן 

הדברים.
שהלימוד  זה,  מכל  למדנו  הרי 
מהצפרדעים הוא שבכל דבר שיש בו 
הגם שאין  כבוד שמים,  ריבוי  משום 
חיוב למסור הנפש על זה, מ”מ ראוי 
וכחנניה  נפש,  עליו  למסור  ומשובח 

וחבריו.
ליישב  יש  אלו,  דברים  ועפ”י 
שהקשה  דלעיל  המהרש”א  קושיית 
אין  והא  מצפרדעים,  ק”ו  למדו  איך 
הם מצווים על “וחי בהם”, דאין הכי 
נמי הלימוד שלמדו הם מהצפרדעים 

על  נפש  למסור  חיוב  לענין  אינו 
ללמוד  שייך  לא  דזה  השם,  קדושת 
מהם  שלמדו  אלא  וכדלעיל,  מהם, 
על  גם  נפש  מסירות  של  ענין  שיש 
כבוד  ריבוי  משום  רק  בו  שיש  דבר 

שמים.
שמותר  מנלן  תקשי,  אכתי  אמנם 
בדבר  נפשם  למסור  וחבריו  לחנניה 
והא  שמים,  כבוד  ריבוי  רק  שהוא 
נצטוו על “וחי בהם”, ומעיקר הדין הרי 
יעבור’,  ואל  ב’יהרג  מחוייבים  אינם 
שאינו  כזה  באופן  שגם  יימר  ומאן 
מותר.  שיהא  נפשו,  למסור  מחוייב 
ובאמת שנחלקו בזה הראשונים, דעת 
רא”ש  יכול(,  ד”ה  כה,ב  )ע”ז  התוס’ 
)שם פ”ב סי’ ט(, רמב”ן )שבת מט,א 
ד”ה מ”ט(, ורשב”א )שם ד”ה נטלם(, 
ואל  יהרג  דין  בה  שגם במצוה שאין 
עצמו,  על  להחמיר  לו  מותר  יעבור, 
השם.  קדושת  על  נפשו  את  ולמסור 
ואילו דעת הרמב”ם )פ”ה מהל’ יסודי 
בזה,  להחמיר  שאסור  ה”ד(  התורה 
הוא  הרי  בזה  שמחמיר  מי  ואדרבא, 
מסוגיא  ולכאורה  בנפשו.  כמתחייב 
וש”ר  התוס’  כשיטת  מוכח  דידן 
להחמיר  התירו  ומה”ט  לעיל,  שהו”ד 
מצווים  היו  שלא  אע”פ  עצמם,  על 
בזה, וכן מוכיח הגר”א )יו”ד סי’ קנז 

אות ג(.
ר”ת,  לדעת  דוקא  הוא  כ”ז  מיהו 
לקדש  ע”ע  החמירו  וחבריו  שחנניה 
את השם גם שלא היו צריכים לעשות 
כן מעיקר הדין, כיון שלא היה זה ע”ז 
ממש אלא אנדרטא וכדו’. אבל לדעת 
רש”י שמשמע דס”ל שע”ז ממש היתה 
]וכן בשאילתות מוכח דס”ל כן, מהא 
דמוכיח מסוגיין שצריך למסור הנפש 
בע”ז על קדושת השם[, ליכא להוכיח 
ודאי מחויבים היו  מידי מינה, שבזה 
מעיקר הדין למסור נפשם ע”כ. ומה 
ללמוד מהצפרדעים אפשר  שהוצרכו 
דס”ל לתודוס איש רומי כר’ ישמעאל 
דאמר בסנהדרין )עד,ב( שעבודה זרה 
בצינעא יעבור ואל יהרג, ואצל חנניה 
הוצרכו  ומשו”כ  בצינעא,  זה  היה 
שאין  היכא  שגם  מהם  בק”ו  ללמוד 
ממש,  נפש  במסירות  מחויבים  הם 
מ”מ יכולים הם להחמיר ע”ע. ועפי”ז 
מיושב גם מה שאמרו בגמ’ )כתובות( 
מישאל  לחנניה  נגדוה  שאלמלא  שם 
שכיון  לצלמא,  פלחין  הוו  ועזריה 
עליהם  אין  בפהרסיא,  זה  היה  שלא 
חיוב למסור עצמם לייסורים הקשים 

ממיתה.
ובמנחת חינוך )מצוה רצו,י ד”ה וכל 
האנס  אם  דוקא  זה  ‘וכל  כתב:  זה( 
מכוין להעביר על דת, אבל אם מכוין 
להנאת עצמו אפילו בפהרסיא יעבור 
הגזירה  בשעת  ואפילו  יהרג,  ואל 
ולהנאת עצמו סוברים רוב ראשונים 
כו’  ע”ע  להחמיר  דאסור  ואחרונים 
יעבור  שאמרו  עבירות  באותם  והנה 
ואל יהרג, דעת הרמב”ם כאן שאסור 
הרב  דעת  וכן  עצמו,  על  להחמיר 
המחבר, אך הרב המחבר חילק אם הם 
גדולי הדור וחסידים ורואין שהשעה 
נפשם,  למסור  מותרים  לכך  צריכה 
מדפי  יח,א  )סנהדרין  הנמוק”י  וכ”כ 
החינוך  בספר  וכ”כ   .‘ כו’  הרי”ף( 
מעשים  שמצינו  ומה  בסופו(:  )שם 
על  שנהרגים  הראשונים  לחסידים 
ביטול מצוה, וכעין מה שאמרו ז”ל מה 
לך יוצא ליסקל, על שמלתי את בני, 
מה לך יוצא ליצלב, על שנטלתי את 
וראו  הם,  עשו  חסידים  מדת  הלולב, 
חכמים  והיו  לכך,  צריך  היה  שהדור 

גדולים ראויין לכך להורות ע”ז.  

של  להסתלקותו  שנים  עשר  במלאת 
מנהיג עולם התורה בארה”ב, ראש ישיבת 
“מיר”, הגאון הגדול רבי שמואל בירנבוים 
אודות  מזעיר  מעט  ליקטנו  זצוק”ל, 
דמותו הגדולה, על שקידתו העצומה בכל 
בתורה  הנדירה  שקיעותו  על  ועת,  זמן 
במקום  היותו  ועל  ומכמניה,  הקדושה 
שאין איש - בגולת אמריקה, כצור חלמיש 

בקנאותו לאלוקינו ולתורתו.

אני מדבר אתכם על “קצות 
החושן”...

שהיו  האסיפות  באחת  שהיה  מעשה 
ופעמים  התורה,  לחיזוק  פעמים  נערכות 
על רקע התרחשויות הרות גורל במיוחד. 
בעיצומה  סוערים,  היו  הדיונים  כאשר 
של  קולו  לפתע  נשמע  האסיפה,  של 
“א  הלשון:  בזה  מתערב  שמואל  רבי 
גוואלדיגער פראבלעם”... - בעיה גדולה. 
כי בדעתו לתאר את  כולם  סבורים  והיו 
הופתעו  אך  הפרק,  שעל  הבעיה  גודל 
לשמוע אותו ממשיך שאינו מבין את דברי 
ה’קצות החושן’ היאך הוא אומר כך וכך. 
פעם שאלוהו: “הרי הגענו בשביל מטרה 
השואלים:  על  ותמה  הקפיד  מסוימת”. 
“אינני מבין! אני מדבר אתכם על ‘קצות 
החושן’, ואתם מדברים איתי על עניינים 

אחרים?”...
פעם נכח שם ראש ישיבה מפורסם מאד 
שהיה עמו בידידות גדולה. ראש הישיבה 
למקורו,  הדיון  את  להחזיר  בו  הפציר 
וביקשו: “נדבר על כך מאוחר יותר”. קרא 
רבי שמואל בשמו של אותו ראש ישיבה 
והשיב לעומתו: “ר’ פלוני, אתם - יש לכם 
הבה  זמן.  אין  לי  אבל  מאוחר,  יותר  זמן 

ונסיים קודם את הרשב”א”...

רק כך נפתח ה”דינר”
לפי  קובעים  היו  האסיפות  כל  את 
או  השיעור  קודם  או  דהיינו  שלו,  הזמן 
לא  בישיבה  מסדריו  אך  השיעור,  לאחר 
היה  ויחידה  סיבה אחת  רק  מעולם.  גרע 
הסדר.  באמצע  המדרש  מבית  לצאת  לו 
ברחבי  תורה  שיעורי  למסירת  זה  היה 
ישיבתו  ע”י  ל”דינר” שנערך  אף  הגולה. 
הוא  הסדר.  סוף  לפני  לצאת  הסכים  לא 
טען: הרי גם לחתונה של בחור מהישיבה 
אינני יוצא לפני סוף הסדר, ומדוע הדינר 

עדיף?
עלתה בראש המארגנים עצה. הנה  ואז 
ישנה מטרה אחת אשר לשמה נאות ראש 
 - סיומו  קודם  הסדר  את  לעזוב  הישיבה 
כדי למסור שיעור תורה. כך באו אל רבי 
שמואל בבקשה שימסור שיעור בפתיחת 
הדינר, ולזה נאות רבי שמואל, והדינר של 
ישיבת מיר דארה”ב נפתח בשיעור תורני 

עמוק בעומקה של הלכה.

הקושיא שהטרידה
למען  החשובות  מהמערכות  באחת 
הצלת הישיבות הקדושות בארה”ק, כאשר 
כל  משינוי  מאד  עד  חרד  שמואל  רבי 
שהוא מהדרך שהורנו מרבותינו, התקשר 
רבי שמואל אל מעונו של ראש הישיבה 
משה  רבי  הגדול  הגאון  יעקב’  ד’באר 
שמואל שפירא זצוק”ל לדון עמו בענייני 
של  השני  מהעבר  כשנשמע  מיד  השעה. 
הטלפון קולו של רבי משה שמואל, פתח 
רבי שמואל בקושיא שטרדה את מנוחתו 
שנלמדה  הסוגיא  מן  הימים  באותם 
בישיבת מיר, וכך עברו גדולי התורה זקני 
ראשי הישיבות מעניין לעניין במשך שעה 
לנושא,  ומנושא  לסוגיא  מסוגיא  ארוכה, 
אשר  הנושא  השיחה.  לסיום  עד 
נשכח  הגר”ש,  התקשר  לשמו 

לחלוטין...

על משמר הישיבות
טבעו  על  רבינו  שהתעלה  פעמים 

איש,  שאין  במקום  עצמו  ראה  כאשר 
לעמוד בפרץ לשמש כמוכיח בשער. וכפי 
שספד לו רבינו מרן ראש הישיבה הגר”ש 
ההלוויה  מסע  בעת  שליט”א  אויערבאך 
גופו  כל  אש.  היה  כולו  “כל  בירושלים: 
כמותו,  חכם  תלמיד  בנמצא  אין  אש. 
היה  שמואל  רבי  בתורה...  גדלות  כזאת 
אדם של תכלית. הוא לא חי בעולם הזה. 
הוא חי ופניו לתכלית. ‘גזע ישישים’, לחם 
האידישקייט.  טהרת  התורה,  טהרת  על 
נגד  לחם  לקרר,  לא  להתפשר,  לא  לחם 
‘לא נורא’ - זה כן נורא! ‘עמו  הטוענים: 
ספר מלחמות’. מלחמות הכוונה מלחמות 
ד’. רבי שמואל זצוק”ל לא התכוון לכלום 
ומלחמת  וחסד  תורה  ד’.  למלחמת  פרט 
לטהרת  לתורה,  לתשובה,  שנתעורר  ד’ 

וקדושת ישראל וקדושת התורה”.

איננו ‘בעלי בתים’ על עולם 
התורה

דיבורים  נשמעו  הקודש  כשבארץ 
על  שתדון  “ועדה”  על  השלטון  מראשי 
בני הישיבות וכו’, נזעק רבי שמואל זצ”ל 
בני  את  להניח  הדעת  על  יעלה  לא  כי 
הישיבות על שולחן הדיונים, באומרו כי 
התורה לא ניתנה למשא ומתן. והגם אם 
יכול לצאת  לא  כי  כביכול  נראה  פעמים 
בעלי  איננו  מקום  מכל  רע...  דבר  מזה 
כדי  והישיבות  התורה  עולם  על  בתים 

להעלותו למשא ומתן כזה או אחר.
חריף  במכתב  אז  יצא  זצ”ל  הגר”ש 
שהתפרסם בכל תפוצות ישראל: “בעניין 
בעניין  בא”י  לאחרונה  הפרק  על  שעלה 
גזירת הגיוס והצעות פשרה שהציעו בזה, 
נתונים  אלה  עניינים  שאין  וברור  פשוט 
מכיוון  הפוליטיק,  ודרכי  עסקנים  בידי 
התורה  לקיום  סכנה  שהם  אלה  שדברים 
ורק  אך  מסורים  ישראל,  עם  ולנשמת 
הביעו  כבר  אשר  התורה  גדולי  להכרעת 
רעיונות  ביצירת  שינוי,  כל  נגד  דעתם 
שהדברים  ואף  תורה.  לומדי  להמעיט 
פשוטים וברורים ודעת גדולי התורה אין 
צריכים חיזוק, מ”מ מפני גודל הסכנה גם 
אני מצטרף לדעת גדולי התורה שליט”א”.
במכתב נוסף עליו צירפו חתימתם גדולי 
התורה דאמריקה, כתב הגר”ש זצ”ל: “זאת 
התורה אשר קבלנו מרבותינו מרן החזון 
דבריסק  הגאב”ד  ומרן  זללה”ה  אי”ש 
הגאונים  דרכם  ממשיכי  ומרנן  זללה”ה 
התורה  ועולם  הישיבות  בהנהגת  זללה”ה 
היא אמיתיות התורה אשר קבלנו מסיני, 
שאינה ניתנת לשינויים או לפשרות בשום 
כל  כי  לנו  קבעו  זללה”ה  רבותינו  אופן! 
היא  תורה  של  לעולמה  מחוץ  אל  יציאה 
סכנה רוחנית הגובלת ביהרג ואל יעבור! 
מייצרי  )של  מטרתם  כאשר  וביותר 
מסלולי גיוס( ביציאת הבן תורה אל עולם 
המחנה  לתוך  ההתבוללות  היא  החילוני 
על  לדיונים  מקום  אין  כן,  על  החילוני. 
בעניין,  פשרות  או  שינויים  או  וויתורים 
יהיה באיזה שם או כינוי שיכונה - שרות 
או מסלול או משמר וכדומה - כולם הם 
זללה”ה  רבותינו  לנו  שאסרו  מה  מכלל 

באיסור חמור כנ”ל”.
זצ”ל  שמואל  רבי  היטיב  זה  במכתב 
לבטא את השקפת חייו, בחינת “הוא היה 
אומר”. וכפי שחתם הגר”ש את מכתבו זה: 
“כי התורה הק’ היא עצם מציאות היהדות, 
כי בלעדי תורתנו הק’ איננו כלום. חזקו 
ויסיר ד’ מעלינו כל  ונתחזק בעץ החיים 
של  מעולמו  להוציאנו  שונאינו  מחשבות 

תורה”, סיים רבי שמואל את מכתבו.

הם שמאליים!
אליהו  ישראל  רבי  הצדיק  הגאון 
אחר  בהספדו  אמר  זצוק”ל  ויינטרויב 
מיטתו של הגר”ש זצ”ל: “זאת ראינו אצל 
רבי שמואל זצ”ל שלא ויתר על קוצו של 

יו”ד מכבודה של 
וכידוע  תורה, 

רוממות הדעתהמשך
חיזוק ההנהגות והדעות

הרב 
דוד 

ויספיש

המשך
רוממות ההלכה

ענינא דיומא

הרב 
ישראל 

לנג
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רוממות הפרשההמשך
ביאור עניני הפרשה

 חלוקת הפרשיות 

של  המשך  היא  השבוע  פרשת 
הפרשה הקודמת, וקצת תמיהה יש בזה 
שבפרשה  פרשיות.  הפסק  כאן  שיש 

ַהֶּזה  ָלָעם  ֲהֵרֹעָתה  “ָלָמה  )ה,כב(  משה  של  השאלה  את  יש  הקודמת 
ָלָּמה ֶּזה ְׁשַלְחָּתִני”. ובפרשה זו יש את המשך התשובה שהקב”ה קובל 
ּוְׁשִמי  ַׁשָּד-י  ְּבֵא-ל  ַיֲעֹקב  ְוֶאל  ִיְצָחק  ֶאל  ַאְבָרָהם  ֶאל  “ָוֵאָרא  על משה: 
הוי”ה ֹלא נֹוַדְעִּתי ָלֶהם”. וחלוקה זו לא התורה מחלקת, החלוקה של 
התורה היא ג”ן פרשיות, וכאן הרי זה מתחלק לב’ פרשיות באמצע 

מאמר ממש.
ואולי יש לבאר שיש כאן הפסק פרשה משום שיש כאן נושא בפני 
“ַעָּתה  השאלה:  עצם  על  לו  עונה  הקב”ה  הקודמת  שבפרשה  עצמו, 
זו הקב”ה מתחיל לומר  )ו,א(, ובפרשה  ְלַפְרֹעה”  ֶאֱעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ִתְרֶאה 

עניין חדש, והוא, שיש הבדל בין משה רבינו לאבות.
“ּוְׁשִמי ה’ ֹלא נֹוַדְעִּתי ָלֶהם”

שהנה מבואר גדלותו של משה רבינו על האבות, שאף שהשיגו את 
“ֹלא  והיינו דכתיב  נגלה הקב”ה עליהם בשם הוי”ה.  שם הוי”ה, לא 
גבי  על  כענק  מהאבות,  יותר  במדרגה  שהיה  למשה  ורק  נֹוַדְעִּתי”. 

ענקים, נגלה עליו הקב”ה בשם הוי”ה.1
ולכן כשהשי”ת אמר לאברהם אבינו שרוצה להפוך את סדום ועמורה, 
התחיל אברהם אבינו ללמד עליהם זכות ש”אּוַלי ֵיׁש ַצִּדיִקים” ועל פי 
“ַהַאף  יח,כג(:  )בראשית  אמר  ולכן  שיענשו,  להם  מגיע  לא  משפט 
ִּתְסֶּפה ַצִּדיק ִעם ָרָׁשע”. והרמב”ן )שם( מבאר שכיון שבשם הוי”ה לא 
נודע הקב”ה לאבות, לכן התפלל אברהם אבינו שלא ימות צדיק עם 
רשע, כיון שחשב שמידת הדין נותנת שימות צדיק עם רשע, ושייך 
לתבוע זאת גם במידת הדין. שהרי לא השיג את שם הוי”ה שהוא כולו 

רחמים ומשדד מערכות.2 

 לא הרהרו אחר מידותי 

ומבואר בחז”ל )וארא ו,ד( שבמקום שאתה מוצא גדלותו של משה 
רבינו שנגלה עליו הקב”ה בשם הוי”ה, מ”מ שם אתה מוצא ‘קובלנא’ 
‘אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה חבל על דאבדין  על משה רבינו: 
ולא משתכחין, הרבה פעמים נגליתי על אברהם יצחק ויעקב בא-ל 
הרהרו  ולא  לך,  ה’ כשם שאמרתי  כי שמי  להם  הודעתי  ולא  ש-די, 
אחר מדותי’. עיי”ש.3 והיינו שלמרות שלא נגלה עליהם הקב”ה בשם 
הוי”ה, אך בבחינה זו שלא הרהרו אחר מידותי, אמר הקב”ה ‘חבל על 
דאבדין ולא משתכחין’ שהם רצו אחריו כסוסים )סנהדרין צו,א( בין 

בצעי המים4.
ויעקב  יצחק  אברהם   - לשלושה’  אלא  אבות  קורין  ש’אין  וזהו 
שנקראים אבות, כיון שאב מטביע את חותמו בבן, שהם התחילו את 
נקרא  משה  אבל  שלהם.  התכונות  את  ודמנו  בחלבנו  והכניסו  הכל 
מטביע  לא  אבל  ברוחניות  לתלמיד  השפעות  נותן  ש”הרב”  “רבנו” 
בגופו ממש. ולכן בשמו”ע מזכירים ‘אלוקי אברהם יצחק ויעקב’ שהם 
משה  אבל  בעצמותינו,  אלינו  שייכים  והם  ודמינו,  בחלבנו  טבועים 

רבנו לא מזכירים.5 
אך משה נקרא ‘רבן של ישראל’. שכל התורה שיש לנו, וכל ההשגה 
שלנו בתורה, זה ממשה רבינו. ואפילו שלמה המלך החכם מכל האדם 
לא השיג כמו משה רבנו, ואפילו יהושע התלמיד הגדול מבואר בחז”ל 
)ב”ב עה,א( ש’פני משה כפני חמה ופני יהושע כלבנה’ ו’אוי לאותה 
בושה אוי לאותה כלימה’, ואין מקרא יוצא מידי פשוטו... שכל מה 

1. ובמקו”א מרן שליט”א מאריך לבאר בזה כי אעפ”כ אצל יעקב אבינו הקב”ה 
נגלה אליו בשם הוי”ה, וכמו שכתב המשך חכמה עה”פ “ָאֵכן ֵיׁש הוי”ה ַּבָּמקֹום ַהֶּזה 
ְוָאנִֹכי ֹלא ָיָדְעִּתי”: ‘שלא ידעתי מידה זו מאבותי ולא הורו לי דרכי השם בזה השם 
הנורא’ עיי”ש. והכוונה בזה שבקביעות לא השיג את ההנהגה של הוי”ה אבל בזמנים 

מסוימים כן השיג.
2. א”ה, וז”ל הרמב”ן: ‘ַהַאף ִּתְסֶּפה ַצִּדיק ִעם ָרָׁשע - אפו של הקדוש ברוך הוא 
היא מדת דינו, וחשב אברהם שהיא תספה צדיק עם רשע, לא ידע מחשבות ה’ אשר 
חשב עליהם ברחמיו כאשר פירשתי’. ועיי”ש עוד. ונראים הדברים, שאם היה נגלה 
הקב”ה על אברהם אבינו בשם הוי”ה הרי שלא היה הוה אמינא לספות צדיק עם 

רשע, ולא היה צריך אברהם לבקש על כך.
3. ורגיל מרן שליט”א להזכיר גם את דברי המדרש )ו,א(: ‘ועל דבר זה ]שאמר 
“ָלָמה ֲהֵרֹעָתה”[ בקשה מדת הדין לפגוע במשה הה’’ד וידבר אלקים אל משה, ולפי 
שנסתכל הקדוש ברוך הוא שבשביל צער ישראל דיבר כן, חזר ונהג עמו במדת 

רחמים הה’’ד ויאמר אליו אני ד’ ‘. ומרן שליט”א מאריך בענין זה הרבה ואכמ”ל.
4. א”ה, ורגיל מרן שליט”א להזכיר כי ראינו אצל מרן הגאון מטשעבין זללה”ה 
יסורים  ואף שעבר  הלימוד,  באמצע  היה  ותמיד  התורה,  היה בשמחת  תמיד  איך 
גדולים בפטירת שני בניו וכו’, ובכל מה שעבר עליו, היה זה כאילו באמצע הלימוד 
ראינו  ואצלו  מידותי’,  אחר  הרהרו  ה’לא  את  בחוש  עליו  הרגישו  דברים...  קורה 

איזשהו השגה ב’לא הרהרו אחר מידותי’.
והארכנו  רבינו  משה  נזכר  שבת  של  בשחרית  רק  כי  שליט”א  מרן  והוסיף   .5

במקו”א.

כמו  זה  רבינו  משה  לעומת  ליהושע  שהיה 
הלבנה כלפי החמה.6

 עיקר הגלות - הסתר פנים 

בפרך,  והעבודה  הגופני  רק השעבוד  היתה  לא  מצרים  גלות  והנה 
ישראל  לעם  שגרם  מה  וזה  פנים’.  ה’הסתר  היה  הגלות  עיקר  אלא 
להמשך אחר טומאת מצרים וערות הארץ, כיון שההנהגה של הקב”ה 
ונשארו  בתורה  ועסקו  בזה,  שעמדו  לוי  שבט  מלבד  בהסתר.  היתה 

דבוקים בהקב”ה. 
נתגלתה  שלא  הוי”ה,  שם  של  בהנהגה  היה  פנים’  ה’הסתר  ועיקר 
מלבדו’,  עוד  ש’אין  בגלוי  שהכל  הוא  הוי”ה  הנהגת  וענין  בבריאה. 
והקב”ה משדד את כל המערכות כולם, ובעצם אין שום טבע כלל. וזה 
היה עיקר גלות מצרים שהנהגה זו של שם הוי”ה היתה בהסתר. ובודאי 
שהכל רק מצידנו, שהרי מצד הקב”ה )מלאכי ג,ו( “ִּכי ֲאִני הוי”ה ֹלא 
ָׁשִניִתי”, ורק מצידנו איך שאנחנו משיגים את הנהגת השי”ת בבריאה, 
יש זמן של גילוי ויש זמן של הסתר. וכמו שאמרו במדרש )ב”ר ד,ד( 
‘כשהוא רוצה הלא את השמים ואת הארץ אני מלא, וכשרוצה מדבר 
בבריאה  השי”ת  של  ההנהגות  הם  שכך  ארון’.  בדי  מבין  משה  עם 

שהקב”ה מגביל את גילוי כבודו בבריאה.

 ”ָגדֹול ְׁשִמי ַּבּגֹוִים“ 

למעלה  למעלה  היה  ושורשו  להרע,  חכם  גדול  חכם  שהיה  ופרעה 
מן  שברח  במה  ממנו  פחד  בתחילה  רבנו  משה  ואף  הרע,  בכוחות 
הנחש, הבין דבר זה בכוחות הטומאה, שיש הסתר פנים בהנהגה של 
הוי”ה, וכמו שאמר )ה,ב( “ִמי הוי”ה ֲאֶׁשר ֶאְׁשַמע ְּבקֹלֹו”. ואין פירושו 
ולא האמין במציאות הי”ת, אלא שהכיר בהנהגה  שסתם היה כופר, 
מא,טז(7.  )בראשית  ַּפְרֹעה”  ְׁשלֹום  ֶאת  ַיֲעֶנה  “ֱאֹלִקים   - אלוקים  של 
כלומר, פרעה הבין שהקב”ה הוא השליט, ומנהיג את כוחות הטבע, 
אבל ההנהגה של הוי”ה שהקב”ה משדד כל המערכות למעלה מדרך 

הטבע, הנהגה זו לא קיימת עכשיו.8 
וזוהי הנבואה של מלאכי )א,יא( שהיא נבואה קשה מאוד: “ִּכי ִמִּמְזַרח 
ֶׁשֶמׁש ְוַעד ְמבֹואֹו ָּגדֹול ְׁשִמי ַּבּגֹוִים ּוְבָכל ָמקֹום ֻמְקָטר ֻמָּגׁש ִלְׁשִמי ּוִמְנָחה 
ְטהֹוָרה ִּכי ָגדֹול ְׁשִמי ַּבּגֹוִים ָאַמר ה’ ְצָב-אֹות”, שהקב”ה אומר לנו שכל 
המעלה שלכם היא שאתם מכירים את ההנהגה של הוי”ה, שהכל בגלוי 
ו’אין עוד מלבדו’, ואם אתם עובדים עבודה זרה, היינו שאינכם מכירים 
בהנהגה של הוי”ה שאין כוח אחר בבריאה ש’אין עוד מלבדו’. ואם כן, 
אין לי צורך בכם. כי מה המעלה שלכם יותר מאומות העולם, הרי גם 
הם מכירים בהנהגה של “אלוקים” שהקב”ה הוא השליט בבריאה, אלא 
שהם חושבים שיש עוד כוחות בבריאה9 שלהבדיל גם העבודה זרה 

נקרא ‘אלהים אחרים’. 

 גאולת מצרים - גילוי שם הוי”ה 

רבנו.  משה  שנולד  עד  המשיך  פנים’  ה’הסתר  של  הזה  המצב  וכל 
שהיה כולו טוב כדכתיב “ַוֵּתֶרא ֹאתֹו ִּכי טֹוב הּוא”, והיינו שהיה מבורר 
דבוק  היה  שהוא  מחיצות,  אין  דרגה  ובכזה  שבבריאה.  הרע  מכל 
בעצמתו יתברך כביכול, ולכן רק ע”י משה רבנו יכול להתגלות לעם 

ישראל ההנהגה של שם הוי”ה שמשדד כל מערכות הטבע. 
במדרשים שעיקר  וכמו שמפורש  המכות10,  ע”י עשרת  נתגלה  וזה 
המכות היו בשביל ישראל לגלות את מידת הוי”ה שבבריאה, שבכל 
מכה ראו יותר את ההנהגה של הוי”ה בבריאה, את ההנהגה של ‘אין 

עוד מלבדו’ שהוא משדד מערכות, עד שזכו לצאת ממצרים.

6. א”ה, ומתוך דברי מרן שליט”א נראה כי הפסק הפרשיות בא לומר כי מכאן 
היה  עדיין  עתה  עד  ואילו  הוי”ה,  בשם  רבינו  משה  של  ההנהגה  התחיל  והילך 
וממילא כאן נסתיימה הנהגתן של  כביכול משא ומתן בין משה רבינו להקב”ה. 
האבות, והתחילה הנהגתו של משה רבינו, והוא ענין חדש בתוך תשובת הקב”ה 

גופא.
7. עיין בזוה”ק ח”א מקץ קצה,א

8. במקו”א הוסיף מרן שליט”א: וכמו שגם המן ידע את זה שאמר ש’אלוקיהם של 
אלו ישן’, ]א”ה, עיין באריז”ל שער הכוונות דרושי פורים[ והיינו שעכשיו זה זמן 
של הסתר פנים. וגם המן שורשו למעלה בכוחות הרע, וכמו שביאר המהר”ל את 
דברי חז”ל ‘המן מן התורה מנין - המן העץ’, שכיון שהמן שורשו עמוק בכוחות הרע 

ע”כ שיש לו רמז מן התורה.
9. עיין מנחות דף קי,א ‘דקרו ליה אלהא דאלהא’.

10. א”ה, ונמצא שמאמר הי”ת למשה בריש הפרשה “ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ֲאִני ה’ “, הוא 
תחילת הגילוי של מידת הוי”ה, וכל ההמשך המבואר בפרשה ועשרת המכות, הכל 
נועד לגילוי ענין זה. ואולי בפשטות הענין רואים כי הוצרכה מידה זו דווקא ביצירת 
ַהֶּזה”.  ָהָהר  ַעל  ָהֱאֹלִקים  ֶאת  “ַּתַעְבדּון  יציאתם לצורך  ועיקר  ה’,  עם ישראל לעם 
משא”כ עד עתה שלא היה עדיין את היצירה של עם ישראל, והיה רק את האבות, 

ואף יוסף היה בבחינת “אב”, - להם מידת הוי”ה לא נתגלתה. 

הרב 
דוד 

ויספיש

רבינו מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א
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“ְוֹלא ָׁשְמעּו ֶאל ֹמֶׁשה ִמֹּקֶצר רּוַח ּוֵמֲעֹבָדה ָקָׁשה” )ו,ט(

ֲעֹבָדה ָקָׁשה – 
עבודה זרה

על דרך הפשט נראה, כי הכתוב מונה כאן שני דברים אשר מחמתם בני ישראל 
לא שמעו אל  משה - א. “ִמֹּקֶצר רּוַח”, ב. “ּוֵמֲעֹבָדה ָקָׁשה”.

אולם רש”י כתב: ‘ִמֹּקֶצר רּוַח - כל מי שהוא מיצר, רוחו ונשימתו קצרה’. ומשמע 
מלשונו שפירש, כי “ִמֹּקֶצר רּוַח ּוֵמֲעֹבָדה ָקָׁשה” דבר אחד הם, שרוחם היתה קצרה 

מחמת צרת העבודה הקשה.
זצ”ל,  הגאון האדיר רבי מאיר הלוי סאלאווייצ’יק  ‘בריסק’  ישיבת  ראש  ואמר 
מֶׁשה  ִמן  ַקִּבילּו  “ְוָלא  וז”ל:  כרש”י,  פירש  לא  ‘יונתן בן עוזיאל’  אכן תרגום  כי 
ִמְקִּפידּות רּוָחא ּוִמּפּוְלָחָנא נּוְכָרָאה ַקְׁשָיא ִדי ִּביֵדיהֹון”, הרי לדבריו, הכתוב מונה 
שתי סיבות לכך שבני ישראל לא שמעו למשה, ולפי פירושו, כאשר אומר הכתוב 
אלא  במצרים,  להם  שהיתה  הפרך  עבודת  על  בזה  הכוונה  אין  קשה’  ‘עבודה 

ל’עבודה זרה’ אשר היתה בידיהם. 
והבנת הדברים היא, שכאשר משה בא לבשר להם על הגאולה, הם הבינו שבמצבם 
הנוכחי כאשר עדין עבודה זרה מוחזקת בידיהם, הם לא ראויים להיות עם ד’, 
כי ערבוביא של עבודת ד’ עם עבודה לאלילים - אין לה קיום, מאידך, לפרוש 
מעבודת האלילים היה קשה בעיניהם, כפי שאומרים חז”ל במדרש )שמו”ר,ו( ‘ְוֹלא 

ָׁשְמעּו ֶאל ֹמֶׁשה וגו’, היה קשה בעיניהם לפרוש מעבודה זרה’.
ועוד מובא בחז”ל )מכילתא בא,ה( כי מטעם זה בני ישראל לא שמחו על בשורת 
הגאולה, ‘וכי יש לך אדם שהוא מתבשר בשורה טובה ואינו שמח... אלא שהיה 
קשה בעיניהם לפרוש מעבודה זרה’, ולא היתה דרך אחרת לעשות אותם ל’כלל 
זולת להכניס אותם לתוך עסק המצוות, ועל כן, בטרם יצאו ממצרים  ישראל’, 
נצטוו )יב,כא( “ִמְׁשכּו ּוְקחּו ָלֶכם”, ודרשו חז”ל )שם( ‘משכו ידיכם מעבודה זרה, 

והדבקו במצות’, כי רק כאשר נטשו את האלילים היו ראויים להגאל.

העדיפו את ה’עולם הזה’...
הישיבה  ראש  מרן  רבינו  להזכיר  רגיל  בא,ה(  )מכילתא  הנ”ל  חז”ל  דברי  את 
הגר”ש אויערבאך שליט”א ולעורר מזה מה שצריכים אנו בימינו לקחת מזה. דהנה 
איתא שם עוד במכילתא שהקדים הקב”ה ציווי לקיחת הפסח לשחיטתו ארבעה 
ימים, כיון שראה שאין לעם ישראל זכויות להיגאל, לפיכך נתן להם שתי מצות 
דם פסח ודם מילה. והקשה במכילתא: ‘וכי לא היה בידם של ישראל ארבע מצות 
שאין כל העולם כדאי בהם שלא נחשדו על העריות ולא על לשון הרע, ולא שינו 

שמם ולא שינו את לבושם’? 
דהיינו, היו להם מצוות רבות שהם מצוות גדולות מאוד, ומה גם, שבתוך טומאת 
ועוד, שהיו אוהבים  וגם מלשון הרע.  גדורים מעריות,  היו  מצרים ערות הארץ 
זה את זה, ולא שינו שמם ולבושם, שזהו ניסיון גדול ונורא שלא להימשך אחר 

מצרים, ואפילו שלגלגו עליהם. וא”כ מדוע היו צריכים עוד זכויות להיגאל. 
וביאר המכילתא: ‘לפי שהיו שטופין בעבודה זרה במצרים, ועבודה זרה שקולה 
כנגד כל המצוות’. ומכל זה מבואר שהיו אדוקין כ”כ בע”ז עד שהיה קשה להם 
לפרוש ממנה, ולכן לא שמעו אל משה רבינו. והדברים נוראים, כי הם האמינו 
במשה רבינו, ואף ידעו מה הוא בן חורין. הם הבינו שמחד גיסא יוצאים לחירות, 
אבל מאידך זו עבדות נוראה שהיא החרות האמיתית שאין לך בן חורין אלא מי 
שעוסק בתורה. לא בן חורין של ‘לעשות מה שרוצים’ אלא של ‘נזר אלוקיו על 

ראשו’ כלשון האבן עזרא. 
אך כאשר שלט בהם היצר הגדול של הע”ז, וההתחברות עם העולם הזה, לכן 
לא שמעו אל משה. כי היה קשה להם נקודת ההתחלה לצאת מעומק השפלות 
לו  ידמה  מלוחים,  מים  לשותה  דומה  ‘עולם  הגר”א,  וכדברי  בה,  שהיו  הנוראה 
שמרווה וצמא יותר’... והעדיפו להשאר ולחיות את העולם הזה כפשוטו, ולא את 
ה”ָוַחי ָּבֶהם” של התורה. ולכן תחילת גאולת מצרים היתה מוכרחת למצוות הפסח 

שאמר להם השי”ת “ִמְׁשכּו ּוְקחּו ָלֶכם” משכו עצמכם מע”ז, וקחו לכם קרבן פסח 
שינתקו מע”ז לגמרי, שאי אפשר להיות ‘פוסח על שני הסעיפין’ אלא קחו עצמכם 

להידבק בהקב”ה ובמצוותיו.
והנה אע”פ שכיום אין אנחנו מבינים מה כ”כ מושך להיגרר אחר ע”ז, הוא מכיון 
שאנשי כנסת הגדולה ביטלו ליצרא דע”ז )עיין יומא סט,ב(, וכמו שאמר מנשה 

לחכמים שאם הייתם בזמני הייתם מרימים את גלימתכם ורצים אחר ע”ז. 
אך גם היום צריך להתנתק מהע”ז, ואע”פ שבטל יצרא דע”ז, כל דור והעבודה 
זרה שלו... כל דור עם הדבר הנוסף שכביכול ישנו חוץ מהתורה. וכמו שבמצרים 
שהיו שקועים בע”ז לא היה שייך יציאה משם והכנה למתן תורה בלא פרישה 

מע”ז, כך בכל דור ודור.
הלידה  היתה  מצרים  שיציאת  שאע”פ  השמש’,  תחת  חדש  כל  ש’אין  ובאמת 
של עם ישראל וכתחיית המתים שנבנו מחדש, מ”מ כמו שבתחיית המתים צריך 
שיהיה את מה להחיות שנשאר היסוד שזה ‘עצם הלוז’, כך גם בלידה של כלל 
ישראל צריך ממה להתחיל, ושבט לוי הם היו ה’לוז’ של עם ישראל, משום שכל 
השבט היה כשר ולא עבדו ע”ז, ואם רוצים לעקור את שבט לוי זוהי עקירת הדת, 

שבלא זה אין כלל קיום לעם ישראל שהם הלוז - היסוד של האומה.
ובמיוחד לעת כזאת שאויבנו קמים עלינו לכלותינו, וגוזרים גזירה נוראה, גזירה 
של עקירת הדת, צריכים אנחנו להתחזק להתנתק מהבלי העוה”ז, להיות “ָאָדם ִּכי 
ָימּות ְּבֹאֶהל”! ואין הכונה להיות בסיגופין, אלא שאדם בתוך העולם הזה, עולם 
לדעת  צריך  בתורה  לידבק  בכדי  חומריות...  זה  שהעיקר  ירגיש  שלא  החומר, 
ולהבין שאין שום טעם אחר חוץ מתורה, להמית את כל ההרגשה מהנאת עולם 

הזה. ואי אפשר שיהיו שניהם יחד, שהתורה לא סובלת דברים אחרים. 

מתי שומעים ומתי לא...
מבואר כאן, שבני ישראל לא שמעו אל משה רבינו מקוצר רוח. ויש להבחין, 
כי כאשר בא משה רבינו לבשר להם על הגאולה נאמר בפסוק )ד,ל-לא(: “ַוְיַדֵּבר 
ָפַקד ד’  ִּכי  ַוִּיְׁשְמעּו  ָהָעם  ַוַּיֲאֵמן  ֹמֶׁשה...  ֶאל  ִּדֶּבר ד’  ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים  ָּכל  ַאֲהֹרן ֵאת 
ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל”, ויש להבין, מדוע לעיל הם האמינו מיד לדברים, ואילו כאן לא 

האמינו?
 - הגאולה  בשורת  עם  יחד  כאן  כי  זיע”א,  הגרי”ש אלישיב  מרן  רבינו  וביאר 
“ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְבֹלת ִמְצַרִים ְוִהַּצְלִּתי ֶאְתֶכם ֵמֲעֹבָדָתם” וגו’ עוד הוסיף 
משה ואמר להם - “ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאֹלִקים ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני 
ד’  עם  ולהיות  הגאולה  מטרת  את  להשיג  מהם  ותובעים  שדורשים  היינו  ד’”, 
המקבל את התורה ממלכת כהנים וגוי קדוש, ואת זה כבר היה קשה לבני ישראל 
במצבם השפל לקבל באותה עת, ולכן - “ְוֹלא ָׁשְמעּו ֶאל ֹמֶׁשה ִמֹּקֶצר רּוַח ּוֵמֲעֹבָדה 

ָקָׁשה”,
את  להם  להציג  בלי  העתידה  גאולתם  על  להם  לבשר  רק  באים  כאשר  אבל 

התביעה הנלווית לה, לזאת היתה דעתם נוחה לשמוע ולהאמין. ודו”ק.

שלא היו בני תורה!
כתב ה”אור החיים” הקדוש: “ִמֹּקֶצר רּוַח”, אולי כי לצד שלא היו בני תורה לא 

שמעו, ולזה יקרא קוצר רוח כי התורה מרחבת לבו של אדם!
‘גרודנא’ הגאון הגדול רבי דב צבי קרלנשטיין  ישיבת  אומר על כך ראש  היה 
זצוק”ל: אדם השקוע בתורה לבו רחב לשמוע עוד ועוד תורה, הוא נמשך לכל 
מלה של תורה, מה שאין כן מי שאינו מונח בתורה, אין לו סבלנות לשמוע דברי 

תורה, קשה לו... הוא תמיד ימצא תירוצים לצאת באמצע השיעור...
כך כל דיבור ודיבור של משה רבינו היה תורה, אך בני ישראל שלא היו “בני 
תורה”, כלשון ה”אור החיים” והיינו שלא היו שקועים בתורה, ממילא לא היה להם 

סבלנות לשמוע את דבריו של משה רבינו...

המשך
רוממות הפרשה

מפניני הפרשה

הרב 
יצחק 
לויסון

שלא התחשב כלל במי שלא קיבל את עמדת רבותיו, אף 
אם היו יודעי תורה, אלא שהיו חסרים שימוש חכמים לדעת 
היכן קו הגבול שצריך לחסום כדי שלא יכנס הרע בגבול 

הטוב. הוא היה אומר: אין לי מגע עמהם, הם שמאליים!”
“ואין זה אלא מכוח שימושו את רבי אלחנן זצ”ל הי”ד בליטא, שאצלו ראה מהו בן 
תורה ומהי עמדה של תורה, מה צריך להקריב בשבילה ומה צריך להדגיש, והוא סבר 

שמי אינו כך - הוא שמאלי! כי שם ראה את האמת לאמיתה! 
ממקור  קצת  שקיבלו  אלפים,  מסתמא  תלמידים,  העמיד  הוא 
שנצא  יעזור  השי”ת  תורה.  בן  של  בדמות  להישאר  החיים 
מהגלות האפילה הזו בקרוב במהרה, לאור גדול בביאת משיח 

צדקנו במהרה בימינו, אמן!” 

רוממות הדעתהמשך
חיזוק ההנהגות והדעות

המשך 
מעמ' 2

לעילוי נשמת איש התורה והיראה, זכה לבנין וחתנין רבנן
מסר נפשו לחינוך בני ובנות ישראל מתוך יראת שמים צרופה

הר"ר מאיר בן החבר ר' אהרן שמואל קובר זצ"ל
נלב"ע כ"ז טבת תשמ"ח ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י נכדיו משפחת שוב שליט"א

הדפסת והפצת הגליונות השבוע נתרם
ע"י ראש וראשון לכל דבר שבקדושה

הרה"ח רבי יצחק בערקאוויטש הי"ו - נ.י.
לעילוי נשמת אחיו הרה"ח רבי אשר מרדכי בן רבי מנחם מאיר זצ"ל

נלב"ע כ"ג טבת תשס"ה ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת ראש ישיבת "תורת שמחה"
הגאון רבי אשר זעליג ב"ר ירמיהו הכהן רובינשטיין זצ"ל

נלב"ע כ"ה טבת תשע"ד ת.נ.צ.ב.ה.
הונצח ע"י בני המשפחה שליט"א

לעילוי נשמת הגאון הצדיק חסידא ופרישא עבד ה'
רבי מנצור בן יעל בן שמעון זי"ע
נלב"ע ב' שבט תשנ"ח ת.נ.צ.ב.ה.
הונצח ע"י נכדיו הרבנים הגאונים

רבי יעקב, רבי עזרא, ורבי דוד בן שמעון שליט"א

לעילוי נשמת
הגאון הצדיק שומר משמרת הקודש

רבי שלמה ליב ב"ר משה יצחק ברעוודה זצוק"ל
נלב"ע כ"ו טבת תשע"ג ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י תלמידו הרה"ג רבי תומר איזק שליט"א

לעילוי נשמת
מרת מרים יטל בת ר' אליעזר ע"ה

נלב"ע י"ח טבת תשע"ה
ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת מקים עולה של תורה בנגב
דודינו זקנינו הגאון הגדול

רבי ישכר ב"ר יעקב מאיר זצוק"ל
נלב"ע כ"ה טבת תשע"א ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י אחיינו ותלמידו 
הרה"ג ר' חנניה ליינר שליט"א
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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת וארא תשע"ח

תיקנו חכמינו ז"ל לשתות בליל פסח ארבע כוסות 

שיצאו  הוי"ה  השם  אותיות  ד'  כנגד  הן  כי  יין, 

בהנהגה  הקב"ה  שנתגלה  ידי  על  מצרים,  מגלות 

נפלאה זו של מדת אמיתתו, להעניש את המצרים 

ולתת שכר טוב לישראל.

וכן כתב רבינו בחיי פרשת בא )שמות יב-כג( כי ד' 

כוסות הן כנגד ד' אותיות השם. וכן כתב בשל"ה 

"ארבע  ד(:  אות  שמורה  מצה  פסחים  )מסכת  הקדוש 

כוסות הם ארבע אותיות הוי"ה". וכן כתב ב"אליה 

ולפי  משה".  "מטה  בשם  יב(  ס"ק  תעב  )סימן  רבה" 

מה שלמדנו מפירוש רש"י יש לפרש כוונתם, כי 

ד' כוסות הן כנגד ד' אותיות השם, שיצאו מגלות 

נאמן  ה'",  "אני  גילוי ההנהגה של  ידי  על  מצרים 

לשלם שכר טוב לצדיקים ועונש לרשעים.

על  לנו  רמזו  ז"ל  חכמינו  כי  וראה  בא  ועתה 

"והוצאתי  ו-ד(:  )שמו"ר  בפרשתנו  במדרש  כך 

אתכם מתחת סבלות מצרים, ד' גאולות יש כאן, 

והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, כנגד ד' גזירות 

שגזר עליהן פרעה, וכנגדן תיקנו חכמים ד' כוסות 

בליל הפסח, לקיים מה שנאמר )תהלים קטז-יג( כוס 

ישועות אשא ובשם ה' אקרא". הרי מבואר כי דוד 

אשא",  ישועות  "כוס  כוסות:  ד'  על  אמר  המלך 

ד'  כנגד  הן  כי  אקרא",  ה'  "ובשם  הטעם,  וביאר 

אותיות השם.

יומתק להבין בזה מה שהקדים הקב"ה לומר 

למשה רבינו: "לכן אמור לבני ישראל אני ה'", ומיד 

"והוצאתי  גאולה:  ד' לשונות של  כך הזכיר  אחר 

וגו', כי רצה להודיע לו בכך שהגיע הזמן  אתכם" 

שהוא  ה'",  "אני  של  ההנהגה  את  בעולם  לגלות 

למצרים,  ועונש  לישראל  טוב  שכר  לשלם  נאמן 

לכן כנגד ד' אותיות השם הוי"ה שיצאו מהגלות: 

"והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי".

ואילו במקום עבירה  "אני ה'" נאמן לשלם שכר, 

מעוברי  להיפרע  נאמן  ה'"  "אני  בזה  הכוונה 

עבירה, ובלשון קדשו:

למתהלכים  טוב  שכר  לשלם  נאמן  ה',  "אני 

דברי  לקיים  אם  כי  שלחתיך  לחנם  ולא  לפני, 

מצינו  הזה  ובלשון  הראשונים.  לאבות  שדברתי 

ליפרע  נאמן  ה'  אני  בכמה מקומות,  נדרש  שהוא 

כשהוא אומר אצל עונש, כגון )ויקרא יט-יב( וחללת 

קיום  אומר אצל  וכשהוא  ה',  אני  אלקיך  את שם 

מצוותי  ושמרתם  כב-לא(  )ויקרא  כגון  מצוות 

ועשיתם אותם אני ה', נאמן ליתן שכר".

בדרך זו ממשיך רש"י לפרש מה שאמר הקב"ה 

למשה: "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל 

אין  הודעתי  לא   - להם  נודעתי  לא  ה'  ושמי  שדי 

כתיב כאן, אלא לא נודעתי, לא נכרתי להם במדת 

לאמת  נאמן  ה',  שמי  נקרא  שעליה  שלי,  אמתית 

דברי, שהרי הבטחתים ולא קיימתי".

גילה  נמצינו למדים מפירוש רש"י, כי הקב"ה 

ישראל  את  שהוציא  מה  כי  רבינו,  למשה  כאן 

ממצרים בניסים ובנפלאות באותות ומופתים, מצד 

אחד להעניש את המצרים בעשר מכות, ואחר כך 

בטביעתם של מרכבות פרעה וחילו בים סוף, ומצד 

שני לרומם את קרנם של ישראל, להפוך בשבילם 

את הים ליבשה ולהוציאם ברכוש גדול, התכלית 

הגדולה  ההנהגה  את  בעולם  לגלות  כדי  היא  בזה 

המכונה "אני ה'" - נאמן להיפרע מרשעים, ונאמן 

לשלם שכר טוב למתהלכים לפניו.

 ד' לת נ   תל גא לה
כנגד ד' א  י   התם ה ירה

מעתה יאירו עינינו להבין מה שהזכיר הקב"ה 

גאולה:  של  לשונות  ארבע  הדברים  בהמשך 

"והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי", אשר כנגדן 

טוב  מה  בעתו  דבר  וארא  פרשת  בפרשתנו 

"וידבר  ו-ב(:  )שמות  הפרשה  בהתחלת  להתבונן 

אל  וארא  ה',  אני  אליו  ויאמר  משה  אל  אלקים 

ה'  ושמי  שדי  באל  יעקב  ואל  יצחק  אל  אברהם 

הודיע  מה  לשם  ביאור  וצריך  להם".  נודעתי  לא 

והוסיף  הוי"ה,  הוא  ששמו  רבינו  למשה  הקב"ה 

עוד שלא גילה לאבות הקדושים גילוי זה: "ושמי 

ה' לא נודעתי להם".

הקב"ה  שהמשיך  במה  להתבונן  ראוי  עוד 

"לכן  )שם-ו(:  גאולה  של  לשונות  ארבע  להזכיר 

אתכם  והוצאתי  ה',  אני  ישראל  לבני  אמור 

מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, 

גדולים,  ובשפטים  נטויה  בזרוע  אתכם  וגאלתי 

לאלקים,  לכם  והייתי  לעם  לי  אתכם  ולקחתי 

וידעתם כי אני ה' אלקיכם המוציא אתכם מתחת 

סבלות מצרים".

והנה ידוע כי כנגד ארבע לשונות של גאולה: 

תיקנו  ולקחתי",  וגאלתי,  והצלתי,  "והוצאתי, 

יין,  כוסות  ארבע  פסח  בליל  לשתות  ז"ל  חכמינו 

כמבואר בירושלמי )פסחים פ"י ה"א(: "מניין לארבעה 

ארבע  כנגד  בנייה,  רבי  בשם  יוחנן  רבי  כוסות, 

והוצאתי  ה',  אני  ישראל  לבני  אמור  לכן  גאולות, 

והוצאתי,  וגו',  לי לעם  ולקחתי אתכם  וגו'  אתכם 

המפרשים  ונתייגעו  ולקחתי".  וגאלתי,  והצלתי, 

להבין מהן ארבע גאולות שהרי למעשה לא היתה 

אלא גאולה אחת מגלות מצרים.

 ראני ה'ר נאמן לתלם תכר לצדיקים
 ש נת לרתשים ש ברי שבירה

רש"י  לנו  שהאיר  במה  יאיר  דברינו  פתח 

הקדוש בפירושו, לבאר בדרך הפשט מה שאמר 

כולל  זה  נשגב  ביטוי  כי  ה'",  "אני  הקב"ה למשה 

בזה  הכוונה  מצוה  במקום  פירושים,  ב'  בתוכו 

“ ידבר אלקים אל מתה  יאמר אלי  אני ה’ר

 ביציא  מצרים ה ציא הקברה פמה מנר יקה
לגל   התם ה ירה בלי נר יק  התם אלקירם
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 חרשה כחר בתם ה ירה
 ה דה בתם אלקים

הקב"ה  שגילה  מה  לבאר  תבלין  להוסיף  ויש 

את הנהגת השם הוי"ה ביציאת מצרים, על פי מה 

"ויאמר פרעה מי הוי"ה אשר  )שמות ה-ב(:  שכתוב 

את  ידעתי  לא  ישראל,  את  לשלח  בקולו  אשמע 

מזה  מבואר  אשלח".  לא  ישראל  את  וגם  הוי"ה 

שפרעה כפר בהנהגת השם הוי"ה.

)פסח  הכונות"  ב"שער  האריז"ל  רבינו  וביאר 

בשם  והודה  הוי"ה  בשם  כפר  פרעה  כי  א(,  דרוש 

אלקים  בשם  "האמנם  קדשו:  ובלשון  אלקי"ם, 

מא-טז(,  )בראשית  לו  אמר  יוסף  הרי  כי  מודה,  היה 

ואמר  השיב  והוא  פרעה,  שלום  את  יענה  אלקים 

ונמצא  כו',  אותך  אלקים  הודיע  אחרי  לט(,  )שם 

שהיה כופר בשם הוי"ה ומודה בשם אלקים". ולפי 

מה שלמדנו מפירוש רש"י הנ"ל יש לפרש הכוונה 

הוי"ה שהוא נאמן לתת  בזה, שפרעה כפר בשם 

שכר לעושי רצונו ולהעניש לעוברי רצונו.

ביציאת  הקב"ה  גילה  זה  מטעם  כן  כי  הנה 

מצרים את ההנהגה של "אני ה'", כדי להכניע בכך 

את קליפת פרעה שכפר בהנהגת השם הוי"ה, כי 

ובמופתים,  באותות  ישראל  את  שהוציא  ידי  על 

מכות  בעשר  המצרים  את  להעניש  אחד  מצד 

ובטביעתם בים סוף, ומצד שני בהרמת קרנם של 

בעולם  הקב"ה  נתגלה  סוף,  ים  בקריעת  ישראל 

שכר  לשלם  נאמן  שהוא  ה'",  "אני  של  בהנהגה 

ועונש לכל אחד כפי המגיע לו.

הקב"ה  שהדגיש  מה  להבין  נשכיל  זה  לפי 

היא  מצרים  יציאת  סיפור  מצות  תכלית  כי 

בפרשת  שכתוב  כמו  הוי"ה,  השם  של  ההתגלות 

בנך  ובן  בנך  באזני  תספר  "ולמען  י-ב(:  )שמות  בא 

אשר  אותותי  ואת  במצרים  התעללתי  אשר  את 

שמתי בם וידעתם כי אני ה'". וכן כתוב )שם יג-ח(: 

עשה  זה  בעבור  לאמר  ההוא  ביום  לבנך  "והגדת 

ה' לי בצאתי ממצרים". כדי שנספר מה שנתגלה 

הוי"ה",  "אני  בהנהגת  מצרים  ביציאת  הקב"ה 

כדי להכניע בכך קליפת פרעה שכפר בהנהגה זו 

באומרו: "לא ידעתי את ה'".

 התם ה ירה ה א מד  הרפמים
הכל לה ממד  הפסד  מד  הדין

לתמוה  שיש  מה  ליישב  טוב  מה  בעתו  דבר 

על מה שביאר רש"י ההנהגה של "אני ה'", נאמן 

לשלם שכר טוב לצדיקים ועונש לרשעים, שהרי 

גלוי וידוע כי השם הוי"ה הוא מדת הרחמים, כמו 

העולם  שבבריאת  א-א(  )בראשית  רש"י  שפירש 

למדת  ושתפה  הרחמים  מדת  הקב"ה  הקדים 

אלקים  ה'  עשות  "ביום  ב-ד(:  )שם  שנאמר  הדין, 

ואלקים  הרחמים  מדת  הוא  ה'  ושמים",  ארץ 

הוא מדת הדין, וכן מצינו בתפלתו של דוד המלך 

ממני",  רחמיך  תכלא  לא  ה'  "אתה  מ-יב(:  )תהלים 

אם כן איך אנו אומרים שהשכר לעושי מצוה וגם 

העונש לעוברי עבירה הוא מצד השם הוי"ה.

פי  על  הוא  כך  על  האמיתי  הביאור  אולם 

הזוהר  בשם  הקדושים  הספרים  בכל  המבואר 

משלושת  אחד  כל  כי  האריז"ל,  וכתבי  הקדוש 

אחרת,  מדה  עם  ה'  את  עבד  הקדושים  האבות 

אברהם אבינו עבד את ה' במדת החסד, יצחק אבינו 

עבד את ה' במדת הדין והגבורה, יעקב אבינו עבד 

את ה' במדת תפארת שהיא מדת הרחמים.

אברהם  של  החסד  מדת  בין  ההבדל  והנה 

אבינו למדת הרחמים של יעקב אבינו הוא בכך, 

כי מדת החסד היא כולה חסד בלי שום דין, אבל 

מדת הרחמים כלולה משתי מדות - מדת החסד 

של אברהם ומדת הדין של יצחק, אלא שמפאת 

נוטה  היא  הרי  החסד  עם  ממוזג  שבה  שהדין 

הוי"ה  יותר כלפי רחמים. נמצא לפי זה כי השם 

בעצם  כלול  הרחמים,  מדת  שהוא  הוא  ברוך 

שהוא  אלא  יחד  גם  הדין  ומדת  החסד  ממדת 

נוטה יותר לרחמים.

נפלא לפרש בזה מה שהראה הקב"ה ליעקב 

כח-יג(:  )בראשית  בחלום  רחמים  שמדתו  אבינו 

הוי"ה, כי מצד מדת  בשם   - "והנה ה' ניצב עליו" 

הוי"ה,  לשם  מרכבה  להיות  זכה  שלו  הרחמים 

והוסיף הקב"ה לפרש המהות של מדה זו, "ויאמר 

כלומר  יצחק",  ואלקי  אביך  אברהם  אלקי  ה'  אני 

של  החסד  ממדת  כלולה  שלך  הרחמים  מדת 

אברהם ומדת הדין של יצחק.

שפירש  מה  להבין  עינינו  יאירו  כן  כי  הנה 

לשלם  נאמן  ה'",  "אני  של  ההנהגה  ביאור  רש"י 

שכר טוב לצדיקים ועונש לרשעים, כי מצד מדת 

הקב"ה  משלם  הרחמים  במדת  הכלולה  החסד 

שכר לצדיקים, ואילו מצד מדת הדין הכלולה בה 

משלם הקב"ה עונש לרשעים. ובאמת גם העונש 

לרשעים הוא בגדר מדת הרחמים, כי אם הם ח"ו 

כדי  בעונשם  תיקון  להם  יש  הרי  ישראל  רשעי 

שיחזרו בתשובה, ואם הם שונאי ישראל אויבי ה' 

הרי העונש להם הוא בבחינת רחמים לישראל.

יומתק להבין בזה מה שאמר הקב"ה למשה: 

יעקב באל שדי  ואל  יצחק  "וארא אל אברהם אל 

אף  כי  בכך,  לו  רמז  להם".  נודעתי  לא  ה'  ושמי 

שהאבות הקדושים עבדו את ה' בג' מדות חסד 

שבהם  המובחר  אבינו  שיעקב  ותפארת,  גבורה 

עבד את ה' במדת הרחמים הכלולה מחסד ומדין, 

לא  להם",  נודעתי  לא  ה'  "ושמי  זאת:  כל  עם 

נתגליתי אליהם בהנהגה זו של "אני ה'", להראות 

להם בפועל שאני נותן שכר לעושי מצוה ועונש 

באמונה  האמינו  זה  כל  עם  אך  עבירה,  לעוברי 

זו  בהנהגה  עולמו  את  מנהיג  שהקב"ה  שלימה 

בסתר לשלם לכל אחד כפי פעלו. 

 הגיל י תל המגיד הקד ת
ממשזריטת זירש

יחד,  גם  אחים  שבת  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

לבאר ביתר עמקות מה שהוציא הקב”ה את ישראל 

ממצרים על ידי הנהגה זו של "אני ה'", על פי מה 

שמפרש הרבי ר' דוב בער המגיד ממעזריטש זי"ע 

ב"אור תורה" בפרשתנו הפסוק: "וידבר אלקים אל 

משה ויאמר אליו אני ה'". וצריך ביאור מה שפתח 

בשם אלקי"ם ומסיים בשם הוי"ה.

ומבאר הענין על פי מה שכתוב )תהלים פד-יב(: 

שאי  כמו  כי  פירוש,  אלקים".  ה'  ומגן  שמש  "כי 

אם  כי  השמש,  אור  בהירות  את  לסבול  אפשר 

אור  את  המצמצם  בנרתיקו  התלבשותו  ידי  על 

השמש, כן אי אפשר לסבול את האור הגדול של 

השם הוי"ה רק על ידי התלבשותו בנרתיקו, שהוא 

אלקי"ם המגן ומצמצם את האור הגדול של  שם 

השם הוי"ה כדי שהנבראים יוכלו לסובלו.

 המגיד ממשזריטת זיש: רכי תמת  מגן ה' אלקיםר
כתם תלתמת ית נר יק כן מס  ר התם ה ירה בתם אלקירם

 א ר התמת המ לבת בנר יק  ה א רמז לאמ  המ ס ר 
שד תת אלים: רמד ש דרך רתשים צלפהר

 לש יד לב א י ציא הקברה פמה מנר יקה
ת  גלה האמ  בהדרה, צדיקים מ שדנים ב   רתשים ניד נים ב 

 ר ידבר אלקים אל מתה  יאמר אלי  אני ה'ר
ביציא  מצרים נ גלה התם ה ירה בלי הלב ת תל תם אלקים



 חרת   ארא  תשרפ | ג

מאמר  חומר  כמין  מבאר  הוא  האמור  פי  על 

אלא  הבא,  לעולם  גיהנם  "אין  ח:(:  )נדרים  הגמרא 

הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה, צדיקים מתרפאין 

וזרחה  )מלאכי ג-כ(  בה ורשעים נידונין בה, שנאמר 

לכם יראי שמי שמש וגו', ולא עוד אלא שמתעדנין 

השם  יתגלה  לבוא  שלעתיד  בזה  הכוונה  בה". 

צדיקים  אלקי"ם,  שם  של  הצמצום  בלי  הוי"ה 

מתרפאים ומתעדנים בגילוי של השם הוי"ה, אך 

רשעים נידונים בה כי לא יוכלו לסבול את האור 

הגדול הבלתי מצומצם.

כי  זי"ע,  ממעזריטש  המגיד  מבאר  זה  לפי 

זו,  בדרך  כן  גם  היתה  ממצרים  ישראל  יציאת 

הגאולה  מעין  מנרתיקה  חמה  הקב"ה  שהוציא 

של  הגדול  האור  שנתגלה  דהיינו  העתידה, 

ועל  אלקי"ם,  שם  של  צמצום  בלי  הוי"ה  השם 

במכת  בו  נידונו  המצרים  שהם  הרשעים  זה  ידי 

ומתו,  הגדול  האור  לסבול  יכלו  שלא  בכורות 

והתעדנו  התרפאו  ישראל  שהם  הצדיקים  ואילו 

בבחינת  זה  והרי  מצרים,  מטומאת  ביציאתם  בו 

מה שהתנבא הנביא על הגאולה העתידה )ישעיה 

"נגוף"   - ורפוא"  נגוף  מצרים  את  ה'  "ונגף  יט-כב(: 

למצרים "ורפוא" לישראל.

 רכימי צא ך מארץ מצרים
אראנ  נחלא  ר

ה-ב(:  )שמות  מצרים  מלך  פרעה  שאמר  וזהו 

כי לא רצה להאמין  ה' אשר אשמע בקולו",  "מי 

שם  של  הצמצום  בלי  הוי"ה  השם  שיתגלה 

בלי  הוי"ה  השם  נתגלה  בסוף  אבל  אלקי"ם, 

יב-כט(:  )שם  שכתוב  כמו  בכורות,  במכת  צמצום 

"ויהי בחצי הלילה וה' הכה כל בכור בארץ מצרים", 

שנתגלה במצרים בלי לבוש ועל ידי זה מתו.

ה-כב(:  )שמות  הכתוב  פירוש  זהו  כן  כי  הנה 

"וישב משה אל ה'", ששב אל השם הוי"ה שהיה 

למה  אדני  "ויאמר  צמצום,  בלי  להתגלות  צריך 

זה שלחתני, ומאז באתי  הרעותה לעם הזה למה 

לא  והצל  הזה  לעם  הרע  בשמך  לדבר  פרעה  אל 

אל  לדבר  בא  שמאז  כלומר  עמך",  את  הצלת 

הוי"ה, לא הועיל כלום אלא אדרבה  פרעה בשם 

הרע לעם הזה.

על כן "וידבר אלקים אל משה", שנתגלה אליו 

בשם אלקים המצמצם את האור הגדול של השם 

הוי"ה, "ויאמר אליו אני ה'", שמעתה יתגלה השם 

זה  שגילוי  אלקי"ם,  שם  בתוך  צמצום  בלי  הוי"ה 

הוא בבחינת: "מוציא חמה מנרתיקה", ועל ידי זה 

ורפוא,  נגוף  בבחינת  המצרים  על  המכות  יבואו 

הגדול,  האור  לסבול  יוכלו  שלא  למצרים  נגוף 

ורפוא לישראל שיתעדנו בו.

על  הנביא  שאמר  מה  מבאר  הוא  זו  בדרך 

"כימי צאתך מארץ  ז-טו(:  )מיכה  הגאולה העתידה 

מצרים אראנו נפלאות". כי כמו שביציאת מצרים 

האור  שנתגלה  ידי  על  ה',  נפלאות  ישראל  ראו 

לעתיד  כן  צמצום,  בלי  הוי"ה  השם  של  הגדול 

השם  של  הגדול  באור  הקב"ה  יתגלה  לבוא 

חמה  "מוציא  בבחינת:  שזהו  צמצום,  בלי  הוי"ה 

נידונין  ורשעים  בה  מתרפאין  צדיקים  מנרתיקה, 

בה". אלו תוכן דבריו הקדושים.

 ה צא  פמה מנר יקה היא
גיל י האמ  בלי הס ר חנים

בדרך זו במסילה נעלה לבאר בדרך השוה לכל 

נפש ביאור הפסוק: "כי שמש ומגן ה' אלקים", כי 

את  לצמצם  כדי  בנרתיק  מתלבש  שהשמש  כמו 

שם  בתוך  הוי"ה  השם  מסתתר  כן  הגדול,  אורו 

מצרים  יציאת  ובשעת  אותו,  המצמצם  אלקי"ם 

המצמצם  אלקי"ם  השם  בלי  הוי"ה  השם  נתגלה 

אותו כמו שיהיה בגאולה העתידה.

)פרשת  הבשם"  ב"ערוגת  שכתב  מה  נקדים 

הנזכר:  המאמר  לבאר  הב'(  הדברים  אלה  ד"ה  דברים 

"אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה 

נידונין  ורשעים  בה  מתרפאין  צדיקים  מנרתיקה, 

על  האמת,  לאור  כינוי  הוא  השמש  אור  כי  בה". 

דרך שכתוב )שמות כב-ב(: "אם זרחה השמש עליו". 

ופירש רש"י, אם ברור לך הדבר כשמש.

אור  שהוא  השמש  אור  הזה  בעולם  והנה 

האמת סגור וטמון בנרתיק, כי אינו גלוי לכל באי 

והעונש  לצדיקים  משלם  שהקב"ה  השכר  עולם 

הסתר  למרות  אך  הרשעים.  על  מביא  שהוא 

הפנים מאמינים הצדיקים בה' ובתורתו ועובדים 

מעשיהם  במחשך  אשר  הרשעים  ואילו  ה',  את 

כל  ומבזבזים  שבקדושה  דבר  כל  על  לועגים 

חייהם בהבל וריק.

חמה  מוציא  "הקב"ה  לבוא  לעתיד  אולם 

בלי  האמת  אור  את  בעולם  שיגלה  מנרתיקה", 

שום נרתיק והסתר פנים, כדי שיראו כל הנבראים 

ואת  ומצוותיה,  התורה  אמיתות  את  בעין  עין 

השקר הגדול של כל הבלי העולם הזה שאין בהם 

ממש, ובגילוי הזה צדיקים מתרפאים ומתעדנים 

בו והרשעים נידונים בו.

גופם  את  מסרו  חייהם  כל  אשר  לצדיקים  כי 

ונפשם לעסוק בתורה ובעבודה באמונה פשוטה, 

שיזכו  מכך,  גדול  יותר  ועידון  ריפוי  להם  אין 

לראות בפועל ממש את כל התיקונים שזכו לתקן 

נידונים  הרשעים  זה  ולעומת  בקודש,  בעבודתם 

לראות  עיניהם  יפקחו  אז  כי  האמת,  אור  בגילוי 

בדברים  ולריק  להבל  חייהם  ימי  כל  את  שבזבזו 

שאין בהם שום ערך, כאשר במקום זה היו יכולים 

כל רגע לעסוק בתורה ובמצוות, שהשכר הוא כל 

כך גדול אשר עין לא ראתה עכדה"ק.

 התם ה ירה למשלה מן הטבש
מס  ר בתם אלקירם תל הטבש

מה  פי  על  בזה  הביאור  עוד  להרחיב  ויש 

)פרשת בראשית אות  "בעל שם טוב"  שהביא בספר 

כו( מספר "כתר שם טוב" בשם הבעש"ט הקדוש 

אלקים",  ה'  ומגן  שמש  "כי  הכתוב:  ביאור  זי"ע 

ההנהגה  שהוא  הוי"ה  השם  על  בזה  שהכוונה 

שלמעלה מן הטבע, המתלבש בתוך שם אלהי"ם 

כמו  אלהי"ם,  בגימטריא  הטב"ע  הנהגת  שהוא 

ב"פרדס  זי"ע  הרמ"ק  האלקי  המקובל  שכתב 

רמונים" )שער יז פרק ד( כי הנהגת הטבע היא משם 

הביאור  הוא  והנה  הטב"ע.  בגימטריא  אלהי"ם 

הנשגב של הבעש"ט הקדוש זי"ע:

כי  פירש  אלהים,  ה'  ומגן  שמש  כי  "כתיב 

ומגן,  שמש  שאמר  וזה  שמש,  נקרא  הוי"ה  שם 

הוא  השמש,  אור  בעד  המגין  מחיצה  כמו  פירוש 

הדמיון כמו ה' אלקים, רצונו לומר כמו שאי אפשר 

 ביציא  מצרים נ גלה הקברה בהנהגה תל ראני ה'ר
נאמן לתלם תכר לש תי מצ ה  ש נת לש ברי שבירה

 גיל י זה ה א בבפינ  מ ציא פמה מנר יקה
כתא ר התמת מאיר בבהיר   להבדיל בין צדיק לרתש

 ית ב החליאה הלא התם ה ירה ה א מד  הרפמים
אם כן איך ה א נאמן לתלם תכר  גם להשנית א  הפ טא

 התם ה ירה ה א מד  הרפמים הכל לה מפסד  מדין
מצד הפסד ה א נ  ן תכר  מצד הדין ה א משנית
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שתחי'  - נדבת משפחת מהדב הי"ו -

אם  שלו,  הבהירות  אור  מגודל  בשמש,  להסתכל 

ידי מגן ומסך המבדיל, שהוא המגין בעד  לא על 

אור השמש, שיוכלו חלושי הראות ליהנות מאורו, 

כך הוא שם הוי"ה ברוך הוא אורו רב מאוד, מגודל 

אור בהירותו, לכך הוצרך לצמצמו ולהגבילו בתוך 

שם אלהי"ם גימטריא הטבע שהוא המגן.

וזהו שאמרו רבותינו ז"ל לעתיד לבוא הקב"ה 

אלהי"ם  שם  שהוא  מנרתיקה,  חמה  מוציא 

בתוכו,  מלובש  הוא  שעתה  הטבע,  גימטריא 

)ישעיה  בהם  שיקויים  בה  מתרפאין  וצדיקים 

ויהיה ההנהגה  רואות את מוריך,  עיניך  והיו  ל-כ( 

בהירותו  לקבל  ויוכלו  מהטבע  למעלה  עמהם 

ורחמיו הגדולים.

כמו  מתלהטין  אלא  הרשעים  כן  לא  אבל 

כלומר  יצא,  כגבור  ה'  מ-ב(  )ישעיה  הנביא  שאמר 

אף על פי שהוא הוי"ה מדת הרחמים, עם כל זה 

כגבור  נקם  ילבוש  מנרתיקה  הוי"ה  שם  כשיוציא 

וכו', שיתהפך לרשעים מדת הרחמים למדת הדין 

וה' הכה כל בכור, וכתיב  כמו שכתוב )שמות יב-כט( 

)בראשית ו-ז( ויאמר ה' אמחה וגו'".

 ההס רה ב  ך הטבש ג רמ  לתאלה:
רמד ש דרך רתשים צלפהר

כי  הדברים,  עומק  להבין  נוכל  נתבונן  כאשר 

בעולם הזה שהנהגת השם הוי"ה מוסתרת בתוך 

הנהגת הטבע של שם אלקי"ם, אי אפשר לראות 

שכר  לתת  נאמן  שהוא  הוי"ה,  השם  הנהגת  את 

לצדיקים ולהעניש את הרשעים. הסתר פנים זה 

יב-א(:  )ירמיה  הנביא  ששאל  הקשה  לשאלה  גורם 

"צדיק אתה ה' כי אריב אליך, אך משפטים אדבר 

בוגדי  כל  שלו  צלחה,  רשעים  דרך  מדוע  אותך, 

בגד". וכבר תמה על כך משה רבינו באומרו לה' 

ופירשו  דרכיך",  את  נא  "הודיעני  לג-יג(:  )שמות 

עולם,  של  רבונו  לפניו  "אמר  ז.(:  )ברכות  בגמרא 

יש  לו,  ורע  ויש צדיק  לו  וטוב  יש צדיק  מפני מה 

רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו".

אולם כך עלה ברצונו של הקב"ה בורא העולם, 

שנעבוד אותו במצב של הסתר פנים מתוך אמונה 

הוי"ה  השם  של  השמש  שאור  אף  כי  פשוטה, 

כל  עם  הטבע,  של  אלקי"ם  שם  בנרתיקו  טמון 

זה אנו מאמינים באמונה שלימה שהקב"ה פועל 

בדרכים נסתרות בתוך הטבע, לגלגל את הנהגת 

העולם לתת שכר לצדיקים ועונש לרשעים. וזהו 

אל  והשבות  היום  "וידעת  ד-לט(:  )דברים  שכתוב 

ועל  ממעל  בשמים  האלקים  הוא  הוי"ה  כי  לבבך 

בתוך  כי  תמיד  שנזכור  עוד".  אין  מתחת  הארץ 

אלקי"ם, מסתתרת ההנהגה  הנהגת הטבע משם 

שלמעלה מן הטבע מהשם הוי"ה.

פרעה  שכפר  מה  להבין  לנו  ירווח  זה  לפי 

בזה  הכוונה  אלקי"ם,  בשם  והאמין  הוי"ה  בשם 

כי אם  שלא האמין בהנהגה שלמעלה מן הטבע 

שהוא הנהגת הטבע, לכן לא רצה  אלהי"ם  בשם 

את  להוציא  משה  את  שלח  שהקב"ה  להאמין 

את  ישחרר  לא  שאם  להזהירו  ממצרים,  ישראל 

ישראל יעניש אותו הקב"ה, שהרי עולם כמנהגו 

נוהג בדרך הטבע.

מעתה יאירו עינינו להבין מה שמפרש המגיד 

"וידבר אלקים אל משה ויאמר  ממעזריטש זי"ע: 

אליו אני ה'", שגילה לו הקב"ה בכך שיוציא את 

ישראל ממצרים על ידי שיתגלה השם הוי"ה בלי 

אלקי"ם, שגילוי זה הוא בבחינת  הלבוש של שם 

ביציאת  כי  בזה  הביאור  מנרתיקה.  חמה  מוציא 

 - ה'"  "אני  גילה הקב"ה את ההנהגה של  מצרים 

שהוא נאמן לשלם שכר לצדיקים ועונש לרשעים, 

את  והוציא  המצרים  על  המכות  שהביא  ידי  על 

בבחינת  זה  והרי  ובמופתים,  באותות  ישראל 

של  ההסתר  אין  ששוב  מנרתיקה,  חמה  מוציא 

לצדיקים  שכר  לתת  ה'  הנהגת  על  מכסה  הטבע 

ועונש לרשעים.

בזוהר  שמבואר  מה  בזה  להבין  יומתק 

הקדוש )פרשת בא לח.( שבליל פסח האיר השמש 

"ותנא  תמוז:  בתקופת  היום  כאור  הלילה  את 

וחמא  דתמוז,  דתקופה  כיומא  ליליא  נהיר  הוה 

)תהלים  דכתיב  הוא  הדא  דקוב"ה  דינוי  עמא  כל 

ויש  כאורה".  כחשיכה  יאיר  כיום  ולילה  קלט-יב( 

לומר הביאור בזה על פי המבואר בגמרא )חגיגה 

יב:(: "כל העוסק בתורה בעולם הזה שהוא דומה 

ללילה, הקב"ה מושך עליו חוט של חסד לעולם 

מב-ט(  )תהלים  שנאמר  ליום,  דומה  שהוא  הבא 

יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירה עמי".

ללילה  נמשל  הזה  העולם  כי  מבואר  הרי 

שהקב"ה  מאחר  כן  כי  הנה  ליום,  הבא  והעולם 

של  הגילוי  ידי  על  ממצרים  ישראל  את  הוציא 

אלקי"ם,  שם  של  ההסתרה  בלי  הוי"ה  השם 

מנרתיקה  חמה  מוציא  בבחינת  הוא  זה  שגילוי 

מעין הגאולה העתידה, לכן האיר הקב"ה את ליל 

יציאת מצרים כביום, לרמז על הגילוי מעין עולם 

הבא שהוא בבחינת יום.

 אנ  תרים יפד שם תיר  התמת:
רה ד  לה' קרא  בתמ ר

בזוהר  שמפרש  מה  בזה  לבאר  טוב  מה  הנה 

הקדוש )פרשת ויקהל קצו.( מקרא שכתוב )תהלים עב-

ה(: "ייראוך עם שמש", כי בכל יום בשעה שהשמש 

יוצא להאיר בעולם בבוקר, הרי הוא אומר שירה 

)תהלים קה-א(: "הודו לה' קראו בשמו הודיעו בעמים 

נפלאותיו",  בכל  שיחו  לו  זמרו  לו  שירו  עלילותיו, 

לשבח  השמש  אל  מצטרפים  למטה  ישראל  וגם 

את הקב"ה במזמור זה, בלשון קדשו: 

"בשעתא דשמשא נפיק ביממא, ישראל נטלי 

שירתא לתתא ושמשא לעילא דכתיב ייראוך עם 

שמש. בשעתא דנטיל שמשא בגלגלוי, פתח קל 

נעימותא ואמר שירתא, ומאי שירתא קאמר, הודו 

לה' קראו בשמו וגו', שירו לו זמרו לו וגו', וישראל 

שמשא,  עם  ביממא  הוא  בריך  לקודשא  משבחן 

הדא הוא דכתיב ייראוך עם שמש".

בתרגום ללשון הקודש:

"בשעה שהשמש יוצא ביום, ישראל לוקחים 

את השירה למטה והשמש למעלה דכתיב ייראוך 

הוא  בגלגלו,  יוצא  שהשמש  בשעה  שמש.  עם 

הוא  שירה  ומה  שירה,  ואומר  נעים  קול  פותח 

אומר, הודו לה' קראו בשמו וגו', שירו לו זמרו לו 

וגו', וישראל משבחים להקב"ה ביום עם השמש, 

זהו שאומר הכתוב ייראוך עם שמש".

מעורר  השמש  כי  בזה,  הביאור  האמור  לפי 

הזה  בעולם  שאפילו  בשירתו,  בוקר  בכל  אותנו 

כשהשמש מוסתר בנרתיקו כי אין האמת מגולה, 

ואין השם הוי"ה מתגלה כי אם על ידי התלבשותו 

הנהגת  שהוא  אלקי"ם  שם  של  פנים  בהסתר 

הטבע, עם כל זאת: "הודו לה' קראו בשמו הודיעו 

בעמים עלילותיו", להביע אמונתנו בהנהגת השם 

הוי"ה שלמעלה מן הטבע אפילו בזמן של הסתר 

העתידה  לגאולה  נזכה  זו  אמונה  ובזכות  פנים, 

שיוציא הקב"ה חמה מנרתיקה, ותתקיים הבטחת 

הנביא )ישעיה נב-ח(: "כי עין בעין יראו בשוב הוי"ה 

ציון", בלי שום לבוש במהרה בימינו אמן.
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וידעתם כי אני ד'וידעתם כי אני ד'
'טיפל'  שבה  הדרך  על  לומדים  אנו  אלו  'טיפל' בפרשיות  שבה  הדרך  על  לומדים  אנו  אלו  בפרשיות 
הקב"ה בפרעה ובמצרים, עשרת המכות הן רק החלק הקב"ה בפרעה ובמצרים, עשרת המכות הן רק החלק 
הידוע יותר, ובאגדה אנו רואים שהמצרים לקו לפחות הידוע יותר, ובאגדה אנו רואים שהמצרים לקו לפחות 
הקב"ה  הרי  המטרה?  היתה  ומה  מכות!  חמישים  הקב"ה עוד  הרי  המטרה?  היתה  ומה  מכות!  חמישים  עוד 
היה יכול להוציא את בני ישראל ממצרים ברגע אחד היה יכול להוציא את בני ישראל ממצרים ברגע אחד 
כי  מצרים  'וידעו  שכתוב  כמו  אלא  המכות,  כל  כי ובלי  מצרים  'וידעו  שכתוב  כמו  אלא  המכות,  כל  ובלי 
מי  המלך,  מי  ידעו  שהמצרים  היתה  המטרה  ד',  מי אני  המלך,  מי  ידעו  שהמצרים  היתה  המטרה  ד',  אני 
ידעתי  'לא  שאמר  פרעה  ואפילו  העולם,  כל  את  ידעתי ברא  'לא  שאמר  פרעה  ואפילו  העולם,  כל  את  ברא 
כמוך  'מי  ויאמר  דבר  של  בסופו  יודה  הוא  גם  ד',  כמוך את  'מי  ויאמר  דבר  של  בסופו  יודה  הוא  גם  ד',  את 
באלים ד'', ולא רק הם, אלא גם בני ישראל היו צריכים באלים ד'', ולא רק הם, אלא גם בני ישראל היו צריכים 
אני  כי  'וידעתם  שכתוב  כמו  ולדעת  להאמין  אני ללמוד  כי  'וידעתם  שכתוב  כמו  ולדעת  להאמין  ללמוד 
מצרים',  סבלות  מתחת  אתכם  המוציא  אלוקיכם  מצרים', ד'  סבלות  מתחת  אתכם  המוציא  אלוקיכם  ד' 
ומסיבה זו בכל פעם אומר משה רבנו לפרעה כי הוא ומסיבה זו בכל פעם אומר משה רבנו לפרעה כי הוא 
פועל בשליחות הקב"ה 'כה אמר ד'', כי עד שלא תבין פועל בשליחות הקב"ה 'כה אמר ד'', כי עד שלא תבין 
את זה לא יפסקו המכות 'ואולם בעבור זאת העמדתיך את זה לא יפסקו המכות 'ואולם בעבור זאת העמדתיך 
בעבור הראותך את כוחי ולמען ספר שמי בכל הארץ'.בעבור הראותך את כוחי ולמען ספר שמי בכל הארץ'.

כל אחד עובר כל כך הרבה ניסים כל יום וכל רגע, כמו כל אחד עובר כל כך הרבה ניסים כל יום וכל רגע, כמו 
ועל  עמנו,  יום  שבכל  ניסיך  'על  בתפילה  ועל שאומרים  עמנו,  יום  שבכל  ניסיך  'על  בתפילה  שאומרים 
וצהרים',  ובוקר  ערב  עת  שבכל  וטובותיך  וצהרים', נפלאותיך  ובוקר  ערב  עת  שבכל  וטובותיך  נפלאותיך 
ועושה  עשה  לבדו  הוא  הקב"ה  כי  תמיד  לזכור  ועושה ועלינו  עשה  לבדו  הוא  הקב"ה  כי  תמיד  לזכור  ועלינו 
שנראה  מעשה  עשית  אם  גם  המעשים,  לכל  שנראה ויעשה  מעשה  עשית  אם  גם  המעשים,  לכל  ויעשה 
מי  כי  תמיד  תזכור  להצליח,  לך  שגרם  זה  הוא  כי  מי לך  כי  תמיד  תזכור  להצליח,  לך  שגרם  זה  הוא  כי  לך 
שראינו  כמו  הקב"ה,  רק  זה  דבר  כל  באמת  שראינו שעושה  כמו  הקב"ה,  רק  זה  דבר  כל  באמת  שעושה 
במצרים שהקב"ה ציוה למשה ולאהרן לעשות מעשה במצרים שהקב"ה ציוה למשה ולאהרן לעשות מעשה 
התחילה  וכך  העפר  את  או  היאור  את  להכות  התחילה כגון  וכך  העפר  את  או  היאור  את  להכות  כגון 
המכה, האם יעלה על דעתנו שהמכה שנתן אהרן על המכה, האם יעלה על דעתנו שהמכה שנתן אהרן על 
לדם?!  להיהפך  מצרים  מימי  לכל  שגרמה  היא  לדם?! היאור  להיהפך  מצרים  מימי  לכל  שגרמה  היא  היאור 
והלא אפשר להכות את היאור מהבוקר עד הערב ולא והלא אפשר להכות את היאור מהבוקר עד הערב ולא 
המכה,  את  שעשה  מה  זה  שלא  ודאי  אז  כלום,  המכה, יקרה  את  שעשה  מה  זה  שלא  ודאי  אז  כלום,  יקרה 
כך גם עלינו להאמין שלא העבודה וההשתדלות שאנו כך גם עלינו להאמין שלא העבודה וההשתדלות שאנו 
הפרנסה,  את  שמביא  מה  זה  פרנסה,  בשביל  הפרנסה, עושים  את  שמביא  מה  זה  פרנסה,  בשביל  עושים 
את  אלא  משהו,  עושה  גשמית  השתדלות  שום  את ולא  אלא  משהו,  עושה  גשמית  השתדלות  שום  ולא 
מה  כל  כי  נזכור  מצידנו  ואנו  הבורא,  רק  עושה  מה הכל  כל  כי  נזכור  מצידנו  ואנו  הבורא,  רק  עושה  הכל 
שאנו עושים זה בגדר השתדלות בלבד כי זהו רצון ד', שאנו עושים זה בגדר השתדלות בלבד כי זהו רצון ד', 

והתוצאה בכלל לא קשורה למעשים.והתוצאה בכלל לא קשורה למעשים.

 (עפ"י טיב התורה-וארא) (עפ"י טיב התורה-וארא)
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שעבוד  ענין  אנו  קוראים  שבהם  בשבועות  כעת  אנו  נמצאים  שעבוד הנה  ענין  אנו  קוראים  שבהם  בשבועות  כעת  אנו  נמצאים  הנה 
שהקריאה  הקדוש,  האר"י  בשם  שאיתה  מה  וידוע  מצרים,  שהקריאה ויציאת  הקדוש,  האר"י  בשם  שאיתה  מה  וידוע  מצרים,  ויציאת 
הרצון  נתעורר  שמלפנים  וכשם  הזמן,  את  מעוררת  הימים  הרצון באלו  נתעורר  שמלפנים  וכשם  הזמן,  את  מעוררת  הימים  באלו 
העליון להוציא את עמו ולפדותם משעבוד מצרים, כמו כן מתעורר העליון להוציא את עמו ולפדותם משעבוד מצרים, כמו כן מתעורר 
אותו רצון באלו הימים להוציא את ישראל מבחינת מצרים. כי גלות אותו רצון באלו הימים להוציא את ישראל מבחינת מצרים. כי גלות 
בחינת  כי  הווה.  של  ענין  גם  אלא  עבר,  של  ענין  רק  אינה  בחינת מצרים  כי  הווה.  של  ענין  גם  אלא  עבר,  של  ענין  רק  אינה  מצרים 
גלות מצרים שייך בכל אחד מישראל באשר הוא שם, והענין מבואר גלות מצרים שייך בכל אחד מישראל באשר הוא שם, והענין מבואר 
ובפיתוייו  פרעה,  בחי'  הוא  הרע  היצר  כי  הקדושים,  בספרים  ובפיתוייו רבות  פרעה,  בחי'  הוא  הרע  היצר  כי  הקדושים,  בספרים  רבות 
לפעמים  כי  מצרים'  'גלות  בחינת  וזהו  האדם,  על  עולו  את  לפעמים מכביד  כי  מצרים'  'גלות  בחינת  וזהו  האדם,  על  עולו  את  מכביד 
קשה לו מאוד להאדם לבטל את רצונותיו השליליים, וגם אם זוכה קשה לו מאוד להאדם לבטל את רצונותיו השליליים, וגם אם זוכה 
כל  זאת  בכל  בו,  מעורר  היצר  אשר  הרצונות  אלו  על  להתגבר  כל הוא  זאת  בכל  בו,  מעורר  היצר  אשר  הרצונות  אלו  על  להתגבר  הוא 
מצרים'  'גלות  בגדר  הוא  עדיין  כפייה  מתוך  רצונותיו  שמבטל  מצרים' עוד  'גלות  בגדר  הוא  עדיין  כפייה  מתוך  רצונותיו  שמבטל  עוד 
עצמו  את  האדם  שיכוף  הגלות,  זה  מתכלית  הוא  זה  שגם  אף  עצמו ועל  את  האדם  שיכוף  הגלות,  זה  מתכלית  הוא  זה  שגם  אף  ועל 
לקיים רצון בוראו, ומתוך כך יברר הוא את ניצוצותיו, בכל זאת עדיין לקיים רצון בוראו, ומתוך כך יברר הוא את ניצוצותיו, בכל זאת עדיין 
אין זה התכלית הנרצה. כי תכלית הנרצה הוא לבטל כליל את אלו אין זה התכלית הנרצה. כי תכלית הנרצה הוא לבטל כליל את אלו 
הבחינה  וזה  וכלל,  כלל  להם  יתאוה  שלא  עד  השליליים,  הבחינה הרצונות  וזה  וכלל,  כלל  להם  יתאוה  שלא  עד  השליליים,  הרצונות 

נקראת 'יציאת מצרים'. נקראת 'יציאת מצרים'. 
ה'  'אני  שמע:  שבקריאת  ציצית  בפרשת  יום  כל  אומרים  שאנו  ה' זהו  'אני  שמע:  שבקריאת  ציצית  בפרשת  יום  כל  אומרים  שאנו  זהו 
אלקיכם אשר הוצאתי 'אתכם' מארץ מצרים', ולא אומרים שם אשר אלקיכם אשר הוצאתי 'אתכם' מארץ מצרים', ולא אומרים שם אשר 
גם  הוא  מצרים'  'יציאת  ענין  שכל  ללמדנו  אבותיכם',  'את  גם הוצאתי  הוא  מצרים'  'יציאת  ענין  שכל  ללמדנו  אבותיכם',  'את  הוצאתי 
ענין של 'הוה' השייך לכל יהודי באשר הוא שם. בעבר היה זה 'יציאת ענין של 'הוה' השייך לכל יהודי באשר הוא שם. בעבר היה זה 'יציאת 
שעבוד,  של  אחד  במצב  נתון  היה  כולו  הכלל  כאשר  כללי'  שעבוד, מצרים  של  אחד  במצב  נתון  היה  כולו  הכלל  כאשר  כללי'  מצרים 
וזכו על ידו לצאת מאותו שעבוד. ואילו בהוה נחלק בחינת 'יציאת וזכו על ידו לצאת מאותו שעבוד. ואילו בהוה נחלק בחינת 'יציאת 
השייך  בשעבוד  נתון  מישראל  אחד  וכל  גוונים,  להרבה  השייך מצרים'  בשעבוד  נתון  מישראל  אחד  וכל  גוונים,  להרבה  מצרים' 
ולכך  שלו.  הפרטי'  מצרים  ל'יציאת  הוא  וזקוק  נשמתו,  ולכך למדרגת  שלו.  הפרטי'  מצרים  ל'יציאת  הוא  וזקוק  נשמתו,  למדרגת 

קורים זאת פעמיים ביום, לדעת שהענין שייך לכל אחד ובכל יום.קורים זאת פעמיים ביום, לדעת שהענין שייך לכל אחד ובכל יום.
בצרת  אנו  ומתמודדים  הפרטי,  גלותינו  בתוך  עומדים  בעודנו  בצרת והנה,  אנו  ומתמודדים  הפרטי,  גלותינו  בתוך  עומדים  בעודנו  והנה, 
היצר אשר תמידים כסדרן מעורר בנו רצונות שליליים, מוטל עלינו היצר אשר תמידים כסדרן מעורר בנו רצונות שליליים, מוטל עלינו 
להבין כי כל זה הוא חסד השי"ת, להטיב לנו באחריתינו, כי מרצון להבין כי כל זה הוא חסד השי"ת, להטיב לנו באחריתינו, כי מרצון 
עם  מיד  כן  ועל  העולם,  את  ברא  התכלית  ולזה  להטיב,  הוא  עם הטוב  מיד  כן  ועל  העולם,  את  ברא  התכלית  ולזה  להטיב,  הוא  הטוב 
ועבודת  הראשון,  העוון  ע"י  ורע'  טוב  'עירוב  נגרם  הבריאה  ועבודת תחילת  הראשון,  העוון  ע"י  ורע'  טוב  'עירוב  נגרם  הבריאה  תחילת 
אשר  יצרו  את  ולכוף  הרע,  מן  הטוב  את  ולברר  לעמול  הוא  אשר האדם  יצרו  את  ולכוף  הרע,  מן  הטוב  את  ולברר  לעמול  הוא  האדם 
עיקר כוחו הוא בזה שמטשטש ומלבן את הרע ומשחיר את הטוב, עיקר כוחו הוא בזה שמטשטש ומלבן את הרע ומשחיר את הטוב, 
וכל זה עשה הקב"ה החפץ להטיב, כדי לזכות אותנו בשכר, כי בידעו וכל זה עשה הקב"ה החפץ להטיב, כדי לזכות אותנו בשכר, כי בידעו 
שיתבייש האדם לקבל טובו וחסדו בחינם, על כן זיכה אותו באותו שיתבייש האדם לקבל טובו וחסדו בחינם, על כן זיכה אותו באותו 
אותו  ובשכר  הרע,  מן  הטוב  ולברר  השלליים  רצונותיו  לבטל  אותו עמל  ובשכר  הרע,  מן  הטוב  ולברר  השלליים  רצונותיו  לבטל  עמל 
עמל זוכה האדם לשכרו מבלי שירגיש כי לחם חינם מונחים לפניו. עמל זוכה האדם לשכרו מבלי שירגיש כי לחם חינם מונחים לפניו. 

גם זאת מוטל לפניו לדעת כי עצם העמל לברר הטוב מן הרע, הוא גם זאת מוטל לפניו לדעת כי עצם העמל לברר הטוב מן הרע, הוא 

לעבור  ויצטרך  שיתכן  אמת  הן  באחריתה,  בגאולה  אותו  יזכה  לעבור אשר  ויצטרך  שיתכן  אמת  הן  באחריתה,  בגאולה  אותו  יזכה  אשר 
הרבה גלים מאלו הנסיונות אשר היצר יסיתו לעבור על התורה, אך הרבה גלים מאלו הנסיונות אשר היצר יסיתו לעבור על התורה, אך 
בכל פעם שכופהו מתקן הוא ניצוצות אשר נטמעו ברע מחמת אותו בכל פעם שכופהו מתקן הוא ניצוצות אשר נטמעו ברע מחמת אותו 
שיתקן  ואחר  בהם,  שנכשל  עבירות  שאר  מחמת  או  הקדום,  שיתקן עירוב  ואחר  בהם,  שנכשל  עבירות  שאר  מחמת  או  הקדום,  עירוב 
להיצר  רשות  ינתן  לא  שוב  נשמתו,  לשורש  השייכים  הניצוצות  להיצר כל  רשות  ינתן  לא  שוב  נשמתו,  לשורש  השייכים  הניצוצות  כל 

המשחית להתגרות בו, ואז יזכה לפורקן וחירות מאלו הפיתויים. המשחית להתגרות בו, ואז יזכה לפורקן וחירות מאלו הפיתויים. 
ועל כן ראוי לו לאדם גם בעודו מתמודד בנסיונותיו הקשים להיות ועל כן ראוי לו לאדם גם בעודו מתמודד בנסיונותיו הקשים להיות 
כי  הכרה  מתוך  רצונותיו,  את  הוא  שמבטל  שעה  באותה  כי בשמחה  הכרה  מתוך  רצונותיו,  את  הוא  שמבטל  שעה  באותה  בשמחה 
בכך מתקן הוא את עולמו הנצחי, ובזכות זה יזכה לבסוף לצאת אל בכך מתקן הוא את עולמו הנצחי, ובזכות זה יזכה לבסוף לצאת אל 
המרחב ויתהלך חפשי מאלו הרצונות אשר המה מוגדרים כעבותות המרחב ויתהלך חפשי מאלו הרצונות אשר המה מוגדרים כעבותות 

היצר המנסה לשעבד בהם את האדם לדברים שליליים.היצר המנסה לשעבד בהם את האדם לדברים שליליים.
כור  תחת  נתון  הוא  עוד  כל  האדם  על  המוטלת  העבודה  אכן  כור זוהי  תחת  נתון  הוא  עוד  כל  האדם  על  המוטלת  העבודה  אכן  זוהי 
ההיתוך בגלותו הפרטי, אך כדי שאכן יצליח ויזכה להתגבר על יצרו ההיתוך בגלותו הפרטי, אך כדי שאכן יצליח ויזכה להתגבר על יצרו 
מצרים  'יציאת  לידי  שהביא  הזכות  בזה  להתבונן  עליו  מוטל  מצרים תמיד,  'יציאת  לידי  שהביא  הזכות  בזה  להתבונן  עליו  מוטל  תמיד, 
הכללי' ולקיימו גם לעת עתה, כי כשם שעמד להם זה הזכות באותה הכללי' ולקיימו גם לעת עתה, כי כשם שעמד להם זה הזכות באותה 
שעה כך היא עומדת לו לאדם לסעד בגלותו הפרטי, זה הדבר גילה שעה כך היא עומדת לו לאדם לסעד בגלותו הפרטי, זה הדבר גילה 
נאקת  את  שמעתי  אני  'וגם  באמרו  פרשתן,  בריש  למשה  נאקת הקב"ה  את  שמעתי  אני  'וגם  באמרו  פרשתן,  בריש  למשה  הקב"ה 
וברש"י  בריתי',  את  ואזכר  אתם  מעבידים  מצרים  אשר  ישראל  וברש"י בני  בריתי',  את  ואזכר  אתם  מעבידים  מצרים  אשר  ישראל  בני 
שם: וגם אני. כמו שהצבתי והעמדתי הברית, יש עלי לקיים, לפיכך שם: וגם אני. כמו שהצבתי והעמדתי הברית, יש עלי לקיים, לפיכך 
מעבידים  מצרים  אשר  הנואקים:  ישראל  בני  נאקת  את  מעבידים שמעתי  מצרים  אשר  הנואקים:  ישראל  בני  נאקת  את  שמעתי 
הגוי  את  וגם  לו  אמרתי  הבתרים  בין  בברית  כי  הברית,  אותו  הגוי אתם.  את  וגם  לו  אמרתי  הבתרים  בין  בברית  כי  הברית,  אותו  אתם. 
אז  עמדו  דברים  ב'  כי  למדנו  ומלשונו  עכ"ל.  אנכי:  דן  יעבודו  אז אשר  עמדו  דברים  ב'  כי  למדנו  ומלשונו  עכ"ל.  אנכי:  דן  יעבודו  אשר 
שהובטח  ההבטחה  עצם  הוא  הא'  הכללי,  מגלותם  לצאת  שהובטח לישראל  ההבטחה  עצם  הוא  הא'  הכללי,  מגלותם  לצאת  לישראל 
להאבות הקדושים, והשניה הוא נאקתם של ישראל. עוד רואים אנו להאבות הקדושים, והשניה הוא נאקתם של ישראל. עוד רואים אנו 
כי לולא זעקתם אל השי"ת לא היו ראויים לגאולתם על אף ההבטחה כי לולא זעקתם אל השי"ת לא היו ראויים לגאולתם על אף ההבטחה 
שהבטיח הקב"ה, כמדוייק בלשונו של רש"י 'כמו שהצבתי והעמדתי שהבטיח הקב"ה, כמדוייק בלשונו של רש"י 'כמו שהצבתי והעמדתי 
הברית וכו' לפיכך שמעתי' וכו'  זאת אומרת, כי מצד עצם ההבטחה הברית וכו' לפיכך שמעתי' וכו'  זאת אומרת, כי מצד עצם ההבטחה 
לא היו ראויים, והקב"ה שהבטיח היה רוצה לקיים את הבטחתו וראה לא היו ראויים, והקב"ה שהבטיח היה רוצה לקיים את הבטחתו וראה 
לנכון לזכותם בעוד זכותים והיה מעורר את לבם לזעקה כדי שיהיו לנכון לזכותם בעוד זכותים והיה מעורר את לבם לזעקה כדי שיהיו 

ראויים גם בזכותה. ראויים גם בזכותה. 
על כל פנים למדים אנו מכאן כי הוכרחו ישראל לתפילות ולזעקות על כל פנים למדים אנו מכאן כי הוכרחו ישראל לתפילות ולזעקות 
גלותינו  על  גם  והנה  הנורא,  מגלותם  לצאת  בזכותם  שיזכו  גלותינו כדי  על  גם  והנה  הנורא,  מגלותם  לצאת  בזכותם  שיזכו  כדי 
הקב"ה  אותנו  שהגלה  בשעה  הקדושים  אבותינו  הובטחו  הקב"ה האחרון  אותנו  שהגלה  בשעה  הקדושים  אבותינו  הובטחו  האחרון 
אנו  אין  פרטית  לגאולה  זוכים  אנו  שאין  עוד  וכל  לגאולה,  אנו שנזכה  אין  פרטית  לגאולה  זוכים  אנו  שאין  עוד  וכל  לגאולה,  שנזכה 
זוכים לגאולה כללית. אך כדי שאכן נזכה לאותה ישועה המובטחת זוכים לגאולה כללית. אך כדי שאכן נזכה לאותה ישועה המובטחת 
ולהתחנן  מצרים,  מארץ  צאתינו  כימי  הקב"ה  אל  לזעוק  עלינו  מארץ מצרים, ולהתחנן מוטל  אל הקב"ה כימי צאתינו  מוטל עלינו לזעוק 
לפניו על קושי השעבוד ועל קוצר הדעת, ושיזכינו להגביר חילים מול לפניו על קושי השעבוד ועל קוצר הדעת, ושיזכינו להגביר חילים מול 
יצרינו המבקש לכלותינו, ובמיוחד עלינו להתחנן על כך באלו הימים יצרינו המבקש לכלותינו, ובמיוחד עלינו להתחנן על כך באלו הימים 
רחמי  לעורר  נזכה  והאנחות  הזעקות  אלו  ובזכות  לכך,  רחמי המסוגלים  לעורר  נזכה  והאנחות  הזעקות  אלו  ובזכות  לכך,  המסוגלים 

השי"ת עלינו ויחיש לגאלינו ואז נזכה במהרה בתשועת עולמים.השי"ת עלינו ויחיש לגאלינו ואז נזכה במהרה בתשועת עולמים.

זעקה ו תפילה  של  זעקהכוחה  ו תפילה  של  כוחה 

א
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ב

ימי התענית
יום חמישייום חמישי

א.  א.  בלבוש בלבוש (או"ח סי' תרפ"ה ס"א)(או"ח סי' תרפ"ה ס"א) כתב וז"ל, יש  כתב וז"ל, יש 
לקבוע  העיבור  בשנת  שנוהגין  לקבוע מקומות  העיבור  בשנת  שנוהגין  מקומות 
תענית בכל יום חמישי לפרשיות שובבי"ם תענית בכל יום חמישי לפרשיות שובבי"ם 
באליהו  וכתב  באליהו ,  וכתב  (שם)(שם),  המג"א  והעתיקו  המג"א ע"כ,  והעתיקו  ע"כ, 
התעניות  שקובעים  דכיון  התעניות   שקובעים  דכיון  סק"ז)  סק"ז)(שם  (שם  זוטא זוטא 
גוזרין  אין  בכלל  אינו  לשנה,  משנה  גוזרין הללו  אין  בכלל  אינו  לשנה,  משנה  הללו 
חמישי  ביום  בתחילה  הציבור  על  חמישי תענית  ביום  בתחילה  הציבור  על  תענית 

המבואר בשו"ע המבואר בשו"ע (סי' תקע"ב)(סי' תקע"ב).
חמישי  ביום  להתענות  שנהגו  חמישי והטעם  ביום  להתענות  שנהגו  והטעם  ב. ב. 
לפי לפי  י"א)  ס"ק  תרפ"ה  י"א) (סי'  ס"ק  תרפ"ה  (סי'  רבא  האליהו  רבא כתב  האליהו  כתב 
של  התענית  שכל  שסובר  הלבוש  של דברי  התענית  שכל  שסובר  הלבוש  דברי 
משום  העיבור,  בשנת  רק  הוא  משום שובבי"ם  העיבור,  בשנת  רק  הוא  שובבי"ם 
להפיל  הנשים  עלולים  מעוברת  להפיל דבשנה  הנשים  עלולים  מעוברת  דבשנה 
תענית  להתענות  תקנו  ולכן  תענית עובריהם,  להתענות  תקנו  ולכן  עובריהם, 
ביום  דוקא  מתענים  ולפ"ז  ביום שובבי"ם,  דוקא  מתענים  ולפ"ז  שובבי"ם, 
כז)  (דף  כז)   (דף  תענית  בגמרא  וכדאיתא  תעניתחמישי  בגמרא  וכדאיתא  חמישי 
ביום  והתפללו  התענו  מעמד  ביום דאנשי  והתפללו  התענו  מעמד  דאנשי 
ולכן  בטנה,  פרי  אשה  תפיל  לבל  ולכן חמישי  בטנה,  פרי  אשה  תפיל  לבל  חמישי 

תקנו דהתענית יהיה ביום חמישי.תקנו דהתענית יהיה ביום חמישי.
ג.ג. עוד טעם שנהגו להתענות ביום חמישי  עוד טעם שנהגו להתענות ביום חמישי 
טבת  חודש  מנהגי  (ח"ג  טבת   חודש  מנהגי  (ח"ג  מהרי"ח  בליקוטי  מהרי"חכתב  בליקוטי  כתב 
שבט) שבט) בשם הרה"ק בעל מאור ושמש זיע"א בשם הרה"ק בעל מאור ושמש זיע"א 

דבאמת היו צריכים להתענות ביום השישי דבאמת היו צריכים להתענות ביום השישי 
מדה  שהוא  היסוד  מדת  נגד  שהוא  מדה כיון  שהוא  היסוד  מדת  נגד  שהוא  כיון 

שישית כידוע, אך מחמת שא"א להתענות 
חמישי  ליום  מקדימין  לכן  שבת  חמישי בערב  ליום  מקדימין  לכן  שבת  בערב 
המקומות,  בכל  פשוט  המנהג  וכן  המקומות, עכ"ד,  בכל  פשוט  המנהג  וכן  עכ"ד, 

להתענות דייקא ביום חמישי.להתענות דייקא ביום חמישי.
סק"ב)  תרפ"ה  סק"ב) (סימן  תרפ"ה  (סימן  תשובה  בשערי  תשובה ועיין  בשערי  ועיין  ד. ד. 
בשבט  ט"ו  או  חודש  ראש  כשחל  בשבט שדן  ט"ו  או  חודש  ראש  כשחל  שדן 
ביום חמישי, אם אפשר להשלימו בפרשת ביום חמישי, אם אפשר להשלימו בפרשת 
תרומה תצוה או כיון שנדחה ידחה עי"ש, תרומה תצוה או כיון שנדחה ידחה עי"ש, 
להתענות  היה  שהמנהג  נראה  מזה  להתענות עכ"פ  היה  שהמנהג  נראה  מזה  עכ"פ 
שאפשר  כתב  מדלא  חמישי,  ביום  שאפשר רק  כתב  מדלא  חמישי,  ביום  רק 

להתענות ביום אחר וכש"נ.להתענות ביום אחר וכש"נ.

יום שני וחמישייום שני וחמישי
כתוב  כתוב   קל"ד)  סי'  קל"ד)(או"ח  סי'  (או"ח  ובשו"ע  בטור  ובשו"ע   בטור  ה.ה. 
והוא  (תפילת  והוא   (תפילת  תחנונים  שאומרים  תחנוניםשהטעם  שאומרים  שהטעם 
רצון,  ימי  שהם  לפי  וחמישי,  רצון, בשני  ימי  שהם  לפי  וחמישי,  בשני  רחום) רחום) 

לוחות  קבלת  של  יום  שארבעים  לוחות לפי  קבלת  של  יום  שארבעים  לפי 
רבינו  משה  עלה  רצון,  ימי  שהיו  רבינו אחרונות  משה  עלה  רצון,  ימי  שהיו  אחרונות 
ביום חמישי וירד ביום שני, ולכן כיון שהם ביום חמישי וירד ביום שני, ולכן כיון שהם 
גם  שנהגו  דיש  הטור  שם  כתב  רצון  גם ימי  שנהגו  דיש  הטור  שם  כתב  רצון  ימי 
להתענות בימים אלו, עי"ש בטור להתענות בימים אלו, עי"ש בטור (סי' קל"ד)(סי' קל"ד) 

ובשו"ע ובשו"ע (לקמן סי' תק"פ ס"ג)(לקמן סי' תק"פ ס"ג)
ימי  הם  וחמישי  שני  דימי  ימי והמבואר  הם  וחמישי  שני  דימי  והמבואר  ו. ו. 
הקודש  רוח  שער  בספר  מובא  וכן  הקודשרצון,  רוח  שער  בספר  מובא  וכן  רצון, 
(שער ז)(שער ז) וז"ל, הטעם שנהגו להתענות בשני  וז"ל, הטעם שנהגו להתענות בשני 

וחמישי בכל שבוע, מפני כי הגבורה וההוד וחמישי בכל שבוע, מפני כי הגבורה וההוד 

הדין  מדות  הם  והנה  אלו,  בימים  הדין שולטים  מדות  הם  והנה  אלו,  בימים  שולטים 
דיני  להמתיק  יכוין  בהם  המתענה  דיני ולכן  להמתיק  יכוין  בהם  המתענה  ולכן 
הנצח  ע"י  ההוד  ודיני  החסד  ע"י  הנצח הגבורה  ע"י  ההוד  ודיני  החסד  ע"י  הגבורה 

עכ"ל.עכ"ל.
ימי  הם  וחמישי  שבשני  שנתבאר  ימי וכיון  הם  וחמישי  שבשני  שנתבאר  וכיון  ז. ז. 
רצון ולכן אם רוצה לצום יום אחד בשבוע רצון ולכן אם רוצה לצום יום אחד בשבוע 
עת  זמן  דהוא  כיון  חמישי,  ביום  עת יתענה  זמן  דהוא  כיון  חמישי,  ביום  יתענה 
רצון, וגם הוא יותר מועיל כיון שהוא יותר רצון, וגם הוא יותר מועיל כיון שהוא יותר 
שרוצה  מי  אבל  וכנ"ל,  שישי  ליום  שרוצה קרוב  מי  אבל  וכנ"ל,  שישי  ליום  קרוב 
כשחל  או  אחד  מיום  יותר  כשחל להתענות  או  אחד  מיום  יותר  להתענות 
תחנון,  אומרים  שאין  בימים  חמישי  תחנון, יום  אומרים  שאין  בימים  חמישי  יום 
רצון,  עת  הוא  זה  יום  דגם  שני  ביום  רצון, יצום  עת  הוא  זה  יום  דגם  שני  ביום  יצום 
(בסי' (בסי'  והשו"ע  הטור  בשם  לעיל  והשו"ע וכמש"כ  הטור  בשם  לעיל  וכמש"כ 
היה  וכן  עי"ש,  הקודש  רוח  היה והשער  וכן  עי"ש,  הקודש  רוח  והשער  קל"ד) קל"ד) 

בשני  להתענות  מקומות  בכמה  בשני המנהג  להתענות  מקומות  בכמה  המנהג 
מנהג  וכדהובא  השובבי"ם,  בימי  מנהג וחמישי  וכדהובא  השובבי"ם,  בימי  וחמישי 

זה בביאה"לזה בביאה"ל (סי' תקס"ו ס"ב ד"ה ויש נוהגים). (סי' תקס"ו ס"ב ד"ה ויש נוהגים).
יום ששייום ששי

ח. ח. המחברהמחבר (או"ח סימן רמ"ט סעיף ג')  (או"ח סימן רמ"ט סעיף ג') כתב דדרך כתב דדרך 
שבת,  ערב  בכל  להתענות  מעשה  שבת, אנשי  ערב  בכל  להתענות  מעשה  אנשי 
בלילה  לאכול  תאבים  שיהיו  כדי  בלילה והטעם  לאכול  תאבים  שיהיו  כדי  והטעם 

(מ"ב שם ס"ק י"ח).(מ"ב שם ס"ק י"ח).

להתענות  דאין  הסכימו  האחרונים  להתענות אבל  דאין  הסכימו  האחרונים  אבל 
בערב שבת, כדי שלא יכנס לשבת כשהוא בערב שבת, כדי שלא יכנס לשבת כשהוא 

מעונה מעונה (ב"ח שם, מג"א שם ס"ק ז', מ"ב שם ס"ק י"ח).(ב"ח שם, מג"א שם ס"ק ז', מ"ב שם ס"ק י"ח).
דאין  כתב  דאין   כתב  י"ב)  סעיף  י"ב)(שם  סעיף  (שם  הרב  השו"ע  הרב אמנם  השו"ע  אמנם 

שבת,  בערב  לכתחילה  תענית  שבת, קובעים  בערב  לכתחילה  תענית  קובעים 
שבת,  קבלת  קודם  מעט  שיטעום  שבת, אא"כ  קבלת  קודם  מעט  שיטעום  אא"כ 
כדי שלא יכנס לשבת כשהוא מעונה, וכ"כ כדי שלא יכנס לשבת כשהוא מעונה, וכ"כ 
אין  שב"ק  שבערב  אין   שב"ק  שבערב  תי"ז)  תי"ז)(סי'  (סי'  חיים  חיים במקור  במקור 

להשלים התענית.להשלים התענית.
לו  מותר  רצופות,  מתענה  אם  אולם  לו   מותר  רצופות,  מתענה  אם  אולם  ט.ט. 

להתענות כל היום להתענות כל היום (טיב ההלכה)(טיב ההלכה).
לקובעם  אפשר  שובבי"ם  תעניות  לקובעם והנה  אפשר  שובבי"ם  תעניות  והנה 
ביום ששי, כדברי המחבר ביום ששי, כדברי המחבר (הנ"ל)(הנ"ל) כיון שאם  כיון שאם 
לגרום  יכול  השבוע,  מימי  באחד  לגרום יתענו  יכול  השבוע,  מימי  באחד  יתענו 
(שם (שם  הרב  בשו"ע  כתב  וכבר  תורה,  הרב לביטול  בשו"ע  כתב  וכבר  תורה,  לביטול 
לשבת  יכנס  שלא  זה  שאיסור  לשבת   יכנס  שלא  זה  שאיסור  י"ב)  י"ב)סעיף  סעיף 

כשהוא מעונה, איסור קל הוא, ולא חששו כשהוא מעונה, איסור קל הוא, ולא חששו 
לו אלא שלא לקבוע בו התענית לכתחילה, לו אלא שלא לקבוע בו התענית לכתחילה, 
כשאפשר לקובעו ביום אחרכשאפשר לקובעו ביום אחר (עכ"ל), (עכ"ל), ובפרט  ובפרט 

אם אינו משלים התענית.אם אינו משלים התענית.
שיום  שידוע  קדמון,  מנהג  כבר  והוא  שיום   שידוע  קדמון,  מנהג  כבר  והוא  י.י. 
ביותר  מסוגל  בו  היסוד,  מדת  הוא  ביותר הששי  מסוגל  בו  היסוד,  מדת  הוא  הששי 
לתקן תיקון זה מדה של אותו היום, בסוד לתקן תיקון זה מדה של אותו היום, בסוד 

הכתובהכתוב (שמות ט"ז ד')  (שמות ט"ז ד') דבר יום ביומו.דבר יום ביומו.
הששי  ביום  להתענות  המנהג  הששי וגם  ביום  להתענות  המנהג  וגם 
מהר"ם  הרה"ק  של  מהדרכות  מהר"ם הוא  הרה"ק  של  מהדרכות  הוא 
הדריכו  וכן  כנודע,  זי"ע  הדריכו מטשערנאביל  וכן  כנודע,  זי"ע  מטשערנאביל 
תעניות  שיתענו  אנ"ש,  לכל  הצה"ק  תעניות בניו  שיתענו  אנ"ש,  לכל  הצה"ק  בניו 
אלו של שובבי"ם ביום הששי אלו של שובבי"ם ביום הששי (ומביאו הדברי (ומביאו הדברי 

יחזקאל פ' שמות). יחזקאל פ' שמות). 

˙נו לכם מופ˙
בכדי  מצרים  לארץ  רבינו  משה  את  הקב"ה  שלח  בכדי כאשר  מצרים  לארץ  רבינו  משה  את  הקב"ה  שלח  כאשר 
אותות  להראות  לו  ציווה  הגאולה,  בשורת  את  אותות לבשר  להראות  לו  ציווה  הגאולה,  בשורת  את  לבשר 
בני  בלב  האמונה  אור  את  להזריח  בכדי  זאת  בני ומופתים,  בלב  האמונה  אור  את  להזריח  בכדי  זאת  ומופתים, 
בכדי  והן  הנוגשים,  עול  תחל  והדוויים  הסחופים  בכדי ישראל  והן  הנוגשים,  עול  תחל  והדוויים  הסחופים  ישראל 
להתרגש  העלול  מפני  ולהזהירו  פרעה,  בלב  מורך  להתרגש להטיל  העלול  מפני  ולהזהירו  פרעה,  בלב  מורך  להטיל 
עליו באם לא יאבה לשמוע אל משה ואהרן המביאים אליו עליו באם לא יאבה לשמוע אל משה ואהרן המביאים אליו 

את דבר ה'.את דבר ה'.
שלא  ובמופתים  באותות  השי"ת  נתגלה  הזמן  באותו  שלא אכן,  ובמופתים  באותות  השי"ת  נתגלה  הזמן  באותו  אכן, 
ופלאים  נוראים  גילויים  ואחריהם,  לפניהם  דוגמתם  ופלאים היו  נוראים  גילויים  ואחריהם,  לפניהם  דוגמתם  היו 
הוא  ה'  כי  ולהודיע  לידע  כדי  ורק  אך  חקר,  אין  עד  הוא גדולים  ה'  כי  ולהודיע  לידע  כדי  ורק  אך  חקר,  אין  עד  גדולים 
האלוקים אין עוד מלבדו, עד שיראו כל עמי הארץ כי שם ה' האלוקים אין עוד מלבדו, עד שיראו כל עמי הארץ כי שם ה' 
נקרא עליך ויראו ממך, וראו בניו גבורתו שבחו והודו לשמו.נקרא עליך ויראו ממך, וראו בניו גבורתו שבחו והודו לשמו.

המופת מורה שיש לעולם אלו-ההמופת מורה שיש לעולם אלו-ה
דברים  דברים שכתב  שכתב  טז)  יג,  טז) (שמות  יג,  (שמות  ברמב"ן  וראה  נא  הבט  ברמב"ן עתה  וראה  נא  הבט  עתה 
יסודיים ונחוצים אשר בשורשי האמונה המה, בהם יתבאר יסודיים ונחוצים אשר בשורשי האמונה המה, בהם יתבאר 
צאתם  בימי  אבותינו  שראו  והמופתים  האותות  ענין  צאתם כל  בימי  אבותינו  שראו  והמופתים  האותות  ענין  כל 
האם  מה?  ולצורך  מתרחשים?  הם  אימתי  מצרים.  האם מארץ  מה?  ולצורך  מתרחשים?  הם  אימתי  מצרים.  מארץ 
תמיד כשיבקש אי מי איזה אות ומופת יתמלא לו בקשתו? תמיד כשיבקש אי מי איזה אות ומופת יתמלא לו בקשתו? 
על כל אלה - ועוד, משיב הרמב"ן בדברים נכוחים וקילורין על כל אלה - ועוד, משיב הרמב"ן בדברים נכוחים וקילורין 

לעיניים, ודבריו חיים וקיימים לעד, והא לך לשונו:לעיניים, ודבריו חיים וקיימים לעד, והא לך לשונו:
היות  מעת  הנה  רבות -  מצות  בטעם  כלל  לך  אומר  היות "ועתה  מעת  הנה  רבות -  מצות  בטעם  כלל  לך  אומר  "ועתה 
עובדי גילולים בעולם מימי אנוש, החלו הדעות להשתבש עובדי גילולים בעולם מימי אנוש, החלו הדעות להשתבש 
קדמון,  העולם  כי  ואומרים  בעיקר  כופרים  מהם  קדמון, באמונה,  העולם  כי  ואומרים  בעיקר  כופרים  מהם  באמונה, 
בידיעתו  מכחישים  ומהם  הוא,  לא  ויאמרו  בה'  בידיעתו כחשו  מכחישים  ומהם  הוא,  לא  ויאמרו  בה'  כחשו 
הפרטית ואמרו איכה ידע ק-ל ויש דעה בעליון (תהלים עג, הפרטית ואמרו איכה ידע ק-ל ויש דעה בעליון (תהלים עג, 
יא), ומהם שיודו בידיעה ומכחישים בהשגחה, ויעשו אדם יא), ומהם שיודו בידיעה ומכחישים בהשגחה, ויעשו אדם 
כדגי הים שלא ישגיח הק-ל בהם ואין עמהם עונש או שכר, כדגי הים שלא ישגיח הק-ל בהם ואין עמהם עונש או שכר, 

יאמרו עזב ה' את הארץ".יאמרו עזב ה' את הארץ".
"וכאשר ירצה האלקים ְבֵּעָדה או ביחיד ויעשה עמהם מופת "וכאשר ירצה האלקים ְבֵּעָדה או ביחיד ויעשה עמהם מופת 
הדעות  ביטול  לכל  יתברר  וטבעו,  עולם  של  מנהגו  הדעות בשינוי  ביטול  לכל  יתברר  וטבעו,  עולם  של  מנהגו  בשינוי 
אלו-ק  לעולם  שיש  מורה  הנפלא  המופת  כי  כולם,  אלו-ק האלה  לעולם  שיש  מורה  הנפלא  המופת  כי  כולם,  האלה 
ויכול.  ומשגיח  ויודע  ויכול. מחדשו,  ומשגיח  ויודע  מחדשו, 

וכאשר יהיה המופת ההוא נגזר תחלה מפי נביא, יתברר 
ממנו עוד אמיתת הנבואה, כי ידבר האלקים את האדם 
ויגלה סודו אל עבדיו הנביאים, ותתקיים עם זה התורה 

כולה".כולה".
אני  כי  תדע  "למען  במופתים:  הכתוב  יאמר  "ולכן 
עזב  לא  כי  ההשגחה,  על  להורות  עזב ",  לא  כי  ההשגחה,  על  להורות  יח)",  יח)(ח,  (ח,  הארץ  בקרב  הארץ ה'  בקרב  ה' 
הארץ  לה'  כי  תדע  "למען  ואמר:  כדעתם.  למקרים  הארץ אותה  לה'  כי  תדע  "למען  ואמר:  כדעתם.  למקרים  אותה 
מאין.  שבראם  שלו  הם  כי  החידוש,  על  להורות  מאין. ",  שבראם  שלו  הם  כי  החידוש,  על  להורות  כט)",  כט)(ט,  (ט, 

ואמר: "בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ ואמר: "בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ (ט יד)(ט יד)", להורות ", להורות 
זה  בכל  כי  בידו,  מעכב  אין  בכל,  שליט  שהוא  היכולת,  זה על  בכל  כי  בידו,  מעכב  אין  בכל,  שליט  שהוא  היכולת,  על 
האותות  כן  אם  מסתפקים.  או  מכחישים  המצריים  האותות היו  כן  אם  מסתפקים.  או  מכחישים  המצריים  היו 
ובתורה  הבורא  באמונת  נאמנים  עדים  הגדולים  הבורא ובתורה והמופתים  באמונת  נאמנים  עדים  והמופתים הגדולים 

כולה".כולה".
"ובעבור כי הקב''ה לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל "ובעבור כי הקב''ה לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל 
רשע או כופר, יצוה אותנו שנעשה תמיד זיכרון ואות לאשר רשע או כופר, יצוה אותנו שנעשה תמיד זיכרון ואות לאשר 
ראו עינינו, ונעתיק הדבר אל בנינו, ובניהם לבניהם, ובניהם ראו עינינו, ונעתיק הדבר אל בנינו, ובניהם לבניהם, ובניהם 
במופתים  עדות  הדורות  בכל  לנו  להיות  וכו'.  אחרון  במופתים לדור  עדות  הדורות  בכל  לנו  להיות  וכו'.  אחרון  לדור 

שלא ישתכחו", עכ"ל.שלא ישתכחו", עכ"ל.

צדיק מושל יראת אלקיםצדיק מושל יראת אלקים
אותות  ע"י  הגדול  כוחו  את  השי"ת  מגלה  לעת  מעת  אותות ברם,  ע"י  הגדול  כוחו  את  השי"ת  מגלה  לעת  מעת  ברם, 
ומופתים שבהם נתגלה כוחו הגדול וכי הוא שליט בעליונים ומופתים שבהם נתגלה כוחו הגדול וכי הוא שליט בעליונים 
למרותו  נתונה  כולה  והיצירה  הבריאה  וכל  למרותו ובתחתונים  נתונה  כולה  והיצירה  הבריאה  וכל  ובתחתונים 
פנים  שההסתר  האחרונות  בתקופות  ואפילו  פנים ולהנהגתו,  שההסתר  האחרונות  בתקופות  ואפילו  ולהנהגתו, 
שולט בכל, בכל זאת שמענו נסים ונפלאות, שידוד מערכות שולט בכל, בכל זאת שמענו נסים ונפלאות, שידוד מערכות 
תבל וכיפופם כנגד מרות הטבע, להתוודע ולהיגלות כי הוא תבל וכיפופם כנגד מרות הטבע, להתוודע ולהיגלות כי הוא 

מלך על כל הארץ.מלך על כל הארץ.
ביותר נתגלו כוחות אלו על ידי הצדיקים משרתי ה', אשר ביותר נתגלו כוחות אלו על ידי הצדיקים משרתי ה', אשר 
והקב"ה  גוזר  צדיק  בבחינת  להם,  ויקם  במאמרם  והקב"ה גוזרים  גוזר  צדיק  בבחינת  להם,  ויקם  במאמרם  גוזרים 
גדול  ענין  בכך  ראו  זי"ע  ותלמידיו  הק'  הבעש"ט  גדול מקיים.  ענין  בכך  ראו  זי"ע  ותלמידיו  הק'  הבעש"ט  מקיים. 
במטרה  לפתחם,  למשחרים  ורפואות  ישועות  במטרה להמשיך  לפתחם,  למשחרים  ורפואות  ישועות  להמשיך 
אחת שעל ידי זה יתפרסם כבוד ה' בעולם ויקבלו כולם את אחת שעל ידי זה יתפרסם כבוד ה' בעולם ויקבלו כולם את 

עול מלכותו באהבה ויבואו לעבדו בלבב שלם.עול מלכותו באהבה ויבואו לעבדו בלבב שלם.
מסירות נפש כדי לפרסם את האמונהמסירות נפש כדי לפרסם את האמונה

יהודי מדייטשלאנד הרחוקה, שיגר אל הגה"ק ה'דברי חיים' יהודי מדייטשלאנד הרחוקה, שיגר אל הגה"ק ה'דברי חיים' 
זו  ביתו  נפש  בעד  הוא  מתחנן  בו  טלגרמה,  זי"ע  זו מצאנז  ביתו  נפש  בעד  הוא  מתחנן  בו  טלגרמה,  זי"ע  מצאנז 

אשתו המוטלת על ערש דווי ואין לה ארוכה למכתה.אשתו המוטלת על ערש דווי ואין לה ארוכה למכתה.
במענה לבקשה זו השיב הרה"ק כי מבטיח הוא לה רפואה במענה לבקשה זו השיב הרה"ק כי מבטיח הוא לה רפואה 
וישועה, אך בתנאי קודם למעשה שתקבל על עצמה איזה וישועה, אך בתנאי קודם למעשה שתקבל על עצמה איזה 

הצדיק -  כדבר  עשתה  אכן  האשה  מסויימת.  טובה  הצדיק - הנהגה  כדבר  עשתה  אכן  האשה  מסויימת.  טובה  הנהגה 
למרות שבסביבת מגוריהם לא היה מקובל הנהגה זו - וראה למרות שבסביבת מגוריהם לא היה מקובל הנהגה זו - וראה 
זה פלא, לא יצאו אלא ימים מועטים והנה קמה וגם ניצבה זה פלא, לא יצאו אלא ימים מועטים והנה קמה וגם ניצבה 

אותה האשה על רגליה, כאילו ולא היו דברים מעולם.אותה האשה על רגליה, כאילו ולא היו דברים מעולם.
פעמיו  את  האיש  השים  הישועה,  מגודל  ומשתומם  פעמיו נרגש  את  האיש  השים  הישועה,  מגודל  ומשתומם  נרגש 
הרחוקה  לצאנז  עד  אשכנז  שבמדינת  מביתו  ארוך  הרחוקה במסע  לצאנז  עד  אשכנז  שבמדינת  מביתו  ארוך  במסע 
שבחבל גאליציה, כשבאמתחתו הון רב בכדי למסרו לצדיק שבחבל גאליציה, כשבאמתחתו הון רב בכדי למסרו לצדיק 

על שבכוחו הגדול פעל ישועה עבורו.על שבכוחו הגדול פעל ישועה עבורו.
בין  המופת  דבר  והתפשט  הקול,  יצא  לצאנז  הגיעו  בין עם  המופת  דבר  והתפשט  הקול,  יצא  לצאנז  הגיעו  עם 
החסידים הרבים שגדשו את חצר הקודש, עד שנעשה מזה החסידים הרבים שגדשו את חצר הקודש, עד שנעשה מזה 
הוא  בביתו  שאף  אחד  חסיד  היה  ביניהם  גדול.  רעש  הוא קול  בביתו  שאף  אחד  חסיד  היה  ביניהם  גדול.  רעש  קול 
הק'  ברבו  הוא  מפציר  ועידנים  עידן  ומזה  המועקה,  הק' שרתה  ברבו  הוא  מפציר  ועידנים  עידן  ומזה  המועקה,  שרתה 

שיפעל עבורו מופת וישועה.שיפעל עבורו מופת וישועה.
נכנס אותו חסיד להרה"ק בטענה ניצחת: והלא הדברים קל נכנס אותו חסיד להרה"ק בטענה ניצחת: והלא הדברים קל 
וחומר, אם אותו יהודי שכמעט ולא הגיע אליו ֵׁשַמע רבינו וחומר, אם אותו יהודי שכמעט ולא הגיע אליו ֵׁשַמע רבינו 
הצליח לפעול אצל רבינו ישועה עבורו, אם כן אני שדבוק הצליח לפעול אצל רבינו ישועה עבורו, אם כן אני שדבוק 
רבינו  ע"י  שאוושע  דין  אינו  הקודש  בצל  תמיד  רבינו ומסתופף  ע"י  שאוושע  דין  אינו  הקודש  בצל  תמיד  ומסתופף 

בדבר ישועה ורחמים?!בדבר ישועה ורחמים?!
ענה לו רבו הקדוש: תדע לך נאמנה, שכל אימת שצריך אני ענה לו רבו הקדוש: תדע לך נאמנה, שכל אימת שצריך אני 
כל  ואת  עצמי  את  אני  שמכניס  הרי  ישועה,  לאחד  כל לפעול  ואת  עצמי  את  אני  שמכניס  הרי  ישועה,  לאחד  לפעול 
בני ביתי לסכנה גדולה, אך כאשר מגיע אלי יהודי ממקום בני ביתי לסכנה גדולה, אך כאשר מגיע אלי יהודי ממקום 
רחוק אשר דבר ה' ודתו אינם ידועים שם כל כך, מוכן אני רחוק אשר דבר ה' ודתו אינם ידועים שם כל כך, מוכן אני 
ליטול עלי ועל צווארי את הסכנה העצומה שבדבר, ובלבד ליטול עלי ועל צווארי את הסכנה העצומה שבדבר, ובלבד 

שתתפשט האמונה בקרב אותם יהודים רחוקים!!!שתתפשט האמונה בקרב אותם יהודים רחוקים!!!
אתה  אולם  ואמר:  בהטעמה  דבריו  את  הרה"ק  אתה סיים  אולם  ואמר:  בהטעמה  דבריו  את  הרה"ק  סיים 
שיש  היטב  אתה  ויודע  שלם  בלבב  בהשי"ת  הנך  שיש שמאמין  היטב  אתה  ויודע  שלם  בלבב  בהשי"ת  הנך  שמאמין 
מנהיג לבירה, מדוע אכניס את עצמי וכל הנלוים אלי לתוך מנהיג לבירה, מדוע אכניס את עצמי וכל הנלוים אלי לתוך 
הסכנה?!  סופו של דבר, לא הרפה התלמיד מהפצרותיו עד הסכנה?!  סופו של דבר, לא הרפה התלמיד מהפצרותיו עד 

שפעל אף עבורו אצל הרה"ק דבר ישועה ורחמים.שפעל אף עבורו אצל הרה"ק דבר ישועה ורחמים.

אריינטאן אין א יודן ער זאל קענען זאגן א ווארט פאר גאטאריינטאן אין א יודן ער זאל קענען זאגן א ווארט פאר גאט
שלמה  רבי  הרה"ק  של  במאמרו  לסיים  אלא  לנו  שלמה אין  רבי  הרה"ק  של  במאמרו  לסיים  אלא  לנו  אין 
מקארלין זי"ע מקארלין זי"ע (מובא בברכת אהרן עמ' יח)(מובא בברכת אהרן עמ' יח) שאמר: "דער גרעסטער  שאמר: "דער גרעסטער 
מופת איז צו אריין טאהן אין א יודן ער זאל קענען זאגן א מופת איז צו אריין טאהן אין א יודן ער זאל קענען זאגן א 
ווארט פאר גאט ברוך הוא" ווארט פאר גאט ברוך הוא" [= המופת הגדול שבמופתים הוא - להשפיע [= המופת הגדול שבמופתים הוא - להשפיע 

בקרב איש ישראל שיוכל לדבר – ולו תיבה אחת - להשי"ת].בקרב איש ישראל שיוכל לדבר – ולו תיבה אחת - להשי"ת].

הצדיקים  אצל  שהתגלגלו  המופתים  כל  כי  למד,  הצדיקים נמצאת  אצל  שהתגלגלו  המופתים  כל  כי  למד,  נמצאת 
אמצעי  אלא  עצמה,  בפני  מטרה  היו  לא  לשולחנם,  אמצעי מתחת  אלא  עצמה,  בפני  מטרה  היו  לא  לשולחנם,  מתחת 

לפרסם את שם השי"ת שיבואו לעבדו בלבב שלם.לפרסם את שם השי"ת שיבואו לעבדו בלבב שלם.
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מיוס„ על לימו„ ‰יומי בספר ˜יˆור ˘ו"ע כפי ˙˜נ˙ ‰˜‰יל‰ ערוך ומסו„ר לפי פוס˜י זמנינו

נכ˙ב ע"י ‰ר"ר מ‡יר רבינוביı ˘ליט"‡
הלכות שובבי"ם ב'הלכות שובבי"ם ב'
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

˘˜י„˙ ‰˙ור‰ בימי ‰˘ובבי"ם
מחוסר  היינו  רוח"  רוח""מקוצר  "מקוצר  יתפרש,  הרמז  בדרך 
להם  שנחסר  מחמת  משה  אל  שמעו  לא  רוחניות, 
מדוע  בדבר,  טעם  הכתוב  ונותן   – הרוחניים.  כוחות 
"עבודה "עבודה  תחת  ששקועים  מחמת  רוחני,  כוח  חסרו 
ככל  זה,  לעומת  זה  כי  הגשמיות.  שבעולם  קשה" קשה" 
ונחסר  מתקצר  כן  הגשמית,  בעבודה  יותר  שנשקעים 

יותר הכוח הרוחני, וכשזה קם זה נופל.
ראיתי  לא  "מימי  פב:):  (קידושין  רז"ל רז"ל  שאמרו  וכענין 
מתפרנסים  והם  חנווני,  ושועל  סבל,  וארי  קייץ,  צבי 
שלא בצער. והם לא נבראו אלא לשמשני, ואני נבראתי 
לשמשני  אלא  נבראו  שלא  אלו  מה  קוני,  את  לשמש 
את  לשמש  שנבראתי  ואני  בצער,  שלא  מתפרנסים 
שהרעותי  אלא  בצער.  שלא  שאתפרנס  דין  אינו  קוני, 
ה,  (ירמיה  שנאמר  פרנסתי,  את  וקיפחתי  מעשי  את 

כה) עוונותיכם הטו" עכ"ל.
להיות  צריכה  הפרנסה  מלאכת  עבודת  שגם  מבואר, 
שלא בצער, ושלא 'בעבודה קשה', ורק מחמת 'הרעותי 
בגשמיות  קשה  עבודה  שהשקעתי  בכך  מעשי',  את 
במקום ביגיעתה של תורה ושקידתה, לכן קיפחתי את 
עולם  של  קשה  בעבודה  השקיעות  ונמצא  פרנסתי. 

הזה, מורידה ומקצרת רוחניות של תורה ועולם הבא.
ומצינו במדרשבמדרש (ב"ר יג, ז) וזה"ל: "ואדם אין לעבוד את 
האדמה (בראשית ב, ה). ואדם אין להעביד את הבריות 
להקב"ה, כאליהו וכחוני המעגל. ואדם אין לעבוד את 
האדמה. לא נברא אדם אלא לעמל, אם זכה הוא עמל 
לאדם  אשריו  בארץ,  עמל  הוא  זכה  לא  ואם  בתורה, 

שהוא עמל בתורה" ע"כ [עי' סנהדרין צט:].
עצמו  שישקיע  שככל  לאו,  שומע  אתה  הן  עצמו ומכלל  שישקיע  שככל  לאו,  שומע  אתה  הן  ומכלל 
בשקידה,  ויגיעתה  התורה  שבעמל  קשה  בשקידה, בעבודה  ויגיעתה  התורה  שבעמל  קשה  בעבודה 
על  איתן  לעמוד  הרוחניות,  כוח  ויגדיל  יותר  ירבה  על כן  איתן  לעמוד  הרוחניות,  כוח  ויגדיל  יותר  ירבה  כן 
משמרתו בימי השובבי"ם הנעלים והמקודשים הללו, משמרתו בימי השובבי"ם הנעלים והמקודשים הללו, 

אמן.אמן.
 [על פי 'טיב התורה' פרשא דידן]

• ~ • ~ •
אב"ד  רב  טעם',  אב"ד ה'ברוך  רב  טעם',  ה'ברוך  בעל  המפורסם  הגאון  הרב 
החסידים,  מכת  התרחק  מתחילה  זצוק"ל,  זצוק"ל,לייפניק  לייפניק 
המעשה  בעקבות  מכן  [לאחר  לדרכם,  והתנגד 
שלפנינו, התקרב אף הוא לחסידות, ואף לקח לו לחתן 

את הגה"צ בעל דברי חיים מצאנז זצוק"ל כנודע].
'אברהם 'אברהם  ה"ה  מאוד,  חכם  בן  רב,  ללייפניקער  לו  היה 
שהתפרסם  חמודות,  עלם  היה  הוא  העשיל'.  העשיל'.יהושע  יהושע 

כבר בבחרותו כעילוי גדול, שקדן ותלמיד חכם עצום.
לאוזניו  הגיעה  השמים  מן  פרטית  בהשגחה  והנה 
מלובלין  מלובלין החוזה  החוזה  הרה"ק  אודות  השמועה  הבחור  של 
וטהרה  בקדושה  נפלא  אור  שמשפיע  זי"ע,  זי"עזצוק"ל  זצוק"ל 
לכל תלמידיו וחסידיו, ורבים מגדולי הדור מסתופפים 
בצילו. על פי עצת חבר קרוב החליט לנסות ולבחון את 
השמועה בעצמו. בהזדמנות אחת שנקרתה לפניו נסע 
נשאה  החסידים  של  דרכם  ונפגע,  והציץ  לולבלינה, 
הקדוש  ברבי  ונפשו  רוחו  בכל  ודבק  בעיניו,  חן  מאוד 

מלובלין, ונעשה לאחד מגדולי חסידיו.
דרכו  עם  הסכים  לא  הגאון  אביו  לבו,  למגינת  ברם 
של  דרכה  בתחילת  שנים  שבאותם  כידוע  החדשה, 
עליו  והצטער  ובכה  מכך,  והתייראו  חששו  החסידות 

עד מאוד! 
שתים עשרה שנה ברציפות!שתים עשרה שנה ברציפות! ישב הנער העילוי בחצר 
תורה  במעלות  מאוד  עד  והתעלה  בלובלין,  הקודש 
יכול  היה  לא  ולביתו  נשגבות,  במדרגות  שמים  ויראת 

לחזור, מחמת שהיה אביו מתאבל עליו.
בבית  אחד  יום  ביושבו  שנה,  עשרה  שתים  כעבור 
תורתו  על  עצומה  בשקידה  והוגה  החוזה,  של  מדרשו 
אליו  ניגש  מחדרו,  הקדוש  הרבי  לפתע  יצא  הטהורה. 
באהבה, ושאלו על תלמודו היכן אוחז ומה לומד כרגע. 
כשהראה לפני רבו את הסוגיא שעומד בה כעת, הרצה 
התוס'  בדברי  מאוד  עד  עצומה  קושיא  החוזה  לפניו 
בכל  ניסה  הגאון  התלמיד  עתה.  זה  בהם  עוסק  שהיה 
אחר  אבל  החזקה,  הקושיא  את  וליישב  לתרץ  כוחו 
רוב הפלפולים ושקלא וטריא נשארה לבסוף הקושיא 

האיתנה במקומה, ויישוב אין.
אמר לו החוזה, אציע בפניך מה שעלה בדעתי ביישוב 
בפניו  להרצות  החוזה  החל  ותיכף  זו,  חמורה  קושיא 
בטוב טעם ודעת את מהלך תירוצו, כשהוא בונה נדבך 
כל  שהתיישבה  עד  אופניו,  על  דיבור  דבר  נדבך,  על 

הקושיא, והיו הדברים מאירים כנתינתן מסיני!
ידו  את  לו  הושיט  תירוצו,  את  הק'  הרבי  כשסיים 
תחזור  לביתך,  לנסוע  אתה  יכול  עתה,  ואמר:  לשלום, 
בכבוד,  אותך  שיקבלו  בעזרך,  יהיה  וה'  אביך,  לבית 

וגדלת והיית לאיש!
הדברים נפלו עליו כרעם ביום בהיר, אבל כחסיד נאמן 
מעט  את  תיכף  ארז  הוא  כלום,  רבו  אחר  הרהר  לא 

מטלטליו וספריו ויצא לדרכו לייפניקה. 
כך  יופיע  וכיצד  יפנה,  אנה  ידע  לא  לעירו  בהגיעו 
המדרש  לבית  תחילה  להיכנס  והחליט  בפתאום, 
אף  אדם,  הכירו  לא  פנימה  משנכנס  הגדול.  העירוני 
במקומו  עת  באותה  שישב  בעצמו  הגדול  הגאון  אביו 
שבמזרח ומסר שיעור עיון לפני תלמידיו הגאונים, לא 
הכירו כשנכנס לבית המדרש, משום שהניחו לפני 1212 
שיחזור  דעתו  על  עלתה  ולא  זקן,  חתימת  בלא  שנה 

לפתע.
המדרש,  בית  בפינת  כיסא  על  הרב  בן  אפוא  התיישב 
והקשיב למהלך השיעור שמסר אביו בגאונות עצומה 
בפני חבר תלמידיו המובחרים. והנה להפתעתו שומע 
את שיעורו בדיוק באותה סוגיא  מרצה  את אביו  הוא 
הגאון  אביו  לדרכו...  יצא  בטרם  בלובלין  עסק  בה 
העמיק בשיעורו אל תוככי נבכי הסוגיא הקשה עמוק 
וברוח  במקומו  הרב  קם  ולפתע  בקודש.  כדרכו  עמוק 
בפניכם  אציע  עתה  התלמידים:  בפני  אמר  נסערה 
התוס'  בדברי  שהתקשיתי  עצומה,  אחת  קושיא 
בניסיון  מעיני  שינה  הדרתי  שלמים  לילות  בסוגיא, 
עלתה  לא  עדיין  עתה  ועד  זו,  אלימתא  קושיא  ליישב 

ארוכה בידי!
מציע  והנה  כאפרכסת,  אוזנם  כולם  שמו  התלמידים 
החוזה  ששאלו  בדיוק  קושיא  אותה  את  הגאון 
הרב  שהציע  אחר  תיכף  מספר...  ימים  לפני  בלובלין 
כמרקחה,  המדרש  בית  נעשה  העצומה,  קושייתו  את 
וניסו  זו,  איתנה  מקושיא  מאוד  התפלאו  התלמידים 
כולם  את  אך  הקושיא,  וליישב  לפלפל  הדרכים  בכל 
הללו  תירוצים  כל  על  חשב  שכבר  באומרו  הרב,  דחה 
כל  את  הפריך  אמן  וביד  בעיניו,  הוטבו  לא  וכולם 

החידושים שניסו התלמידים לתרץ באותה קושיא.
התלמיד  אל  בפינתו  ספון  שהיה  הבן  פנה  לפתע 
שישב בסמוך אליו, תלמיד חכם וגאון גדול, ולחש לו 
וכך,  כך  לחדש  ההכרח  מן  הקושיא  שלחוזק  באוזנו, 
והרצה בפניו את כל התירוץ המופלא שאמר לו החוזה 

בלובלין!
תיכף  קפץ  המיוחד,  תירוצו  את  ששמע  התלמיד 

ה" (ו, ט).(ו, ט). ֶצר רּוַח ּוֵמֲעֹבָדה ָקׁשָ ה, ִמּקֹ ְמעּו ֶאל ֹמׁשֶ ָרֵאל, ְולֹא ׁשָ ֵני ִיׂשְ ן ֶאל־ּבְ ה ּכֵ ר ֹמׁשֶ ה" "ַוְיַדּבֵ ֶצר רּוַח ּוֵמֲעֹבָדה ָקׁשָ ה, ִמּקֹ ְמעּו ֶאל ֹמׁשֶ ָרֵאל, ְולֹא ׁשָ ֵני ִיׂשְ ן ֶאל־ּבְ ה ּכֵ ר ֹמׁשֶ "ַוְיַדּבֵ

והחוט המשולש לא במהרה יינתק'והחוט המשולש לא במהרה יינתק'
דליקת ענק פרצה בלב ים על סיפונה של אוניית הצי האמריקני דליקת ענק פרצה בלב ים על סיפונה של אוניית הצי האמריקני 
הלהבות היו כה גדולות עד שמסוקי ההצלה לא יכלו להתקרב הלהבות היו כה גדולות עד שמסוקי ההצלה לא יכלו להתקרב 
לאונייה למטרת חילוץ מחמת החום העצום שנפלט למרחקים, לאונייה למטרת חילוץ מחמת החום העצום שנפלט למרחקים, 

באותה דליקה נספו מעל שלוש אלף חיילים של הצי...באותה דליקה נספו מעל שלוש אלף חיילים של הצי...
כאשר  שבת  בליל  השואה  אחרי  שנים  מספר  אירע  כאשר הסיפור  שבת  בליל  השואה  אחרי  שנים  מספר  אירע  הסיפור 
ישראל  ר'  המשתוללות,  הלהבות  את  מרחוק  ראו  ישראל אזרחים  ר'  המשתוללות,  הלהבות  את  מרחוק  ראו  אזרחים 
חיים קפלן זצ"ל היה המשגיח של "בית מדרש עליון" בארה"ב חיים קפלן זצ"ל היה המשגיח של "בית מדרש עליון" בארה"ב 
את  הבחורים,  בפני  שיחתו  את  למסור  שלישית  לסעודה  את הגיע  הבחורים,  בפני  שיחתו  את  למסור  שלישית  לסעודה  הגיע 
שיחתו פתח בשאלה לבחורים האם שמעו על הדליקה שפרצה שיחתו פתח בשאלה לבחורים האם שמעו על הדליקה שפרצה 
באונייה? הבחורים השיבו בחיוב, "מה עשיתם מרגע ששמעתם באונייה? הבחורים השיבו בחיוב, "מה עשיתם מרגע ששמעתם 
על השריפה?" שאל הרב,  ותשובתם של הבחורים הייתה, וכי על השריפה?" שאל הרב,  ותשובתם של הבחורים הייתה, וכי 

מה יש לעשות?  הלוא אין לנו דרך לעזור...מה יש לעשות?  הלוא אין לנו דרך לעזור...
הרב הזדעזע ואמר: "אומר לכם מה אני עשיתי!!! ובכן, כל הלילה הרב הזדעזע ואמר: "אומר לכם מה אני עשיתי!!! ובכן, כל הלילה 
לא עצמתי עין. בכיתי ואמרתי תהילים בתחנונים בחושבי, שמא לא עצמתי עין. בכיתי ואמרתי תהילים בתחנונים בחושבי, שמא 
יש שם יהודי אחד ומי יודע אם בזכות התחנונים שלי ניצל אותו יש שם יהודי אחד ומי יודע אם בזכות התחנונים שלי ניצל אותו 
יחזור  שלו  והילד  לעולם  ילד  ויביא  יתחתן  הזה  והניצול  יחזור יהודי,  שלו  והילד  לעולם  ילד  ויביא  יתחתן  הזה  והניצול  יהודי, 
ברך  זרע  ה'  עובדי  שלמים  דורות  יצאו  הזה  ומהילד  ברך בתשובה  זרע  ה'  עובדי  שלמים  דורות  יצאו  הזה  ומהילד  בתשובה 

ה'..."ה'..."
הסיפור על כל קצותיו התחברו להם יחדיו כאשר סבי מצד אבי הסיפור על כל קצותיו התחברו להם יחדיו כאשר סבי מצד אבי 
שוחח בשמחת השבע ברכות של אבי עם קרוב משפחה מצד שוחח בשמחת השבע ברכות של אבי עם קרוב משפחה מצד 
אימי (כלתו) בין הדברים סיפר לו סבי כי הוא אוד מוצל מאש אימי (כלתו) בין הדברים סיפר לו סבי כי הוא אוד מוצל מאש 
מאותה אונייה ואף זכה לאות גבורה מכיוון שכאשר ניצל ויצא מאותה אונייה ואף זכה לאות גבורה מכיוון שכאשר ניצל ויצא 
ממנה  ניצלו  שבודדים  המסוכנת  הזירה  אל  חזר  סכנה  ממנה מכלל  ניצלו  שבודדים  המסוכנת  הזירה  אל  חזר  סכנה  מכלל 
בוערת... אוניה  באותה  הוא  אף  שהיה  אחיו  את  והציל  בוערת...כאמור  אוניה  באותה  הוא  אף  שהיה  אחיו  את  והציל  כאמור 
האונייה  אודות  פרטים  לברר  המשפחה  קרוב  החל  האונייה תיכף  אודות  פרטים  לברר  המשפחה  קרוב  החל  תיכף 
שהתבררה ללא ספק כאותה דליקה מליל שבת, או אז אחזתו שהתבררה ללא ספק כאותה דליקה מליל שבת, או אז אחזתו 
את  לקהל  וסיפר  הדיבור  רשות  את  וביקש  עצומה  את התרגשות  לקהל  וסיפר  הדיבור  רשות  את  וביקש  עצומה  התרגשות 
שיחתו  את  אוזניו  במו  ששמע  מעיד  הוא  כאשר  כולו  שיחתו הסיפור  את  אוזניו  במו  ששמע  מעיד  הוא  כאשר  כולו  הסיפור 
תמיד  שלא  יהודי  של  התפילה  כוח  על  בדגש  המשגיח...  תמיד של  שלא  יהודי  של  התפילה  כוח  על  בדגש  המשגיח...  של 

יודע מה פעל וכיצד...יודע מה פעל וכיצד...
מורי  מאבי  הסיפור  את  שמעתי  הנכד  אני  רבות  שנים  מורי כעבור  מאבי  הסיפור  את  שמעתי  הנכד  אני  רבות  שנים  כעבור 
באותו  בליבי  וגמלתי  מהסיפור  התרגשתי  תומו...  לפי  באותו כמשיח  בליבי  וגמלתי  מהסיפור  התרגשתי  תומו...  לפי  כמשיח 
רגע שהבן הילוד הבא שיתן לי ה' אקרא על שמו של המשגיח רגע שהבן הילוד הבא שיתן לי ה' אקרא על שמו של המשגיח 
ר' ישראל חיים, שכן מדין הכרת הטוב שבעדות מפורשת שזכו ר' ישראל חיים, שכן מדין הכרת הטוב שבעדות מפורשת שזכו 
והתלבטות  הגיע  הברית  יום  והנה  להנצל.   סבי  זכה  והתלבטות תפילותיו  הגיע  הברית  יום  והנה  להנצל.   סבי  זכה  תפילותיו 
רבו  הינו  זצ''ל  שמולביץ  חיים  שר'  מכיוון  בפניי,  עמדה  רבו קשה  הינו  זצ''ל  שמולביץ  חיים  שר'  מכיוון  בפניי,  עמדה  קשה 
צייט  היאר  ביום  בדיוק  חל  הברית  ויום  מורי  אבי  של  צייט המובהק  היאר  ביום  בדיוק  חל  הברית  ויום  מורי  אבי  של  המובהק 
דין  יש  ומאידך  המשפחה,  כל  לרגלי  אור  שהינו  חיים  ר'  דין של  יש  ומאידך  המשפחה,  כל  לרגלי  אור  שהינו  חיים  ר'  של 
הכרת הטוב, לרגע חשבתי שעתה אקרא על שמו של ר' חיים הכרת הטוב, לרגע חשבתי שעתה אקרא על שמו של ר' חיים 
הרב  שם  על  אקרא  הבא  בילד  ה'  ובעזרת  כמתבקש  הרב שמולביץ  שם  על  אקרא  הבא  בילד  ה'  ובעזרת  כמתבקש  שמולביץ 
כך  'חיים'   קרואים  ששניהם  לב  שמתי  מאוד  מהר  אך  כך קפלן,  'חיים'   קרואים  ששניהם  לב  שמתי  מאוד  מהר  אך  קפלן, 

שאין לי את האפשרות לקרוא על שם שניהם...שאין לי את האפשרות לקרוא על שם שניהם...
בסופו של דבר הכרעתי לקרוא על שמו של הרב קפלן שבזכות בסופו של דבר הכרעתי לקרוא על שמו של הרב קפלן שבזכות 

תפילותיו באותו ליל שבת קמו להם דורות ישרים ומבורכים...תפילותיו באותו ליל שבת קמו להם דורות ישרים ומבורכים...
אילו  כי  שחשבתי  לו  והשבתי  ההכרעה,  לפשר  שאל  מורי  אילו אבי  כי  שחשבתי  לו  והשבתי  ההכרעה,  לפשר  שאל  מורי  אבי 
הייתי שואל את ר' חיים שמולביץ היה משיב על אתר שהכרת הייתי שואל את ר' חיים שמולביץ היה משיב על אתר שהכרת 

הטוב קודם לכל.הטוב קודם לכל.
ר'  שהיה  מה  בדיוק  "זה  ואמר:  התרגשות  של  בבכי  פרץ  ר' אבי  שהיה  מה  בדיוק  "זה  ואמר:  התרגשות  של  בבכי  פרץ  אבי 

חיים אומר!!!"חיים אומר!!!"
בעל המעשה: ר. א. ח.בעל המעשה: ר. א. ח.
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ואמר  והתלהבות,  בשמחה  ממקומו 
מיוחד  תירוץ  כאן  יש  הנה  לרבו, 

לקושיא אלימתא זו!
בשמוע הרב את התירוץ הנכון, צהבו 
מלא  וכשכולו  עילאה,  בנהירו  פניו 
זה  הוא  מי  שאל,  דאורייתא  חדוותא 

שאמר תירוץ נפלא שכזה?
האורח  הוא  זה  הנה  התלמיד,  אמר 

היושב כאן בפינת בית המדרש!
תיכף קרא הרב לאורח שיתקרב אליו, 
בא.  ומהיכן  הוא  מי  לדעת  וביקש 
וזעק:  רב,  בבכי  פרץ  הצדיק  הבחור 
בנך  אנכי  הלא  תכירני?  הלא  טאטע!טאטע! 
הקדוש  מרבי  עתה  שחזרתי  יקירך, 
קיבלתי  הקודש  בחצר  ושם  מלובלין! 

תירוץ זה על הקושיא היפה.
ידיו  שתי  את  טעם  הברוך  הרים 
השמימה, ואמר ברוך ה' אלקי ישראל, 
ויראת  בתורה  וגדוש  מלא  שהחזירך 
הרבנית  לאשתו  וציווה  טהורה!  ה' 

הצדקנית לערוך סעודה גדולה לכבודו. 
הנפלאות  המדרגות  גודל  עיניו  במו  שנוכח  לאחר  ומאז 
שזכה בנו להגיע בחצר החסידות, התקרב אף הוא בעקבות 
להרבות  החסידים  את  מעודד  תדיר  והיה  לחסידות.  בנו 
וחסידותם  תורתם  שתהא  כדי  מאוד,  התורה  התורהבשקידת  בשקידת 

עולים יחדיו בקנה אחד, להגדיל תורה ולהאדירה!להגדיל תורה ולהאדירה!
  [מתוך שיחה למחנכים, לעידוד הנערים בשקידת התורה]

• ~ • ~ •
גרוסמן  ישראל  רבי  גרוסמן הגה"צ  ישראל  רבי  הגה"צ  שנשא  בדרשה  פעם  ישבתי 
שלא  הישיבות,  בני  אל  קודש  אש  בלהב  ודיבר  זצ"לזצ"ל, 
הישיבות  בהיכלי  נמצא  שהבחור  הדבר  בעצם  מספיק 
נפשו  כולו  כל  עצמו  את  להכניס  צריך  אלא  הקדושות, 

רוחו ונשמתו אל תוככי הגמרא בשקידה עצומה!
במו  לשמוע  שזכה  אחד  'ווארט'  'ווארט'   הזכיר  שיחה  באותה 
אוזניו מפי קדשו של הרה"ק והנורא רבי אברהם אלימלך אברהם אלימלך 
זצוק"ל הי"ד מקרליןזצוק"ל הי"ד מקרלין. שפעם בתוך שיחת קדשו בעריכת 
קודש,  בחרדת  לבו  מנהמת  הצדיק  זעק  הטהור,  השולחן 
קען  וואס  א'חסיד  זיין  צו  איז  גוט  קען "ווי  וואס  א'חסיד  זיין  צו  איז  גוט  "ווי  הלשון:  בזה 

לערנען!"...לערנען!"... [כמה טוב זה להיות חסיד שיודע ללמוד!].
חדרי  ויורדים  נוקבים  היו  שהדברים  ישראל,  רבי  והעיד 
קריאה  אותה  היתה  מכן  לאחר  רבות  ושנים  ונפש,  לב 
בשקידת בשקידת  כולו  כל  עצמו  להשקיע  באוזניו,  מהדהדת 
ראשי  עד שהתגדל כגאון עצום בתורה, ומגדולי  התורההתורה, 

הישיבות שבדור.
וכבר העיד אחד מגדולי ירושליםגדולי ירושלים, שאף הוא היה באותה 
בכל  שנה,  מחמישים  יותר  מאז  כבר  שעברו  ואף  דרשה, 
מאוד  התעוררות  לו  יש  דרשה  מאותה  שנזכר  פעם 

לשקידת התורה!לשקידת התורה!
בהזדמנות אחת, כשסיפרתי על טיב שיחה זו בפני בחורי 
לפניהם  הוספתי  הזמן",  הזמן""פתיחת  "פתיחת  לכבוד  בדרשה  חמד, 

אתה  "ברוך  ו)  כח,  (דברים  הכתוב  במאמר  רמז,  בדרך 
המקבלהמקבל  בפרק  ודרשינן  בצאתך".  אתה  וברוך  בבואך, 
לעולם,  כביאתך  העולם  מן  יציאתך  "שתהא  קז.)  (ב"מ 
מה ביאתך לעולם בלא חטא אף יציאתך מן העולם בלא 
צחות,  בדרך  לדרוש  גם  ניתן  משקל  שבאותו   – חטא". 
מטבע  כי  הזמן...  אל  כביאתך  הזמן  מן  יציאתך  שתהא 
בחורי הישיבה, שבתחילת הזמן באים עם כל ההתלהבות 
תוככי  אל  שנכנסים  ככל  אבל  עצומה,  בשקידה  [ברען] 
 – דועכת...  וההתלהבות  האש,  קצת  משתקעת  הזמן 
לפיכך העניק לנו השי"ת את ימי השובבי"םימי השובבי"ם הללו, באמצע 
זמן החורף הארוך, כדי להזכירנו ולעוררנו לשקידת התורה 

ועמלה באהבה!
[בנסיעה לקבר 'חזקיה ראש הגולה', תשרי תשס"ו]

• ~ • ~ •
המפורסמים  מעלה,  של  בירושלים  חמד  מילדי  אחד 
בחכמתם ובפקחותם, התפלל פעם בבית הכנסת המרכזי 
שבחצר שכונתו הקדושה. והנה התעוררה שאלה הלכתית 
בבית הכנסת, שהיה בה צורך דחוף להכריע על אתר. הרב 
הגאון זצ"ל, המרא דאתרא, לא היה נוכח באותה תפילה 
לפסוק  ידע  לא  המתפללים  מן  אחד  ואף  הכנסת,  בבית 

הלכה ברורה, כיצד עליהם לנהוג.
ארון  לעבר  פסע  וצדיק,  חכם  ילד  אותו  קם  לפתע 
הספרים, הוציא את הספר "קיצור שולחן ערוך""קיצור שולחן ערוך" ועל אתר 
פתח במקום ובדף הנצרך, והראה לפני המתפללים דברים 
מפורשים וברורים, בפסק הלכה למעשה שצריכים לנהוג 

באותה שאלה!
בקיאותו  לנוכח  השתוממו  הכל  גדול,  לפלא  היה  הדבר 
וטובים  שגדולים  שבמקום  הילד,  של  הבהירה  וידיעתו 
נסתם פיהם, היה יודע להראות מיד ולמצוא הלכה ברורה 
ישוטטו  (קלח:)  דשבתדשבת  סוגיא  [עיין  המדויק!  מקומה  על 

לבקש דבר ד' זו הלכה וכו' עי"ש].

מכן,  לאחר  שקדן  נער  אותו  כשנשאל 
הדבר  את  בדיוק  להראות  ידע  כיצד 
בפניהם  פתח   – הנכון?  בזמן  הנכון 
מרן מרן  שחיבר  ערוך",  ערוך","שולחן  ה"שולחן  ספר  את 
הבית יוסף זצוק"להבית יוסף זצוק"ל, שם כתב בהקדמתו 
כי  בלבי,  אני  "ראיתי  בזה"ל:  הקצרה 
טוב ללקוט שושני ספירי אמריו בדרך 
ונעים,  יפה  וכולל  צח  בלשון  קצרה 
שגורה  תמימה  ה'  תורת  תהיה  למען 
ישאלו  כאשר  כי  ישראל,  איש  כל  בפי 
אלא  בה  יגמגם  לא  הלכה  דבר  לת"ח 
עליו  שישאל  דין  כל  לו  ברור  יהיה  כו' 
הלכה למעשה. בהיותו שגור בפיו ספר 
פונים  שהכל  תל  לתלפיות  הבנוי  זה 
בו  ללמוד  שלשים  לחלקים  לחלקו  בו, 
בכל יום חלק, ונמצא שבכל חדש הוא 
מי  אשרי  עליו  ויאמר  תלמודו,  חוזר 
ועוד,  זאת  בידו.  ותלמודו  לכאן  שבא 
תמיד  בו  יהגו  הקטנים  תמיד התלמידים  בו  יהגו  הקטנים  התלמידים 
גירסא  ותהיה  פה  על  לשונו  גירסא וישננו  ותהיה  פה  על  לשונו  וישננו 
למעשה"  הלכה  מקטנותם  בפיהם  מסודרת  למעשה"דינקותא  הלכה  מקטנותם  בפיהם  מסודרת  דינקותא 

עכ"ל.
מאוד  שקשה  מרבותי,  קיבלתי  הנער,  הוסיף  אנו  בדורנו 
כבימי  חודש  בכל  ערוך  השולחן  לימוד  כל  את  לסיים 
שנה  בכל  לסיים  מעודי  הורגלתי  זאת  אבל  יוסף...  הבית 
את הספר "קיצור שולחן ערוך", "קיצור שולחן ערוך", על פי החלוקה המקובלת 
בספרים. ומתוך כך שגורה משנתי, וידעתי למצוא תיכף 

דבר הלכה הברורה על מקומה, בעזהי"תבעזהי"ת.
התורה  התורהבשקידת  בשקידת  המשיך  נער  שאותו  לציין,  למותר 

בהתלהבות, וגדל ברבות הימים לאחד מפוסקי הדור!
[שם]

• ~ • ~ •
טודרוס  ר'  טודרוס הרה"צ  ר'  הרה"צ  לי  שסיפר  נפלא,  מעשה  בטיב  ונספר 
גדולה  אשה  ע"ה,  הרבנית  אמו  על  זצ"ל,  זצ"לתפילינסקי  תפילינסקי 
בני  לכם  דעו  לבניה:  אומרת  היתה  שתדיר  וחשובה, 
היקרים, כי האדם לעמל יולד, וכל יהודי מוכרח שיעבוד 
ויעמול קשה בעולמו, כי כך טבעו ואופיו של זה העולם. 
עמלכם  כל  את  שתשקיעו  עדיף  בוודאי  הרי  כן  ואם 
תעמלו  לא  אם  שכן  התורה,  שקידת  בעבודת  ויגיעכם 
לעבוד  לצאת  תצטרכו  בהכרח  כדבעי,  ועבודה  בתורה 

בשאר עבודות...
נהו  הצעיר  הדור  כאשר  המדינה,  קום  שלאחר  בתקופה 
הרבה אחר ההבל, חזרה והדגישה להם כל העת, שהעצה 
שישקיעו  בכך  היא  ומהמונם,  מהם  להינצל  היחידה 
להם  יוכלו  לא  ובכך  תורה,  של  ביגיעתה  היטב  עצמם 
שום כוחות זרים וחיצוניים, לא להוציאם לעבודה בשדה, 
ולא לעבודה בצבא, ויינצלו בכך מכל ניסיונות הדור, ולכן 
התורה  התורהבשקידת  בשקידת  להשתדל  מאוד  אותם  מעודדת  היתה 

בכל עוז תמיד.
[על פי 'טיב התורה' פרשא דידן]
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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (ו' ושמות ) "'אמור לבני ישראל אני ה לכן"

את  ,המציאותאת ן אני הוא הנותכלומר , "'אני ה"ה מבקש ממשה למסור לעם ישראל "שהקב" ספורנו"אומר ה
אתכם מתחת סבלות  והוצאתי. "טבעקצת את השאשנה אותם ממצרים לאחר  אוציאזה כח וב, ה לכל הנמצאותוההו

ממצרים ביום צאתכם ש, "והצלתי. "השעבודמהם ישקוט על מצרים מיום התחלת המכות בישר להם ש, "מצרים
ביום ' ויושע ה"באמרו הכתוב כמו שהעיד , בטביעת המצרים בים, "וגאלתי. "השעבוד הכללי מגבולגם תצאו 
 . בורחיםעבדים דר של בגד מות המשעבדים לא היו עו אחרלכי , "ההוא

 

 (ט' שמות ו)" רוח מקוצרולא שמעו אל משה "
 ראוקולזה , לא היו בני תורההקדוש שהסיבה שבני ישראל לא שמעו אל משה היא משום שהם " אור החיים"מבאר ה
את ישראל בני טעם נוסף הוא שלאחר שבא משה ובישר ל. אדםהת לבו של ה אביכי התורה מרח "קוצר רוח"הכתוב 

 שיעור הרגילשאמנם היה כפי השעבוד ה לאחזרו עת כאשר וכ, נפשם ורוחם התחיבם ותרחב להבשורת הגאולה 
 . ולא שמעו אל משה העם רוח הקצרממנו אף על פי כן ואולי פחות 

 

 (כז-כו 'ושמות )" הוא משה ואהרן... להם' הוא אהרן ומשה אשר אמר ה"

 (י"רש)" מלמד ששניהם שקולים, ויש שמשה קודם לאהרן, יש מקומות שקודם אהרן למשה"
לומר ה הדעת נוטה תולכן הי, (ב' ות ושמ)" ים אל משהקל-וידבר א" כמו שכתוב, לבדבמשה  לה דיבר א"ידוע שהקב

הוא אהרן ומשה אשר אמר "אמר הכתוב  ,"קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצאומר , לפיכך, שמשה גדול מאהרן
מי , מצד שני. זההין ימשה לענלאהרן שקול בכל זאת היה , בלבד היינו אף על פי שהדיבור היה אל משהד, "'ה

ואהרן אחיך יהיה " (א 'זשמות )ב ווכת, (ל' שמות ו) "הן אני ערל שפתים"ר כי משה אמ, בלבד אהרןהיה אל פרעה שדיבר 
הם המדברים אל פרעה הוא משה "לכן אמר הפסוק , שאהרן גדול ממשהלומר ה הדעת נוטה תין זה הייולענ, "נביאך
 . ויםוין הדיבור אל פרעה היו גם כן שניהם שיהיינו לענד, "ואהרן

 

 (א' זשמות )" לקים-אנתתיך  ראה"
משום שהוא יותר גדול  אם הוא לא ישמע על ידי פרעה ה לומר למשה שלא יחשוש"מסביר שכוונת הקב רבינו בחיי

ניב "לשון מ "נביאך", יהיה המדברהוא כלומר  "יהיה נביאך אחיךאהרן "אזי  בקשת על אהרן אחיךשה ומ. מפרעה
 לי יאורי"עצמו אלוה שנאמר את שה עפרעה ש "לפרעה לקים-אראה נתתיך "כתוב ההסבירו את ל "זחו". שפתים

אינו כלום הריני עושה לו שהוא  ודיעת אלוהעצמו את שהוא עושה כנגד מה ה "הקבאמר , ('יחזקאל כט)" ואני עשיתיני
 . אותך אלוה עליו

 

  (כו 'טשמות ) "לא היה שם ברד... ןרק בארץ גש"
זה כדי מצריים שיסברו שהב לאת להטעות כדי במכוון ה תהיהעובדה שלא היה ברד בארץ גושן  "משך חכמה"לפי ה

 דברבארץ גושן שלכן לא היה ', הלו זבחשבר למצרים אחרי דמהישובו משאחר שיהיה לבני ישראל פירות לאכול ל
 . י שישראל יאכלו מפרי העץדכ
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  (ז' שמות ו)" ם המוציא אתכם מתחת סבלות מצריםיכקל-א' הוידעתם כי אני "
ולא היינו צריכים את הנוראות , "למה החליתנו להרפא"ה "ישראל לבורא בטענה לקב םיכולי שהקדו "אלשיך"לפי ה

זאת היתה תלונת משה במדרש של "זחכמו שאמרו . תגלה את עשו או את ישמעאלש היהיותר טוב כי ו ,נצלילה
לעם והייתי  ולקחתי אתכם לי"בא הכתוב ואומר ? ישמעאל ואעשו גלה ולא גלו מדוע דווקא ישראל  ה"לקבתמיד 

לי לעם להיות כדי לזכות  ותיקל-אותכירו את גדולתי את ובמה תדעו . לא לעשוולא לישמעאל ו, "יםקל-לכם לא
 המוציא' וידעתם כי אני ה"וזהו , היותי המוציא אתכם מארץ מצריםכם את אם לא בראות, יםקל-ושאהיה לכם לא

 . וח הגדול הזהוערך הריחס לב, קליהיה הגלות של צער הכל  ,זהבאופן כ. "אתכם מארץ מצרים
 

 (יא' זשמות )" כן בלהטיהם מצרים חרטמי הם גם ויעשו"
הם מעשה " להטיהם"ש :(סנהדרין סז)ל "מביא את דברי חזו" לטיהם"לבין " להטיהם"את ההבדל בין  מסביר ן"הרמב

. (יח 'וקתהלים ) "להבה תלהט רשעים", (ד 'תהלים קד) "אש לוהט"מגזרת היא ו, על ידי מלאכי חבלהשנעשים כשפים 
ם שולא דע ולא יבוערת בו והוא מלהטת באדם וש, אשהמלאכי , לוהטיםהנעשים על ידי הוא שכשפים אלו  יןיוהענ

 ל"חז אמרו (ג 'חשמות )" בלטיהם" אבל. (יז 'ב ו"מ) "את עיני נער אלישע והנה רכב אש וסוסי אש' ויגל ה"כענין , על לב
, בלט באיםכי השדים , (כב 'א יח"ש)דברו אל דוד בלט "ככתוב , "לט"ה לימהוהמלה נגזרת מ, שדים שהם :(סנהדרין סז)

כי חכמי ההשבעות ואסיפת השדים , "לחכמים ולמכשפים"הכתוב שאמר מה  וזה, רגשמומאויר שאינו גופם בנוי כי 
לשון מצרי או מילה בהיא " חרטומים"ולפי האבן עזרא . ל את שניהםלוכ" חרטומי מצרים"ו, וזקניהם ראשיהםהיו 

כי , "בעצמותהנחרים ", "טמי" "חר"מהמילים  מורכבתהארמית בהיא מלה  (ח 'בראשית מא)י "ולפי רש, כשדילשון ב
 :(סנהדרין סה) "ידעוני"ין שהזכירו ביכענ, מתים או בעצמות חיותבעצמות הכישוף היא אומנות רוב כידוע 

 

 (יב' שמות ז) "םויבלע מטה אהרן את מטות"

 .(שבת צז) "חזר ובלע כולן לאחר שנעשה מטה"
 הבל המה מעשה"נחש בהערימו ששל המצרים ערמתם  כלשלרמוז בא ין יענשה "דראש דו"א ב"רבינו החידמבאר 

לענות ולכלות ישראל ו התחכם למושיען שללם יהלותיוכל השתדלותם ועל, "וכל חכמתם תתבלע", "תעתועים
כל שרמז הרומז  ,הנחשים אשר עשו בלטיהםאת מטה אהרן את בלע ז זולרמכדי ו, חכמתם הבל הבלים וכל, ישראל

 . ולא יועילו ולא יצליחו "ארץתבלעמו " מחשבותם בערמות הנחש
 

  (יא 'טשמות )" מוד לפני משהעולא יכלו החרטומים ל"
ולא היה כח , ובושו מפנישהם  שוםשמה שלא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה הוא מ" משך חכמה"מבאר ה

כבר חלה למרות שו, שןסמוך לפלטין של פרעה ולא בארץ גומשה שחין על משה אף שהיה את הבלהטיהם לעשות 
לא יכלו את ובכל ז. חול עליו שניתלשחין הת מכו היתה מצורעת כשלג ונוח לדשישכתוב  הממהצרעת משה ב

רבא מהם התחילה מכת השחין וכמו דוא, דולכן נכלמו מפניו מא, לשחיןשל משה בשרו את להפוך החרטומים 
 . בחרטומיםהיה השחין ששאמר 

 

 (יד 'ט שמות)" כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותי"
 (י"רש" )מכאן למדנו שמכת בכורות שקולה כנגד כולן"

חנוכת "רבי העשיל בתרץ מו? מכת ברדהכתוב מדבר כאן בלא י למכת בכורות ה"שואלים כולם איך הגיע רש
י "פירש רשו "את עמי הנה אנכי הורג את בנך בכורךאם מאן אתה לשלח "י על הפסוק "ברשומובא  "התורה

אלא ללמדך שהיא קשה  ?בה להפחידם תחלהאם כך מדוע פתח , בסוף המכותבאה שמכת בכורות שהכוונה היא ל
את כל "ב וכתשהרי הכתוב מדבר בנוגע למכת הברד ו, מכאן מוכח שמכת בכורות קשה מכולם ביחד. מכולם ביחד

 ברדהבמכת את פרעה בתחילה  פחידה צריך לה"הקבהיה , אם כןאבל  .קשה מכולןמכת הברד ללמד ש "מגפותי
מכת פילו ביחס לקשה מכולן אה אמכת בכורות הישלומר ינו צריכים אנו אלא על כרח. היא שקולה ככולםשהרי 

על י כאן "דברי רשניתן להבין את לפי זה . ברדהבכורות תחילה ולא במכת כך מזהיר כתוב במכת ברד משום ה
 ?תחילההכתוב לא פתח בה ולשאלה מדוע , המכות ברד שקולה כנגד כלהלהורות שמכת  "את כל מגפותי"ב וכתה

 . כנגד מכת ברדאפילו שמכת בכורות היתה שקולה כנגד כולם  םמכאן למדישמתרץ 
 

  (כו 'טשמות ) "לא היה שם ברד... ןרק בארץ גש"

זה כדי מצריים שיסברו שהב לאת להטעות כדי במכוון ה תהיהעובדה שלא היה ברד בארץ גושן  "משך חכמה"לפי ה
 דברבארץ גושן שלכן לא היה ', הלו זבחשבר למצרים אחרי דמהישובו משאחר שיהיה לבני ישראל פירות לאכול ל

 . י שישראל יאכלו מפרי העץדכ
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 ד״סב

 

 ?אל וא לארשי ינב ונימאה םאה «
 ךיאו ילא ועמש אל לארשי ינב ןה השמ רבדיו" (בי ,ו) וניתשרפב בותכ

 דחא הז" (ז ,בצ ר"ומש) שרדמה ירבד תא איבמ 'קה י"שרו ,"הערפ ונעמשי
 ונעמשי ךיאו ילא ועמש אל לארשי ינב ןה ,הרותב םיבותכש ו"ק הרשעמ
 .כ"ע "הערפ

 השמ לא ועמש אלו" (ט ,ו) ןכ ינפל רמאנ ירהש ,םישרפמה םישקמו
 היה ועמש אל לארשי ינבש רבדה תביסש ,"השק הדובעמו חור רצוקמ
 ,הערפ לצא ךייש אל ירה הז רבדו ,הדובעה חרוטמ םרגנש חור רצוקמ
 .'רמוחו לק'ה כ"א והמו ,השק הדובעב דורט היה אלש

 ,ונימאה אלו השמל ועמש אל לארשי ינבש עמשמ ןאכד ,םישקמ דועו
 ."םעה ןמאיו" (אל ,ד) בותכ תומש תשרפב ליעל ירהו

 םיסנה לכ תא האר רשאכ ןרהאו השמ ירבדל הערפ ןימאה אל ךיא «
 ?םייולגה

 ורמאו ,"םתוטמ תא ןרהא הטמ עלביו" (בי ,ז ןלהל) בותכ ןלהל הנהו
 יבר רמא ,םתוטמ תא ןרהא הטמ עלביו והמ" (ז ,ט ר"ומש) שרדמב ל"זח
 ךכ רחאו ,ותירבכ הטמ (תויהל) הטמה רזחש דמלמ ,סנ ךותב סנ ,רזעלא
 הערפל עלב הטמל (ןרהא) רמאי םא ,רמאו המת ןכ הארשכו ,םתוא עלב
 לודג סנ אנינח יבר ןב יסוי יבר רמאו ,יתוא עלוב אוה וישכע ,ואסכלו
 םהב ויהש ,וכילשהש תוטמה ןתוא לכ עלבש יפ לע ףאש ,הטמב השענ
 .שרדמה ל"כע ,"(הבע רתוי השענ אל-) העבוה אל ,ןירמוע הרשע ןהמ תושעל

 ראובמ 'ואכל ירהש ,(דוד תריש ורפסב) ל"צז רשקה דוד יבר ןואגה השקהו
 ןכ םאו ,ותוא םג הטמה עלביש ששחש דע ,לודגה סנהב ריכה הערפש ןאכ
 .םהילא עמש אלו ה"בקה ירבדל ענכנ אל ןכ יפ לע ףא עודמ

 ןומרא לא ןרהא השמ תעגה תולשלתשה לכב םיננובתמ רשאכ הנהו
 הערפ יניעל םייולג םיסנב הוולמ ולוכ לכ היהש םיאור ונא ,תוכלמה
 :ל"הזב ,(ב"עק זמר ינועמש טוקלי) שרדמב הז לכ ראותמש ומכ ,וידבע לכ יניעלו
 יבר רמא ,'וכו הערפל איסניג םוי הערפל ןרהאו השמ ואבש םוי ותוא"
 ובשי דחא לכ לעו ,חור לכל םיתאמ ןיטלפל ויה םיחתפ תואמ עברא ריאמ
 ,הערפ םתוא הארש ןויכ ,םסינכהו לאירבג אב ךכיפל ,םירוביג ףלא םישיש
 ."'וכו ולא לש ןביט המ רמא

 םירוסא תוירא יריפכ ינש הנהו" (ו"עק זמר) 'יא שרדמה ירבד ךשמהבו
 הצרש ימ לכ םיגרוה ויהש ,םהינפמ אבו אצוי שיא ןיאו ,לזרב ילבכב םש
 םיריפכה יריסיו םינמואה וכליו ,ודבל ךלמה הוצי רשאמ דבל ,סנכהל
 ,םריתיו םיריפכה לע הטמה תא ףניו השמ רהמיו ,והואיביו ,םהישחלב
 בלכה חמשי רשאכ הלודג החמשב םמע ואב םיריפכהו ,ךלמה תיב אוביו

 להביו ,הככ לע המתיו ןכ הערפ תוארכ יהיו ,הדשה ןמ ואובב ונודא לא
 דועו דוע ש"ע ,"'וכו םיקולא ינב ראותכ םראת היה יכ ,םישנאה ינפמ דאמ
 .הלודג תוכיראב םירבד

 אוהו ,ולאה םיסנה לכל דע אוהש הערפש ןכתי ךיא ,ןאכב םג השקו
 םגש היאר אהו ,אילפהל דע הליגר יתלב תושחרתה ןאכ שיש ךכב ריכה

 ולצא זז אל הז לכ םעו ,וללוחש המ לע ןרהאו השמ תא שונעל הסינ אל
 .ההמתא ,ןרהאו השמ יפבש ה"בקה ירבדמ ירמגל םלעתהו ,םולכ

 בלה שגרהו תשוחת םע תווצמה םויק «
 לארשי ינב לא םוציו ןרהא לאו השמ לא 'ה רבדיו" (גי קוספ) ביתכ הנה

 ראיב ךירצו ,"םירצמ ץראמ לארשי ינב תא איצוהל םירצמ ךלמ הערפ לאו
 לארשי ינב תא תווצל ךייש וויצ הזיא ,'לארשי ינב לא םוציו' םילמה
 .םתולגמ םתוא חלשל רבודמשכ

 ,קחצי בר רב לאומש ר"אד" (ה"ה ג"פ) הנשה שאר ימלשוריב וראיבו
 תשרפ לע םויצ המ לע לארשי ינב לא םוציו ןרהא לאו השמ לא 'ה רבדיו

 תשרפ לע אלא לארשי ושנענ אל אליה ר"אד איהכ איתאו ,םידבע חוליש
 ויחא תא שיא וחלשת םינש עבש ץקמ' ביתכד אוה אדה ,םידבע חוליש
 .םידבעה חלשל לארשי ינבל יוויצ םג הז קוספב ןומטש ירה ,"ירבעה

 תוצמ םימייקמ םניאש לע לארשי ללכ תא איבנה רסיימ הימריב ףאו
 ץראמ םתאיציב רבכ םהל הנתינ וזה הוצמהש םהל ריכזמו ,םידבע חוליש
 יתרכ יכנא ,לארשי יקולא 'ה רמא הכ" (די-גי ,דל והימרי) ובתכש ומכ ,םירצמ
 ,רמאל םידבע תיבמ םירצמ ץראמ םתוא יאיצוה םויב םכיתובא תא תירב
 םינש שש ךדבעו רכמי רשא ירבעה ויחא תא שיא וחלשת םינש עבש ץקמ
 ."םנזא וטה אלו ילא םכיתובא ועמש אלו ,ךמעמ ישפחל ותחלשו

 תמאב המ ,(יכדרמ תוחיש ורפסב) ל"צז גרבניו יכדרמ בר ןואגה השקהו 
 ירחא קר וז הוצמ םייקל לעופב ובייחתנ אל לארשי ללכ אלה ,הזב ןינעה
 ווטצנ חספ ןברק תוצמו שדוחה שודיק תוצמ קרש ל"ייק ירהש ,הרות ןתמ
 תמאב המ כ"או ,הרות ןתמ ינפל םירצמ ץראב םדועב םייקל לארשי ללכ
 עגונ וניאש הוצמ םייקל םירצממ םתאיציב זא ורהזנש הזב ןינעה התיה
 לע שוריפב םעפ דוע ווטצנ יכה ואלב זאש ,הרות ןתמ ירחא דע םהל
 .וז הוצמ

 בתנמ םהבש תוחוכ ינש םדאב ארב ה"בקהש ,ונושל קתמב ראבמו
 םדאה לשל תומילשה ללכ ךרדב ,לכשה חכו ,שגרה חכ ,וייח לכ תא םדאה
 עיגמ אוהשכ ,דחי תוחוכה ינש לש בולישב אוה 'תי ויתווצמ םויקב
 הוצמהל רוביח לש תימינפ השגרה םע דבב דב ולכשב הוצמה תגשהל
 .ה ֶוו ַצצ ְממהלו

 תוצמ םויק תעבש ה"בקה הצר ,םידבע חוליש לש וז הוצמב םג ,ןכלו
 םידבעה םינותנ ובש השקה בצמה תא םדאה שיגרי םידבע חוליש
 לארשי ללכשכ תאזה הוצמה תא ה"בקה הויצ ןכלו ,תוישפוחל םיהמכה
 ךל ןיאו ,םירצמ ךותב דובעישה קמועב השקה בצמב םמצעב םינותנ ויה
 הלצהה לדוג תאו תודבעה תשוחת קמוע תא ריבעהל לארשי בוט יותיע
 .הזכ בצמב אצמנ ומצעב םדאהשכמ ,ותוריחב שיש

 ר"רבד) שרדמב ביתכ הנהד ,טלקמ ירע תשרפב םג םיאור ונא הז דוסי

 תא לכאש ימ ,יול ר"א ,טלקמ ירע לע ושפנ ןתיל השמ האר המ" (ט"כ ,ב"פ
 תא גרה ,ה"ע וניבר השמכש ,איה הזב הנווכהו ,"ומעט עדוי אוה לישבתה
 ןכלו ,וינפמ ושפנל חורבל ךירצ היה אוה ,ותוא גורהל הצר הערפו ירצמה
 ךירצ אוהשכ םדאה שיגרמ ךיא שממ שוחב שיגרהו וניבר השמ עדי
 וניבר השמ ןכלש שרדמה ראבמ הזבו ,ותוא וגרהי אלש ששחמ חורבל
 םלוכי ויהי אל םהש פ"עא ,טלקמה ירע תא שירפהל ידכ ושפנ תא רסמ

תשרפ ק"בש ברע

 ח"עשת תנש תבט ה"כ
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 טלקמה ירע ויהיו ,לארשי ץרא ראש לכ תא ושבכיש דע טולקל ןיידע
 םע םג הוצמה תא םייקיש ידכ הז לכו ,םילדבומ כ"ג לארשי ץרא ךותבש
 .תויהל לוכיש קומעהו יתימא בלה שגרה

 םויק ןיב שיש לדבהה אוה לודג המכו קחרמה בר המכ ןניזח ירה
 .רבדב תישוח השגרה םע הוצמ םויק ןיבל דבל תילכש העידיב הוצמ

 םדאה לש ובל ךותב הנומאה תשגרה «
 ומש ,ת"ישה תעידיו הנומא תוצמב – רקיעבו - םג עגונ וז לדבה הנהו

 םויה תעדיו" (טל ,ד םירבד) בותכ 'קה הרותב ןכש .'קה הרותב ראובמש
 ויתוצמ תאו ויקוח תא תרמשו ,'וגו םיקלאה אוה 'ה יכ ךבבל לא תבשהו
 תעידי יכ" :ל"הזב םייארונ םירבד הז לע בתכ (םייח ךרדב) ל"חמרהו ,"'וגו
 שילחמ רבד ןיאו ,יאדו רציה הנממ תקחרמו המשנה תקזחמ תמאה
 לע תדמועו הבחר העידיה התיה םאו ,העידיה ןורסחכ רציה ינפל המשנה
 .ל"כע ,"םלועל םיאטוח ויה אל םדא ינב בלה

 לע רבגתהל םדאה תא קזחל תלגוסמ 'תישחומ הנומא' קרש ,ונייה
 החוכב ןיא ,בלב העקתנ אלש ,אמלעב 'הנומאה תעידי' ןכ ןיאש המ ,רציה
 .וירציו ויתוואת תא שובכל םדאהל םורגל

 המל 'ואכל ירהש .קוספב ןושלה לפכ ןבומ ז"יפעו
 המ ,'תובשהו' כ"חאו םויה 'תעדיו' בותכל בותכה ךירצ
 קר תכייש 'העידי'ה ןינעש אלא ,דרפנב ןושל לכ אטבמ
 'דקה הרותה םנמא ,םדאה לש וחומב רשא הנבהו לכשל
 םא וליפאש ונייה ,'ךיבבל לא תובשהו' ,השיגדהו הפיסוה
 אל םא 'וכו םיקולאה 'ה יכ תילכש העידי םדאל ול היהת
 אל וליאכו םולכ ליעוה אל ,'ובלב' תאז ותעידי 'שיגרי'
 העידיב ,ונובר עדוי 'קר' םדאה דוע לכ יכ ,ללכ עדי
 ויתונוצרו ופוג תוחוכ םילולע ,ובלב העקתנ אלש אמלעב
 .ויתועידי דגנ דרמתהל

 :ל"הזב (תומש ג"יר רמאמ) ל"צז םלקמ אבסה בתכ ז"יפעו
 יאדוב יכ רבועה תא ןד ,תוריבע רבוע םדא האורהש"
 ,הרות רוסיא לע רבוע אוה ךיא תרחא יכ ,אוה סרוקיפא
 ןכלו תישוח הניא ותנומאש אלא ,אוה ןימאמ ,איה אלו

 ןיוכמו ונובר תא עדוי' ןינע והזו ,ותוא תנסחמ הניא
 הנומאהש ונייה (ג"ערת זמר ו"כ 'פ ארקיו ינועמש טוקלי) 'וב דרומל
 היארל התושעלו בלה לא הבישהל ילבמ העידי הראשנ
 דגנ םדרמב םידמוע ףוגה תוחוכ תראשנ זאו ,תישוח
 .ד"כע ,"תילכשה העידיה

 תווצמהו הרותה םויקב םדאה תדובע דוסי תמאבו
 תעידי ,החגשהה ,הנומאה תודוסי תא קזחלו תמאל אוה
 ומכו ,םייתואיצמו םיישוח ויהיש ידכ ,םימש תאריו 'ה
 תווצמה ימעט שרושב ךוניחה רפסב הבחרהב ראובמש
 .םימש תאריו ת"ישהב הנומאה קוזיח םתילכת לכש

 תישוח הנומאל עיגהל ךיא ךרדה «
 השק המכ דע ראבמ (האריה תינק ךרדב ה"כ קרפ) םירשי תוליסמ ק"הסבו

 תוצעה המו ,םדאה לכשב יישוחו יתואיצמ ןפואב 'ה תארי תא גישהל
 ינש לע ןנובתהה אוה תאזה האריה תינק ךרד ךא" :םש ל"זו ,ךכל םיכרדהו
 םוקמ לכב תאצמנ ךרבתי ותניכש תויה אוה ,דחאה ,םיתמא םינינע
 ויניע דגנמ רתסנ ןיא לודגו ןטק רבד לכ לע חיגשמ ךרבתי אוהשו םלועבש
 ,ךרבתי ותניכש ינפל דמוע אוה ,אוהש םוקמ לכבש ול ררבתיש ןויכו ,'וכו

 יפל יוארכ ויהי אלש וישעמב לשכי ןפ דחפהו האריה וב אובת הילאמ זא
 ".ודובכ תוממור

 ידי לע אלא םדאה לכשב בטיה רייטצמ וניא הזה רבדה םנמאו"
 אל ונישוחמ קוחר רבדהש ןויכ יכ ,לודגה תולכתסההו תוננובתהה תדמתה
 רוסי והרייציש רחא םגו ,הפקשההו ןויעה בר רחא אלא לכשה והרייצי
 תאזה האריה ןיאש יפל ,'וכו הברה וילע דימתי אל םא לקנב ונממ רויצה
 הניאו ,םישוחה תוימשג ינפמ ונממ איה הקוחר אברדא יכ ,עבטב תגשומ
 הרותב הדמתהה ברב אלא אריל דומל ןיאו ,דומל ידי לע אלא תינקנ

 ,דימת הזה רבדב ןיעמו ןנובתמ םדאה היהיש אוהו ,קספה ילב היכרדו
 ונייהד ,רבדה תתמא ותעדב עבקיש דע ,ומוקבו ובכשב ,ותכלב ,ותבשב
 לכב שממ וינפל םידמוע ונתויהו םוקמ לכב ךרבתי ותניכש אצמה תתימא
 ללפתמ ךלמה דוד היהש המ אוהו ,תמאב ותוא אריי זאו ,העש לכבו תע
 ".ךמש האריל יבבל דחי ךתמאב ךלהא ךכרד 'ה ינרוה (אי ,ופ םילהת) רמואו
 .םירשי תוליסמה ל"כע

 !!!םיעיגמ םירבדה ןכיה דע ןמואי אל «
 לצא בתכש ן"במרה ירבדמ חכוויהל רשפא ,םיעיגמ םירבדה ןכיה דעו

 והכילשיו הצרא והכילשה רמאיו' קוספה לע ,וניבר השמ לצא הטמה תוא
 תותואה השע המל ,יתוניבה אל" :ל"הזב (ג ,ד) ן"במרה השקהו 'הצרא
 הטמה רמאיש יואר היהו ,ומע רבדמ ה"בקהש השמ 'יה ןימאמ יכ ,השמל
 ועידוהש פ"עא אלא ,'וכו שחנל היהיו םהינפל הצרא ךולשת ךדיב רשא
 השעי וב יכ ותוארהל הצר ,רבד לכ היהנ ובו םלועה ארבנ ובש לודגה םשה
 עדיו ,השמ לש ובלב ןינעה קזחתי ןעמל ,תודלותה ינשמ םיתפומו תותואה
 .ל"כע םישדוחמ םירבד םלועב ושעי ודי לע יכ תמאב

 לע רמול ךייש ךיא ,רתויב ליהבמ הז ירהו" :ל"הזב 'ךרד םש'ה השקמו
 ה"בקה םע רבידש וזכ ההובג אגרדב היהש וניבר השמ
 קזחתהל םוקמ היה ןיידע מ"מ ,והער לא שיא רבדכ
 ןפואב ובלב םירבדה תא קזחלו תמאל ולצא הנומאה
 ".תותואה תא ויניע ומב האריש ידי לע קר ןכתי הזו ,ישוח

 איה הקומע" יכ ךכמ חכומו רמול ןיחרכומש ראבמו
 וניבר השמ לש ובלב םגש דע ,תילכת ילב דע תמאה
 לש הנוילע הגשה תגרדב דחה ותייאר ירחא םגש
 לכה-תולככ-ירחא םוקמ דוע שי ,הריאמה הירלקפסא
 ושעי ודי לע יכ תמאב עדיש ,תמאה תא ריהבהלו ףיסוהל
 ".םישדוחמ םירבד םלועב

 הז תומיאש ,אוה הזב וניניעל הלגנה ינשה אלפהו"
 הליגמ) ארמגה ירבד תניחבב ,תישוח הייאר ידי לע קר ןכתי

 רב אבא יבר רמא ,(ב ח רתסא) ותעבט תא ךלמה רסיו" (די
 הנומשו םיעבראמ רתוי תעבט תרסה הלודג ,אנהכ
 אל ןלוכש ,לארשיל ןהל ואבנתנש תואיבנ עבשו םיאיבנ
 ,"בטומל ןתריזחה תעבט תרסה וליאו בטומל םוריזחה
 ,שוחב םיארנ םירבדה רשאכ יכ ,דחא אוה הזב ןויערהו
 .ל"כע ,"ךורע ןיאל הלודג םתעפשה

 !!!םיעיגמ םירבדה ןכיה דע ןמואי אל «
 תא 'והילא בל' רפסב ראבמ ל"נה לכ ז"יפעו

 ירבדב 'ונימאה' לארשי ללכ םנמאש ,ל"נה וניתאילפ
 הנומא לש תגרדל עיגה אל םתנומא לבא ,וניבר השמ
 םחור הרצק השק הדובעו חור רצוק לש עגרב ןכל ,תישוח
 .האבו הבירק םתלואג ןכאש שיגרהלו ןימאהלמ

 אריתב ןב אדוהי 'ר" (אב 'פ אתליכמ) בתכש שרדמה ירבדב םג ראובמ הזו
 םדא ךל שי יכו ,חור רצוקמ השמ לא ועמש אלו רמוא אוה ירה ,רמוא
 ,חמש וניאו תוריחל ואיצומ ובר ,חמש וניאו הבוט הרושב רשבתמ אוהש
 שורפל םהיניעב השק היהש אלא ,השמ לא ועמש אלו רמאנ המל כ"א
 עיגהש ,תישוח הנומאל דע תילכש הנומאמ קחרמה ונל ירה .כ"ע ,"ז"עמ
 .וניבר השמ ירבדל ונימאה הלחתהבש םגה ,הרז הדובע לש בצמל דע

 ןרהאו השמ םע ךולהל וליחתה םינקזהש ל"זחאש המב ראיב םג והזו
 יכ ,ןרהאו השמ קר וראשנו ,וחרבו וטמשנ ךרדבש אלא (הערפ לש ןירטלפל-)

 שוחה חצנ ,עשרה הערפ ינפמ המיאהו דחפה שיגרהל שוחה ליחתהשמ
 .םלענה לכשה תא

 ועמש אל לארשי ינב ןה' לש ו"קה תא בטיה ןיבנ דאמ המ התעמו
 ןמאיו' םהילע הדיעמ הרותהש לארשי ינב םא יכ ,'הערפ ינעמשי ךיאו ילא
 תעידי םע םפוג רמוח תודגנתה לש בצמב םחור הרצקתנ ,'ועמשיו םעה
 קעצו ,ללכ הנומאל עיגה אל םעפ ףאש עשרה הערפ ו"קו ש"כ ,םלכש
 .'הערפ ינעמשי ךיאו' המכו המכ תחא לע ,'ולוקב עמשא רשא 'ה ימ' לוקב

 וניא הזה רבדה..."

 לכשב בטיה רייטצמ

 ידי לע אלא םדאה

 תוננובתהה תדמתה

 ,לודגה תולכתסההו

 קוחר רבדהש ןויכ יכ

 והרייצי אל ונישוחמ

 בר רחא אלא לכשה

 םגו ,הפקשההו ןויעה

 רוסי והרייציש רחא

 לקנב ונממ רויצה

 וילע דימתי אל םא

 "...הברה
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!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1949ח"התשעטבת ' וכ

א צֵּ הַויֵּ ִעםֹמשֶׁ תַפְרֹעהמֵּ לאֶֶַׁכָפיוַוִיְפֹרׂשָהִעיראֶׁ
ָאְרָצהִנַתךֶ לֹארּוָמטְֶָוַהָבָרדַהֹקלֹותַוַיְחְדלּו'ה
('לגפסוקטפרק)

[גדולותברדטיפות]אותןואף.הגיעלא.נתךלא

.לארץהגיעולאבאוירשהיו

אתלהפסיקה"מהקבביקשרבינושמשהברגע

ואף.נעצרהברד,מצריםעלהענקיהברדירידת
,לארץבדרכםשהיוברדשלגדולותטיפותאותן
ומתי.לארץירדוולאהדרךבאמצעבשמיםנותרו
יֵמי:('יבשמות)רבההמדרשכותב?ירדוהם בִּ

עַ  לְיהֹושֻׁ יםע  יִּ ר,ָהֱאמֹורִּ ֱאמ  נֶׁ י":('יאייהושע)שֶׁ ו ְיהִּ
יםשל]ְבנָֻׁסם יִּ ְפֵני[ָהֱאמֹורִּ ְשָרֵאלמִּ יְך'ו היִּ ְשלִּ הִּ
ם יםֲעֵליהֶׁ ןְגֹדלֹותֲאָבנִּ םמִּ יִּ ָשמ  תּו.ה  יםו ָימֻׁ בִּ ר 

ר ְבֵניֵמתּוֲאשֶׁ ָבָרדְבא  ר,ה  ְשָרֵאלְבֵניָהְרגּוֵמֲאשֶׁ יִּ
ב ָחרֶׁ חלקשרקואומרהמדרשממשיךאך..."בֶׁ

בזמןהאמורייםעלנפלבשמיםשנשארמהברד

ְשָאר,יהושוע יןְוה  ידִּ יֵמיֵליֵרדֲעתִּ .ּוָמגֹוגגֹוגבִּ
(כנראה-'כבלחיחזקאל)
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עמיכלאתסקרנהתמיד,קדםמימיעוד

שלהבחירהאפשרותעלהסוגיההעולם

ויכולבחירהבעלהואהאדםהאם.האדם

האלוקיםהאם?עתידועלבמעשיולהשפיע

שבנימהמעינינוזהשאיןעד,גדולכההוא

מכווןהאלוקיםרקשאוליאו?עושיםהאדם

?בחירהיכולתלוואיןהאדםשלמעשיואת

שבוראכךעלהמחשבהשעצםעמיםהיו

ולכן.אותםהטרידהלמעשיהםלבשםהעולם

ומהרגעועצוםגדולשאלוקיםבעמדהנקטו

מתעסקלאכברהוא,העולםאתבראשהוא

שהלכוכאלהוהיו.ממנוהנחותיםברואיועם

בוראשלברצונושהכלואמרוהשנילכיוון

י”עלהשפיעאפשרותשוםלאדםואיןהעולם

ידעותמידביהדותלעומתם.(מכתּובהכל)בחירתו

עלמושפע,הבאבעולםהאדםשלמצבושכל

קיבלהואולכן.הזהבעולםמעשיופי

טובביןלבחורוביכולתוהבחירהאפשרות

כמו.מצבונקבעלבחירתוובהתאםלרע

חוץ,שמיםבידיהכל“:ל”חזשאומרים

מגיעשאדםלפני.(:לגברכות)”שמייםמיראת

.עניאו,עשיריהיההואהאםנקבע,לעולם

יגדלהואמשפחהבאיזה.פחותאו,חכם

אוצדיקיהיההואהאםאך.תנאיםובאיזה

.מעשיובבחירתורקאךתלויזה,רשע

העולםשבוראיתכןאיך:השאלהונשאלת

יודעלא,קדימההדורותבכליהיהמהשיודע

יודעהעולםשבוראודאיהרי?אבחראנימה

הבחירהאיפהאז,רשעאוצדיקיהיהאניאם

??”מכורמשחק“זהמה?פה

!סתירהשוםפהשאיןכמובןאך

ולפני.העתידאתלחזותיכולתלישישנניח

לקבלשרצהאחדאדםאליניגשימיםכמה

:לואמרתי.הזאתהיכולתאתלישישהוכחה

כלאת,דףעללךירשוםכרגעאני!בעיהאין“

תאכלומהתלבשמה.מחרשתעשההדברים

ועדמשנתךשתקוםמהרגע,תסתובבמיועם

דףעלהכלאתרשמתי.”בערבלישוןשתלך

הבטיחאדםשאותוולאחרלמעטפהוהכנסתי

למחרתעדשרשמתימהאתיקראשלאלי

הלךאדםאותו.המעטפהאתלונתתיבערב

אתשפתחברגעלמחרתובערבלביתו

מהבכלשצדקתילדעתנוכחהמכתב

.קטןהכילפרטעדואפילולושרשמתי

האם!כן?העתידאתלחזותידעתיהאם

גםכך!שלאכמובן?בבחירהלוהתערבתי

,בבחירההאדםלבנימתערבלאהעולםבורא

.כולםהדורותכלמעשיאתיודעשהואלמרות

,לאדםבחירהשישהשתכנעלאשעדייןומי

אדםיראהשהואשברגעלונוכיחאנחנו

מתגוללברחובותשמושלךשיכוראומסומם

למה“:בטענותאליויבואישרהוא.בקיאו

הולךלאאתהלמה?לעצמךזאתעושהאתה

”?במשפחתךמתעללאתהלמה?לגמילה

,האלוהטענותאתכנגדויטעןשהואוברגע

?בטענותאליובאאתהמה:אנחנוגםנטען

.אותויצרהעולםבוראכך.בחירהלואיןהרי

להאשיםולא,כךעלאותולנחםצריךהיית

יבואגנבשאם,דעתברלכלברוראך…אותו

אדוניליסלח“:לשופטויאמרהשופטאל

אותויכניסהשופט”!נוצרתיכךאבל,השופט

חייםבעללאהואהאדם.רחמיםללאלכלא

!במעשיולשלוטהואיכולולכן

מתנפלשהואלפנירגע,רעבלנמרתבואאם

,הנמראדוני“:לוותגידמסכנהזברהאיזועל

,רגעיםכמהלהמתיןבבקשהיכולאתההאם

."המצלמהשלהעדשהאתלכווןרוצהאני

איןלנמר.ממךיתחילשהנמרהסיכוייםרוב

לאדברשום!אוכלהוארעבהואאם,בחירה

חושבלאהשמןהפילזוומסיבה.אותויעצור

אחדואףנבראוהםככה.בדיאטהלהתחיל

להתנהגעצמםאתלהכריחמהםמצפהלא

אנושיכוליםכמובןהאדםאתאך.אחרת

ויתנהגמעשיואתשישפרולצפותלשכנע

מהוהרי.שבוהאלוקיםלצלםבהתאם

שעמלובהיסטוריההנביאיםכלשלתפקידם

לחזורישראללעםלגרוםבכדיוטרחו

כלמהבשביל,בחירהליאיןאם?בתשובה

שישנהודאיאלה!.?וההפצרותהתוכחות

.הנבראיםכלמעליתרונווזהולאדםבחירה

כביכולסתירהשישנהרואיםאנובפרשתנו

הנהכי.’הרצוןלביןהאדםשלהבחירהבין

פרעהעלאותנוילמדומפורשיםפסוקים

יכולהיהולאהבחירהאפשרותממנושניטלה

כפי.לואפשר’שהעדישראלעםאתלשחרר

י“:הפסוקשאומר הו ֲאנִּ ְקשֶׁ תא  ְרֹעהֵלבאֶׁ ,פ 

י ְרֵביתִּ תְוהִּ יאֶׁ תֹאֹתת  יְואֶׁ ץמֹוְפת  רֶׁ םְבאֶׁ ְצָריִּ .”מִּ

?פרעהשלהבחירהנעלמההיכןכךאם

אך,לאדםבחירהשישנהלדעתאנוצריכים

טועיםשהרבהכמו”חופשיתבחירה“לאהיא

אז,”חופשית“היאהבחירהאם.בלשונם

.הפסדתילא-עשיתילא.הרווחתי-עשיתי

וביןלרעטובביןבחירההיאביהדותהבחירה

!“חופשית“לאהיאהבחירה.לעונששכר

בהתחלהמעצמולחטואשבחרפרעהולכן

איבודוהואעונשקיבל,ישראללעםוהרע

:ם”הרמבשכותבכפי.בהמשךהבחירה

חטאיםאוגדולחטאאדםשיחטאואפשר“

שיהא,האמתדייןלפניהדיןשיתןעד,רבים

שעשהאלוחטאיםעלהחוטאמזההפרעון

ואין.התשובהממנושמונעיןומדעתוברצונו

שימותכדימרשעולשוברשותלומניחין

.(’גותשובההלכות)”!שיעשהבחטאוויאבד

הואלאדםלהיותשיכולקשההכיהעונש

הרעפרעה!התשובהדלתותבפניושנסגרים

ממנושמנעבעונשונתחייבישראללעם

עלהעונשכלאתשיקבלעד,תשובהלעשות

הראשוניםמעשיועלבחירהאך,מעשיו

הראשוניםמעשיוובשל!היתהגםהיתה

שנטלה,מכלהקשהבעונשנענשהרעים

דלתותאתבפניווסגרוהבחירהממנו

.התשובה

ָחדיֹוםשּוב“:ל”חזאומריםכךועל ְפֵניאֶׁ לִּ

יָתָתְך כלבתשובהלחזורהאדםעל.(באבות)”מִּ

מתמהמהאדםאםכי,בחירהבעלהואעוד

,הנכונותהבחירותאתלעשותמשתדלולא

נסגרותשבהםימיםלהגיעעתידים

.לבחורניתןלאכברואזהדלתות

הַוֲאִני תַאְקשֶׁ באֶׁ יִתי,ַפְרֹעהלֵּ תְוִהְרבֵּ תֹאֹתַתיאֶׁ רֶׁ בְֶמֹוְפַתיְואֶׁ ('גפסוקזפרק)..ִמְצָרִיםאֶׁ

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

םְוָלַקְחִתי ְתכֶׁ םיְוָהִייִתְֶלָעםִליאֶׁ אלִֹקיםָלכֶׁ לֵּ
ם ם'הֲאִניִכיִויַדְעתֶׁ יכֶׁ םיאַהּמֹוצֱִֶאלֹקֵּ ְתכֶׁ אֶׁ
אִתי.ִמְצָרִיםִסְבלֹותִמַתַחת בֵּ םאְֶֶׁוהֵּ לְתכֶׁ אֶׁ
('ח-'זפסוקיםופרק)...ָהָארֶׁ 

עליוןאלדבריכי!קשה.הארץאלאתכםוהבאתי

הנכנסיםהםמצריםיוצאיכי,הואטהורדברו

ולא."ָהָאֶרץֶאלֶאְתֶכםְוֵהֵבאִתי"דכתיב,לארץ

אבל.שמההביאבניהםואתאלא,היהשכןמצינו

נפלושנהעשריםמבןמצריםיוצאידורכל

...במדברפגריהם

במצריםישראללעםהבטיח'האיך,קשה

יוצאישכלראינוהרי,ישראללארץיגיעושכולם
זכוולאהמרגליםחטאלאחרמתומצרים
:נאמרהקודםשבפסוקאלה?לארץלהיכנס

ם" ְעתֶׁ יד  יוִּ יכִּ ם'הֲאנִּ שהיהמיוכך."ֱאֹלֵקיכֶׁ

אך,לארץלהיכנסזכה',האני-שגמורהבידיעה
שאינוהמרגליםחטאלאחרשהוכיחמי

.לארץלהיכנסבסוףזכהלא'בהבוטח

אור החיים הקדוש

זמני השבת

מברכיןשבת 
רביעיביום שבט חודש 

חלקים2-ו2:25רביעי שעה ליל : המולד

,  ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,ל"זיפה בןמשה הרמן , ל"זבנה בתחזימה,ל"זפרחה בתלידיסיה

, יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר



ֹדִלים ָפִטים ג ְ ש ְ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ב ִ י ְבֵני ִיש ְ י. ְוהֹוֵצאִתי ֶאת ִצְבֹאַתי ֶאת ַעמ ִ (’ה-'פרקַזַפסוקיםַד).. 'ֲאִני הְוָיְדעו  ִמְצַרִים כ ִ

יתברך על ' שיחזור אדם ויפציר ויתחנן לפני ה, האם דבר נכון הוא

ואחרי  , שיתפלל כמה פעמים, או שמן הראוי? אותו הדבר בכל יום

?שראה שלא נענה יחדל מלהתפלל על ענין זה

המאריךכל,חנינארביאמר,חניןרביאמר(:לב)ברכותמסכתבגמרא

,(?זהדברלנומנין,כלומר)?לןמנא.ריקםחוזרתתפלתואין,בתפלתו

כךואחר,"לילהוארבעיםיוםארבעים'האלואתפלל",שנאמר,ממשה

,בתפלתושמאריךשמי,מכאן."ההיאבפעםגםאלי'הוישמע",נאמר

.נשמעתתפלתו,(בתפלתומרבהאו)

המאריךכל,יוחנןרביאמר,אבאברחייארביאמרשהרי,בגמראוהקשו

לושטוב,כןאםומשמע.לבכאבלידיבאהואסוף,בהומעייןבתפלתו

בָֹת ֶאל ְלָבֶבָך   (' דברים ד לט) ְוָיַדְעּתָ ַהיֹּום ַוֲהש ֵׁ

ר  כֹל ֲאש ֶ ַמְרּתָ ַלֲעׂשֹות ּכְ (' ייזדברים ) יֹורּוךָ ְוש ָ

ֵרא ַברֶאתַהי ָ ְרֹעהֵמַעְבֵדי’הד ְ ַ ֶאלִמְקֵנהו  ְוֶאתָדיוֲעבָ ֶאתֵהִניס,פ 
ים ת ִ רוַ .ַהב ָ ֶ םלֹאֲאש  וֹ ש ָ ַברֶאלִלב  עֲ ,’הד ְ ְוֶאתֲעָבָדיוֶאתֹזבַוי ַ
ֶדהִמְקֵנהו   ָ ש   ('כא-'כפסוקטפרק).ב ַ

ָיֵרא“)שמיםיראאדםלנוישאחדשמצד,אותנומלמדתהתורה תה  ראֶׁ ְדב 

מקנהואתומכניסהברדמכתלפנימשהלאזהרתשמקשיב(”השם

ומשאיר,משהועבדו’המדברימתרגשממששלאאדםשניומצד.לבית

יראשאינוזהלאדםקוראתהתורהואיך.בשדהבחוץמקנהואת

ר?שמים לִלּבֹוָשםלֹאו ֲאשֶׁ ראֶׁ !’הְדב 

שםשלאאדםנקרא,שמייםיראשאינואדםהתורהלשוןפישעלמוכח

!שמייםיראנקרא’הלדבריליבוששםואדם!לב

לושתהיהחייבאדם,(ספרושבתחילת”המחבראיגרת”ב)כותבהחינוךספר

עבודהשלילת,’בהאמונה]”התמידיותהמצוותשש”מאחתשזו,שמיםיראת

מעלייפסקלא,תמידיחיובן”ש,[תתורולא,’היראת,’האהבת,’היחוד,זרה

.ל”עכ”ימיובכלרגעאפילוהאדם

מקטןמעשיולכללבלשיםצריךאדם?שמיםליראתלהגיעניתןואיך

.עושיםשאנופעולהכלולאחרלפנילחשובזה,לבלשים.גדולועד

האם?מאתנודורשהעולםשבוראכפי”רק“באמתמתנהגיםאנוהאם

יתַָ“:הפסוקאתמקיימיםאנו ָיָשרְוָעשִּ ּטֹובה  ?(’יחודברים)”השםְבֵעיֵניְוה 

?בעינינווישרשטובמהאתכלקודםעושיםאנושמהאו

כךרק.דעתשיקולולהפעיללבלשיםמחויביםאנושלנופעולהבכל

!שמיםיראתשלהחיובאתנקיים

ֱחַזק ְרֹעהֵלבַוי ֶ ַ חְולֹאפ  ל ַ ֵניֶאתש ִ ָרֵאלב ְ רִיש ְ ֶ ֲאש  רכ ַ ב ֶ ַיד'הד ִ !הֹמש ֶ ב ְ
('להפסוקטפרק)

ולא,שקיבלהגדולותהמכותלמרותהשתכנעלאשפרעהיתכןאיך

:משלפיעלזאתלהביןניתן?ישראלעםאתשלח

הנגרםהנזקמהושיסבירמרצההביאומאלכוהוללגמילהבמכון

המכוריםאתלהפחידהייתההמטרותאחת.ויסקישלמרובהמשתייה

כדי.בניסוידבריואתפתחהמרצה...המרהלטיפהלחזורמהםולמנוע

עימושהביאתולעתהכניסהואהאלכוהולשגורםהנזקמהולהסביר

ספורותשניותתוךהתפוררההתולעת.צלולויסקישלכוסלתוך

שראההמרצה,שובזאתלראותשביקשוהיו.הנוכחיםכללתדהמת

ובכלפעמיםוכמהכמההניסויעלחזרעיניומולההצלחהשיאאת

.מחדשאותוהדהימההמרהלטיפההמתאוויםשלההתפעלותפעם

לילומריכולעכשיומכםמי":הנוכחיםאתהמרצהשאלהניסוילאחר

מהנוכחיםאחדאף,באולםהשתררהדממה"?מהניסויהמסקנהמהי

לומרחלילהאומאלכוהולהגוףהרסשלבעובדהלהכיררצהלא

...אלכוהוללשתותבעתידלויאפשרושלאמילים

מי":רםבקולאמרוהואלדברלואפשרהמרצה.הצביעאחדרק

...!"בבטןתולעיםלואיןויסקיששותה

הוכחהאיזומשנהלא,תאוותיואחרשביההולךאדם:ברורוהנמשל

אתלפרשדרךימצאהואתמיד,יראההואנסאיזהאויקבלהוא

.הנלוזהבדרכולהמשיךלושתאפשרבצורההדברים

ּבֹון  ִלים ּבֹאוּ ֶחש ְ ן יֹאְמרוּ ַהּמֹש ְ ('כזכאבמדבר )ַעל ּכֵׁ

ליידןהמוזיאוןרכש1828בשנת
אתהמתאר,מצריפפירוסשבהולנד

הקטלוגימספרו.במצריםהמכותעשר
מכונהוהוא344הואהפפירוסשל

Ipuwer)"איפוורפפירוס" Papyrus).
נסיונותמספרנעשו,שנחשףמאז

חשיבותלוייחסולאבתחילה.לתרגמו
שהיהלמהשבהתאםמשום,מיוחדת
,ימיםבאותםההיסטוריבמחקרמקובל
לפנישנהמאותלששמיקומונקבע
אזכורבלאנגנזוהואמצריםיציאת
פותחכך...ההיסטוריהבספרימיוחד

תקופות)בספרווליקובסקיעמנואל

המהפכותאחתשלתיאורהאת(בתוהו
,הארכיאולוגיהבשדההגדולות

ואתהמקצועיתהמערכתאתשזעזע
.העולמיתהקהלדעת

ביןהרבהדמיוןעלעומדהואבהמשך
אתשפקדוהחורבןההרסתיאור
"איפוור"אותםשמתארכפי,מצרים
מצריםמכותשלהתיאורלבין,המצרי
הפפירוסאתהוציאהואבכך.בתורה

כדי,לעשותעליושהיהכל.מאלמוניותו

עליוהיה,התורהלסיפורילהתאימו
-במאוחרלתאריךהפפירוסאתלייחס
.היוםעדלושייחסוממהשנה600
בכוכביםחוזים)בספרוכותבהואוכך

בכתוביםודרשתיחקרתי":(קבריםוחופרי
לאסוןכלשהואזכורמצאתילאואולם
שלבהסטוריההעוסקיםבספריםכזה

בהתייחסותנתקלתיאשרעד,מצרים
כךעלהמקונן,"איפוור"בשםלחכם
אחרחיפשתי.לדםהפךהנילוסשים

אלןמאתבמהדורהומצאתיוהמקור
בשנתהטקסטאתתרגםאשר,גרדנר
,למסקנההביאניבכתובעיון.1909
מדויקתיאורזהשהיהבלבדזושלא
היהשהטקסטאלה,טבעשואתשל

!מצריםמכותשלמדויקתיאור
כיעדהתיאוריםביןהדמיוןרבכה

כאשר,מכןלאחרמעטותשנים
המקביליםהטקסטיםאתשלחתי

פטולוג'האיגגרסטאנגון'גלפרופסור
,הלהליהשיב,יריחווחוקרהבריטי

המצריהפפירוסמתוךהטקסטש
"!שמותמספרכהעתקלונראה

ר   ים ּתֹוְכחֹות מּוָסָֽ (' משלי ו כג) ֶדֶרְך ַחיִּ

,בתפלהויאריךבבקשותירבהאםשהרי,בבקשותמדייותרוירבהיאריךשלאלאדם

מחלה-ממושכהתוחלת",משליבספרשנאמרוכפי.לבכאבלידיבאשהואסופו

.בהמעייןואינוכשמאריךוכאןבהומעייןכשמאריךכאן,הגמראומתרצת."לב

בתפלתוהמאריךוכל,בתפלהלהאריךשיש,אבאברחייארבישאמרמה,כלומר

כלחושבאינו,כלומר,"בהמעיין"שאינובאופןדוקאזהו,נשמעתשתפלתוסופו

רבישאמרומה.תתקבלשתפלתוראויהרי,בתפלתומאריךשהואשמכיון,הזמן

שהואבאופןדוקאזהו,לבכאבלידיבאהואסוףבתפלההמאריךשכלאבאברחייא

שהואומכיון.בתפלהמאריךשהואכיוןבקשתושתתקייםחושבשהוא,"בהמעיין"

,לבכאבלידיבאוהוא,מתקיימתבקשתואין,תתקייםבקשתו,תפלתושמכחמצפה

.באהתאותוואין,תאותולמילוימצפההואהזמןכלכאשר

.כ"ע.תפלתושתתקבלראוישהואויחשוב,בכוונהשהפליגעלבעצמומשתבח

תפלתווישמע,החסדבמדתעמושינהג'הלרחמיויקוה,בענווהיתנהגאלא

.לבקשתוויעתר

שרויהיההמשפחהמבניאחדכאשר,עמנושהיהמעשהמספריםאנוובזה

"רפאנו"בברכתכךעללהתפללשיש,ל"זצמרןלנוואמר,מסובךרפואימצב

ולא"קולינושמע"בברכתאדםאותועלהתפללנו,מהמשום.העמידהשבתפלת

מתפללאינךמדוע",ל"זצמרןשאל,הבריאלאאדםאותו,זמןלאחר."רפאנו"ב

כןאנוכי,רפהבשפההשבנו,עלינומוטלתשהיתהאימתוומרוב?,"ברפאינו

היתהאם!קולנובשמערק!ברפאנוהתפללתלא!נכוןלא,מרןאמר!מתפללים

.לקחויוסףחכםישמע!מתרפאהחולההיהכבר"רפאנו"בהתפלה

לידיבאשהואסופובתפלתוהמאריךכל,אמרו(.נא)בברכותבגמראוכן

להזכרתגורם,בתפלתוהמאריךכל,יצחקרביאמרועוד.לבכאב

,נאמרוהללוהדבריםשכל,הגמראומסבירה.יתברך'האצלעוונותיו

בקשתושתעשהבלבואומר",י"רשופירש,"בתפלתומעיין"הואכאשר

."בכוונהשהתפלללפי

נכוןבנוסחויתפלל.מאדהרבהבתפלהלהרבותלאדםנכוןש,ומכאן

אפשר,נענהלאתפלותשבאלףואף.ושובשובהראויובמקום

,בלבולהתגאותלואיןאולם.בקשתותתמלאנוספתאחתשבתפלה

ישבאלא,משאלתותתמלאבכוונהבתפלההתמדתושבזכותולחשוב

יהיהשלא,המאירישכתבוכמו.ירחםאולי.המרובים'הלרחמיויצפה



השם פוטיאל רומז ששכח את הע"ז ודבק בה'
'ְוֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהֹרן ָלַקח לֹו ִמְּבנֹות ּפּוִטיֵאל לֹו ְלִאָּׁשה ַוֵּתֶלד לֹו ֶאת ִּפיְנָחס ֵאֶּלה ָראֵׁשי 
זרה.  לעבודה  עגלים  שפיטם  יתרו  מזרע  ברש"י  כה):  (ו  ְלִמְׁשְּפֹחָתם'  ַהְלִוִּים  ֲאבֹות 
יש להקשות האיך יתכן שפגם הקב"ה בכבודו של יתרו אחרי שנתגייר, לקרוא לו 
בשם פוטיאל שזה השם רומז על זכרון מעשיו הראשונים שפיטם עגלים לעבודה 
זה, והלא אמרו בגמרא (ב"מ נה:) אם היה בן גרים, לא יאמר לו זכור מעשי אבותיך, 
זכור מעשיך הראשונים, וא"כ האיך יתכן שהתורה תכתוב על יתרו שם שגורם זכרון 

לעולם על מעשיו הראשונים.
וי"ל דאדרבה בשם זה יש לו שבח גדול, שאף על פי שהיה אדוק בעבודה זרה, עם 
כל זה שכח שם עבודה זרה לגמרי, דהנה ידוע דשם השכחה הוא פוט"ה, וזה מה 
פוטה רומז על ענין השכחה, א-ל רומז לשמו של הקב"ה,  שנרמז בשמו פוטיאל, 
והיינו ששכח את העבודה זרה ובא להיות דבק בא-ל חי. ('זרע שמשון' פרשתנו אות ה)

הטעם שנענשו המצריים במכת צפרדעים
 'ְוִאם ָמֵאן ַאָּתה ְלַׁשֵּלַח ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹנֵגף ֶאת ָּכל ְּגבּוְל ַּבְצַפְרְּדִעים  ְוָׁשַרץ ַהְיֹאר ְצַפְרְּדִעים 
 ּוְבַתּנּוֶרי  ּוְבַעֶּמ  ֲעָבֶדי ּוְבֵבית   ִמָּטֶת ְוַעל   ִמְׁשָּכְב ּוַבֲחַדר   ְּבֵביֶת ּוָבאּו  ְוָעלּו 
ּוְבִמְׁשֲארֹוֶתי' (ז כז כח): יש לדקדק מדוע כתוב הנה אנכי נוגף וגו', ולא כתוב אני 
נוגף. ועוד יש להבין אחר שאמר הנכי נוגף כל גבולך בצפרדעים מפני מה הוצרך 

לומר ושרץ היאור צפרדעים, מה נפקא מינה מהיכן יבואו. 
ונראה לבאר עפ"י מה שמצינו במדרשים ב' טעמים בטעם מכת הצפרדעים, בילקוט 
את  לקבל  שעתידה  אומה  לאבד  בקשו  שהמצריים  לפי  כתב  קפב)  (רמז  שמעוני 
התורה שנמשלה למים וכמ"ש (ישעיה נה א) הוי כל צמא לכו למים, יבוא דבר שגידולו 
ומחייתו במים ויפרע מהם. במדרש רבה (שמו"ר י ה) מצינו טעם נוסף, לפי שהמצריים 
מינו את בני ישראל לצוד להם שקצים ורמשים, משום כך הביא עליהם צפרדעים.
וי"ל שנתכוון לרמוז לו ששולח לו את הצפרדע מפני ב' הטעמים ושניהם נכונים 
נוגף, דהנה מצינו בגמרא  כי אלו ואלו דברי אלקים חיים, והיינו שאמר הנה אנכי 
(ב"מ סא:) אמר הקב"ה אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל שלא 

ייטמאו בשקצים דיי. והיינו שכשיצאו ממצרים נצטוו בתורה שלא לאכול שקצים, 
ודי במצוה זו שיהיו ראויים לצאת ממצרים. וכשאמר עתה אנכי נוגף את כל גבולך 
בצפרדעים, נתכוון לרמוז לפסוק אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, והיינו 
וכמו שאמרו בגמרא אלמלא לא  זה,  ציווי  יצאו ממצרים מפני שיקיימו  שישראל 
העליתי וכו' בשביל שלא ייטמאו בשקצים דיי, ומאותו טעם ממש עתה בא להעניש 

את המצריים שהכשילו את ישראל בשקצים.
אומה  לאבד  שבקשו  השני  לטעם  לרמוז  צפרדעים,  היאור  ושרץ  לומר  והוסיף 
יבואו הצפרדעים דוקא  והיינו שלכך  שעתידה לקבל את התורה שנמשלה למים, 
מן המים, שיבינו שמחמת שבקשו לאבד האומה שתקבל התורה שנמשלה למים, 
משום כך נענשו בדבר שמחייתו מן המים.  [וראה עוד בדברי רבנו אריכות דברים 

נפלאים בב' טעמים אלו] ('זרע שמשון' פרשתנו אות י)

החיות יבואו עם היער
ֶהָעֹרב  ֶאת   ּוְבָבֶּתי  ּוְבַעְּמ  ּוַבֲעָבֶדי  ְּב ַמְׁשִליַח  ִהְנִני  ַעִּמי  ֶאת  ְמַׁשֵּלַח   ֵאיְנ ִאם  'ִּכי 
ּוָמְלאּו ָּבֵּתי ִמְצַרִים ֶאת ֶהָעֹרב ְוַגם ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֵהם ָעֶליָה' (ח יז): לכאורה תיבות וגם 

האדמה אשר הם עליה מיותרים ומשוללי הבנה.
ויש לתרץ (בשם עיון יעקב) עפ"י מה שמבואר בגמרא (סוטה מז.) שהחיות כשאינם 
ביער- מקום שרגילים לדור שם, יש להם פחד ואינם מזיקים. ולכך נתחכם השי"ת 
ירגישו החיות כאילו הם  להביא את החיות במכת הערוב עם היער עצמו, שבכך 
נמצאים במקומם ובביתם ויהיו מזומנים להזיק מבלי שום פחד. וזה מה שאמר משה 
לפרעה כשהתרה בו, שידע שהחיות יבואו עם האדמה אשר הם עליה ובכך תהיה 

המכה קשה יותר. ('זרע שמשון' פרשתינו אות יא)

פנינים י˜רים ו˜ˆרים מ˙ור˙ ‰‚‡ון ‰מ˜ובל חסי„‡ ˜„י˘‡ 
‰רב מו‰"ר ˘מ˘ון חיים ב"ר נחמן מיכ‡ל נחמני נ"ע זי"ע 
מח"ס 'זרע ˘מ˘ון' ו'˙ול„ו˙ ˘מ˘ון' ˘חי לפני כ-300 ˘נ‰

ו‰בטיח ˘‰לומ„ בספריו יזכ‰ לי˘ועו˙ ונפל‡ו˙ בבני חיי ומזוני

זרע ˘מ˘ון ‰לימו„ ˘מ˘פיע י˘ועו˙פר˘˙ ו‡ר‡ ˙˘ע"ח ‚ליון••

אמרות שמשון

˘יעור 'זכרון ר‡ובן יוסף'
השיעור הקבוע בספר המסוגל 'זרע שמשון' 

שנמסר בבהירות ובמתיקות 
ע"י הרה"‚ 

ר' ‡ברהם מר„כי זילברבר‚ ˘ליט"‡ 
פניה פ. מל‡כי - ירו˘לים  בי' רח'̂  בביהכ"נ 'הר̂ 

(ב˜ומ˙ העזר˙ נ˘ים הכניסה מˆ„ ה‚˘ר)

מ˙˜יים בכל ליל ˘י˘י ב˘עה 8:00 בערב
� כיבו„ ˜ל במ˜ום �  

טעמו וראו כי טוב - שמעו ותחי נפשכם

זרע  גליון  הוצאת  את  לציין  השבוע  אנו  זוכים  מוסתרת,  בלתי  בהתרגשות 
שמשון המאתיים, שכוללים בתוכם למעלה משני מליון! גליונות מודפסים, 
שזכינו להפיץ ברחבי תבל במשך תקופה זו מדי שבת בשבתו, וזה מלבד עוד 
דרכי הפצה שונים שנעשים על ידינו, אשר מביאים את דברי הזרע שמשון 
לרבבות אנשים מדי שבוע במאות ערים ברחבי העולם, ולבקשת רבים בשנה 
האחרונה אף זכינו להרחיב גבולי התורה, ולהוציא לאור גליונות 'זרע שמשון' 
שבסייעתא  שבהם  השוה  והצד  חברו,  אלו  לצד  אלו  נוספות,  בשפות  אף 
דשמיא מתקבלים באהבה ובחיבה אצל רבבות עמך בני ישראל, המשתוקקים 
וצמאים ללמוד ולהגות בתורתו של האי גאון וקדוש, ואף מכונה בשער ספרו 
'תולדות שמשון' שיצא לאור בחיי חיותו בשבח נדיר ונשגב ביותר 'המקובל 
האלוקי', והבטיח ובירך בהקדמות ספריו כי הלומדים בחידושי תורתו, יזכו 
מגיע,  המלך  דבר  אשר  מקום  ובכל  וכבוד,  עושר  ומזוני  חיי  בבני  להתברך 

מתאספים רבים לשתות את מימיו הזכים.
אמנם סגולת לימוד בספר 'זרע שמשון' כוחו רב ועצום, ואלפים זכו להיפקד 
בדבר ישועה ורחמים, בענייני פרנסה, זיווגים, זרע של קיימא, בריאות ועוד 
ועוד, איש איש כפי צרכיו וענייניו, מן הנכון לציין דבר נפלא שרבים מהלומדים 
מעידים, כי אף שתחילת לימודם בספר מחמת רצונם העז בסגולת הישועות 
אשר  בכח ברכתו המיוחדת של המחבר, אולם לאחר שהתחילו להגות בדבריו 
הקדושים 'הציצו ונפגעו', עד שממש התקשרו ברוחם ונפשם בחידושי התורה 
ודבריו מושתתים  ליה,  אניס  לא  רז  והמתוקים של המחבר, שכל  הנפלאים 
ובלולים מכל מקצועות התורה בנגלה ובנסתר, בדרך דרוש בחריפות ופלפול 

קל, ביופי והדר המשמחים ומענגים כל לב.
מפרסמים עושי מצוה ולא נמנע טוב מלהודיע ברבים, כי זכינו להגיע עד הלום 
רק בכוחם של נדיבי עם, אשר מטים שכמם לסבול ולהשתתף עמנו בהוצאות 
הכבירות של הוצאת והפצת תורת 'זרע שמשון', ישנם באופן קבוע וישנם מדי 
תקופה מעת לעת, אשר רק בזכות הנתינה וההשתתפות של הציבור עמנו, יש 
לנו את האפשרויות להמשיך בקביעות מבלי להחסיר בקיום רצונו של צדיק. 
ואכן רואים אנו עין בעין, שהתורמים והמסייעים זוכים לראות ישועות במשנה 
תוקף, ולפעמים ממש בדרכים פלאיים. בהזדמנות זו אנו פונים שוב לציבור 
הלומדים, בואו לעזרתנו בכדי שנוכל להמשיך במפעל קדוש זה, ובודאי תזכו 
לקיום ברכותיו של המחבר שכתב בהקדמת ספרו 'ועיניכם תראינה בנים בני 
בנים כשתילי זיתים סביב לשולחנכם חכמים ונבונים, בתים מלאים כל טוב 

גם עושר גם כבוד לא יסופו מזרעכם'. אכי"ר.

האיגוד העולמי להפצת תורת זרע שמשון

לכבו„ ‚ליון המ‡˙יים •דבר המערכת

ה‡˘ה הח˘ובה

מר˙ מרים ‚יטל 
ב˙ הרה"ח ר' בנˆיון ע"ה 

‚‡ל„˘טיין
נלב"ע כ"‚ טב˙ ˙˘"ע, ˙.נ.ˆ.ב.ה.

נ„ב˙ בנה 
הרה"ח ר' יע˜ב ˘למה ˘ליט"‡ 

וח˙נה הרה"ח 
ר' מנחם בנימין פ‡˘˜עס ˘ליט"‡

˘מ˙מסרים ב˜ביעו˙ 
למען הפˆ˙ ˙ור˙ זרע ˘מ˘ון

זכות רבנו יעמוד להם להתברך בכל מעשי ידיהם

הוצאת הגליון והפצתו 
לע"נ

‚ליון

•



וזכות הצדיק ודברי תורתו הקדושים יגן מכל צרה וצוקה, ויושפע על הלומדים ועל המסייעים בני חיי ומזוני וכל טוב סלה כהבטחתו בהקדמת ספריו

ניתן לשלוח תרומות והנצחות לזכות ולע"נ
ולקחת חלק בהוצאות והפצת הגליונות והספרים

ניתן להפקיד בבנק מרכנתיל (17) 
סניף 635 מ.ח. 71713028 ע"ש זרע שמשון 

כמו"כ ניתן לתרום בכרטיס אשראי

ניתן להשיג את הספר "זרע שמשון" 
בארה"ק: 05271-66-450 
בארה"ב: 347-496-5657

יו"ל ע"י האיגוד העולמי להפצת תורת זרע שמשון שע"י ארגון מפתח של בנים 
ארה"ב הרב מנחם בנימין פאשקעס: B. Paskes 36 Rodney St. Bklyn, NY  11249  347-496-5657 mbpaskesz@gmail.com  ארה"ק הרב ישראל זילברברג 05271-66450

www.zerashimshon.com :או באתר zera277@gmail.com :מוקד זרע שמשון: 02-80-80-500 לקבלת הגליון לשלוח למייל

דם - מפני מה העשירו בני במכת דם

וי"ל דאיתא בפרק ח' דבבא בתרא )קטז.) 
דרש ר' פנחס בר חמא, קשה עניות בתוך 
מכות.  מחמשים  יותר  אדם,  של  ביתו 
מכות,  חמשים  לקו  שבמצרים  וידוע 
למצריים  להודיע  היתה  הקב"ה  וכוונת 
שאותן המכות הבאות עליהם הן בשביל 
ישראל, ואם יהיו ישראל עניים יהיו יותר 
מצרים  בין  היכר  היה  ולא  מהם  מוכים 
ובין ישראל, ומשום הכי הוכרח להעשיר 

את ישראל במכת דם שהיא הראשונה. 

(פרשתנו אות ט)

צפרדע – ב' הטעמים מרומזות 
בפרשה ואלו ואלו דברי אלקים חיים

ובזה נבוא לבאר הפסוקים הנה אנכי נוגף 
היאור  ושרץ  בצפרדעים  גבולך  כל  את 
צפרדעים. דיש לדקדק אמאי כתיב אנכי 
ולא אני, ולמה הוצרך לומר שהצפרדעים 
רצה  שהקב"ה  וי"ל  היאור.  מן  ישרצו 
לרמוז לו ששולח לו הצפרדעים בשביל 
ורבי  עקיבא  רבי  של  אלו  טעמים  שתי 
אלעזר בן עזריה דאלו ואלו דברי אלקים 
שהיה  עקיבא  רבי  טעם  וכנגד  חיים. 
אנכי,  כתיב  ורמשים  שקצים  בשביל 
אמר  (סא:(  דמציעא  ה'  בפרק  דאמרינן 
ממצרים  ישראל  העליתי  לא  אלמלא  הקב"ה 

עכ"ל.  דיי  בשקצים  יטמאו  שלא  בשביל  אלא 

אשר  אלקיך  ה'  אנכי  ב)  כ  וכתיב(שמות 

וכו'. וזהו שכתב  הוצאתיך מארץ מצרים 
בשביל  גבולך,  כל  את  נוגף  אנכי  הנה 
ועוד  שקצים,  לאכול  לישראל  שגרמו 
לטעם  לרמוז  צפרדעים,  היאור  ושרץ 
שעתידה  אומה  לאבד  שבקשו  האחר 

לקבל תורה שנמשלה למים. 

(פרשתנו אות י)

כנים ערוב – מן הקל אל הכבד

הכשפים  כל  נתבלבלו  הערוב  במכת 
יכולין  היו  שלא  מצרים  של  והחרשים 
לפעול עוד שום מעשה, וכמה גדלו מעשי 
ה' שמתחילה הביא עליהם הכנים שהיה 
בידם לפעול ולא יכלו שאין השד שולט 
על בריה פחותה מכעדשה (סנהדרין סז:), 
ואחר זה הסיר כוחם מכל וכל שנאבדה 
עליהם  הביא  ולכן  חכמתם,  ונתבלבלה 

הרבה מינים מעורבבים לרמוז על הערבוב 
לא  שוב  ולכך  בחכמתם,  למעלה  שבא 
למשה. להדמות  המכות  בשאר  בדקו 

(פרשתנו אות יא)

דבר ברד – הטעם שבברד אמר שלח 
העז את מקנך ולא במכת דבר 

קפ"ב)  רמז  (וארא  ילקוט  במדרש  איתא 
דבר מפני מה בא עליהם, לפי ששמו את 
ישראל רועי בהמות שלהם, לפיכך הביא 
ישראל,  שרעו  מה  כל  והרג  דבר  עליהם 
ברד מפני מה הביא עליהם, לפי ששמו 
ופרדסים, לפיכך  גנות  נוטעי  ישראל  את 
שנטעו  מה  כל  ושבר  ברד  עליהם  הביא 
ישראל. ואם כן דוקא במכת הברד שלא 
היתה אלא בשביל הנטיעות אמר לו שלח 
וכו', כדי שיכירו היטב טעם המכה,  העז 
אבל במכת הדבר שאדרבא היתה הכוונה 
להמית הבהמות לא יתכן לומר לו שלח 
ועוד שאם היה אומר לו זה במכת  העז, 
הדבר והיו פרעה ועבדיו שומעים להכניס 
המקנה לבית, א"כ המכה לא היתה עושה 
כלום, אבל בברד אף אם היו שומעים לו 
עם כל זה המכה היתה משברת הנטיעות. 

(פרשתנו אות טו)

מדה כנגד מדה הם נשתעבדו בישראל 
בכל החושים ולקו בכל חושיהם

לקה  חוש  ובכל  מכות  עשר  לקה  ולכן 
שתי מכות, בחוש הראות היה להם חשך 
)שמות  דכתיב  הערוב,  מכת  וגם  ואפלה 
וכו'  ארץ  את  ההוא  ביום  והפלתי  יח)  ח 
לבלתי היות שם ערוב ושמתי פדות וכו', 
ובין  בינם  ההפרש  רואים  היו  ובעיניהם 
קולות  להם  היה  האוזן  וכנגד  ישראל. 
אלקים וברד, ומכת בכורות דכתיב בה (יב 
ל)  ותהי צעקה גדולה בכל ארץ מצרים. 
וכנגד החוטם היה להם מכת הדבר, ונודע 
שהחולי הזה נולד בר מינן מעיפוש האויר, 
וגם במכת הצפרדעים כתיב ויצברו אותם 
חמרים חמרים ותבאש הארץ. וכנגד הפה 
היתה מכת הדם וגם מכת הארבה שאכל 
בעץ  ירק  כל  נותר  ולא  הארץ  עשב  כל 
ובעשב השדה. וכנגד חוש המישוש היה 

שחין פורח אבעבועות ומכת כנים. 

(פרשתנו אות ג)

עניני המכו˙ •פניני שמשון

העולמית  השיעורים  הקלטת  מערכת  על  זה  במדור  בעבר  נכתב  רבות 
בחמש שפות, אשר מיום ליום אנו רואים שמספר המאזינים למגוון השיעורים 
מכל  רבבות מתקשרים  ישנם  בשבוע  מדי שבוע  כיום  כאשר  והולך,  מוסיף 
העולם. הפעם הננו לשתף את הציבור הרחב על הפתעה מיוחדת שהתגלתה 
בחדר הפיקוד של המערכת, כשבמהלך בדיקה שיגרתית לסיכומו של תקופה, 
שנעשתה בכדי ללמוד על רעיונות ושיפורים חדשניים שניתן לעשות בכדי 
כי  לגלות  המערכת  ראשי  הופתעו  הלומדים,  לתועלת  המערכת  את  לשפר 
יהודיות  קהילות  שבהם  ממדינות  גם  שמשון'  זרע  ל'קול  שיחות  מגיעות 
רבבות  מלבד  ועוד,  אוסטריה  ארגנטינה,  גיברלטר,  ברזיל,  כדוגמת  קטנות, 
כי  מתברר  ובכך  צרפת,  שויץ,  אנגליה,  ארה"ב,  מישראל,  המגיעות  שיחות 
ותחי  שמעו  עולמות.  וחובקת  יבשות  חוצה  המיוחדת,  השיעורים  מערכת 

נפשכם.

רבבות  של  בשמם  ותודתנו  הערכתנו  את  להביע  לנו  יש  זו  בהזדמנות 
משקיעים  אשר  השונות,  בשפות  השיעורים  מגידי  לעשרות  המאזינים, 
מזמנם ומכוחותם במסירות וקביעות שאין דומה לה, למען הכנת השיעורים 
והכנסתם  השיעורים  ולהקלטת  נפלאה,  ובהסברה  במתיקות  ומסירתם 
העמוקים  רבנו  דברי  את  להבין  רבים  מאזינים  זוכים  ובזכותם  למערכת, 

ולהתענג בלימודם. יישר כוחכם.

אשריכם מזכי הרבים בבירור מקחו של צדיק, ללמד לישראל את תורת רבנו 
הזרע שמשון, שיהיו שוים לכל נפש, ובכך מונח כתר תורה וכל הרוצה יבוא 
ללמוד, ובזכותכם זוכים רבים להתברך בכל ברכותיו הנאמנות של המחבר. 
וישועות להתברך בכל מעשי  זה תזכו אף אתם לרוב ברכות  ובודאי בזכות 

ידיכם וימלא ה' כל משאלות לבכם לטובה ולברכה.

לזכר נ˘מ˙ו 
והפˆ˙ ˙ור˙ו •מהנעשה והנשמע

בר‚˘י ˜ו„˘ נ˘‚ר מעומ˜ לבנו 

ברכ˙ מזל טוב 
לי„י„ינו הנעלה הרה"ח 

ר' חיים ˆבי פ‡˘˜עס 
˘ליט"‡ 

˘פועל לל‡ ל‡ו˙ 
להפˆ˙ ˙ור˙ רבנו בליי˜וו„

ול‡ביו הי˜ר 
ר‡˘ מפיˆי ˙ור˙ זרע ˘מ˘ון

הרה"ח ר' מנחם בנימין ˘ליט"‡

ולחו˙נו הרה"ח 
י˘עיה ‡לעזר ˘ט‡הל ˘ליט"‡

וכל מ˘פח˙ם הנכב„ה הי"ו

לר‚ל ˘מח˙ הבר מˆוה 
˘ל הבן - הנכ„

הבחור הי˜ר ע„יו ל‚„ולו˙ 
‡˘ר ענזיל ני"ו

יזכו ל‚„לו ל˙ורה ולחופה ומע˘ים טובים 
ולר‡ו˙ ˙מי„ ממנו ומכל יוˆ"ח 

נח˙ „˜„ו˘ה

ומשפע מצות תפילין 
יתמשך שפע קודש

בתרומה קבועה או חד פעמית הינכם שותפים 
לכל הפצת תורת המחבר בכל העולם 
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הרחבנו את לומדי זרע שמשון. יש לך חלק בזה?!

ותראו ישועות ונפלאות!

'קול זרע שמשון' 

* ˘יעורים * פנינים *
* סיפורי י˘ועה *

ל˘וה"˜ ~ ‡י„י˘ ~ ‡נ‚לי˙ ~ 
ספר„י˙ ~ ˆרפ˙י˙

‡"י 02-80-80-600

‡רה"ב 929-254-0772
הצטרפו לרבבות לומדים מקיימי רצון צדיק

~ ני˙ן לה˜„י˘ ˘יעורים לזכו˙ ולברכה ~

‡ביהם הי˜ר

הרה"ח ר' ˘‡ול יחז˜‡ל 

בן מוה"ר ‡ליעזר ז"ל
נלב"ע כ"ו טב˙ ˙˘ס"‡, ˙.נ.ˆ.ב.ה.

נ„ב˙ ה‡חים
המ˜ו˘רים ברוחם ונפ˘ם 

ל˙ור˙ זרע ˘מ˘ון
הרה"ח ר' מנחם בנימין ˘ליט"‡

והרה"ח ר' מ˘ה ˘ליט"‡ 

פ‡˘˜עס

זכות רבנו יעמוד להם להתברך בכל מעשי ידיהם

הוצאת הגליון והפצתו

לע"נ



 ‚ליון 40 זרע ˘מ˘ון ‰לימו„ ˘מ˘פיע י˘ועו˙פר˘˙ ו‡ר‡ ˙˘ע"ח

‰וˆ‡˙ ‰‚ליון ו‰פˆ˙ו ל‰ˆלח˙ ˆבי יˆח˜ „וב בן ‚יטל חי‰ וזו‚' מרים ס‡בל ב˙ ‡ס˙ר ובני‰ם ˘מעון יחז˜‡ל, י˘עי‰, יו‡ל ‡לעזר 
לסייע˙‡ „˘מי‡ ול‰ˆלח‰ בכל ‰ענינים

היה  שלא  ישראל,  העשירו  דם  ממכת  לקיש  ריש  אמר  מדרש,  אין  שטייט  עס 
המצרי יכול לשתות מים אלא אם היה קונה אותה מישראל (שמו"ר ט, ט): ריש 
לקיש זאגט, די אידן זענען רייך געווארן פון מכת דם, ווייל א מצרי האט נישט 

געקענט טרונקען וואסער נָאר אויב ער האט עס געקויפט פון א איד.

ווערן  רייך  געדארפט  אידן  די  הָאבן  פַארווָאס  פארשטיין  מען  דארף  לכאורה 
בשעת די מצרים באקומען מכות? די הבטחה פון באשעפער איז געווען - ואחרי 
כן יצאו ברכוש גדול - ווען מ'גייט ארויס גיין פון מצרים וועט עס זיין ברכוש 
גדול, און אזוי האט די אויבערשטער געזָאגט פַאר משה רבינו גלייך און ָאנהייב 
(לעיל ג, כא),  והיה כי תלכון לא תלכו ריקם, ווען מ'גייט ארויסגיין וועט עס זיין 
מיט ַא גרויסע עשירות, אבער פארווָאס האט עס געדַארפט זיין גלייך און ָאנהייב 

ביי מכת דם?

נָאר מ'קען עס מסביר זיין, לויט ווי עס שטייט אין גמרא (ב"ב קטז.), דרש ר' 
פנחס קשה עניות בתוך ביתו של אדם יותר מחמישים מכות - ָארימקייט איז 
שווער פאר ַא מענטש מער ווי פופציג מכות.  און עס שטייט אז די מצרים הָאבן 

באקומען אין מצרים פופציג מכות (לויט שיטת ר' עקיבא).

און די אייבערשטער האט געווָאלט אז די מצרים זאלן וויסען אז די אלע מכות 
וואס זיי בַאקומען איז וועגן זיי האבן געּפייניגט כלל ישראל, און אויב וואלט כלל 
ישראל געווען ָארים, ווָאלט אויסגעקומען אז די אידן ליידן מער פון די מצרים, 
ווייל קשה עניות יותר מחמישים מכות, און מ'וואלט נישט געוויסט אז די מכות 
קומען וועגן די אידן ווייל זיי ליידן דָאך אויכעט. דערפַאר האט די אייבערשטער 
געדארפט מַאכן רייך כלל ישראל גלייך אין ָאנהייב פון די מכות, כדי די מצרים 
זיי  צו  נאר  קומט  עס  ווייל  ישראל,  כלל  נישט  און  ליידן  זיי  נָאר  אז  זעהן  זאלן 

וויבאלד זיי הָאבן געּפייניגט כלל ישראל.

(זרע שמשון פרשתנו אות ט')

ִּכי ִאם ֵאיְנ ְמַׁשֵלַח ֶאת ַעִמי ִהְנִני ַמְׁשִליַח ְּב ּוַבֲעָבֶדי ּוְבַעְמ ּוְבָבֶתּי ֶאת ֶהָערֹב 
די  לכאורה  יז):  (ח,  ָעֶליָה  ֵהם  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ְוַגם  ֶהָערֹב  ֶאת  ִמְצַרִים  ָּבֵתּי  ּוָמְלאּו 
ווערטער 'וגם האדמה אשר הם עליה' איז איבריג, און אויך דארף מען פַארשטיין 
ווָאס איז דער פשוט'ע בַאדייט פון דעם, און וואס וויל די תורה זָאגן מיט דעם?

מ'קען פארענטפערן (בשם העיון יעקב), לויט ווי עס שטייט אין גמרא (סוטה 
זיי  האבן  ָארט,  וואוין  זייער   - ווַאלד  אין  נישט  זיי  זענען  אויב  חיים  בעלי  מז.), 
ס'איז  ווען  דערפאר  מענטשען.  קיין  נישט  שעדיגען  זיי  און  שרעק  און  פחד  א 
געקומען די מכה פון ערוב האט די אויבערשטער געברענגט צוזַאמען מיט די 
אלע חיות אויך די ווַאלד פון זייער ָארט, אזוי זאלן זיי נישט האבן קיין פחד און 

וועלן קענען מזיק זיין.

און דאס קומט דא משה רבינו און ווָארענט פרעה 'וגם האדמה אשר הם עליה' 
- צוזאמען מיט די חיות וועט אויך קומען זייער וואוין ָארט און דַאן וועלן זיי 

קענען שעדיגן אן קיין שום מורא און פחד.

(זרע שמשון פרשתנו אות י"א)

אין  שטייט  עס  יט):  (ח,  ַהֶזה  ָהאֹת  ִיְהֶיה  ְלָמָחר   ַעֶמ ּוֵבין  ַעִמי  ֵּבין  ְפֻדת  ְוַׂשְמִתּי 
ללקות  ראויים  היו  ישראל  שַאף  מלמד   - פדות  ושמתי  ג),  יא,  (שמו"ר  מדרש 
במכה זו. ביי דער מכה פון ערוב, ווָאלט כלל ישראל אויך געדַארפט ּבַאשטראפט 
ווערן צוזַאמען מיט די מצרים. לכאורה שטעלט זיך די קשיא, פארוואס פונקט 

ביי די מכה וואלט כלל ישראל אויך געדארפט באשטראפט ווערן צוזאמען מיט 
די מצרים, וואס איז דאס ַאנדערש פון אלע ַאנדערע מכות (און נָאך דארף מען 
פַארשטיין פארווָאס ווָאלט כלל ישראל בכלל געדַארפט בַאשטרָאפט ווערן ביי 

די מכות). 

די מפרשים ערקלערן דער טעם דערפון, וויבַאלד ס'איז געווען ַאסַאך פון כלל 
ישראל וואס הָאבן ליידער געדינט עבודה ָזרה אין מצרים, און עס שטייט אין 
גמרא (סוטה ח:), אין דער צייט וואס בי"ד האט נישט דער ּכַח צו בַאשטרָאפן 
איינער וואס איז מחוייב סקילה, דָאך איז זיין דין סקילה נישט ָּבטל געווארן און 
יענער איז מחויב ַא עונש, און ער וועט ּבַאשטראפט ווערן אז 'חיה גררתו' (ער 

וועט פַארציקט ווערן דורך א חיה).

געדארפט  זיי  ווָאלטן  מכה  די  ביי  פונקט  פַארווָאס  מען  פַארשטייט  דעם  לויט 
איינער  פאר  עונש  דער  וויבאלד  מצרים,  די  מיט  צוזאמען  ווערן  באשטראפט 
גררתו,  חיה  איז -  זיין  מעניש  נישט  אים  קען  בי"ד  און  זרה,  עבודה  דינט  וואס 
דערפאר וואלטן אידן געדארפט באשטראפט ווערן ביי די מכה פון ערוב, אבער 

די אויבערשטער האט זיי גערַאטעוועט.

און מ'קען מסביר זיין פארוואס טאקע האט זיי דער אויבערשטער גערַאטעווט, 
ד"ה  המור  צרור  בספר  (עיין  הזוה"ק  בשם  מפרשים  אין  שטייט  עס  ווי  לויט 
העתירו), אז די צען מכות איז אנטקעגן די עשרת הדברות. און עס שטייט אין 
גמרא (שבת קיח:), כל השומר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה ָזרה כדור אנוש 
מוחלין לו - דער וואס היט שבת אזוי ווי עס דַארף צו זיין, אפילו אויב ער איז א 
גרויסע בעל עבירה איז מען אים מוחל. און וויבאלד כלל ישראל האט געהיטן 
שבת אין מצרים, אזוי ווי עס שטייט אין טור (סימן רפ"א). דערפאר בזכות מצות 
שבת זענען זיי געראטעוועט געווארן פון מכות ערוב - די פערטע מכה, וואס איז 
ַאנטקעגן זכור את יום השּבת לקדשו - די פערטע דיבור פון די לוחות. (אפילו זיי 
זענען נאכנישט געווען באפוילן צו היטן שבת אין מצרים זיי זענען נָאר געווארן 
מחויב שפעטער, דָאך וויבאלד זיי האבן עס געהיטן, האט די שבת מגין געווען 

אויף זיי.) 

(זרע שמשון פרשתנו אות י"ב)

ְואּוָלם ַּבֲעבּור זֹאת ֶהֱעַמְדִתּי ַּבֲעבּור ַהְראְֹת ֶאת ּכִֹחי ּוְלַמַען ַסֵּפר ְׁשִמי ְּבָכל ָהָאֶרץ 
ַסֵּפר',  'ולמען  הפסוק  לשון  דער  אין  פארשטיין  מען  דארף  לכאורה  טז):  (ט, 
פארוואס זאגט נישט די תורה 'ולמען תספר' וואס דאס איז א ָלשון נוַכח פאר 
שטייט  עס  ווי  אזוי  וועלט),  די  פאר  דערציילן  גיין  וועסט  פרעה  די  (אז  פרעה, 

פריער אין פסוק 'בעבור זאת העמדתיך' וואס דאס איז א ָלשון נוכח צו פרעה.

ויש לומר, די תורה זאגט א ָלשון נוַכח נאר ביי גבורות ה' - בעבור זאת העמדתיך 
דער  זיין  משבח  און  לויבן  צו  קומט  עס  ווען  אבער  כחי,   את  הראתך  בעבור 
אויבערשטער, דַאן וויל דער פסוק בדוקא נישט נוצן א לשון נוכח צו פרעה, ַאז 
ער זאל גיין דערציילן פַאר די גַאנצע וועלט, וויבַאלד די אויבערשטער וויל נישט 
אז רשעים זאלן אים לויבן ווי עס שטייט אין פסוק כי תהילתו בקהל 'חסידים' 
(תהלים קמט, א). אבער אויף רשעים וויל נישט דער אויבערשטער אז זיי זאלן 

דאנקען ווי עס שטייט אין פסוק ולרשע אמר אלוקים מה לך לספר חקי.

דערפַאר, ווען ס'איז געקומען צו משבח זיין די אויבערשטער, שטייט אין פסוק 
'למען ספר שמי בָכל הארץ' און נישט א לשון נוכח אויף פרעה. ווייל דָאס גייט 
ארויף אויף כלל ישראל אז נָאר זיי זאלן לויבן און דאנקען די אויבערשטען און 

נישט פרעה.

(זרע שמשון פרשתנו אות י"ד)
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דם - מפני מה העשירו בני במכת דם

( בתרא  דבבא  ח'  בפרק  דאיתא  וי"ל 
קשה  חמא,  בר  פנחס  ר'  דרש  קטז.) 
יותר  אדם,  של  ביתו  בתוך  עניות 
לקו  שבמצרים  וידוע  מכות.  מחמשים 
היתה  הקב"ה  וכוונת  מכות,  חמשים 
להודיע למצריים שאותן המכות הבאות 
יהיו  ואם  ישראל,  בשביל  הן  עליהם 
מהם  מוכים  יותר  יהיו  עניים  ישראל 
ישראל,  ובין  מצרים  בין  היכר  היה  ולא 
ומשום הכי הוכרח להעשיר את ישראל 
(פרשתנו  הראשונה.  שהיא  דם  במכת 

אות ט)

צפרדע – ב' הטעמים מרומזות בפרשה 
ואלו ואלו דברי אלקים חיים

אנכי  הנה  הפסוקים  לבאר  נבוא  ובזה 
ושרץ  בצפרדעים  גבולך  כל  את  נוגף 
אמאי  לדקדק  דיש  צפרדעים.  היאור 
כתיב אנכי ולא אני, ולמה הוצרך לומר 
וי"ל  היאור.  מן  ישרצו  שהצפרדעים 
לו  ששולח  לו  לרמוז  רצה  שהקב"ה 
הצפרדעים בשביל שתי טעמים אלו של 
רבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה דאלו 
ואלו דברי אלקים חיים. וכנגד טעם רבי 
ורמשים  שקצים  בשביל  שהיה  עקיבא 
כתיב אנכי, דאמרינן בפרק ה' דמציעא 
(סא:( אמר הקב"ה אלמלא לא העליתי 
שלא  בשביל  אלא  ממצרים  ישראל 
יטמאו בשקצים דיי עכ"ל. וכתיב(שמות 
הוצאתיך  אשר  אלקיך  ה'  אנכי  ב)  כ 
הנה  שכתב  וזהו  וכו'.  מצרים  מארץ 
אנכי נוגף את כל גבולך, בשביל שגרמו 
ושרץ  ועוד  שקצים,  לאכול  לישראל 
האחר  לטעם  לרמוז  צפרדעים,  היאור 
לקבל  שעתידה  אומה  לאבד  שבקשו 
תורה שנמשלה למים. (פרשתנו אות י)

כנים ערוב – מן הקל אל הכבד

הכשפים  כל  נתבלבלו  הערוב  במכת 
יכולין  היו  שלא  מצרים  של  והחרשים 
גדלו  וכמה  מעשה,  שום  עוד  לפעול 
עליהם  הביא  שמתחילה  ה'  מעשי 
יכלו  ולא  לפעול  בידם  שהיה  הכנים 
פחותה  בריה  על  שולט  השד  שאין 
מכעדשה (סנהדרין סז:), ואחר זה הסיר 
ונתבלבלה  שנאבדה  וכל  מכל  כוחם 
הרבה  עליהם  הביא  ולכן  חכמתם, 

הערבוב  על  לרמוז  מעורבבים  מינים 
לא  שוב  ולכך  בחכמתם,  למעלה  שבא 
למשה.  להדמות  המכות  בשאר  בדקו 

(פרשתנו אות יא)

שלח  אמר  שבברד  הטעם   – ברד  דבר 
העז את מקנך ולא במכת דבר 

איתא במדרש ילקוט (וארא רמז קפ"ב) 
ששמו  לפי  עליהם,  בא  מה  מפני  דבר 
את ישראל רועי בהמות שלהם, לפיכך 
שרעו  מה  כל  והרג  דבר  עליהם  הביא 
עליהם,  הביא  מה  מפני  ברד  ישראל, 
גנות  נוטעי  ישראל  את  ששמו  לפי 
ברד  עליהם  הביא  לפיכך  ופרדסים, 
כן  ואם  ישראל.  שנטעו  מה  כל  ושבר 
אלא  היתה  שלא  הברד  במכת  דוקא 
העז  שלח  לו  אמר  הנטיעות  בשביל 
וכו', כדי שיכירו היטב טעם המכה, אבל 
הכוונה  היתה  שאדרבא  הדבר  במכת 
להמית הבהמות לא יתכן לומר לו שלח 
העז, ועוד שאם היה אומר לו זה במכת 
שומעים  ועבדיו  פרעה  והיו  הדבר 
לא  המכה  א"כ  לבית,  המקנה  להכניס 
אם  אף  בברד  אבל  כלום,  עושה  היתה 
היו שומעים לו עם כל זה המכה היתה 

משברת הנטיעות. (פרשתנו אות טו)

מדה כנגד מדה הם נשתעבדו בישראל 
בכל החושים ולקו בכל חושיהם

לקה  חוש  ובכל  מכות  עשר  לקה  ולכן 
שתי מכות, בחוש הראות היה להם חשך 
ואפלה וגם מכת הערוב, דכתיב )שמות 
ח יח) והפלתי ביום ההוא את ארץ וכו' 
לבלתי היות שם ערוב ושמתי פדות וכו', 
ובין  בינם  ההפרש  רואים  היו  ובעיניהם 
קולות  להם  היה  האוזן  וכנגד  ישראל. 
בה  דכתיב  בכורות  ומכת  וברד,  אלקים 
ארץ  בכל  גדולה  צעקה  ותהי  ל)   (יב 
מכת  להם  היה  החוטם  וכנגד  מצרים. 
הדבר, ונודע שהחולי הזה נולד בר מינן 
הצפרדעים  במכת  וגם  האויר,  מעיפוש 
חמרים  חמרים  אותם  ויצברו  כתיב 
מכת  היתה  הפה  וכנגד  הארץ.  ותבאש 
הדם וגם מכת הארבה שאכל כל עשב 
ובעשב  בעץ  ירק  כל  נותר  ולא  הארץ 
שחין  היה  המישוש  חוש  וכנגד  השדה. 
(פרשתנו  כנים.  ומכת  אבעבועות  פורח 

אות ג)

 גבורת שמשון 
סיפורי ישועה

בריוו  א  (אין  הי"ו  ג.  י.  הרב  פערציילט  עס 
הָאב  תקופה  לענגערע  ַא  מערכת):  צום 
און  שווַאכקייטן  שטַארקע  געשפירט  איך 
גוף  מיין  אין  ארָאפגעשלעפקייטן  נָאכנַאנדע 
און  דערויף,  סיבה  ספיציעלע  שום  קיין  ָאן 
מען  הָאט  דָאקטורים  ביי  בַאזיכן  נָאכן  אויך 
איז  ווָאס  ָאנדייטן  געקענט  נישט  נָאכַאלטס 
דער סיבה פון דעם פראבלעם, אזוי הָאב איך 
דערצו,  לעזונג  שום  קיין  ָאן  ארומגעדרייט  זיך 
טָאג  מיין  עפעקטירט  שטַארק  האט  דָאס  און 

טעגליכען לעבן.

מיטלען,  און  עצות  סָארט  ַאלע  פראבירן  נָאכן 
דעם  לערנען  צו  געווען  מקבל  זיך  איך  הָאב 
טעג,  פערציג  פַאר  שמשון"  "זרע  הקדוש  ספר 
איך  וועל  אויב  אונטערגענומען  דַאן  זיך  און 
ארויס  זיך  צו  זיין  ַמצליח  און  ווערן  געהָאלפן 

דרייען פון דעם, וועל איך עס מפרסם זיין.

בַאצאלן  דא  קום  איך   - ג.  י.  הרב  אויס  פירט 
מיין חוב - צו פַארציילן מיין ישועה, ב"ה נאך ַא 
קורצע צייט איז ַאלע ווייטָאגן און שווַאכקייטן 
עס  ווי  אזוי  געווָארן,  פַארשווינדען  פלוצלינג 
קיין  ָאן   - געגאנגען  עס  איז  אזוי  געקומען  איז 
נישט  איז  עס  און  סיבה,  בַאדייטנדע  שום 
ּפרָאבלעמען,  אלע  די  פון  זכר  קיין  געבליבן 

בזכות רבינו בעל הזרע שמשון זי"ע.
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י˘ לך חל˜ בז‰?!
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