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 הגדה של פסח –וטהר לבנו 

 

ִחיִליןב ְּ ת  תְּמַׁ בָּ ְּשַׁ

 ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר

ם. אַָׁ ל ְצבָׁ ֶרץ ְוכָׁ אָׁ ַמִים ְוהָׁ י.  ַוְיֻכּלּו ַהש ָׁ ִ ש ּ ִ  יֹום ַהש ּ

ה ש ָׁ ר עָׁ ֶ ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאש  ְ יֹום ַהש ּ  ַוְיַכל ֱאלִֹקים ּבַ

ל  ִביִעי ִמּכָׁ ְ יֹום ַהש ּ ּבֹת ּבַ ש ְ ה.ַוּיִ ש ָׁ ר עָׁ ֶ  ְמַלאְכּתֹו ֲאש 

ש  אֹותוֹ  ִביִעי ַוְיַקּדֵּ ְ ֶרְך ֱאלִֹקים ֶאת יֹום ַהש ּ  ַוְיבָׁ

ֹות. א ֱאלִֹקים ַלֲעש  רָׁ ר ּבֶָׁ ֶ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאש  ַבת ִמּכָׁ י בֹו ש ָׁ  ּכִ

ִחיִלין: ת  חֹולְּמַׁ ְּבַׁ

ן ְוַרּבֹוַתי נָׁ ן ְוַרּבָׁ נָׁ רָׁ  ַסְבִרי מָׁ

ינּו ֶמֶלְך הָׁ  ה יי ֱאלֹהֵּ רּוְך ַאּתָׁ םּבָׁ ֶפן. עֹולָׁ ִרי ַהגָׁ א ּפְ  ּבֹורֵּ
 

נּו  ם ְורֹוְממָׁ ל עָׁ נּו ִמּכָׁ ַחר ּבָׁ ר ּבָׁ ֶ ם, ֲאש  עֹולָׁ ינּו ֶמֶלְך הָׁ ה יי ֱאלֹהֵּ רּוְך ַאּתָׁ ּבָׁ
ה  ַאֲהבָׁ ינּו ּבְ נּו יי ֱאלֹהֵּ ן לָׁ ּתֶ יו. ַוּתִ ִמְצֹותָׁ נּו ּבְ ש ָׁ ֹון ְוִקּדְ ש  ל לָׁ ת)ִמּכָׁ בָּ שַׁ : ב 

ה וּ  תֹות ִלְמנּוחָׁ ּבָׁ ֹון, ֶאת יֹום מֹוֲעִדי(ש ַ ש  ים ְלש ָׁ ים ּוְזַמּנִ ה, ַחּגִ ְמחָׁ ם ְלש ִ
ת ַהֶזה ְוֶאת יֹום) ּבָׁ נּו  (ַהש ַ רּותֵּ ה)ַחג ַהַמצֹות ַהֶזה, ְזַמן חֵּ ַאֲהבָׁ א (ּבְ , ִמְקרָׁ

ים,  ַעּמִ ל  הָׁ ּתָׁ ִמּכָׁ ש ְ נּו ִקּדַ ַחְרּתָׁ ְואֹותָׁ נּו בָׁ י בָׁ ִים. ּכִ ֶכר ִליִציַאת ִמְצרָׁ , זֵּ ֹקֶדש 
ת) ּבָׁ ְדֶשךָׁ ּומ (ְוש ַ י קָׁ צֹון)ֹוֲעדֵּ ה ּוְברָׁ ַאֲהבָׁ נּו.  (,ּבְ ֹון ִהְנַחְלּתָׁ ש  ה ּוְבש ָׁ ְמחָׁ ש ִ ּבְ

ש   ה יי, ְמַקּדֵּ רּוְך ַאּתָׁ ת וְ )ּבָׁ ּבָׁ ים.(ַהש ַ ַמּנִ ל ְוַהזְּ אֵּ רָׁ  ִיש ְ
ְּ

תְּמֹוִסיִפין: בָּ ֵאיְּשַׁ מֹוצָּ ְּב 
 

י הָׁ    א ְמאֹורֵּ ם, ּבֹורֵּ עֹולָׁ ינּו ֶמֶלְך הָׁ ה יי ֱאלֹהֵּ רּוְך ַאּתָׁ .ּבָׁ ש   אֵּ
ין ֹקֶדש  ְלֹחל,   ם ַהַמְבִדיל ּבֵּ עֹולָׁ ינּו ֶמֶלְך הָׁ ה יי ֱאלֹהֵּ רּוְך ַאּתָׁ ל בּבָׁ אֵּ רָׁ ין ִיש ְ ְך, ּבֵּ ֶ ין אֹור ְלחש 

 , ְלּתָׁ ת יֹום טֹוב ִהְבּדַ ַ ת ִלְקֻדש ּ ּבָׁ ַ ת ש  ַ ין ְקֻדש ּ ה. ּבֵּ ֲעש ֶ י ַהּמַ ת ְימֵּ ֶ ש  ֵּ ִביִעי ְלש  ְ ין יֹום ַהש ּ ים, ּבֵּ ַעּמִ לָׁ
ל ְוֶאת יֹום  אֵּ רָׁ ךָׁ ִיש ְ ּתָׁ ֶאת ַעּמְ ש ְ ְלּתָׁ ְוִקּדַ . ִהְבּדַ ּתָׁ ש ְ ה ִקּדַ ֲעש ֶ י ַהּמַ ת ְימֵּ ֶ ש  ֵּ ִביִעי ִמש ּ ְ ַהש ּ

, ֶתךָׁ ָׁ ְקֻדש ּ . ּבִ ין ֹקֶדש  ְלֹקֶדש  ְבִדיל ּבֵּ ה יי  ַהּמַ רּוְך ַאּתָׁ  ּבָׁ
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נּו ְוִהגִּ  מָׁ נּו ְוִקּיְ ֶהֱחיָׁ ֶ ם, ש  עֹולָׁ ינּו ֶמֶלְך הָׁ ה יי ֱאלֹהֵּ רּוְך ַאּתָׁ ַמן ַהֶזה.ּבָׁ נּו ַלזְּ  יעָׁ
ה. בָּ סָּ הַׁ יִַׁיןְּב  ְּשֹוֶתהְֹּרבְּּכֹוסְּהַׁ

ְּ

ְּ
ִים". תְּיָּדַׁ ִטילַׁ לְּנ  ִכיןְּ"עַׁ ר  בָּ ֵאיןְּמ  ִיםְּו  יַָּׁדַׁ ִליןְֶּאתְּהַׁ ְּנֹוט 

ְּ

ִכין. ר  בָּ ח,ְּּומ  ֵמיְֶּמלַׁ ִיתְּב  זַׁ חֹותְִּמכ  סְּפָּ פַׁ ר  ִליןְּּכַׁ  טֹוב 

ינּו ֶמלֶ  ה יי ֱאלֹהֵּ רּוְך ַאּתָׁ ה.ּבָׁ מָׁ ֲאדָׁ ִרי הָׁ א ּפְ ם, ּבֹורֵּ עֹולָׁ  ְך הָׁ
 

 

 
 

ן. ֲאִפיקֹומָּ דֹולְּלָּ גָּ ֵחִציְּהַׁ יןְֶּאתְּהַׁ פ  צ  ִיםְּּומַׁ תַׁ ִעיתְִּלש  צָּ ֶאמ  הְּהָּ צָּ מַׁ עְֶּאתְּהַׁ צַׁ ִיתְִּיב  בַׁ לְּהַׁ עַׁ ְּבַׁ
 

  
ם: קֹולְּרָּ אֹוֵמרְּב  הְּו  רָּ עָּ ק  ְֶּאתְּהַׁ ִביהַׁ ג  צֹותְּמַׁ מַׁ ֶלהְֶּאתְּהַׁ גַׁ ְּמ 

א א ִדי הָׁ א ַעְניָׁ ִים.  ַלְחמָׁ א ְדִמְצרָׁ ַאְרעָׁ נָׁא ּבְ תָׁ לּו ַאְבהָׁ י  ֲאכָׁ יתֵּ ל ִדְכִפין יֵּ ּכָׁ

יֹכל,  י ְוִיְפַסח.   ְויֵּ יתֵּ ל ִדְצִריְך יֵּ א  ּכָׁ ַאְרעָׁ ה ּבְ אָׁ נָׁה ַהּבָׁ א, ְלש ָׁ כָׁ א הָׁ ּתָׁ ש ַ הָׁ
ל.  אֵּ רָׁ נֵּי חֹוִרין.   ְדִיש ְ ה ּבְ אָׁ נָׁה ַהּבָׁ י, ְלש ָׁ א ַעְבדֵּ ּתָׁ ש ַ  הָׁ

 

הזמנת אורחים לסעודת "ל "אבותינו במצרים זה הלחם שאכלו"בין  הקשר מה
את האורחים , שיזמין בלי אנשים זרים מזמין אורחים כשהוא בבית ולמה ???"פסח

אולי בארץ ישראל, למה לא השנה הרי  שנה הבאהברק  ולמה? ??בבית הכנסת
מי מה הכוונה במה שאומרים " וגם? ??יהיה הגאולה באמצע ליל הסדרפתאום 

 , הרי אין הפסח נאכל אלא למנוייו??"קורבן פסחאתנו ל שצריך יבוא ויאכ
 

כי חסר לנו בקערה את  ,ליל הסדר בצעראת שאנחנו מתחילים  ,הכוונה אוליו
בדיוק כמו  שהמצה תהיההקפדנו שלפחות במצות קורבן פסח, ולכן אנחנו אומרים 

 לא חמץ. - הלחם שאכלו אבותינו במצרים
  

שאנחנו  ם:כפשוט אין כוונת הדברים "כל מי שרעב יבוא ויאכל"ובהמשך 
 ,"קרבן פסחאתנו כל הצריך יבוא ויעשה "מוסיפים לסעודה, שהרי עכשיו מזמינים 
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, שהרי אין לנו קרבן אנשים לקרבן פסח לא הכוונה שאנחנו מזמינים ושם בוודאי
קרבן לנו דהיינו שרק אז יהיה  ",לשנה הבאה בארץ ישראל"מסיימים  ואכןפסח, 
לא הכוונה שאני מזמין  "כל הרעב יבוא ויאכל"באותו משקל, ולכן שנה, לא הופסח 

 עכשיו לסעודה.
 

בכל זאת  ,במצריםשהיו לנו עברו שנים ארוכות מהנסים ש שלמרות הכוונה אלא
כפי שהיה  גם בגלות לעשות עד כמה שידינו משגת ולאכול מצותאנחנו משתדלים 

כל דכפין ייתי "ו של עולם בבקשה, ריבונבעת גאולת מצרים, כך אנחנו מתפללים ל
 אוכלשיהיה להם  ,מעמך ישראללרעבים את הגלות  םבינתיי שתקל –" וייכול

  ופרנסה בשפע.
 

את הגאולה השלימה, כי כואב לנו מאוד  מעלים דרגה בבקשתנו, ומבקשים אזו
קשה לנו לפתוח כי בבית המקדש, פסח רוחני לקיים קורבן  הגלות, ובוער בנו רצון

, ואנחנו מתפללים, שאכן לצערנו השנה לא הסדר בקערה שחסר בה את הפסחאת 
תן לנו שיהיה כבר בית המקדש, שנה הבאה באבל  ,זכינו להקריב קרבן פסח

 .ניסן כמצווה עלינו בתורהפסח ביד' בו קורבן נקריב ובשמחה גדולה 
ְּ

גִיןְּכֹוסְֵּשִניְּ ן,ְּמֹוז  חָּ ל  שֻׁ לְּהַׁ הְֵּמעַׁ רָּ עָּ ק  ְֵּמִסירְּהָּ
אן כַׁ ִביםְּשֹוֵאל:ְּו  סֻׁ מ  דְִּמןְּהַׁ ֵבןְּאֹוְֶּאחָּ ְּהַׁ

 

נָׁה ּתַ ְ ש ּ ילֹות? ַמה ּנִ ל ַהּלֵּ ה ִמּכָׁ ה ַהזֶּ ְילָׁ  ַהּלַ

ה,  ץ ּוַמּצָׁ מֵּ נּו אֹוְכִלין חָׁ ילֹות אָׁ ל ַהּלֵּ כָׁ ּבְ ֶ  ש 

ה  ה ַהזֶּ ְילָׁ ה. -ַהּלַ  ּכּולֹו ַמּצָׁ

קֹות,   ר ְירָׁ אָׁ נּו אֹוְכִלין ש ְ ילֹות אָׁ ל ַהּלֵּ כָׁ ּבְ ֶ  ש 

ְילָׁ  - רֹור.ַהּלַ ה מָׁ  ה ַהזֶּ

ת,  ַעם ֶאחָׁ יִלין ֲאִפילּו ּפַ ין ֶאנּו ַמְטּבִ ילֹות אֵּ ל ַהּלֵּ כָׁ ּבְ ֶ  ש 
ִמים. - י ְפעָׁ ּתֵּ ה ש ְ ה ַהזֶּ ְילָׁ  ַהּלַ

ין,  ין ְמֻסּבִ ִבין ּובֵּ ין יֹוש ְ נּו אֹוְכִלין ּבֵּ ילֹות אָׁ ל ַהּלֵּ כָׁ ּבְ ֶ  ש 

ה  - ְילָׁ ין.ַהּלַ נו ְמֻסּבִ לָׁ ה ּכֻ  ַהזֶּ
  

עְָּּ ק  ְֶּאתְּהַׁ ה.ֵמִניחַׁ דָּ גָּ הַׁ תְּהַׁ תְֲּאִמירַׁ עַׁ גלֹותְִּבש  ֶיינָּהְּמ  צֹותְִּתה  מַׁ ן.ְּהַׁ חָּ ל  שֻׁ לְּהַׁ הְּעַׁ ְּרָּ
 

ִדים ִים ֲעבָׁ ִמְצרָׁ ִיינּו ְלַפְרֹעה ּבְ ה  , הָׁ קָׁ ד ֲחזָׁ יָׁ ם ּבְ ָׁ ינּו ִמש ּ נּו יי ֱאלֹהֵּ ַוּיֹוִציאֵּ

ה. לֹא ְוִאּלּו  ,לשאולזה אומרים כתשובה לבן התם וגם לשאינו יודע ְּ– ּוִבְזרֹוַע ְנטּויָׁ
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נֵּינּו ּוְבנֵּי  נּו ּובָׁ י אָׁ ִים, ֲהרֵּ ְצרָׁ ינּו ִמּמִ רּוְך הּוא ֶאת ֲאבֹותֵּ דֹוש  ּבָׁ הֹוִציא ַהּקָׁ
ִים ִמְצרָׁ ִיינּו ְלַפְרֹעה ּבְ ִדים הָׁ ְעּבָׁ ֻ נֵּינּו ְמש  כנגד הבן הרשע, שבלי בורא עולם  -.בָׁ

לָׁ  ְּהיית נשאר שם, נוּ ְנבֹוִנים, ּכֻ לָׁ ִמים, ּכֻ נוּ ֲחכָׁ לָׁ נוּ יֹוְדִעים ַוֲאִפילוּ ּכֻ לָׁ ִנים, ּכֻ נוּ ְזקֵּ
ר  ה ְלַסּפֵּ ל ַהַמְרּבֶ יִציַאת ִמְצַרִים. ְוכָׁ ר ּבִ ינּו ְלַסּפֵּ לֵּ ה עָׁ ה, ִמְצוָׁ ֶאת ַהּתֹורָׁ

ח ּבָׁ ֻ י ֶזה ְמש  יִציַאת ִמְצַרִים ֲהרֵּ   לכאורה זה כנגד הבן החכם.ְּ- ּבִ
 

ה י ֶאְלעָׁ  ַמֲעש ֶ י ְיהֹוֻשַע ְוַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ ַרּבִ א ּבְ י ֲעִקיבָׁ ה ְוַרּבְ ן ֲעַזְריָׁ ר ּבֶ זָׁ
ל  יִציַאת ִמְצַרִים ּכָׁ ִרים ּבִ יּו ְמַסּפְ ְבנֵּי ְבַרק, ְוהָׁ ין ּבִ יּו ְמֻסּבִ י ַטְרפֹון ֶשהָׁ ְוַרּבִ

יַע ְזַמן  ינּו, ִהּגִ ֶהם: ַרּבֹותֵּ ְמרּו לָׁ יֶהם ְואָׁ אּו ַתְלִמידֵּ ּבָׁ ֶ ה ַעד ש  ְילָׁ אֹותֹו ַהּלַ
ֲחִרי ל ש ַ ֶ ַמע ש   ת.ְקִריַאת ש ְ

 

למה התלמידים אמרו להם, וכי לא שמו לב?? אלא אולי הם שקועים  לכאורה
מאוד בסיפור יציאת מצרים, אומנם היות והם היו מקפידים מאוד על זמן קריאת 

 שמע, אז בוודאי היו שמים לב אפילו כשהם שקועים במצווה אחרת?? 
 

משיך במצוות יתכן שהם כן שמו לב שכבר הגיע הזמן, אבל חשבו שעדיף לה לכן
ההמשך מה את סיפור יציאת מצרים, מאשר ק"ש כזריזים מקדימים למצווה, אבל 

 ענו רבותינו לתלמידים לא כתוב בהגדה?? 
 

אם לא היו מפסיקים אז המצווה יכולה להתמשך גם בבוקר, אבל ברגע שבאו  ואולי
 התלמידים והפסיקו אותם אז נגמרה המצווה.

ְּ

מִ  ַוֲאִפילוּ  נּו ֲחכָׁ לָׁ נּו יֹוְדִעים ֶאת ּכֻ לָׁ ִנים, ּכֻ נּו ְזקֵּ לָׁ נּו ְנבֹוִנים, ּכֻ לָׁ ים, ּכֻ
ר  ה ְלַסּפֵּ ל ַהַמְרּבֶ יִציַאת ִמְצַרִים. ְוכָׁ ר ּבִ ינּו ְלַסּפֵּ לֵּ ה עָׁ ה, ִמְצוָׁ ַהּתֹורָׁ

ח ּבָׁ ֻ י ֶזה ְמש  יִציַאת ִמְצַרִים ֲהרֵּ ְּ,ּבִ
ְּ

מצווה,  שגם אם אתה מכיר את סיפור יציאת מצרים בכל זאת תספר כי זה דהיינו
לכאורה זה תמוה כי אם אתה מכיר כבר את הסיפור אז יתכן שאי אפשר לקרוא 
לזה סיפור, וגם האם יש מצווה דווקא לספר גם כשאתה מכיר מצוין, כאילו גזירת 

 הכתוב???
 

להמחיש ולדמיין מאירים כשמש, מצוות סיפור יציאת מצרים, זה  הדברים אלא
, ככה זה לא חזרה על סיפור מוכר אב מחדששאנחנו עבדים במצרים, ולחוש את הכ

לא חלילה שעמום אלא חיות של  לחיות את השעבוד והגאולה מחדש,גרידא, אלא 
כפשוטו, איייי!!! תפסיק להרביץ לי מצרי  "עבדים היינו"דמיון והמחשה ברורה 

עם השוט, אני לא יוכל לעבוד אני יקרוס אותי עוד מכה אתה רשע, אייי!!!! למה 
 כות.בגלל המ
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א ְּהדוגמא,  וזה י ֲעִקיבָׁ ה ְוַרּבְ ן ֲעַזְריָׁ ר ּבֶ זָׁ י ֶאְלעָׁ י ְיהֹוֻשַע ְוַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ ַרּבִ ה ּבְ ַמֲעש ֶ
ה  ְילָׁ ל אֹותֹו ַהּלַ יִציַאת ִמְצַרִים ּכָׁ ִרים ּבִ יּו ְמַסּפְ ְבנֵּי ְבַרק, ְוהָׁ ין ּבִ יּו ְמֻסּבִ י ַטְרפֹון ֶשהָׁ ְוַרּבִ

אּו ַתְלמִ  ּבָׁ ֶ ֲחִריתַעד ש  ַ ל ש  ֶ ַמע ש  יַע ְזַמן ְקִריַאת ש ְ ינּו, ִהּגִ ֶהם: ַרּבֹותֵּ ְמרּו לָׁ יֶהם ְואָׁ  ,ידֵּ
שגדולי ישראל המחישו לעצמם כל הלילה בדמיון מושלם איך שהם לא גדולי ישראל אלא 
עבדים במצרים ורבי עקיבא עובד בפרך והם בוכים שבמקום ללמוד תורה הם שקועים 

עים במט' שערי טומאה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם: בעבודת פרך, אוי ווי שקו
  ", אתם לא עבדים, בבקשה תחזרו להיות רבותינו.ַרּבֹוֵתינּו"
ְְּּ

ַמר ר ְיִציַאת  אָׁ מֵּ אָׁ ּתֵּ ֶ ִכיִתי ש  נָׁה, ְולֹא זָׁ ָׁ ְבִעים ש  י ֲאִני ְכֶבן ש ִ ה : ֲהרֵּ ן ֲעַזְריָׁ ר ּבֶ זָׁ ֶאְלעָׁ
ן ה ּבֶ ש ָׁ רָׁ ּדְ ֶ ילֹות ַעד ש  ּלֵּ ֶאֶרץ  ִמְצַרים ּבַ אְתךָׁ מֵּ ְזּכֹר ֶאת יֹום צֵּ ּנֱֶאַמר, ְלַמַען ּתִ ֶ א: ש  זֹומָׁ
יךָׁ  י   ַחּיֶ יךָׁ ְימֵּ י ַחּיֶ ל ְימֵּ יךָׁ  -ִמְצַרְים ּכָׁ י ַחּיֶ ל ְימֵּ ִמים, ּכָׁ ִמים אֹוְמִרים:   -ַהיָׁ ילֹות. ַוֲחכָׁ ַהּלֵּ

יךָׁ   י ַחּיֶ ה, -ְימֵּ ם ַהזֶּ עֹולָׁ יךָׁ   הָׁ י ַחּיֶ ל ְימֵּ ִביא ִלימֹות  -ּכָׁ יַח.ְלהָׁ ש ִ  ַהמָׁ
  

לכאן, הרי סיפור יציאת מצרים זה דווקא בלילה, מה נכנס כאן  הקשרמה 
" שזה הזכרת יציאת מצרים בק"ש של ערבית?? ויאמרהמחלוקת האם אומרים "

, שעיקר מצוות הזכרת יציאת מצרים זה ביום, מעשה לסתורנראה כמו  זההרי 
", ואילו כלת מרבים מהמילה "גם לדעת בן זומא העיקר זה ביום ואילו הלילוהרי ש

 כאן רוצים לעודד סיפור יציאת מצרים כל הלילה??? 
 

זה מסופר כאן כי הם חשבו שאפשר למשוך את מצוות סיפור יציאת מצרים  ואולי
מהלילה גם ליום בלי הפסקה, כי עיקר מצוות הזכרת יציאת מצרים בק"ש היא 

 ביום.
 

קֹום רּוְך ַהּמָׁ רּוְך הּוא. ּבָׁ ּבָׁ רּוְך הּוא., ּבָׁ ל, ּבָׁ אֵּ רָׁ ה ְלַעּמֹו ִיש ְ ַתן ּתֹורָׁ ּנָׁ ֶ  רּוְך ש 
 

חידש לי על פי הראשונים  הרה"ג אברהם מרדכי גירש שליט"אהיקר  שכני
שכתבו שכאן יש כברכת התורה שאומרים בברכות השחר, ולכאורה קשה שהרי כבר 

 סדר??ברכו ברכות התורה בבוקר לפני תפילת שחרית ומה העניין לאומרו בליל ה
 

כתוב וכ הגאון מוילנאהאריך בזה , כמו שבבחינת יוםשהיות וליל פסח הוא  ותירץ
 הגאולה אור מתנוצץ זה בלילהש "קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילהההגדה " בסוף

 ִיְהֶיה ֶעֶרב תְלעֵ  ְוָהָיה, ָלְיָלה ְולֹא יֹום לֹא', ַלה ִיָּוַדע ֶאָחד יֹום ְָהָיהו:"(ז יד) זכריה התנבא עליהש, השלימה
 חשכת יום כאור תאיר לילה ולא יום לא הוא אשר, יום קרב: "בהגדה מייחלים שאנו וכפי ,"אֹור

 .יום ובוקר חדש, כי כביכול יש כאן ולכן מברכים כביכול שוב ברכות התורה, "לילה
 

הנכתב לקמן יש להוסיף על פי רעיונו של שכני הרב היקר, שהיות ובליל הסדר  ולפי
(, ואילו משנה השנייה ואילך ליל יד' ניסןן הלילה היה סוף היום שעבר )הראשו

, לכן בליל ויש בזה חשיבות גדולה וכפי שיתבאר לקמןהסדר דווקא מתחיל את יום טו', 
הסדר אנחנו מדגישים את הלילה אילו הוא בוקר חדש, ולכן כביכול אומרים בו כעין 

       ברכות התורה כמו בתחילת היום לפני שחרית.
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ד  ה . ֶאחָׁ ה ּתֹורָׁ רָׁ ּבְ ִנים ּדִ ה בָׁ עָׁ ֶנֶגד ַאְרּבָׁ םּכְ כָׁ ד חָׁ ע, ְוֶאחָׁ ש ָׁ ד רָׁ ם, ְוֶאחָׁ , ּתָׁ
ד  אֹולְוֶאחָׁ ַע ִלש ְ ינֹו יֹודֵּ אֵּ ֶ  .ש 

המטרה שחייבים לענות על השאלות ולספר את סיפור יציאת מצרים  לכאורה
"?? ו ישראלברוך שנתן תורה לעמלכל סוגי הבנים, אם כן, מה הקשר המילים "

ולא רק לחכם וצדיק,  שהתורה ניתנה לכל סוגי בני אדםמכאן אתה לומד  אלא
 בנים. 4והדוגמא לכך היא מ 

ְּ

ה יי  ר ִצּוָׁ ֶ ִטים ֲאש  ּפָׁ ים ְוַהִמש ְ דֹות ְוַהֻחּקִ עֵּ ר? ַמה הָׁ ה הּוא אֹומֵּ ם מָׁ כָׁ חָׁ
ין ַסח: אֵּ ִהְלכֹות ַהּפֶ ר לֹו ּכְ ה ֱאמָׁ ינּו ֶאְתֶכם? ְוַאף ַאּתָׁ ַמְפִטיִרין ַאַחר  ֱאלֹהֵּ

ן. ַסח ֲאִפיקֹומָׁ  ַהּפֶ
ְּ

כאילו אני אתכם, ומצד שני אומר  "ה' אלוקינו"אחד כתוב  קשה שמצד לכאורה
 אתכם ולא אותי??? והרי את הרשע משמיצים שאמר לכם כאילו לא לי??

 

החכם מאמין בבורא עולם אבל מתנהג בעוונה שלא זכיתי לדעת כמוכם  אלא
ם אני מצד עצמי לא ראוי לזכות לקבלת התורה, אלא רק ההורים את ההלכות, וג

 אתם.
  

בכדי לצדיק עונים, שיש דין שאסור לאכול אחרי קורבן פסח ואפיקומן  לכן
, וכמו שצריך שיישאר הטעם של שיישאר הטעם הטוב של הפסח והאפיקומן

כאילו  שלכל הדורות יישאר הטעם של קבלת התורההאפיקומן, כך דאג בורא עולם 
 ום קיבלוה, אז גם אתה ראוי לחוש טעמו של קבלת התורה כאילו ניתנה לך.הי

 

ע ש ָׁ ֶכם  רָׁ ֶכם? לָׁ ה ַהזֹּאת לָׁ ֲעֹבדָׁ ה הָׁ ר? מָׁ ה הּוא אֹומֵּ ְולֹא לֹו. ּוְלִפי  -מָׁ
ה ֶאת ִשּנָׁיו  ה ַהְקהֵּ ר. ְוַאף ַאּתָׁ ִעּקָׁ ַפר ּבְ ל ּכָׁ לָׁ הֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהּכְ ֶ ש 

ֲעבּור ִים. ִלי  ֶוֱאֹמר לֹו: ּבַ ְצרָׁ אִתי ִמּמִ צֵּ ה יי ִלי ּבְ ש ָׁ ְולֹא לֹו. ִאיּלּו  -ֶזה עָׁ
ל. ה ִנְגאָׁ יָׁ ם, לֹא הָׁ ה ש ָׁ יָׁ  הָׁ

 

זה לא מובן, כי הרשע טוען שבכלל אינו מאמין ביציאת מצרים, אז איך  לכאורה
", הוא הרשע אם הייתה שם לא היית נגאלאתה שובר לו את השניים, בטענה "

 רי לטענתו לא היה יציאת מצרים???ימשיך לצחוק עליך, שה
 

!! אנחנו לא מאמינים לשקרים שלך!! כי אתה רשע ושקרןטוענים לו אתה  אלא
שקרן שרק כלפי חוץ אתה מציג את עצמך שאתה לא מאמין, וזאת בגלל שאתה מלא 

 בתאוות, אבל באמת בתוך תוכך אתה כן מאמין!! רק שאתה רשע ותאוותן.
 

נגאל, כמו רוב עם ישראל האמין, ובכל אופן לא רצו  אם היית שם לא היית ולכן
 לצאת ולהיות עבדי ה' ולהתגבר על התאוות שלהם ולכן נהרגו רובם במכת חושך.
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מזכיר לי את הסיפור עם האפיקורס של ווילנא, שבאו אליו בשבת חמישה  וזה
, ענה להם אפיקורסים נהיינו -גם אנחנו כמוך בחורי ישיבה ואמרו לו כבודו: 

  תביאו ראיה!!! תוכיחו!!!האפיקורס: כמו ליטאי אמתי, 
 

בלי להתבלבל מיד הוציאו סיגריות ועישנו בשבת, והם חייכו לעצמם הנה  הם
הוכחנו בקלות ומידית שאנחנו אפיקורסים, צעק עליהם האפיקורס: אתם לא 
אפיקורסים, אתם בעלי תאווה חלשי אופי!!!! אתם לא כופרים אלא מאמינים!!!! 

תם חוטאים רק בגלל התאוות שלכם לא בגלל הכפירה שאין בכם, וסילקם וא
 בבושת פנים.

 

אל תחשוב שרק היום יש ניסיונות ונפילות בעם ש !!"חיזוק"דברי שאומרים לו  או
עם ישראל העדיפו רובו של ישראל, הרי גם בזמן הניסים הגדולים במצרים רוב 

ושם עבדי ה', ולהיות ם במדבר אלוקיהלהישאר רשעים במצרים ולא ללכת אחרי 
בגלל התאוות והחולשה של האדם מול רק לא בגלל חוסר האמונה, אלא  זה בוודאי

 !!לא חידשת אותה היום !!!החולשה הזו מוכרתבן יקר היצר הרע, אז 
 

זו סבלו רוב רובו של עם ישראל, אבל מהם לא נשאר זכר, אז קדימה  מחולשה
שחוט את היצר הרע עוד לפני שבורא עולם התגבר כארי והתחבר לעבדי השם, 

", ובמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים חד גדיאישחוט אותו כמופיע ב"
 גמורים יכולים לעמוד.

 

" מי שרעב יבוא ויאכל, ויעשה כל דכפיןעוד, שבתחילת ההגדה אומרים " ויתכן
ולא בבית,  אתנו פסח, ושאלנו בהתחלה, הרי להזמין תזמין בבית כנסת שיש עניים

כי אתנו, אומרים לו אתה מוזמן לסעודה  בן רשעכשיש  אלאאת מי תזמין בבית??? 
בשנה הבאה  ה'את ליל הסדר, ובעזרת כל המשפחה ביחד היום נחגוג ואתה רעב, 

 כאב לב.בלי ו צערבירושלים כאשר כולנו צדיקים ומאוחדים בלי נחגוג 
  

 וישתחוו העם ויקד - לכם הזאת העבודה מה
 

 ומפרשים, להם שיהיו הבנים ובשורת הארץ וביאת הגאולה בשורת על: י"רש כתב
 יביע שהעם ייתכן ואיך, הרשע הבן שאלת זה" העבודה מה" שהרי מקשים רבים

 ??רשעים בנים שיהיו בשורת על והשתחווה קידה של גדולה שמחה
 

' לה הוא פסח זבח ואמרתם" עונה כאן התורה, הרשע הבן שאלת שעל מקשים וגם
 ואילו", הציל בתינו ואת מצרים את בנגפו, במצרים ישראל בני בתי על פסח אשר

 שאם –" לו ולא לי' ה עשה" לו עונים שיניו את שמקהים מופיע פסח של בהגדה
 כי???  כאן בפסוק שכתוב ממה לגמרי הפוכה זו ותשובה, נגאל היית לא שם היית
 !!! הרשע הבן כולל, המשפחה כל, הבית כל -" הציל בתינו את"ש כתוב כאן

 

 כל"- לסעודה אותו מזמינים אנחנו רשעותו שלמרות, הקודם במאמר האמור ולפי
 כופר לא שהוא, האמתי פרצופו את מגלים אנחנו שיניו את בהקהה וגם", דכפין

 שקוע הוא רק, הקדושה ובתורה ה"בקב מאמין יהודי הוא שבאמת, ובתורה בבורא
 .הרע היצר על ולהתחזק להתגבר ועליו בתאוותיו
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 ואת: "הרשע לבן כולל המשפחה לכל להגיד נוכל שבסוף, לנו מבשרת התורה וכאן
 שגם מבשר ה"הקב כי, הציל הוא הרשע הבן כולל המשפחה כל שאת" הציל בתינו

 בשורה ועל, בתשובה ויחזור יתחזק כי למשפחה יתחבר דבר של בסופו הרשע הבן
, גדולה שמחה שמח שהעם פלא לא!! בתשובה יחזור הרשע הבן שגם ,כזו טובה

   ".וישתחוו העם ויקוד"

 גם אבל, רשע בן של וכאב לצער נגיע לא שלעולם, עולם מבורא ותפילתי
 ובעזרת, אלו נחמה פסוקי נא קחו, זה ומחריד נוראי סבל נגזר שלצערנו למשפחות

 המשפחה שכל -"הציל בתינו ואת" ובהתלהבות בשמחה לאמר תזכו אתם גם' ה
 !!!תמיד מרחם' ה תקוה יש ואמצו חזקו רק, לטובה מאוחדת תהיה

 

ר? ַמה זֹּאת? ה הּוא אֹומֵּ ם מָׁ נּו יי   ּתָׁ ד הֹוִציאָׁ ֹחֶזק יָׁ יו: ּבְ לָׁ ַמְרּתָׁ אֵּ ְואָׁ

ִדים. ית ֲעבָׁ ִים, ִמּבֵּ ְצרָׁ  ִמּמִ
 

מקום מה זה, הוא זה אחד שאין לו שכל, ואפילו מדבר בלשון לא תקינה, ב תם
 אומר מה זאת, לכן מקצרים איתו את הדיבור.

ְּ

ינוֹ  אֵּ ֶ אֹול  ְוש  ַע ִלש ְ יֹום ַההּוא  -יֹודֵּ ְדּתָׁ ְלִבְנךָׁ ּבַ ּנֱֶאַמר: ְוִהּגַ ֶ ַתח לֹו, ש  ַאּתְ ּפְ
ִים. ְצרָׁ אִתי ִמּמִ צֵּ ה יי ִלי ּבְ ש ָׁ ֲעבּור ֶזה עָׁ אֹמר, ּבַ  לֵּ

 

שאלות ואת סיפור  4 מי יש את ה כל הפסוקים נשאלת השאלה אם כן כנגד אחרי
עבדים היינו ויוציאנו ה' "ההגדה שבהמשך ??? הרי כנגד התם כבר ענינו בתחילת  

???  אלא נראה כפי שכתבנו מקודם, שזה כנגד האינו יודע לשאול, ולכן "ביד חזקה
" גם בלי להבין, מה נשתנה" שתכין לו את השאלות מראש, ושישאל "את פתח לו"
", שמזה לומדים בעבור זה" כתוב הפסוק "אצל האינו יודע לשאולו "כן רק אצלאו

 שסיפור יציאת מצרים הוא דווקא בליל הסדר כשמצה ומרור מונחים לפניך.
 

, דהיינו שאינו יודע לשאולששואל את עצמו הוא בגדר  אדם בודדכל  ובעצם
לו בן שהמשאלה שלו עדיין לא התקיימה, כי אם היה זוכה ומשאלתו מתקבלת היה 

שאלות של מה נשתנה למרות  4קטן שישאל או נכד, ואולי בזכות התמימות ששואל 
שהוא מכיר ויודע את זה מגיל גן זה אמונה תמימה שתפתח לו שערי שמים ובורא 

 " אמן בקרוב.את פתח לו" מא' עד ת'עולם יפתח לו פתח לישועה 
 

הרי  ,"צא ממצריםוחייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא י"עוד שמאחר  ויתכן
, כי הוא חייב להרגיש ולכל הבנים וגם ההורים כל ההגדה היא בעצם לכל אדם

בעצמו את כל התהליך של העבדות והניסים, אבל כפי שכתבתי, כל עוד שהמשאלה 
שלנו עוד לא נענתה, שעדיין אנחנו בגלות אם כן כולנו בגדר שאינו יודע לשאול, ולכן 

" ומתפללים בזכות ההגדה שאמרנו כראוי ידור פסחחסל סבסיום ההגדה אומרים "
ְְּּ " ותביא את משיח צדקנו לגאולינו בקרוב ממש אמן.את פתח לנווכהלכתה, "

, ֹראש  ֹחֶדש  כֹול מֵּ  יָׁ
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היינו סבורים שאת מצוות סיפור ההגדה של פסח נקיים בראש חודש ניסן,  למה
 מה מיוחד בו כל כך??

 

היא המצווה ראשונה שהמשמעות שלה ם" "החודש הזה לכ לכך היא כי התשובה
 וכפי שיורחב על פי רש"י."שעם ישראל הוא מרכז העולם", היא 

 

תחילת חומש בראשית, הביא את שאלת רבי יצחק, מדוע התורה לא  רש"י הנה כי
התחילה במצוות קידוש החודש, ובעצם מצווה זו היא שעלינו היהודים לספור שנה 

, וזאת המצווה הראשונה לעם ישראל, ולכן התורה על פי הירח, ולא על פי השמש
 הייתה אמורה להתחיל ממנה??

 

 "גיד הנשה"על דבריו שהרי קודם למצוות קידוש החודש יש את איסור  ומקשים
ואילו  מצוות עשה הראשונה לעם ישראלשהכוונה  מתרציםו??? האסור רק ליהודים

 .אל תעשה, שלא לאכול זה בשב ואיסור לאוזה  גיד הנשהמצוות 
 

השאלה שאם נקט מצווה מעשית ולכן לא נקט איסור לאו, אם כן עדיף  ונשאלת
להביא מצוה יותר מעשית שלא רק תלויה בבית דין שהרי רק בי"ד מקדשים את 

התעוררתי בשאלה מדהימה, למה אכן מצוות קידוש החודש זכתה  ובכלל החודש??
שהיא  שבת פה מצוותעדי לשמש כמצוות עשה הראשונה של עם ישראל?? למה לא

שכנגד כולם, מה מיוחד בקידוש  תלמוד תורהאו  ,מתנה גנוזה שניתנה לישראל
 החודש??

 

נראה לי לחדש, שכידוע אומות העולם וכך גם בספר בראשית השנים נמדדו  אלא
יום, אבל  365יום ולכן גם נח היה בתיבה שנה של  365על פי השמש, ימות החמה 

חודשים, וזה שנה יהודית  12וחצי יום כפול  29הירח, שזה  היהודים סופרים לפי
 יום. 354שבדרך כלל היא 

 

בזה רעיון אדיר ועוצמתי, שהגויים סופרים לפי השמש, דהיינו כמה זמן  וטמון
יום, ויוצא כביכול שהשמש היא המרכז,  365מקיף כדור הארץ את השמש שזה 

ו, אבל היהודים שסופרים לפי וכדור הארץ שמקיפו כאילו טפל לשמש ומשמש אות
הירח בעצם סופרים כמה זמן הירח מקיף את כדור הארץ, שכביכול כדור הארץ הוא 

 המרכז, ואילו הירח טפל לנו ומקיף אותנו, רוקד סביבנו.
 

יהודים אנחנו מרכז העולם", אנחנו לא עיקר המסר במצווה ראשונה זו, " וזה
 ".טפלים ובטלים, אלא המרכז

 

יודע שהוא המרכז ובשבילי נברא העולם, אני לא עוד איזה חרק  שאדם ברגעו
 הוא מתחזק ומשקיע הרבה יותר.מזערי ביקום הענק!! 

 

אתה יהודי באופן אישי תדע שאתה חזק!! אתה שווה!! שהמצווה הראשונה,  וזה
אתה המרכז!! ועל ידי מחשבה של עוצמה וחשיבות תתחיל להשקיע, כי צריכים 

 מרכזית, ובשבילי נברא העולם.אותך אתה חולייה 
 

נקט רבי יצחק דווקא מצווה זו שבה תתחיל התורה, למרות שהיא לא ממש  ולכן
הראשונה, וגם לא הכי מעשית לפרט שבעם ישראל, אלא כי מהותה עוצמתית 

 ביותר "בשבילי נברא העולם", וש"עם ישראל הוא מרכז העולם".
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ו בראש חודש ניסן, יום בו גילו סברו שאת מצוות הגדה של פסח יקיימ ועל כן
עם ישראל שהם מרכז העולם, וזה מתאים למהות סיפור ההגדה שבורא עולם 

 הפך עולמות עבור עם ישראל, כי הם העם הנבחר ומרכז העולם והבריאה.
 המשך -חלות יום פסח ושבועות בשנת יציאת מצרים 

  

ולפ"ז , בשבת היה ממצרים שיצאו בשנה בניסן' שי עולם הסדר בשם כותב הטור
 .חמישי ביום היה מצרים יציאת בשנת פסח

 

 חל פסח שלאחר יום 50 ה ביום שהוא שבועות חג זה שלפי" יעקב החוק" והקשה
 ???תורה ניתנה בשבת הדעות שלכל מסכימה 'פו שבת שהגמרא וקשה, ראשון ביום

 

, היום את מתחיל הלילה היהודים אצל שרק, ההפלאה פי על סופר החתם ומתרץ
 שכתוב כמו, שעבר היום את מסיים והלילה בבוקר מתחיל היום נח בני אצל ואליו

 ולמועדים "להאיר המאורות תפקיד בעניין הנוגעים בפסוקים בראשית בפרשת
 .לילה כך ואחר יום קודם" ישבותו לא ולילה יום" כתוב ושם ולזמנים"

 

 שבו פסח של השני הלילה ולכן, נח כבני ימים ספרו תורה מתן עד ישראל עם, ולכן
' לטו שייך עדיין אלא' טז היה ליל לא זה שבועות עד העומר ספירת לספור התחילו

 .מפסח 50 ה היה היום זה ששבת אכן יוצא כך, פסח של הראשון היום ניסן
  

 הזה החודש" במצוות נצטווו פסח חג תחילת קודם שעוד שהרי, לי קשה עדיין אבל
 וכפי, נח בני כמו השמש לפי ולא הירח לפי שנה לספור םהיהודי שעל", לכם

 .העניין בחשיבות שהארכנו
 

, היהדות כפי ולא נח בני כמו לקבוע המשיכו עדיין הימים קביעת בעניין למה כן ואם
 ??היום את מתחיל שהלילה" בוקר ויהי ערב ויהי" שכתוב כמו, העולם בריאת ולפי

  

 לגמרי שונים להיות לגמרי התעלו הם תורה במתן שרק בפשטות לתרץ נראה אלא
 לחלוטין שונה יהודי אצל יום, הקדושה התורה ידי על כי, הימים קביעת גם מהגויים

 .גוי אצל מיום
 

 מתן לפני ישראל עם ולכן, מיתה חייב ששבת שגוי דין יש שהרי, עוד לתרץ וייתכן
 בעצם אבל, נח בני פי על שבת ששמרו יוצא כך, היהדות לפי היום את קבעו לא תורה

והגדת לבנך ביום היהדות, וראה המשך נפלא למאמר זה בד"ה  פי על שבת חיללו הם
 .בעבור זה –ההוא 

, ֹראש  ֹחֶדש  כֹול מֵּ ְלמּוד יָׁ יֹום לֹוַמר ּתַ יֹום ִאי, ַההּוא ּבַ כֹול ַההּוא ּבַ  יָׁ
עֹוד ְלמּוד, יֹום ִמּבְ ֲעבּור לֹוַמר ּתַ ֲעבוּ  - ֶזה ּבַ י לֹא  ֶזה רּבַ ַמְרּתִ א אָׁ  ֶאלָׁ

ה עָׁ ש ָׁ ש   ּבְ יֵּ ֶ ה ש  רֹור ַמצָׁ ֶניךָׁ  ֻמּנִָׁחים ּומָׁ  .ְלפָׁ
 

 היא ההגדה שמצוותרבותינו  דרשוו ",זה בעבור – ההוא ביום לבנך והגדת"
 שהמצווה דרשו וכן, ההוא ביום כתוב כי -ניסן חודש בראש ולא, ניסן' בטו דווקא

 פסח בעבור -"זה בעבור" כתוב כי", ביום" ובשכת למרות, ביום ולא בלילה היא
 אם, השאלה ונשאלת , בלילה רק מצוותן מפורש ואלו, לפניך המונחים ומרור מצה
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 זה קודם הנכתב ולפי"?? ההוא בלילה" כתוב ולא" ההוא ביום" כתוב למה כן
 !!מתורץ

 

 את עוקב הם כאמור כי, בלילה 'ביד פסח את חגגו מצרים יציאת בשנת רק שהרי
 את קבעו הם תורה מתן לאחר ורק, לו שקדם ליום שייך היה שהלילה נח כבני היום

 של השנייה מהשנה ולכן, החדש היום את מתחיל שהלילה העולם כבריאת הימים
 .ניסן' ביד ולא ניסן' טו וזה חדש יום כבר זה פסח ליל והלאה מצרים יציאת

 

 הבאה ומשנה והיות, הבאות לשנים לישרא עם את מצווה אלו בפסוקים משה והנה
 שהיום", ההוא ביום" משה אומר לכן', לטו' מיד משתנה פסח ליל של התאריך

 הראשון היום להיות הבאים לדורות נהפך הסדר וכאמור שליל השתנה, אכן ההוא
 .היום את הוא זה שמתחיל הלילה ואדרבא, פסח של

  

 מכל לטובה להשתנות בקרוב יתעלו שהם, ישראל לעם מגלה גם רבינו משה ובעצם
 הוא שונה יום היום בחיי מאותם ושכל, העולם כבריאת הימים בקביעת גם הגויים

 .מהגויים
 

 יהודים שאנחנו נדע וגם, חשובה משמעות בה יש בתורה מילה שכל, ללמדך
, השמש לפי ולא הירח לפי שנה סופרים שאנחנו, הגויים מכל לחלוטין שונים
 הגויים. של מהזמן שונה שלנו הזמן כי, מהגויים הפוך קובעים אנחנו יםימ ואפילו

 

לא רק כל יום, אלא ", תמיד לנגדי' ה שיוויתי, "אחרת לחיות חובה יש ליהודי
 נאכל, שמים לשם נעשה גשמי אפילו מעשה שכל, שמים לשם נפעלורגע  רגע כל

 לקיים שנוכל כדיב ונתפרנס', ה מצוות את לקיים כוח לנו שיהיה כדי ונישן
' ה עבדי ונהיה נזכה ככה, שמים לשם יהיו מעשינו כל וכך, יהודית משפחה

 .ואמן אמן אמתיים

ה ִחּלָׁ י ִמּתְ ה עֹוְבדֵּ ה ֲעבֹודָׁ רָׁ יוּ  זָׁ ינוּ  הָׁ  ,ֲאבֹותֵּ

לכך כתבתי  התשובהקרה, ואיך אכן התחילו בני האדם פתאום לעבוד עבודה זרה??  מה
 ".וא ילד בן ויקרא את שמו אנוש אז הוחל לקרא בשם ה'לשת גם ה" על הפסוק בבראשית

הוחל לשון חולין לקרא את שמות האדם, ואת שמות העצבים בשמו של  -פירש רש"יו
ששת קרא לבנו   ,רבי יוסף בכור שורו ומבאר ,הקב"ה לעשותן אלילים ולקרותן אלהות

בשם הקב"ה,  בדורו התחילו לקרוא שמותםאנשים שמלשון בן אדם, למרות  אנושבשם 
 .מהללאלל" ו"מתושא" "מחויאלשם שמים בשמם, כמו " משלביםשהיו 

צריכים ביאור, וכי מה החיסרון שקראו לילדים עם שילוב שם ה', הרי גדולי  והדברים
" ומשה עצמו יהושע" ומשה קרא להושע בן נון "ישראלישראל משולב שם ה' בשמם, "

שני,  מצדהג הדור???מה הרעה שעשו?? ", אז מה ראה שת לשנות ממניקותיאלנקרא "
רואים כאן שילוב שם ה' בשמם נכרך עם מה שהתחילו לעבוד לפסלים ולקרוא להם בשם 

 אלוקות, ולעבוד עבודה זרה, וצריך להבין מה הקשר בין הדברים???

ארבעה דברים נשתנו בימי  כי  – "ויקרא את שמו אנוש"החזקוני לתרץ על פי דברי  ונראה
ונעשו  ם,ונעשה פניהם כקופיומתליע,  והתחיל המת מרחיש ,ים נעשו טרשיםאנוש, ההר

 למזיקים.חולין 
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זה ייתכן שבגלל שאנשים נבהלו שראו שהם מולידים כקופים בפני אדם, והעולם  ולפי
מתקלקל ויורד ברמת השלימות שלו, לכן הם במקום להתעורר בתשובה על מה השתנו פנינו 

קראו לבני האדם בשם אלוקים, להראות זלזול  ודווקא ,לםבמקום זה התנקמו בבורא עו
 בבורא עולם ולהשתוותו לבני אדם הדומים לקופים, כזלזול בצלם אלוקים ודי להאריך.

", אנוששת לא קרא לבנו בשם שיהיה בו זלזול לבורא עולם, אלא דווקא קרא לו בשם " ולכן
קום להתקרב לבורא עולם לכן שנדמינו לקופים דווקא כי התחברנו לאדמה ולגשמיות במ

 ירדנו והתקלקלנו ונדמינו לקופים.

הידרדרו לזלזל עוד יותר בבורא עולם ולחפצים קראו  הםוהם זלזלו בבורא עולם,  והיות
 וכךאלוהים, כי כך כביכול נקמו וזלזלו בבורא עולם שאין לו צורת הגוף ואין לו דמות, 

 ז.  הידרדרו בהמשך גם להאמין בפסלים ולעבוד ע"

 אפילו כהלכתו שבת המשמר כל יוחנן: רבי אמר" שבת קיח'האמור, יובנו דברי הגמרא  ולפי
 תקרי אל מחללו' וגו זאת יעשה אנוש אשרי שנאמר לו מוחלים אנוש כדור זרה עבודה עובד

", ומשמע שאפילו עבירה החמורה ביותר בצורה הקשה של עבודה זרה, לו מחול אלא מחללו
 בזכות שמירת שבת. בכל זאת נמחל לו

דור אנוש הם היו הגרועים ביותר בחומרת עבודה זרה??? והאם הם זה רק בגלל שהם  והאם
הראשונים שהתחילו את העבודה זרה בעולם??? ומה הקשר ששמירת שבת כהלכתו מכפר 

 על עוון חמור זה??

גם הוא , שהיות ודור אנוש עבדו עבודה זרה בכדי להשוות את בורא עולם אליהם שונראה
נחות דרגה כמו שהם, אבל שמירת שבת כהלכתו בשלימות, זה בעצם מוכיח את ההיפך 
שאנחנו בני האדם רוצים להידמות עליו יתברך, שכמו שהוא נח ביום שבת גם אנחנו ננוח 

 כמותו. 

בכך  , שאם המצב שלנו משתנה לרעה חלילה, חס ושלום להחמיר את המצבללמדנו
, אלא עלינו להיכנע בפניו יתברך, ולהטיל את האשמה בנו, שנאשים בכך את בורא עולם

כי החיסרון בנו הוא!! ובורא עולם רואה זאת כזכות, עובדה שהתורה ציינה במפורש 
 שאנוש היה שונה בשמו משאר דורו, ולפי קושי הניסיון כך השכר.

יו  נוּ  ְוַעְכש ָׁ ְרבָׁ קֹום קֵּ תוֹ  ַהּמָׁ ּנֱֶאַמר, ַלֲעֹבדָׁ ֶ ל ֶאל הֹוֻשעַ יְ  ַוֹיאֶמר: ש  ם ּכָׁ עָׁ , הָׁ
ַמר ּכֹה י יי אָׁ ל ֱאלֹהֵּ אֵּ רָׁ ֶבר:  ִיש ְ עֵּ ר ּבְ בוּ  ַהּנָׁהָׁ ש ְ יֶכם יָׁ ם ֲאבֹותֵּ עֹולָׁ ַרח, מֵּ  ּתֶ
ם ֲאִבי הָׁ ַעְבדוּ , נָׁחֹור ַוֲאִבי ַאְברָׁ ִרים ֱאלִֹהים ַוּיַ ֶאַקח. ֲאחֵּ  ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת וָׁ

ם הָׁ ֶבר  ַאְברָׁ עֵּ ר מֵּ ךְ  ַהּנָׁהָׁ אֹולֵּ כָׁ  אֹותוֹ  וָׁ נַָׁען ֶאֶרץ לּבְ  , ּכְ

כותב שאברהם אבינו נכנס פעמיים עם לוט לארץ ישראל, הראשונה שבת י'  תוספות
נשבה לוט, ואברהם  73, וכשהיה אברהם בן ברית בין הבתריםלשל אברהם  70בגיל 

 .75חזר לשנתיים לחרן, ושוב חזר לארץ ישראל עם לוט בגיל אז הרג את המלכים, ו

דע מברית בין הבתרים שארץ ישראל היא הארץ אברהם אבינו כבר יולכן 
לא " לך לך" 75כשציווהו בגיל , אבל דווקא בגלל שהבורא לעם ישראל המובטחת

ציין לו  לאיזה ארץ ילך, אם כן יתכן שבורא עולם כרגע רוצה להובילו לארץ אחרת 
 לגמרי בלי קשר לארץ המובטחת.
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הקודש, אל ארץ ישראל אברהם אבינו כשיש ספק נמשכו רגליו אל מקום  אבל
הארץ המובטחת, ואתו ציבור גדול שיתכן והוא הטריחם לחינם ועליהם לחזור 
וללכת חזרה לכיוון ההפוך, וזה ניסיון גדול גם לאברהם אבינו, בכך שסמך בעיניים 
עצומות על בורא עולם, ולא דאג שיתרגזו עליו ויעזבו אותו המתחזקים בכעס גדול, 

 ן ה'.אלא הלך בתמימות ברצו

אברהם הגיע ובצפון,  היהברית בין הבתרים וכידוע ", אותו בכל ארץ כנען "ואולך
   מצפון לדרום. -בהמשך לבית אל ולאלוני ממרא ולקרית ארבע ולבאר שבע, 

שניים יצאו לדרך אברהם ולוט, ומשנים אחד כי  את אביכם את אברהם","ואקח 
 הכירלוט כאברהם , כי רך חטאיםבחר ללכת בדהתעלה ואותו בחר ה', ואילו השני 

, ובכל ראה את אביו מת על קידוש ה' ואת דודו יוצא חי מכבשן האשובורא עולם, ב
רק ו ,ונשבה במלחמה תקלקל בסדוםמלוט זאת אברהם התעלה ברוחניות ואילו 

 זר לחרן עם אברהם אבינו.וחלוט מהשבי ואז בנס ניצל בזכות קדושת אברהם הוא 

גם בשביל , לא רק למען כיבוד אביו תרח, אלא חזר לחרן אברהם אבינו ואולי
אחרי אברהם כי אברהם הציל  והלךלוט חזר  ובפעם זולהרחיק את לוט מסדום, 

 אותו במסירות נפש מהשבי.

, מדרש ומפרשיםלחזור לארץ ישראל, כאן יש  75כשבורא עולם אמר לאברהם בגיל  אבל
פסוקים שכתוב כמה פעמים שהלך אתו שאברהם לא רצה לקחת את לוט, וכפי שמוכח ב

לוט, ושוב שאברהם לקח אותו, וכל הכפילות היא כי אברהם בדק כמה פעמים מה מטרת 
 הליכת לוט אתו, האם זה הליכה במטרה נפרדת.

פעם אחת כתוב וילך אברהם ובנפרד וילך לוט ובפסוק זה אפילו לא מוזכר שרה כי  ולכן
לא כדאי לקחת את לוט, או שלוט חפץ לחזור כאן מודגש ההתלבטות של אברהם האם 

בתשובה להידבק באברהם באמת, ובסופו של דבר אברהם לקח אותו כי לוט הבטיח 
הבטחות לחוד ומעשים לחוד, כשחזרו לארץ ישראל שוב  אבל ,שמטרתו לחיזוק אמתי

לוט נמשך כמו מגנט לסדום שהשתקמה מחדש לאחר חורבנה, ונשאר שם עד 
 ורה.להפיכת סדום ועמ

ידע את האמת וראה את עוצמת האמת, ומצד שני ראה אדם שנא והביטו,  ראו
כי היצר יודע  !!חזר לסדוםלוט את כישלון דרך התאווה והשקר, ובכל זאת 

למשוך מהמשפחות הכי טובות ולשלוף את המתחזקים מהרבנים הגדולים 
מקום רוע שעלינו לברוח ממנו ומהסכנות, ולברוח כמו מאש מ, ללמדנוו ,ביותר

שאנחנו עלולים להימשך אליו, ובתוך עצמך אתה יודע מה מסוכן, ואל תרמה את 
 עצמך כי בנפשך הדבר.

יו. ש ָׁ ק ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת עֵּ ן ְלִיְצחָׁ ֶאּתֵּ ק, וָׁ ן לֹו ֶאת ִיְצחָׁ ֶאּתֵּ ה ֶאת ַזְרעֹו וָׁ ַאְרּבֶ  וָׁ

ידה, כפי שמוכח בניסיון העקובנים שאהב אותם  2אבינו היו שלאברהם  תלמרו
לפי זה  אומנםובכל זאת ישמעאל לא החשיבו הקב"ה כבן ממש לעומת יצחק אבינו, 

לא רק בגלל ששניהם נולדו לאותו אבא ואמא, עשיו כן נחשב כבן לעומת יעקב, ו
 אלא כי לעשיו היה אפשרות והזדמנות מושלמת להיות צדיק כמו יעקב.
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ורב "ש צצים בבטנה,בנבואה שאמר שם לרבקה על שני הבנים המתרו נאמר שהרי
כמו שאמרה  ,גדול וקטןלא נכתב דבר והיפוכו ולכאורה צריך עיון למה  "צעירד יעבו

 ?"??וגדול יעבוד קטן" שייכתב -?? ?תולדות רבקה בסוף פרשה

תמע לא יש צעירוממילא , הרבההמשמעות שלו יותר למושג  רבשהמילה  בפרטו
על המילה הראשונה, שצעיר זה  שהסוף ילמדואולי להיפך , בכמות קצתבגיל אלא 

 . מבוגר בגיל, וממילא רב יהיה במשמעות של צעיר בגילדווקא וכפשוטו 

וברורה לחלוטין, כמו אצל ישמעאל שהייתה הנבואה לא הייתה חדה זה אכן  ולפי 
כביכול  כאןהיה נבואה ברורה שהוא יהיה פרא אדם, ושביצחק יקרא לך זרע, אלא 

הוא הממשיך, כי יתכן שהכוונה  בגיל הצעיררור האם בלא ש, מקום לשנות במצב
?? וגם קצת במה, בכסף?? בעבירות???? קצת?המי יהיה הרבה ומי  יודע ומי?? לקצת

 במצוות???

 גוים שני -רש"י  כתבו",בבטנך גיים/גוים שניוגם תחילת הנבואה שאמר לה: "
 צנון לא שולחנם מעל פסקו שלא ורבי אנטונינוס אלו ,גאים כמו כתיב, גיים - בבטנך

 (:יא א"ע) הגשמים בימות ולא החמה בימות לא חזרת ולא

תמוה, שהרי המסר העיקרי היה שיש אחד צדיק ואחד רשע, אז מה העניין  ולכאורה
להזכיר שיש את רבי ואת אנטנינוס שהיו חברים זה רבן של ישראל וזה קיסר רומי 

 שאהב את רבי??? הרי זה סותר את עיקר הנבואה?? 

מה העניין להזכיר שהיה להם מותרות ופינוקים של צנון וחזרת כל השנה כסמל  וגם
של עשירות שאפילו ירקות שהם לא בעונה גם כן היה להם קבוע מחמת עשירותם 

 המופלגת???

לתרץ, שאכן כאן היה הפתח לתקן את עשו שיהיה צדיק, ושיחיה בשלום עם  ונראה
, שהם חיו לאחר תקופת של גזירות השמד, רבי ואנטנינוסהייתה  והדוגמה ,יעקב

שבהם נרצחו באכזריות עשרה הרוגי מלכות ובהם נשיא ישראל והכהן הגדול ורבי 
עקיבא וחבריו על ידי ממלכת רומא הרשעה, ואכן בזכות הידידות הגדולה 
והעשירות המופלגת של שניהם הצליח רבי הקדוש לנצל פרק זמן זה לחבר את 

 ", וגם יש דעות שאנטנינוס התגייר בסופו של דבר.שנהששה סדרי מהמשניות "

", או רב יעבוד צעיר"של האפשרות  נאמר, זה תחילת הנבואה, ורק אחרי זה ואכן
לקדושת יעקב כפי שאנטנינוס נכנע כעבד  ייכנעמתוך רצון לטובה שאדום שגם זה 

  ., ולכן הבין יצחק שעדיין יש מקום לתקן ולשפר את עשולרבי הקדוש

, שדווקא הביאה הגמרא את הדוגמא של מותרות, כי כידוע מאמר הגמרא תכןויי
שרבי בסוף חייו הרים ידיו הקדושות למעלה והעיד בעצמו שלמרות כל העשירות 
שהייתה לו, וכל הנאות העולם היו זמינות על שולחנו, בכל זאת הוא לא נהנה מעולם 

גבר על יצרו ברמה שבלתי ", כי התקדושהזה אפילו באצבע קטנה, ולכן כינויו "
 ניתנת להשגה.
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, כאשר עם ישראל יהיו קדושים שיהיה להם שפע זמין, ובכל זאת לא ינצלו ואולי
זאת להנאות הגוף רק להפיץ תורה כמו שעשה רבי, כך ייתכן זה ישפיע על עשו ואדום 

 שיהיו לעזרת ישראל וידידי ישראל ולטובתם.

סוים הבינו ההורים יצחק ורבקה שאולי יש בגלל שהדברים ניתנו בערפול מ ודווקא
מקום לשנות ולתקן, ששני הבנים יהיו צדיקים, כי מי מסוגל להתייאש מבן שהוא 

 . "וטהר לבנו על התורהשהארכתי בנושא בהרחבה בספר "וכפי בשר מבשרו, 

לפעמים דווקא האי בהירות דווקא מצב הספיקות זה מה שנותן , ללמדנו
חות מעל המתוכנן, רק אל תתבלבל ואל תתחמק בגלל הזדמנויות חדשות להצל

הספיקות והטשטוש, כי מכל מצב אפשר למצוא גם את החלק הטוב רק חזק 
ואמץ, ודע שעל התאמצות בורא עולם נותן שכר ולא רק לפי התוצאות, ולפי הצער 

 כך גודל השכר, ושוב רק חזק ואמץ ליבך וקווה אל ה'.

ות של יהודי!! נכון, עשירות זה דבר נפלא, להסתפק במועט, זה שלמ, ללמדנוו
ולחינוך  !!ללימוד תורהו !!אם אכן משתמשים נכון בכסף, דהיינו למצוות

כי אכן ניסיון העושר קשה  !!ולצדקה וגמילות חסדים !!ולהפצת תורה !!הילדים
יותר מניסיון העוני, כי יש לך אפשרות להשתמש לרעה ואתה מתאפק ומשתמש 

ה הגבוהה שזה דרגת הקדושה זה להשתמש אך ורק לטובה ולא רק לטובה, והדרג
 "קדש עצמך במותר לך". -, לפינוקים והנאות ומותרות אפילו הכשרות והמותרות

ת ֹאתֹו, ֶרש ֶ ִעיר לָׁ ֵּ ו ֶאת ַהר  ש ּ ש ָׁ ן ְלעֵּ ֶאּתֵּ  וָׁ
     

רבה כתוב שכשעשו שמע שמת אברהם נבהל, ואמר: לא מתן שכר ולא  ובמדרש
שהיות וגזירת הגלות נגזרה  הבית הלויויצא ולתרבות רעה, ומבאר תחיית המתים, 

עשו נבהל והחליט שהוא  לכן על אחד מזרעו של יצחק ורק לאחר פטירת אברהם,
לא יהיה ההמשך אברהם ויצא לתרבות רעה, כי העדיף את החיים הטובים חיי הרגע 

 מאשר סבל וגלות ובהמשך חיי נצח.

ראה את יעקב מבשל עדשים אדומות, וזה היה פלא זה חשבתי להוסיף, שעשו  ולפי
עצום עבורו ממתי יעקב מתחיל להתעסק בבישול במקום ללמוד תורה??? ויעקב 
ניסה להסביר לו את המושג עדשים עגולות שגלגל חוזר בעולם, ושווה לסבול עכשיו 

 ולזכות בחיי נצח, כי החיים הם כגלגל, וחבל להפסיד חיי נצח בשביל חיי רגע.

עשו, ממש לא רצה לראות את העדשים ולא לגעת רק הלעיטני יישר לפה,  לאב
בכדי לא לראות לא להתעורר, שום מחשבת תשובה, וזה התיעוב הגדול מעשיו, שום 

 הרהור תשובה, שום פתח לתשובה, ואם יש פתח מיד לסגור!! זה שיא התועבה. 

כדי כך שכינויו שהגרוע מכל הוא לנעול דלת בפני התשובה ח"ו, עד , ללמדנו
 "אדום" על שם כך.

ִים. ְרדּו ִמְצרָׁ נָׁיו יָׁ  ְוַיֲעֹקב ּובָׁ
ְּ
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למה היה בן רשע לאברהם וליצחק??? למה לאבות הקדושים בתחילת בניית עם  ובעצם
שנים  5ישראל להתחיל עם צער ועוגמת נפש על בן ובנים רשעים?? הרי אברהם אבינו מת 

 למה היה לו בן רשע במשך שנים רבות??? אז!! קודם זמנו שלא יצטער על נכד שמתקלקל!!

, שזה טענה טובה שיש בה כדי ללמד זכות על עם ישראל, אבא יקר אבא רחום אבינו וייתכן
מלכינו רחם נא עלינו ותאהב אותנו גם אם אנחנו רשעים, כמו שאבות האומה אברהם 

רבה צער ועצב ויצחק היה להם בן רשע שהלך נגד דרכם ונגד השקפת עולמם ועשה להם ה
 וכאב לב.

אשר העיד עליו אברהם בעקידה " 50זאת הם אהבו אותם, הנה על ישמעאל בגיל  ובכל
" שגם ישמעאל הוא בן אהוב!!! וזאת למרות שהיה מצחק עם יצחק שניסה לקלקלו אהבת

יצחק מפורש שאהב את עשיו וביקש לברכו לפני  וגם "!!! אשר אהבתולרוצחו, בכל זאת "
למרות הצער והעוגמת נפש ונשיו של עשיו שהקטירו לעבודה זרה בבית הקדוש  מותו, וזאת
 של יצחק!!!

זה פתחון פה בוודאי לאבותינו הקדושים שילמדו עלינו זכות בכל מצב בו נהיה,  ובעצם
שהקב"ה יאהב אותנו גם במצב של רשע!! והיה שווה להם לסבול מבן רשע רק בשביל 

 שראל.הלימוד זכות הזו על רשעי עם י

מזה יש ללמוד מזה, שאם חלילה יש בן שנכשל מדרך החינוך והתקלקל ויצא  וחוץ
לתרבות רעה, חלילה להורים להיכנס למשבר וייאוש, כי גם לאבותינו קדושי עולם 

 קודשי הקודשים היה בן אחד רשע ומקולקל.

נחתכו  שעלינו לעשות כל שביכולתנו לא להגיע חלילה למצב כזה, שהרי חיי אברהם נכון
בכדי לא יראה בקלקול נכדו, אבל אם בכל זאת זה קרה אל יאוש! המשך בכל דרך להציל 
את הנופל ויש עוד דרכים!!! וגם תתעודד ותשקיע ביצחק שלך!! ותשקיע ביעקב שלך!! 

 העולם עדיין לא קרס יש עדיין לך המשך תפקיד חשוב!!!

ת ֹאת ֶרש ֶ ִעיר לָׁ ֵּ ו ֶאת ַהר  ש ּ ש ָׁ ן ְלעֵּ ֶאּתֵּ ִים.וָׁ ְרדּו ִמְצרָׁ נָׁיו יָׁ  ֹו, ְוַיֲעֹקב ּובָׁ
 

 החלוקה בין יעקב לעשיו 

כתוב, שכשהיו יעקב ועשו במעי אמן, אמר יעקב  זוטא פרק יט'דבי אליהו  בתנא
 לעשיו: קח אתה עולם הזה, ואני אקח עולם הבא, ועשיו הסכים.

שפחות נשים ובנים ועבדים ו -כשבא יעקב מבית לבן, וראה עשו שיש ליעקב  אבל
ובהמות וכסף וזהב, מיד אמר עשו ליעקב: יעקב אחי, הרי סיכמנו שלך העולם הבא, 

ועוד  ינומאיפה לך כל העולם הזה?? למה אתה משתמש ונהנה מהעולם הזה כמו
כי זה הצרכים שלי לקיומי  ,לו יעקב: זה רכוש שנתן לי הקב"ה ענה ?!יותר טוב ממני

 לעבודת הבורא בעולם הזה

שיעקב אומר לעשיו,  ויתכן, מה עבודת הבורא בעשירות של יעקב?? השאלה נשאלת
, שלא לאבד ראש מהכסף, אלא מתוך העושר הרכוש והכסף זה ניסיון העושראצלי 

להיות עניו, ונכנע לבורא עולם, כמו רבי הקדוש שהתנהג כמלך, אבל לא נהנה 
 מהעולם הזה, כי הכל רק לשם שמים זה ניסיון קשה מנשוא

ומיד להפסיק, רק בשביל לטעום  הטעים לך ביותר במאכלעשות ביס כמו ל זה
שותפות חצי  אתוזה הסביר יעקב לעשיו כשרצה , ואת ולשבח את בורא עולם וזהוא

 עולם הזה וחצי גן עדן.
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יש לי  !!!עולם הזה יש לי?? זה רק נדמה לךוכי  !!לו יעקב, שוטה שבעולם שאמר
הזה לעבודת הבורא, לכן המטרות שלך  עמל קשה להתעלות מתוך העושר והעולם

שנהיה כ נצליחזה לא , ווהשאיפות שלך ושלי לא מתקרבים ולכן אין מקום לשותפות
מחוברים, כי יצא מזה רק רע לדורות הבאים שלי, אנחנו חייבים להתרחק אחד 

 .להתמודד עם דרכים שונות ושאיפות שונות הילדים שלי עדינים מידיכי מהשני, 

, אמרו רבותינו שיעקב פתח לעשו פתח הצלה רוחנית לא"ייעקב כשבא  "אהתנדומסיים 
"גם אהבתם גם שנאתם גם קנאתם כבר ,  ועליהם אמר שלמה )קהלת ט( ממקום אחר

אולי כפי שכתבנו,  היא התשובהפתח פתח?? ולמה לא ידוע כלום בעניין???  ואיזה ,"אבדה
 . וכפי שהארכתי בספרי וה זושנתן לו אפשרות לכבד את ההורים ולהתחזק דרך מצו

רּוְך הּוא. ל, ּבָׁ אֵּ רָׁ תֹו ְלִיש ְ חָׁ ר ַהְבטָׁ ֹומֵּ רּוְך ש   ּבָׁ
 

", אבל יש הבטחתו לישראלוהיציאה ממנה הייתה מתוכננת עוד קודם " הגלות
" שהיה כאן חסד מיוחד של בורא עולם, ומהוא ברוך שומרבמשמעות הדברים "

שאמר ה' למשה לפני  בתי על הפסוקהחסד ונראה לבאר ולהרחיב בעניין כפי שכת
 "לכן אמר לבני ישראל אני ה' והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים" המכות,

באתי לדבר בשמך מאז " שהתלונן:מפרש שבורא עולם הקפיד על משה  רש"יו 
האבות הקדושים שקיבלו הבטחות לא התלוננו, ?? וטען למשה למה "הצל לא הצלת

לפי הסבר זה קצת צריך ביאור מה הכוונה  אומנם ?אתה משה כן מתלונן?ואילו 
אתכם מתחת אמר לבני ישראל אני ה' הנאמן לקיים הבטחתי, והוצאתי לכן "

הגאולה היא בגלל שהאבות לא פקפקו בהבטחות ", שמשמע שסיבת סבלות ממצרים
 קוימו בחייהם, ולכאורה מה הקשר בין הדברים??שלא 

שנה בארץ  400הבתרים גלות של עם ישראל בברית בין , שהנה ידוע שנגזר על ונראה
זאת אלא בורא עולם החשיב , 210ייתכן שהיו במצרים רק לא להם, ואם כן איך 

ועדיין לא מובן, מה פתאום בורא , שנה 400מלידת יצחק עד יציאת מצרים כך יש 
?? נכון זה בזכות האבות ברורה והופך אותה למפולפלתגזירה  משנהעולם 

בורא עולם לאמירה הקדושים, אבל בכל זאת איך משתנה אמירה ברורה של 
 מפולפלת??

הבטחות מבורא עולם , שכשם שהאבות קיבלו מידה כנגד מידהיש כאן  אלא
פשוטו היו אמורים לקבל זאת בחייהם, ובכל זאת הם שיקבלו את ארץ ישראל, ולפי 

ולכן אכן , זר ולא כבעל הביתדם בחייהם לא קיבלו אותה, ואף שילמו עליה כסף כא
", כי האבות הקדושים בהארץ כנען ארץ מגוריהם אשר גרו " בפרשת ואראכתוב 

בארץ ישראל אלא כגרים, ובכל זאת הם לא פקפקו על לא חיו בחייהם כבעל הבית 
שיקבלו את  -כפשוטו בורא עולם, ולא הרהרו על הבטחתו להם שלא התקיימה 

 הארץ בחייהם.

בארץ לא להם, ושינה אותה שנה  400בורא עולם גם כן שינה את הבטחת גזירת  לכן
לכן אמר לבני ישראל וזה כוונת הפסוק, ", לטובת עם ישראלמהמשמעות הפשוטה 

לכן גם גזירתי של ", שבזכות האבות שלא דרשו הבטחתי כפשוטו והוצאתי –אני ה' 
 400שנה מ  190", פחות והוצאתי"עכשיו יתקיים שנה לא תהיה כפשוטו ולכן  400

 שאמורים היו להיות במצרים. שנה 
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שלעולם אסור לנו להרהר אחרי הנהגת בורא עולם, גם אם הדברים , ללמדנו
התמימות באמונה בבורא עולם היא זכות נראים ממש הפוך משכל הישר, כי 

 .עצומה לנו ולדורות הבאים

ת וביראת שמים, ובמקום לראות אם אנחנו מתחזקים ממש בתורה ובמצוו ולכן
קשיים בכל  ,ה', אנחנו רואים את ההיפךברכה כפי שכתוב בתורה להולכים בתורת 

הקדושים, שלא  ינוהתחומים, אל לנו ליפול ברוחנו ובאמונתנו, אלא ננהג כאבות
לא התקיימה שלהם אישית הברורה  הקב"ה תהרהרו ולא פקפקו למרות הבטח

 .בה'יצא להם ולדורות הבאים מתמימותם באמונה ב נצחי כפשוטו בחייהם, ורק טו
  

ץ,  ב ֶאת ַהּקֵּ ַ רּוְך הּוא ִחש ּ דֹוש  ּבָׁ ַהּקָׁ ֶ  190=ְּקץ ש 
 

שיש לבארו,  נראהושנה???  190ירדו  400בורא עולם חישב את הקץ, ואיך מ אכן איך
מובן אינו שלכאורה בין בורא עולם למשה רבינו  ת שמות(שבסוף פרש)הדו שיח על פי 

 ."טענו חיטים והודה לו בשעוריםמו המושג "כזה כביכול ו, כלל
 

, הצל לא הצלת, שמאז באתי לדבר בשמך, משה פונה לקדוש ברוך הוא בטענה שהרי
  רק קלקלתי להם?? למה בכלל באתי ,והיהודים כועסים עלי ורק החמיר המצב

אני יעשה  עכשיו תראה מה - "תה תראה את אעשה לפרעהע, "והקב"ה עונה לו
 לפרעה.

 

שהוא כל יכול, רק שאל למה והרי משה ידע שהקב"ה יכול הכל  ,השאלה נשאלתו
עד עכשיו השליחות רק עשתה נזק, אז מה התשובה על שאלתו, שמעכשיו יהיה 

 בסדר, הרי הוא שאל על העבר?
 

דהיינו שהיהודים היו  , שעתה תראה זה תשובה גם על העבר.הרמב"ן עונה אלא
וקושי השעבוד גרם שהזמן יצטמצם ויחשב מאז  שנה 400התעכב במצרים צריכים ל

שערי טומאה ולא היה  'לידת יצחק, ולולי הצמצום עם ישראל היה מתעכב ושוקע בנ
 יותר את מי להוציא.

 

פחות  ,שנים 210במצרים הם היו רק שכך, בחשבון מהיר שעשיתי נראה  ובעצם
ישראל, ולאחר עם היה טוב ל ואזשנה  שם 17חי היה יעקב  210ומתוך ה  ,400מ  190

שנה שהיה עבודה בפה רך, עם  77פטירתו עד פטירת אחרון השבטים עברו עוד 
היה  116בסוף ה ואכןשנה היה שעבוד ממש,  116המלך, ורק  מצדמשכורת ונחמדות 

ורק  שנות גלות 400וכל זה במקום  ,שלא נתנו להם חומר ולבנים קושי השעבוד
 שעבוד שבסוף.בגלל קושי ה

 
זה התשובה של בורא עולם למשה רבינו, דווקא שלחתי אותך לעצבן ולהרגיז  כן אם

כי זירזת את הישועה  "עתה תראהאת פרעה וככה יהיה קושי השעבוד, וממילא "
 והגאולה לעם ישראל, בגלל קושי השעבוד.

 
רות קשות ולפתע קופצים עליו קשיים וצ ,שלפעמים יהודי מתחזק מאוד ובאמת ללמדך

, הרי אני מתקרב אליך ??למה?? ריבונו של עולם  !!!אוי, והבן אדם משתגע, ואיומות
 ?דווקא עכשיו קשה מתמיד?? למה אבא, אל תרחק ממני בבקשה,
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שאם נגזר עליו  ,קושי השעבוד כמו שלפעמים הקושי העצום זה, התשובה היא אבל
ואז יצא לאור , ידי קושי פתאומי הקדוש ברוך מצמצם לו את הזמן על, לסבול זמן ארוך

הלוואי ולא , לא להיבהל מקשיים, אז רבותי חיזקו ואמצו, וישועת השם כהרף עין, גדול
 .קירוב הישועה, זה כפרת עוונות, אבל אם כן חלילה ,יהיו

 

ץ ב ֶאת ַהּקֵּ ַ רּוְך הּוא ִחש ּ דֹוש  ּבָׁ ַהּקָׁ ֶ  המשך - ש 
 

 400 ועבירות בטומאה ישקע אדםה שאם, לאברהם החסד בשם דוד בכסא א"החיד
 הרע היצר שליטת תחת ויישאר !!תקנה לו יהיה לאאדם זה , תשובה בלי רצוף יום
 - מרצעב אזנו עבד עברי שרוצה להישאר עבד, רוצעים את ולכן ימיו!! כל

 400 הרע ליצר נרצע עבד כ"אח שיהיה שאפשר, אותו לעורר 400 שהגימטרייה שלו
 תורה קול ישמע לא כחרש כי יהיה, תקנה לו אין ואז ,מרצע כמספר רצופים יום

 :מוסר וקול

 שהיו , שלפי400 הבגימטריי שמרצע הביא מדרש בקידושין כב'התוספות והנה 
 במרצע ירצע לפיכך לעצמו אדון וקנה זה והלך ה,"הקב וגאלם שנה 400 עבדים ישראל

על עם  שנגזרוונה הכ אלאשנה??  400עם ישראל לא היו עבדים  ולכאורה ,כך העולה
וחישב את הקץ וצמצם את  ובורא עולם קיצר, שנה 400להיות עבדים ישראל 

לולי  כישנים,  210שנה, וסך כל השנים שהיו במצרים היה רק  113ל  86העבדות בין 
של שערי טומאה שממנו אי אפשר לצאת  בשער הנוןעם ישראל היו נכנסים לנצח זה 

 שכתב כן, וברוך שכיוונתי.  קוניבחזלעולם, וב"ה זכיתי ומצאתי 

זה במקום לקצר שנות עבדותו כפי שעשה בורא עולם ברחמיו בכדי שלא  ונרצע
שנה לפרעה  400מצדו היה עובד  וכביכולנשקע בחטא, הוא ברשעותו שוקע בחטא, 

ירצע, שיזכור שקבע את  ולכןכי לא אכפת לו להיות בשער הנון של שערי טומאה, 
 .עצמו בטומאה לעולם

כי נס גדול עלינו להודות ולשבח שהקב"ה ברחמיו עשה לנו נס!!  כל קודם והנה
 כי ככה נס!!, ימי תשובה ורחמים ותפילות כיפור ויום השנה ראש לנו שיש הוא
 !!!טומאה של יום 400 של רצף אין

החלטה אמתית לעזיבת לא לשכוח, תשובה חייבת להיות אמתית, שהיא  אבל
קופת הימים נוראים, ובפרט אלו המתכננים כבר את , ולא רק לתהחטא לנצח

בכל זאת  אולי אבלהחטאים שיעשו מיד לאחר שיסתיימו הימים נוראים ה' ירחם, 
עצם הימים הללו שבהם משתדלים לתקן ולא חוטאים כמעט, אולי זה כבר הורס 

 יום בטומאה!! 400את הרצף של 

 רק ועוון חטא בלי רצוף יום 400 יש לאדם שאם !!!עוצמה יש גם ולהיפך
 ובוודאי יזכה, רעה ממידה גדולה טובה מידה אז!!! טהורות ומחשבות בתשובה

 וקול תורה קול לשמוע באופן קבוע ויציב, ובוודאי יזכה הטוב היצר לשליטת
 בקדושה וטהרה אמן ואמן. תורה דברי ולחדש מוסר,

בטומאה, כל אם לאדם "נרצע יש אות קין" באוזנו כי השקיע את עצמו  כמו כן
שכן שאדם "צדיק" שהשקיע עצמו בטהרה ובקדושה גם הוא יזכה "לאות קודש 
על פניו", שפניו יאירו ותהיה "יראתו מאירה על פניו", ובעזרת ה' נזכה להיות 

 מעובדי ה' באמת ברצף משך כל חיינו אמן ואמן.
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 עבדי הם" ,כי לי בני ישראל עבדים -חישב את הקץ הקב"ה "
 

אבל אם אומר אהבתי את אדוני לא אצא חופשי  שנים, ששסיום יוצא ביהודי  עבד
הוא נשאר עד היובל, שאז אפילו שהוא מתנגד הוא משתחרר, כי אז לא בבחירה שלו 

" כי לי בני שטרי קודםאלא בחירה של בורא עולם, ובורא עולם דורש את שלו "
 .שנהיה עבדי ה' שלכן עם ישראל היה בגלות מצרים בכדי, ישראל עבדים עבדי הם

 

השאלה למה בורא עולם משתמש בקלף רק בשנת היובל ולא מיד בשנת  נשאלתו
הפשוטה כי את הנשק הזה ריבונו של עולם משתמש רק פעם  והתשובה ???השמיטה

 ביובל, רק כשאין ברירה, כביכול הזדמנות של פעם בחיים.
 

ה מבורא עולם , שכל יהודי פעם בחיים מקבל מתניובללכל יהודי יש  ובעצם
התעוררות עצומה לתשובה שמרגיש כביכול שבורא עולם מזעזע אותו מהשורש 

", בין רוצה ובין לא רוצה אני כי לי בני ישראל עבדים" אתה שלי, "שטרי קודם"
 בורא עולם דורש ממך חזור אלי מיד.

 

זכרו זה פעם ביובל, הזדמנות של פעם בחיים, וההזדמנות מגיעה בכל מיני  אבל
רות ודרכים, אבל כזה מגיע צריך להיות עיוור שלא להבין שבורא עולם מטלטל צו

 ." שובו אלי בנים, אתם חייבים עכשיו ומידאתם שליאותנו חזק "
 

נהיה שוטים מופלגים שנפספס הזדמנות של פעם בחיים, וגם עדיף לצאת  ולא
בא אפילו מרצוננו בשמיטה ולא לחכות ליובל, אז עדיין לא מאוחר נרוץ חזרה לא
 עם כל הלכלוך כי הוא מחכה לנו בכיליון עיניים, בוא אלי!!!

 
 

ִרים, תָׁ ין ַהּבְ ְבִרית ּבֵּ ִבינּו ּבִ ם אָׁ הָׁ ַמר ְלַאְברָׁ אָׁ ֶ מֹו ש ּ ֹות ּכְ  ַלֲעש 
ֶהם,  ֶאֶרץ לֹא לָׁ ר ִיְהֶיה ַזְרֲעךָׁ ּבְ י גֵּ ַדע ּכִ ֹדע ּתֵּ ם, יָׁ ּנֱֶאַמר: ַוּיֹאֶמר ְלַאְברָׁ ֶ ש 

דּום ְוִעּנוּ  אֹות שנה.  ַוֲעבָׁ ע מֵּ ם ַאְרּבַ  ֹאתָׁ
 

את הגלות, כי בורא עולם כואב לו בכאב ולא  -את הקץ הקב"ה חישב כתוב ש והנה
שלנו ולכן הוא מחשב את הקץ, מתי כבר יגמר הצער, איך אפשר לצמצם את הצער 

מתי יקוים הסוף  מחשב את הקץבורא עולם הזו והארוכה  נווגם בגלותלעם ישראל, 
כי , כי מלחמת היצר מפחידה, הרע שבורא עולם ישחט את היצר ",חד גדיאשל ה"

 .עד לתהום כל החיים ברגע האחרון אפשר ליפולאותו גם אם ניצחת 
 

דֹול. ְרֻכש  ּגָׁ ְצאּו ּבִ ן יֵּ י כֵּ ֹנִכי ְוַאֲחרֵּ ן אָׁ ר ַיֲעבֹדּו ּדָׁ ֶ  ְוגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאש 
 

למה בורא עולם אם כן , בחר ברוחניות ועשיו בחר את הגשמיות יעקב אבינו כאמור
 ??? ורכוש גדול מבטיח להם בסוף הגלות כסף

 

חושב גם על הגשמיות שלנו, למרות שאברהם ויעקב עולם , שבורא לכך התשובה
כסף אצל יהודים זה ה' יודע שחשבו רק על הרוחניות וויתרו על הגשמיות, כי 

בבית, שד לצדיקים אוכל וביגומזה קונים קנו קרבנות, מזה רוחניות, מזה בנו משכן, 
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כסף למוסדות תורה וישיבות, בקיצור כל הכסף אצל יהודים הכל תורמים ומזה 
 סביב המצוות.

 

ּכֹוס. ְֶּאתְּהַׁ ִביהַׁ ג  ּצֹותְּּומַׁ מַׁ ֶסהְֶּאתְּהַׁ כַׁ ְּמ 
ְּ

נּו,  ינּו ְלַכּלֹותֵּ לֵּ ַמד עָׁ ד עָׁ ְלבָׁ ד ּבִ ּלֹא ֶאחָׁ ֶ נּו? ש  ינּו ְולָׁ ה ַלֲאבֹותֵּ ְמדָׁ עָׁ ֶ ְוִהיא ש 
בְּ  ֶ א ש  רּוְך הּוא ֶאּלָׁ דֹוש  ּבָׁ נּו, ְוַהּקָׁ ינּו ְלַכלֹותֵּ לֵּ דֹור עֹוְמִדים עָׁ ל ּדֹור וָׁ כָׁ

ם. דָׁ נּו ִמּיָׁ ילֵּ  ַמּצִ
הבטיח ההבטחה שהקב"ה  -" היאונראה לי " "???היאשעמדה, מה הכוונה " והיא

דור ו, לא רק בגלות מצרים, אלא בכל דור את הקץלהם לישראל לעולם לחשב 
לות גמחשב לנו את קץ ה הנצחיתהקב"ה בהבטחתו  עומדים עלינו לכלותינו,ש

חישב את הקץ , "של עשייה עד כדי כך שזה נהפך כמו הנהגה קבועה והצרות,
 אמן. ונזכה לראות בישועת השם בקרוב מכל הקמים עלינו, ",לעשות

 

שנה מי  2000אפשר לקבל דווקא מקטע זה שבהגדה, שהרי לפני עצום חיזוק  אגב
שעומדים בכל ההיסטוריה יהיה שנאה ליהודים, עד כדי כך "יכול היה להתחייב ש

" שכבר סיימו לשבת על התוכניות וקמו לבצע את זממם להשמיד עלינו לכלותינו
את ישראל, הרי העולם משתנה במשך אלפי השנים, העולם הפך למודרני 

להתחייב שכך יהיה לנצח, א. שיהיו יהודים, ב. שיהיה  יכול היהומתורבת?? מי 
רואות, אירן, חיזבאללה, חמאס, ומדינות המערב  ה כזו מחרידה, כפי שעינינושנא

שמקריבות אותנו למען שלומם כביכול, אכן אין לנו על מי להישען אלא על אבינו 
 ", שיחשב את הקץ לעשות"
 

שהתורה שלפני אלפי שנים לא תשתנה וזה האמת היחידה גם כאשר  מזה נלמד וגם
יש טכנולוגיה, אבל האנשים נשארו  נכוןלם לא התקדם, שנים עברו, כי העואלפי 

ה' ולצדינו,  ה'תמיד ואותו דבר, עם אותם יצרים רק עצלנים יותר, ומפונקים יותר, 
 ילחם לכם ואתם תחרישו.

ְּ
 ַיִניַח ַהּכֹוס ִמָידֹו וְיַגֶלה ֶאת ַהַמּצֹות.

 

א ּוְלַמד ֹות ְלַיֲעקֹ  צֵּ ֲאַרִמי ַלֲעש  ן הָׁ בָׁ ש לָׁ ּקֵּ ִבינּו. ַמה ּבִ  ב אָׁ
  

שהראשי  הבעל הטוריםכתב  "עודך מסתולל בעמי לבלתי שלחםהפסוק " על
היו בעצה של פרעה, ובלעם ששלושה  :כמאמר חז"לו, בלעם -תיבות של המילים 

עם ישראל, ואילו יתרו ברח ואיוב שתק, והיות ובלעם הוא זה שהציע לשעבד את 
והגזרות נחשבות ונזקפות ל השעבוד הציע ולהצר לישראל והתקבלה הצעתו, לכן כ

 לאשמתו ולחובתו.
 

לא רצה להרע לעם ישראל, והעם תחילה פרעה בזה סותר את המדרש ש ולכאורה
שבלעם משמע  שלושה היו בעצהשבמאמר חז"ל  ואילולהרשיע, שלו אילץ אותו 

פלא וגם  התחיל ברוע???לא ברור לכאורה מי אם כן החליט על הגזירות, וזה שהוא 
בלעם שהיה דעת יחיד?? וגם צריך ביאור שהשנים שהם יתרו ואיוב לא גברו על דעת 

חשבו כפרעה המצרי החליט להרע לעם ישראל בכפיות טובה, למה לא מדוע העם 
 בתחילת דרכו שזה כפיות טובה??
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זה לבן הארמי, וביקש לבן שבלעם התחיל את כל הרוע, כי יש דעה שבלעם  וייתכן
הצליח לכן רצה להצר לעם ישראל ולעקור לפחות חלק ת הכל, והיות ולא לעקור א

 ".מצרימהוירד ", "ארמי אובד אבימעם ישראל, כמו שכתוב "
 

ישראל, שאמר להם אני סבא שבלעם תחילה הסית את העם המצרי נגד עם  ונראה
הם  אופיים הרע והבוגדני, שברגע שהם יגדלו ויתחזקורבא שלהם ואני מכיר את 

והתעצם ולדוגמא שיקר ואמר הנה יעקב אבינו חתני כשגדל , ימוטטו את מצרים
והוא היה סבא רבא של עם ישראל ברח ולקח את כל רכושי ורושש אותי, והיות 

 מחייו עם יעקב, לכן דבריו התקבלו על לב העם המצרי.והביא דוגמא מעשית 
 

הצדיק וזכה לראות בקדושת פרעה ידע שלבן משקר כי הוא הכיר את יוסף  אבל
חודשים הוא  3אבל לאחר , ידע שלבן הוא רשע ושקרןיעקב וליהנות מברכתו לכן 
לעצת בלעם שהוא לבן להציק לעם ישראל כי העם תמכו נכנע לדרישת העם, והסכים 

אחד, לא יכלו להתנגד לדעת בעצת בלעם, ולכן יתרו ואיוב למרות שהיו שנים מול 
 והמלך היו בדעתו.העם בלעם היחיד כי 

 

הירא את דבר ה' מעבדי פרעה "על הפסוק שנכתב במכת ברד  תרגום יונתןב והנה
ואשר לא שם לבו ", איובהירא זה כתב ש"  מקנהו אל הבתיםהניס את עבדיו ואת 

הרשע מתחילה ועד סוף החטא החטיא והמריד זה בלעם", כי בלעם  – אל דבר ה'
לא פלא שיש ללבן מקום , ה בבורא עולם ולשנאת עם ישראלהמצרים נגד האמונאת 

 של פסח, וסיפור הרשעים בהגדה מתחיל בו.של כבוד של רשעים בהגדה 
 

שהפיל את אברהם אבינו לא מתחילה בסיפור של נמרוד הרשע   של פסח והגדה
יכל להאביד את כל עם ישראל, כי בלי אברהם אבינו לכבשן האש, למרות שגם זה 

בנמצא, כי הוא כביכול ן כלום, בכל זאת סבא מסור ברשעות כלבן הרשע אין אי
 את ישראל בכל תקופות חייו.הקדיש את חייו הארוכים לרדוף 

     

שאם לא נתקן את המידות שלנו, אנחנו מסוגלים להיות רעים למשפחה , ללמדנו
למידות, זה חלצינו, וזה לא רק בקשר שלנו, ולרדוף את באובססיות את יוצאי 

קשור גם בעניין קדושת העיניים אם לא נדאג לשמור על עינינו אנחנו מסוגלים 
להרוס את המשפחה חיים שאולה, להיות רעים ואכזריים לאשה ולילדים ולגרום 

מהיום נזכור שלבן ביקש לעקור את הכל, להם נזק נפשי ורוחני לדורי דורות, ולכן 
 את הכל מחדש בעזרת ה' אמן ואמן. ואנחנו ניזהר מפניו, ונתקן ונבנה

 

ש  ַלֲעקֹור ֶאת ַהּכֹל,  ּקֵּ ן ּבִ בָׁ ִרים ְולָׁ כָׁ א ַעל ַהזְּ ַזר ֶאּלָׁ ְרֹעה לֹא גָׁ ּפַ ֶ  ש 
 

מכך  ,עונה השפת אמת  " שרצה לעקור את הכל??מארמי אבד אבי" איך רואים
שלא הצליח בכלום סימן שביקש לעקור את הכל, אבל אם היה רוצה רק קצת היה 

לא ועמו,  המלאךאבק נכל הלילה " שויפגע בכף ירך יעקב"ל לפגוע, בבחינת יכו
 רק כהחליט על אבר אחד הצליח.והצליח 

 

 אם כך למה להיטלר הייתה הצלחה הרי ביקש לעקור הכל???? הוקשה לי,רק 
שמבקש לעקור הכל יש לו כוח לעקור גם זה  א"כבאחדות חי שכעם ישראל לא  ויתכן

היום מבקשים לעקור את הכל, רבים הקמים עלינו, לכלותינו  לכן גם ,חלק רח"ל
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לגמרי, לבלתי השאיר שריד מעם ישראל, ברוחניות ובגשמיות, לכן נתאחד יחד 
 בכדי שלא יצליחו, אמן.

 

ִבי, ד אָׁ י ֹאבֵּ ּנֱֶאַמר: ֲאַרּמִ ֶ  ש 
ְּ

 כתבו "עם לבן גרתי ואחר עד עתה" שלח לעשיו לפני שנפגש אתו יעקב
שנה התמדתי בישיבה, בכל  14, שהתכוון לומר לעשיו שלמרות ששיץיונתן אייברבי 

אין בי את הכוח  ולכןזאת עברו מאז שנים רבות וכבר איבדתי את סגולת התורה, 
 ", ולכן אין פני למלחמה רק לשלום.הקול קול יעקבלהילחם בך, כי חסר לי את "

 שלא ילמדאבינו  ", שלבן רצה לבטל את יעקבארמי אובד אביזה כלול ב"גם  ואולי
 אבלאז יהיה כמת גמור ואבוד מהרוחניות, כך לא יהיה זכר לעם ישראל, ותורה 
 , כך שהוא לא נאבד מהרוחניות.בכל התרי"ג מצוותהתגבר ועבד את ה' אבינו יעקב 

 החוצפה של לבן

 להקשות יש, כן ואם, הרשע בלעם הוא הארמי שלבן 'א' קה סנהדרין בגמרא דעה יש
 לבן" בתואר זכה כבר הוא, נביא שנהיה קודם עוד לרע מפורסם היה לבן הרי

 אכל בתואל אביו שבסוף אליעזר של בצלחת רעל ששם ושודד רוצח וגם", הרמאי
 לפני מושחת היה כי נכשל זה שנביא לטעון הגויים יכולים עדיין כן ואם!!! ומת ממנו

 ???והגון דרך יישר נביא קבלו לא ועדיין, הנבואה

 היה ללבן ואדרבא, מושלם איזון כאן יש הכל שלמרות לומר אפשר, אמתה אבל
 וכל הנבואה לפני עוד גם וזאת הכלל מן יוצא באופן להתחזק אדירות אפשרויות

 את ולשדוד להרוג רצית הנה, מפסידים שרוע לראות זכה לבן שהרי, אחריה שכן
 כי לי אוי להזדעזע במקום אבל!!! שלך אבא את הרגת, אליך חזר זה בסוף אליעזר
 לא, אחותו רבקה של התנאים מסיבת את ממשיך הוא זה במקום, אבי את הרגתי

 אולי!!! קרה לא כלום כאילו המסיבה את להמשיך יכול בן איך, אטימות איזה יאמן
 בכי כדי תוך יגלה המתפרצים ברגשותיו שמא להזדעזע פחד כי אלא זאת ואין

 !!בכלל לו היו אם, רגשותיו על ושלט התאפק לכן, ריקי בבן בו תלויה הרצח שאשמת

 מדרש מהבית שיישר אבינו יעקב עם לחיים אישית דוגמא לראות זכה, מכן ולאחר
 להיות הפך הוא, הכיוונים מכל למשפחה והתחברו, שנה  20 כ עמו וישב ללבן הגיע
 בקיצור ,יעקב של המעביד היה וגם, שפחותיהם 2 ומ, בנותיו 2 מ יעקב של חמיו
 לבן עם, "המושלמת יעקב עבודת את לראות וזכה, שנים עשרות יעקב את נשם
 של ולרכוש לעבודה נפש ומסירות יושר זה מה ראה", שמרתי מצוות ג"ותרי -גרתי
  .מרוויח רק בישרותו יעקב ואילו הפסיד ברמאות שהוא לראות זכה וגם, השני

 שלא אותו מזהיר עולם שבורא, בחלום לנבואה זכה פתאום יעקב אחרי וכשרדף
 שבורא', ה ובדרכי ביושר ההולך של שכרו מה לראות לו היה אזי, יעקב בצדיק יפגע

 מלבן ממנו לו אכפת עולם שבורא לראות היה יכול שני ומצד, אישית לו דואג עולם
 לעורר צריך היה לבד וזה!! חיים לו נותן אלא, יעקב על יאיים שלא מיד משמידו ולא
 ואני אליו אתקרב קדימה ממני לו אכפת עולם ובורא האמת לי התגלה הנה ואות
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 בשם ולבן' ה בשם נשבע יעקב מכן לאחר כשנשבעו כי, קורה לא זה אבל, בו ישקיע
 !!!האמת את ראית הרי?? למה!!! זרה עבודה

 גדולים בניסים ממצרים יצא ישראל שעם לשמוע זוכה רבות שנים אחרי לבן והנה
 כל כי ולשמוח לרקוד עליו היה, ונפלאות ניסים להם והיה עולם מבורא תורה וקבלו

 ששרד בחיים היחיד רבה הסבא והוא, שלו נינים והבני ונינים הנכדים ישראל עם
 .לקללם ומשתוקק אותם לקלל מסכים הוא זה תחת, ישראל עם לכל

 אברהם של ורהחמ של האבא שזה אליעזר דרבי בפרקי כתוב עליו שרכב האתון וגם
 לקבל גדלות לכזה וזכה, המשיח מלך ירכב שבו החמור וזה ושמואל ומשה אבינו

, כחמור להיות אדם מדרגת ירד או חמור נשאר ולבן, המיוחס החמור של האבא את
 !!!  ומיוחד קדוש כה באתון עצמו ומטמא

 פלא אוור, בלעם על וצועק פה ופותח המדבר לאדם למדרגת עולה  האתון שני ומצד
 ממשיך הוא להתחזק ובמקום, אתונו עם ומתווכח נשאר אלא בורח לא בלעום

והוא , בלעם את מזעזע לא זה וגם, עליו שמאיים חרב עם מלאך מולו והנה, ברשעותו
וזה ,  מבלק ולעג ביזיונות וסופג, לקלל מצליח לא שהואגם כ, וממשיך בדרכו הרעה

  . כבוד ורודף אוהב היההיה לו כמו חיצים היישר ללב, כי הוא 

 שלא שומריםש וקדושים צנועים היקרים נכדיו ישראל עם את רואההוא  ופתאום
 ורצון רחמים בליבו ונכנס אותם לאהוב לפתע והתחיל, זה מול זה פתחיהם יהיו

 הבוז חיצי את לראות במקום, מכן לאחר מיד זאת בכל', ה רוח עליו ונחה, לברכם
 לו היה, לברכם החלטת מעצמך הפעם אתההרי  לך יישתתב בו שגוער, בלק של

 שהתחלתי הנכדים, שלך המדומה הכבוד את צריך לא לבלק להגיד חייו הזדמנות
 שאתה ממה יותר הרבה אותי ויכבדו, לי מחכים למטהשלי  הצדיקים ,אותם לאהוב
 אחריתי "ותהיכמו שאמר  כמוהם לאחרית משתוקק שאני בפרט, לכבד מסוגל

 אבל גם הזדמנות זו הוא לא ניצל., כמוהו"

אז , מלכים כבוד קיבל משה חותן היה שרק יתרו, הנה מר לעצמווהיה עליו ל הרי
 וכל, והערצה באהבה ומחולות בתופים אותי יקבלו העם כל של ארב סבאאני לבן 

 בלעם עצום ופלא, הצדקניות בנותיי ועל אבינו יעקב על סיפורים ממני יבקשו היום
 הבלתי ההזדמנויות כל למרות ישראל לעם להצטרף ולא בבושות עזובל מעדיף

 !!!!להאמין לא, ישראל מעם דם שיוקז העיקר מכשילם בכוח הוא ואדרבא, מושגות

 או לאחרים ולהתמסר תאוותיו על לוותר רצה לא לבןכי  ,בהחלטו מובןכן  זה אבל
 להתקרב בכוח רוצים אשל זה ככה ,המידות על עובדים כשלא זה ככה, עולם לבורא
 בלי מידות בלי, העולם גויי לכל ברור והכי חד הכי מסר וזה, עולם לבורא באמת
 .יש רוע רק לבורא כניעה בלי תורה

 בלי הרעות המידות את לשבור הכוח בכל עצמית עבודה שחייבים, ללמדנו
 קדושה כל כך ורק, ובתמים באמת עולם לבורא ולהתמסר ולהיכנע, רחמים

 ואת הרע טבענו את נעבוד לא אם כי, באמת אותנו ותגביה אותנו תרומם בלשנק
 לא אזי, ולאחרים עולם לבורא שלם בלב כראוי נתמסר ולא, הרעות מידותינו

 ברוע נשאר אנחנו ונפלאות ניסים לא גם משמים מסר ושום סימן שום לנו יעזור
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 וכמה אנוש יצור בכל משקיע עולם בורא כמה עד תראו שני מצד, בנו המושרש
 את ננצל אז, אליכם ואשובה אלי שובו גמורים לרשעים נותן הוא הזדמנויות

 .ואמן אמן לבהלה נלד ולא לריק ניגע לא למען, כראוי ההזדמנויות

ב רָׁ צּום וָׁ דֹול, עָׁ ם ְלגֹוי ּגָׁ ט, ַוְיִהי ש ָׁ י ְמעָׁ ְמתֵּ ם ּבִ ר ש ָׁ גָׁ ה ַוּיָׁ ֶרד ִמְצַרְימָׁ  ַויֵּ
 

ֶרד ִמְצַרְימָׁ  ּבּור. -ה ַויֵּ י ַהּדִ נּוס ַעל ּפִ  אָׁ
 

בורא עולם גילגל שיוסף יהיה במצרים ויכין את הקרקע להכשיר את גלות  כידוע
מצרים באופן המושלם ביותר לעם ישראל, ואכן יוסף לאחר שנות סבל זכה והפך 

 "ויקראו לפניו אברך ונתון אתו על כל ארץ מצריםלהיות כמלך במצרים "
  

וה, מה השכר ליוסף ששמר על העיניים בזה שהוא נהיה מלך מקום גדול לתמ ישו
הרי זה ניסיון קשה  ??כמצרים מלאה בעבודה זרה וטומאה וכשפיםבארץ טמאה 

 ומה ההכנה שיש כאן לגלות מצרים?? מנשוא???
  

שאת לוט אנשי סדום מינו לשופט בסדום רק בגלל  בספר בפרשת ויראכתבתי  כברו
ופית, והחליטו שעל ידי התפקיד החשוב של שופט בסדום הוא סשרצו לקלקל אותו 

המושרשות בו, מידת החסד!! ואכן הם צדקו, אבל היות יתנתק מהמידות הטובות 
 ללוט לכן לא הספיק לוט להתקלקל.וכבר באותו לילה המלאכים הגיעו 

 

יק שנים עוד לפני שהשבטים מגיעים אליו, איך הוא מחז 9יוסף מלך במצרים  והנה
 נופל??? מעמד ולא 

 

לחדש חידוש עצום, שיוסף מתחילת פגישתו עם פרעה הוא מיד הכריז שהוא  ונראה
לא שווה כלום, ורק אלוקים הוא נותן לו את הכוח לענות ולפתור כלום והוא 

דברי יוסף בשלימות, ומינה אותו דווקא בגלל שהוא חלומות, והנה פרעה מקבל את 
" הצליח ליהנות ערוות הארץטמא "", לכן גם במקום בואשר רוח אלוקים איש "

רק על תקן שהוא נאמן מהתפקיד בקדושה וטהרה ובלי נפילות, כי הוא עלה לתפקיד 
בבורא לבורא עולם ומאמין בו, וגם הוא הכריז הציל את מצרים בזכות האמונה 

 עולם.
 

אכל עם כבש ו ששחטהרשה לעצמו להקריב ולשחוט את אלוהיהם יוסף  ולכן
למרות שזה תועבת מצרים לאכול את אלוהיהם, וכל זה עשה בלי האחים הקדושים 

האמונה, וכל מצרים ידעו שזה מה שהוא,  בכוחמתחילה  הלךלפחד מהם, כי הוא 
 האמונה בבורא עולם!!! רק בכוח ואת כל העולם יוסף צדיק הציל את מצרים וש

 

כות עצומה באימפריה עולמית, מתוך היה זה שכר עצום ליוסף, שנהנה במל ואכן
קידוש שם בורא עולם בגאון ולהמשיך כל הזמן לקדש שם שמים ללא שליחות של 

 מורא!!
 

יצר הכנה מושלמת לעם ישראל בגלות מצרים, שלמרות טומאת  מצרים שעם  וזה
במ"ט שערי טומאה, בכל זאת עם ישראל לא שינו שמם לשונם ולבושם, ישראל שקע 

היהדות שיוסף מלך בגאון בשם השם, ותלה רק בבורא עולם כוח גאוות וכל זה מ
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ובכוח שלא שינו לבושם שפתם ולשונם זכו לצאת ממצרים, ולכן ,את כוחו והצלחתו
 ".יוסף הוא המשביר"
 

שיעקב היה שלם, כי יוסף מלך, שכתב " בפרשת ויחיזה מתורץ דברי רש"י  ולפי
רש"י היה צריך לכרוך  ולכאורה", מד ממעשיהםבין הגויים, ולא לועוד שהיה שבוי 

זאת לא למד ולכתוב הכל ביחד, שלמרות שהיה שבוי ומלך בין הגויים, בכל 
 "??ועודרש"י הפריד וכתב באמצע הדברים " למהממעשיהם, 

 

משמע שלא למד ממעשיהם הולך רק על התקופה שהיה שבוי ועבד, אבל על  אלא
 ולמה??יסיון כמעט ללמוד ממעשיהם הרעים!!! מלך לא היה לו נהתקופה שהיה 

ויוסף נמלך רק על תקן של צדיק וקדוש המאמין והתשובה היא כאמור, שהיות 
ממעשי הגויים, כי הוא ייהפך ללעג לכן לא היה לו ניסיון עצום ללמוד המושלם, 

שבוי אז היה לו את הקושי ולכן רק כשהיה  בעיקר כוחו המפורסם,אם יזלזל  ולקלס
 העצום לא ללמוד ממעשי הגויים.

  

עלינו לחזק ולקדש שם שמים ברבים בגאון, וכמה שיותר נחזק אחרים בשם  לכן
נתחזק ונסגור בעדינו מלחטוא לבורא עולם, כי אם נחטא חלילה השם כך אנחנו 

, "המחזק אחרים נופל בחטאים רחמנא ליצלן"קלס ברבים, להג ולנהפך להיות ל
נתעלה ביראת שמים ו יחזק אחרים ויתחזק בעצמו וביחד ולכן כל אחד מאתנ

ממה טהורה אמן, ובעזרת השם נקבל כוחות נוספים שנספיק בזמן קצר פי כמה 
שהספקנו בעבר בזמן זה, ונזכה להרחבת הדעת ועושר ונחת רוח מכל יוצאי חלצנו 

 אמן ואמן.
 

ם ר  ש ָׁ גָׁ ִבינוּ  - ַוּיָׁ ַרד ַיֲעֹקב אָׁ לֹא יָׁ ֶ ד ש  ִמְצַרִים  ְמַלּמֵּ ַע ּבְ קֵּ ּתַ ְלִהש ְ

ם, גּור  ש ָׁ א לָׁ  ֶאּלָׁ
 

להקים ישיבה ובית שמיד עם הגעת יעקב אבינו הוא שלח את יהודה  רש"י כתב
 דאג לשלוחהוא הוראה, ופלא הדבר שלפני שיעקב פגש את יוסף בנו האבוד והחביב, 

יעקב בורא עולם מבטיח להרי את יהודה להקים ישיבה, מה כל כך בוער??? וגם 
 אז מה כל כך בער ליעקב אבינו??ירד אתו למצרים, אבינו שהוא 

 

ידע שיוסף גם יעקב למרות שהקב"ה הבטיח ליעקב שיהיה אתו, ולתרץ, ש ונראה
ליעקב היה חשוב למסור בכל זאת , בנה במצרים תשתית של אמונה ויראת שמים

 מסר ליוסף ולכל יהודי!!!
 

על תורה!!!! ועליה חייב להיות חיבור של  חייב להיות מבוססבחיים  שהתשתית
כי חיזוק בלי תורה אין לו אחיזה ואין לו בסיס זה פורח עם , אמונה  ויראת שמים

 הזמן!!!
 

כי חשוב חיזוק , קבע עיתים לתורה, ותתחזק ביראת שמים אמן ואמן קדימה
 חיזוק שישנה את החיים לנצח!!! מתמשך ולא שפורח אחרי תקופה!!!
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נֶּ  ֶ ין ִמְרֶעה ַלּצֹאן ש  י אֵּ אנּו, ּכִ ֶרץ ּבָׁ אָׁ גּור ּבָׁ ְרֹעה, לָׁ ֱאַמר: ַוֹיאְמרּו ֶאל ּפַ
ֶדיךָׁ  בּו נָׁא ֲעבָׁ ש ְ ה יֵּ ַען. ְוַעּתָׁ נָׁ ֶאֶרץ ּכְ ב ּבְ עָׁ רָׁ ד הָׁ בֵּ י כָׁ , ּכִ ֶדיךָׁ ר ַלֲעבָׁ ֶ ֲאש 

ֶאֶרץ ּגֶֹשן.  ּבְ
 

כן ", ומיד לאחר מאנוס על פי הדיבור" בכפיהשקודם כתוב שירד  קשהלכאורה 
וגם למה אנוס על פי הדיבור, הרי  ??קצרה ולא ארוכה שרק רצה לגור תקופה כתוב 

 זה מה שסיכם עם עשיו שהוא לוקח את הגלות??
 

זה מה שסיכם עם עשיו, כי יעקב אבינו ידע שזה גזירה שיהיו במצרים,  אכןאלא 
ות בכפיה הלך לגלאבל יעקב אבינו אתה עשיו תקבל עולם הזה, ואני ובני נלך לגלות, 

כי הוא ידע ששם יפלו ברוחניות אז לא הולכים לגלות כזו בשמחה, וגם כשהלך 
כשהוא אנוס על פי הדיבור, כל הזמן חשב שיגורו שם ולא ישתקעו שם, וכל רגע ורגע 

אנחנו רק זמני במצרים, ובקרוב נחזור לארץ שהיה שם השריש לילדים והנכדים, 
תם ולבושם כל זמן שהיו במצרים, כי יעקב , לכן היהודים שמרו על שמם שפישראל

בהם, אנחנו במצרים רק זמני, כבר חוזרים הביתה לישראל, אז לפחות שמרו  שהשרי
 על החיצוניות שלהם.

 

צריכים לשדר שהחיים שלנו בעולם זה זמני, והעיקר זה העולם הבא,  אנחנוגם 
לדורות גם ני זור לנו שתמיד יישאר חיבור רוחחיים במחשבה אמתית כזו תעלכן 

 הבאים.

ט י ְמעָׁ ְמתֵּ ה ,   - ּבִ ְימָׁ ְרדּו ֲאבֹוֶתיךָׁ ִמְצַרָׁ ְבִעים ֶנֶפש  יָׁ ש ִ ּנֱֶאַמר: ּבְ ֶ ה  ש  מָׁ ּכְ
ֹרב. ַמִים לָׁ ָׁ י ַהש ּ כֹוְכבֵּ ְמךָׁ יי ֱאלֶֹהיךָׁ ּכְ ה ש ָׁ  ְוַעּתָׁ

 

70ְּבאגבְּאיפהְּהנשיםְּלאְּכוללְּנשיםְּוילדים,20ְְּּריםְּמגילְּאלףְְּּגב600ְּנהפךְּל70ְּשנהְּמ210ְּתוךְּ
האםְּבגללְּשהיוְּמפורסמותְּאוְְּּ??70במניןְּהודינהְּיוכבדְְּּלמהזהְּרקְּגברים,70ְְְּּּאםְּנפרשְּשוְּנפש????

ְּמוכרותְּויל"ע??
 

 התרבות עם ישראל
 

פלא עצום ותמיהה גדולה יש כאן ", כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץכתוב "
כשעם ישראל  לפרעה, והנהלכאורה, שכידוע שבט לוי כולו למד תורה ולא השתעבד 

מחמישים יצאו יצאו ממצרים, יש גרסה שרק אחד מחמש ויש גרסה שרק אחד 
לעבודת ממצרים, כי היו רשעים והעדיפו לעבוד עבודת פרך לפרעה ולא להשתעבד 

 השם במדבר.
 

שבט לוי היה צריך להיות השבט  ולפי זהאחוז מעם ישראל,  10שבט לוי הוא כ  והנה
ת אחוזים מכל שבט אחר שהשתעבדו לפרעה, כי שבט לוי מכולם בכמה מאוהגדול 

ומתמידים בתורה שבוודאי כל השבט יצאו בשמחה ממצרים היו צדיקים 
לעבודת ה' יתברך, ואילו בשאר השבטים שלא רצו והשתעבדו מרצונם באהבה 

??? ובמציאות שבט לוי הוא אינו 50מתוך  49, או 5מתוך  4לצאת ממצרים בהם מתו 
 תמיהה גדולה!!!דול ביותר במספר שיצא ממצרים, וזה השבט הג

 

כאשר יענו אותו כן ירבה , שכתוב ש"הרמב"ןהאמתית היא על פי יסוד  והתשובה
ולכן רק שאר השבטים שסבלו ועונו בעבודת פרך של פרעה הם התרבו ", וכן יפרוץ
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כן יפרוץ, לוי שלא עונה ולא סבל לכן לא נתברך בכן ירבה ופרו ושרצו, אבל שבט 
אבל שאר נשות השבטים היו יולדות ששה בכרס ואכן עמרם הוליד אחד בכל לידה, 

 אחת לכן רק מנין שאר השבטים גדל.
  

שמי שסובל וקשה לו דווקא הוא גודל וצומח יותר!! לכן אם קשה לך ואתה  ללמדנו
עצום צועק מעומק ליבך הטהור אוי קשה לי!! אוי לי זה ניסיון קשה וסובל ואתה 

על הקושי ושמח כי ככה גדלים וככה צומחים תעלה ממני!!! אל תיבהל תתגבר 
 ותצליח אמן ואמן.

 

 דרך אחרת –כן ירבה וכן יפרוץ 
  

אחד אכן נולדו הרבה יהודים בבת אחת, ששה בכרס אחת או שישים, וכאמור  מצד
, רעהרק לשבטים שלא למדו תורה אלא עבדו ועונו בעבודת פרך לפהריבוי היה 

אומנם מצד שני במכת חושך גם מתו המון יהודים בבת אחת, וכאמור שיש שיטות 
אבל בשבט לוי לא , מחמשה ויש שיטות שרק א' מחמישים יצאו ממצריםשאחד 

צדיקים נולדו כמויות, אבל גם לא מתו בכמויות, כי כולם למדו תורה וכולם יצאו 
על כל השבטים אלא היה שווה ולא מתו במכת חושך, ולכן שבט לוי לא התרבה מ

 להם.
 

שבלי תורה אפשר ליפול בכמויות, בקושי אפשר לשרוד ביראת שמים בלי  ללמדך
הנה לנו שאחרי כל הניסים והנפלאות שהיו במצרים עד מכת חושך, , לימוד תורה

מחמישים נשאר בו יראת שמים והסכים לצאת ממצרים רק אחד מחמש או 
משבט לוי לומדי התורה בהתמדה שרדו רך, ואילו ולהתמסר לעבודת הבורא יתב

 כולם ביראת שמים ויצאו כולם.
 

זה מתורץ לי מה פשר הדבר שבזמן שיעקב חושש מהירידה למצרים בורא עולם  ולפי
איך  ולכאורה", אל תירא מרדה מצרימה כי לגוי גדול אשימך שםאותו "מרגיע 

את יעקב מפחדו מלרדת מצרים??  אשימך שם אמורה להרגיעהבשורה של לגוי גדול 
הרוחני של עם ישראל במצרים, ומה הקשר בין שחשש יעקב הוא על המצב  בפרט

לכאורה משמע שרק שם במצרים הם יהיו גוי גדול,  וגם עם גדול ולחשש הרוחני??
ממצרים הם לא יהיו גוי גדול, ולכאורה למה ואילו מחוץ למצרים דהיינו כשיצאו 

 שהברכה תיפסק??
 

אולי הכוונה שיעקב חשש שכשעם ישראל ישקע במט' שערי טומאה הם לא  אלא
ממצרים, ואז כפי שאכן קרה רוב רובו של עם ישראל נמחק במכת חושך ירצו לצאת 

כי היו רשעים וכאמור, וחשש יעקב שאם כן מי ישרוד מהשבטים מלבד שבט לוי, 
 ישראל חלילה??? וכי ימחקו שבטי ישראל מעם 

 

לגוי גדול זה ענה לו בורא עולם, אל תדאג יעקב, השבטים לא ימחקו אלא " ועל
שכך גם אם ימותו במכת חושך רוב מוחץ של עם ישראל , במצרים –" אשימם שם

שבשבטים שיסכימו לצאת ממצרים יהיו לפני שיצאו ממצרים, עדיין הצדיקים 
כולם היו צדיקים,  חושך שאצלםשווים בכמות וגם יותר משבט לוי שלא מתו במכת 

 גוי גדול.  –כי אכן מתו המונים אבל גם נולדו המונים 
  

היה פעם, וככה זה גם היום!!! ולכן אם זכית ואתה מלומדי התורה בטהרה,  ככה
ואל תפזול החוצה כי התורה מקור הקדושה והברכה לדורי דורות!! אשריך!!! 
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קובע עיתים לתורה, מ"יגיע כפיך כי תאכל", ואתה ואם אתה המתפרנסים 
אבל דע וזכור!! בלי תורה קשה מאוד לשרוד  אשריך כלשון הפסוק ממש!!

וזכור, השם עשה כמות של לידות ביראת שמים, אחד לחמישה, אחד לחמישים, 
 הקצת האיכותי.בשביל להוציא את הקצת מהרבה, כי הכמות לא קובעת, רק 

 

 עוד בעניין הזה
  

 22לווים לאחר יציאת מצרים במדבר שהיה מספרם  לפי מצאנו בספירת ה באמת
 20, וכל השבטים נמנו מגיל 8000שנה הם היו רק  30חודש, ואילו מגיל אלף  מגיל 

, 30והלווים מגיל   20ולמרות שהם נימנו מגיל , אלף ממוצע 40שנה ומספרם היה כ 
, ת הלוויםויותר מכמו 2לפחות מפי עדיין בפשטות זה מלמד שבכללי השבטים היו 

וזה כבר לאחר שמתו כל הרשעים מהשבטים, בכל זאת הם היו הרבה יותר משבט 
 לוי, ומדוע??

 

, שהדבר בא ללמדנו לדורות, ששבט שלא עסק בתורה, בכדי להיחשב כשבט וייתכן
זקוק לכמות גדולה של אנשים יראי שמים בכדי להתקרב ולהתחיל הוא היה 

בהתמדה, למרות שהם קצת בכמות אבל הרבה  הלומדים תורהלהשתוות לשבט לוי 
 הם באיכות.

  

ם ְלגֹוי  ם. -ַוְיִהי  ש ָׁ ִנים  ש ָׁ ל ְמֻצּיָׁ אֵּ רָׁ יּו  ִיש ְ הָׁ ֶ ד ש   ְמַלמֵּ
 

" ויהישלא שינו את שפתם לבושם ושמם, אבל קשה לי, למה כתוב לשון " הכוונה
 צער???שזה תמיד לשון צער, הרי אם שמרו על המראה היהודי הרי זה משמח לא מ

 

, שאם הצליחו לשמור על המראה היהודי, כואב הלב שלא הצליחו התשובה
לשרוד ביהדות, ורק חמישית יצאו, או כאב על החילול השם שנראים כיהודים 

 ושקועים במט' שערי טומאה.
 

 וכי זה מעלתם??? – ושפתם לבושם שמם שינו שלא-מצוינים 
  

 קדושת על שמר ישראל עם כאמור כי, עצומה קושיה כאן ויש מובן לא ועדיין
 נוהגים ועבדים, המדרגה בשפל עבדים שהיו ולמרות, בזנות חטאו ולא, המשפחה
 להם היה כאמור זאת בכל, להפסיד מה להם אין כי הזנות על וחשודים בהפקרות

 שנפלה היחידה שולמית וגם,  אותם חצו לא הכל שלמרות נפש שבמסירות גבולות
 .מרצונה היה לא זה המקלל נולד שמזה, מצרי ידי על

  

 לקח) זוטרתא פסיקתא במדרש כתוב למה אז, בכבוד בו שעמדו עצום ניסיון זה כן ואם
, לשונם את שינו שלא, שבידם זכיות 4 בזכות ממצרים שיצאו 'ו אות ו פרק שמות( טוב
 (,בכ ג שמות) "משכנתה אשה ושאלה" בדכתי, סודם את גילו ולא, לבושם שינו ולא
 מלמד" לגוי שם ויהי" א עמוד מו דף תבא פרשת בדברים כתב וכן, מילה ברית בטלו ולא

, המצריים מן משונים ולשונם ומאכלם מלבושם שהיה, שם מצויינים ישראל שהיו
 .מהמצריים ושונים לבדם גוי שהם וידועים מסומנים שהיו

 

 ארבעה שבזכות קפרא בר בשם הונא רבי בשם כתוב 'כה' ד השירים שיר רבה ובמדרש
 אמרו ולא לשונם את שינו ולא שמם את שינו שלא ממצרים ישראל נגאלו דברים
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 על הוא הדגש למה עצום פלא וזה, בעריות פרוץ אחד בהן נמצא ולא, הרע לשון
 מופיע לא  מהמדרשים ובחלק הרשימה בסוף ורק' וכו ולבושם ושמם לשונם

, נפש במסירות ששמרו המשפחה קדושת הרי, תזנו בהם היה שלא הזכויות ברשימת
 האסורים חמורים מאיסורים להישמר זה כי - חשוב יותר הרבה שזה

 קדושת בזכות - זה בזכות שיצאו" ראשון דבר" כתוב לא למה??? מדאורייתא
 ????המשפחה

 

 היהודית הזהות לו שאכפת שמי, ביותר נפלאלי  ענה יוחנן כשמי ששמו יקר ויהודי
 להקפיד חשוב לכן ואולי, המשפחה כבוד על גם וישמור לו ואכפת כבוד של איש הוא

 יש כי" גלותי לבוש" ויכנהו שילעגו ויש יומין עתיק לבוש שזה אפילו יהודי לבוש על
 .למשפחתנו וכבוד אבותינו למסורות כבוד לנו

  

, נפלאה תשובה לי התחדש הקדוש במקום ושם בכותל הייתי סיוון' ג ביום וב"ה
 עוצמה בה ישהמערבי  מהכותל ותשובה, המאמר בתחילת קודם שכתבתי וכפי

 את להרוס שלא לחברו אדם בן של עניין גם זה המשפחה שקדושת, וקדושה
 .א, ממצרים יצאו שבגינה וזכות גדלות לא זה במשפחה מלפגוע וזהירות,  המשפחה

 כלום לו שאין לעבד כי .ב זנותמ גדורים היו הגויים שכל ההיא בתקופה זמנים שהיו
 היחידי הנכס זה כי בנאמנות משפחתו עם שיישאר לפחות כבודו את ומשפילים

 בן על מאוד הקפידו ישראל עם זמן באותו כך בשל ואולי .ג לפליטה לו נשאר שעוד
 . נחמה חצי רבים לצרת אותם תלכד בניהם שהאחדות לחברו אדם

 

 ואמר הזדעזע הרע לשון מדברים שיהודים מצרים בגלות כששמע רבינו משה ולכן
 ומאוד, סובל ישראל ועם מתארכת הגלות למה לי מובן שעכשיו" , הדבר נודע אכן"

 סיבה לא זה וכי טומאה שערי' במט שקוע היה ישראל עם שהרי, הדבר לי הוקשה
 אדם בן על הקפידו במצרים ישראל שעם, שאמרנו כפי התשובה אלא??? לגלות
 בבן גם וכי, כולו כל הזדעזע הרע לשון דיברו שיהודים שמע כשמשה ולכן, ולחבר
 את לכם ויקשה יעמיק רק זה אז נכשלים אתם בזה מושלמים שהייתם לחברו אדם

 .  חלילה תקווה אין גם הלבבות בפירוד אז כי, הגלות
 

 לבן הקשורים, וכדומה זרה כעבודה אחרים בעניינים היו טומאה שערי' מט ואילו
 שמירת מלבד זכות לישראל היה לא למקום אדם בן של אלו ובעניינים, למקום אדם

 .ולבושם שפתם שמם שינוי שלא ישראל מסורת על
  

 וברגע, ולמשפחתו לאשתו נאמן להיות מצב בכל חייב אדם שבן, נזכור זכור כן על
, משפחתווב באשתו  אדם בבן מועל הוא, בברית ופוגם העיניים על שומר שאינו

 הקפידו טומאה שערי' במט השקועים במצרים מושפלים עבדים יהודים שאפילו
 לשמור מצב בכל נזכור לכן, אנושי לא ממש זה מזה פחות כי, הכלל מן יוצא בלי בזה

 שום, מחשבה לא מראה לא, כבחמורה קלה, מעילות שום בלי המשפחה קדושת על
 .ואמן אמן בו שורה ששכינה יהודי לבית נזכה כך, כלום

ְּ

צּום  דֹול, עָׁ ְרצּו    -ּגָׁ רּו ַוִיש ְ ל ּפָׁ אֵּ רָׁ ּנֱֶאַמר: ּוְבנֵּי  ִיש ְ ֶ מֹו  ש   ּכְ
 

 ואילו, אחד בכרס ששה -הטבע  דרך מעל ורבה פרה ישראל עם למה מבאר העומר המלוא
 ישראל בבני לעז שהוציאו רשעים היו כי ומתרץ??  ן"רמבב כמבואר התרבו לא לוי שבט
 ריבוי היה לכן, בנשותיהם שלטו שכן כל בגופם שלטו המצרים שאם בטענה, ריםממז שהם
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,  ובניסים בעולם ממזרים ירבה לא עולם בורא כי, כשרים יהודים שהם להראות, הטבע מעל
 אז, המצרים שלטו לא לוי בשבט ולכן, ויתרבו יחיו לא שממזרים מעדיף עולם בורא אדרבא

 חודש מגיל שאפילו, מכולם הקטן היה לוי שבט כן ועל, זריםממ לא שהם להוכיח צורך אין
 .השבטים שאר מכל הקטן במניין היו הם

  

 את להרוס לא גבולות להם היה ועדיין טומאה שערי' במט שקועים היו ישראל עם והנה
 עמוק ומטונף ושרוף שפל עבד אני ככה גם שאמר אחד יהודי היה ולא, המשפחה קדושת

 על שמרו הכל למרות כולם מהכלל יוצא בלי אלא, להפסיד מה לי ואין, בטומאה עמוק
, (מידיעתה שלא גדר בה פרץ המצרי דברנית שהייתה בת דברי שלומית וגם), המשפחה קדושת

 שלא בוודאי אז, טומאה שערי' למט הגענו לא אנחנו כי, שבעתיים ניזהר עצמנו אנחנו גם אז
 לשמור עצומה זהירות צריך מתמיד יותר והיום, חלילה המשפחה קדושת את בידיים נהרוס

 שנזכה, עמנו בעד ונתחזק בואו אז, העיניים בשמירת מתחיל וזה, המשפחה קדושת על
 .ואמן אמן בימינו בקרוב צדקנו משיח פני מקבלי עם להימנות

 

 לשער הגיעו וכמעט טומאה שערי' במט במצרים שקוע היה ישראל שעם הדבר ומדהים
, מבהילים והדברים, בכלל המשפחה בקדושת פגמו לא זאת ובכל, האחרון שהוא ןהנו

 כמעט ולחיות המשפחה קדושת את להרוס עדיין בלי טומאה שערי' במט להיות שאפשר
 אני, המשפחה את הרסתי לא אני לעצמך תאמר ואל, רגוע תלך אל אז, טוטלית בטומאת

 !!!נורא לא, קטנה נפילה רק, בסדר
 

 קדושת את הרסת לא אתה נכון!!! משקר הוא, הרע היצר שקרן, שקרררררר שקר
 ברח אז, הנון בשער כמעט טומאה שערי' במט עמוק אתה עדיין אבל, לגמרי המשפחה

 שערי' ממט שתצא בך שיתמכו ולחבורה ולחבר לרב ורוץ, ומיד תכף מהטומאה לך
, מהטומאה לצאת שביכולתך מה כל ועשה!!!! ומיד עכשיו קדימה, ירחם השם הטומאה

 !!!חלילה אליה להתקרב ולא
 

 ???לעבירה בהם המצרים שלטו לאאכן  איךו
 

 שקועים שהיו, טומאה שערי' במט שהיו למרות ישראל שעם הדבר קרה איך, ובעצם
 בגופם שלטו שהמצרים שלמרות זה ואיך???  המשפחה בטהרת פגמו לא זאת בכל, בטומאה

 ???ותיהםבנש שלטו לא זאת בכל
 

הנראית, שהן מצד היהודים והן מצד המצרים האדונים היה להם גבולות!!!  והתשובה
שמצד היהודים היה להם גבולות, שלמרות שהיו שקועים במט' שערי טומאה,בכל זאת היה 

 לא להרוס את המשפחה!!!  ,קווים אדומים לא להרוס את הבית
   

ראל כולם בלי יוצא מהכלל לא ליפול בקדושת הקפדת עם ישהמצרים, כשראו את  ומצד
מתעסקים, ואכן היה רק מתקרבים ולא ולא  אין כניסההמשפחה, הבינו המצרים שכאן 

משה רבינו עצר את מידית, הוא אחד שהתחיל וחטא עם הדברנית אמו של המקלל, אבל 
בזה זה ישראל, ובזה זה התחיל ומיד הרג אותו המצרי הראשון שהתחיל לחטוא עם אשת 

 .נגמר
 

התפרסם, שבאו להרוג את משה על כך ולא נחתך צווארו שנעשה כמו שיש, אז כל  הדברו
המצרים הבינו שבורא עולם לא מרשה לגעת בבנות ישראל, ועשה ויעשה ניסים ונפלאות 

 .קדושת המשפחהלהגן על 
 

איפה   !!!בקדושת המשפחה היהודית לפגוםאם אפילו המצרים מבינים, שאסור  אז
וכי יש מאתנו  ???יש מאתנו החוטאים שנופלים והורסים את המשפחה למה ????אנחנו

 ????מהמצריםהגרועים 
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להרס, מעכשיו רק חזק חזק ונתחזק, ואם אתה מהנופלים אנא שקם את עצמך ותציל  די
ונתרחק משפחתך, וכל אחד מאתנו ישמור על העיניים ושמור נשמור על ברית קודש, את 

    האינטרנט, וחסום נחסום לייצר את הפתחים לחטאים.מסכנות 

ואיך תביט בעיני ביתך   ??הצל נא את משפחתך!!! איך תסתכל לילד הקטן, אנא
מעכשיו נקבל על עצמינו עול מלכות  ???כשישאלו אותך, אבא !!!!!! אבל למה ??הקטנה

חתנו ונקדש מעתה ועד עולם את עצמנו ואת ונציל את נפשותינו ומשפשמים אמתית 
 משפחתנו.

 

ם. ֶרץ ֹאתָׁ אָׁ א הָׁ לֵּ ּמָׁ ְמֹאד ְמֹאד, ַוּתִ  ַוִיְרּבּו ַוַיַעְצמּו ּבִ
 

 במאוד וירבו וישרצו פרו ישראל שבני כתוב אם מקשה, ל"זצ דיסקין ל"המהרי
 בברית למה הגאון הקשה עוד?? "אותם הארץ ותמלא" הפסוק מוסיף למה, מאוד

 להם לא בארץ זה גרות כל הרי" להם לא בארץ זרעך יהיה גר" כתוב הבתרים בין
 ??התורה כפלה ולמה

  

 אבל, אותם יענו שם שלהם שלא בארץ שרק לנו גילתה שהתורה ל"המהרי מתרץ
 כשלקחה ששרה במדרש כתוב והנה, ישועבדו ולא יסבלו לא שלהם בארץ יגורו אם

 הם בגושן קבועים יהיו היהודים אם ולכן, גושן ץאר את מתנה לה נתן הוא פרעה
 .יסבלו לא

 

 ותמלא שכתוב וכפי המצרית ובחברה בעסקים להתערב  רצו ישראל ועם היות אבל
, להם לא בארץ והסתובבו, להם ששייכת לגושן מחוץ הסתובבו הם כי, אותם הארץ

, סבל לא לוי שבט אמנם, גזרותיו שנתחדשו", חדש מלך ויקם" השעבוד התחיל ולכן
 לעולם יצאו ולא, שלהם בארץ רק חיו הם, גושן בארץ מדרש בבית נשאר הוא כי

 !!!הגדול
 

 מצרים מארץ אתכם הוצאתי אשר אלקיכם' ה אני" כתוב בחוקתי בפרשת והנה
 עבדים שנשאר אבל, לעבדים להם נהיה שלא, בפסוק ומדויק" עבדים להם מהיות

 ". הם עבדי עבדים ישראל בני לי כי" שכתוב מווכ, עולם בורא של, שלו
 

 הרי, מצרים מעבדות שנפדו כמי נחשבים ישראל עם כל למה להבין צריך ולכאורה
 הם כן ואם, גושן בארץ בישיבה תורה למדו אלא פרעה של עבדים היו לא לוי שבט

 .עבדים לא הם וממילא נפדו לא
  

  בחומר  קשה  בעֹבדה  חייהם  את  וימררו" הפסוק על הזוהר פי על לפרש ונראה
,  בקושיה -"קשה  בעבודה", "עבודתם  כל  את  בשדה  עבודה  ובכל  ובלבנים

 זה –" בשדה עבודה בכל"ו, הלכה בליבון -" בלבנים"ו,  וחומר  בקל -" בחומר"
 .  משנה זה -" עבודתם  כל  אל, "ברייתא

 

 גלות את החליפו לוי שבט רק, מצרים גלות ישראל עם כל על נגזר שאכן ויתכן
 בתורה שעמלו, בזוהר שכתוב כפי, תורה של וייסורים בעמל מצרים וייסורי

 עם שכל מהזוהר ומשמע, הלכה וליבון וחומר וקל ובקושיות ובבריתות במשניות
, בכך חפצו אכן אם תורה וייסורי בעמל מצרים וייסורי גלות להמיר יכלו ישראל

 להורות יהודה את שולח אבינו יעקב למצרים הגיעו ישראל כשעם ראשון ברד ולכן
 .התורה לעמל מצרים גלות את ימירו כך שאולי, הוראה ובית ישיבה להקים
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 ידי על אותנו ומפיל כנגדנו מתחכם שהיצר כמו, ליעקב התחכם הרשע פרעה אבל

, בעבודה לי תעזרו באו לישרא לעם בא שהוא, נכון לא דעת שיקול או מדומות מצוות
 שזה למרות אמרו מהיהודים וחלק, למלך כבוד ותנו עובד בעצמי אני איך תראו
 .ל"בחז שכתוב וכמו למלך כבוד לתת צריך אופן בכל תורה ביטול

 

 לא וממילא עובד המלך את ראו ולא והיות, פרעה את פגשו לא  לוי שבט אומנם
 הללו הדברים ולפי, למלך כבוד ולתת לעזור עליהם אכן האם הספק אצלם התגלגל

 בכל למצרים התקרבו ולא גושן מארץ יצאו ולא הגדול לעולם יצאו שלא לוי שבט גם
 של לימוד תורה!! גזירה תחת חיוגם הם  זאת

 

 עבודת מהמצרים סבלו לא הם זאת בכל, התורה בעמל סבל לוי שבט שגם למרותו
 עוד כי, בסיפוק מלא סבל סבלו הלווים לאא, התעללות רק סיפוק בה שאין פרך

 עלי עדן גן הוא זה ועמל, כתבו תורני ספר ועוד סיימו מסכת ועוד מובנת סוגיה
 . תורה בתלמוד שעוסק מי אלא חורין בן לך ואין, אדמות

  

 מלאים ממילא החיים כי, אמתי התורה בעמל ולסבול לחיות לנו שכדאי ללמדנו
, אמתי רוחני סיפוק יש התורה ובעמל, יולד לעמל אדם, עלינו נגזר כך כי בעמל

 ולא בבעיות נתקלים ולא רואים לא הקדושה הישיבה בחומות התורה ובעמל
 !!!ומשונים שונים במלבושים שבא היצר של בפח נופלים

  

ב  רָׁ ה–וָׁ מָׁ ְגּדְ  ּכְ י ַוּתִ ְרּבִ , ַוּתִ יךָׁ ֶדה ְנַתּתִ ָׁ ֶצַמח ַהש ּ ה ּכְ בָׁ ּנֱֶאַמר: ְרבָׁ ֶ ֹבִאי ש  ִלי ַוּתָׁ
ַלִיְך  ֶאֱעֹבר עָׁ ה. וָׁ ֹרם ְוֶעְריָׁ ַח, ְוַאּתְ עֵּ ְך ִצּמֵּ רֵּ עָׁ ַדִים נָֹׁכנּו ּוש ְ ִיים, ש ָׁ ֲעִדי ֲעדָׁ ּבַ
ַמִיְך ֲחִיי דָׁ ך ּבְ ֹאַמר לָׁ ַמִיְך ֲחִיי, וָׁ דָׁ ך ּבְ ֹאַמר לָׁ ִיְך, וָׁ מָׁ דָׁ ְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ּבְ ֶאְראֵּ  וָׁ

 

שהיו הכוונה  – "את ערום ועריה" מצודת דודהמפרש  עומק כוונת הפסוק??? מה
אבל  ,בא זמן הגאולהלכן מצד ריבוי העם אכן ח וומרובים באוכלוסין וגדולים בכ

שהגיע זמן הגאולה מוסיף,  מלבי"םוה: ומעשים טובים ת יוזכו חסריהיו ערומים 
כמ"ש חז"ל שהם השדים המוכנים להניק דבש  משה ואהרןוהיו שדים נכונו שהם 

יות שהם הבגדים ושלא היה בידם תורה ומצות וזכעדין ערומים  וחלב, רק שהם היו
 :בגדי הנפש

 

 יראה כי יתנחם עבדיו ועל עמו' ה ידין כיבזמן הגאולה העתידית זה שונה, " אבל
 עזובים ירגישו ישראל עם שכאשר המפרשים וכתבו: "ועזוב עצור ואפס יד אזלת כי

 מפוחדים ויהיו, אחרים על ולא עצמם על לא לסמוך מי על יותר להם יהיה ולא
 . ויגאלנו הבורא יתגלה אזי, אויב מפחד

 

 בעבר ל"שרח אלו גם, לסמוך מי על לנו שאין אנו רואים כל לעיל בזמננו היום והנה
 אפשר אי נשק יש אם שאפילו, כבולה שידם מבינים כבר היום, הזרוע בכוח האמינו

 העולם אומות היום וגם, בכוח וששימ להם מאשרים לא העולם אומות כי להפעילו
, לנו הידוע את קולטים וכולם, ישראל עם להשמדת הקורא לעם ומתחברים חברים

 .לסמוך מי על לנו שאין
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 שהוא אפשר" לשונו וזה 'ג שמואל חנה שירת על מווילנה הגאון דברי את ראיתי ואכן
 שלבי את רזיז עולם בורא - עתידות חש ואז  - הגלות זמן שנה 2000ל קרוב

 ". הגאולה
 

 גלות שנות 2000 שמתוך לנו יוצא, שנה 1946 לפני היה השני הבית וחורבן והיות
 לנו אומר אז, 54מ פחות שזה משמע, 2000ל קרוב אמר והגאון, שנים 54 נשארו
 שכבר שנה 40 את גם נחשיב ואם, )בדורנו עכשיו ממש שזה שאפשר, מווילנה הגאון

 14 רק נשאר אולי, ברורים בסימנים המקדש בבית זאת גישווהר החורבן על נגזר
 (.2000ל הקרוב לפני עוד, גלות שנות 2000ל
 

 של בדור שאנחנו ברור לראות אפשר בדורנו שיש יסגא שמהחוצפה כתבתי וכבר
 הדור גדולי שני עיר של ברחובה הלכו שנים פלוס חמישים כמאה לפני שפעם, משיח
 וזיו, והנתיבות איגר עקיבא הרבי, וקדושים זקנים כבוד אומרת חזותם שכל, ממש

 יהודים צעירים כמה ישבו שעליו ספסל יד על חלפו והם, מעליהם קורנת השכינה
 לכבוד קמו לא הצעירים זאת בכל ידם על עברו ישראל שגדולי ולמרות, דעת קלי

 .הדור גדולי
 

 חוצפא דמשיחא עקבתא" שממ זה, אייגר עקיבא לרבי ואמר, הזדעזע הנתיבות בעל
, בגמרא שכתוב כמו ממש!!! חוצפה זה מה תראה, להגיע צריך המשיח הנה"!! יסגא

 !!!!בעולם החוצפה ותתעצם יתרבה המשיח בוא שלפני
 

 החוצפה, המדוברת החוצפה לא זה!!! טעית, אייגר עקיבא רבי הגאון לו ענה
 תשושים נשב הדור יזקנ שאנחנו, תיראה היא כך, דמשיחא בעקבתא שתהיה
 בפניהם נקום לא הדור גדולי הזקנים אנחנו ואם, ידינו על יעברו והצעירים, בספסל
 !!!דמשיחא עקבתא ממש, חוצפה איזה, ויאמרו יפטירו הצעירים אזי, לכבדם

 

 סמכות!! שנים אלפי במשך, ושתבינו??? היום קורה לא זה האם, באמת לי ותגידו
 מפני רעדו, הנוער בני רוב אצל שמור היה והמבוגר, והמחנך, המורה, האבא

 לא פשוט, לקצה מקצה מהפך, טוטאלית נחיתה האחרון בדור ופתאום, הסמכות
 עמוק אנחנו והנה, אותה תיאר אייגר עקיבא שהרבי כפי בדיוק החוצפה!! יאמן

 .בפנים
   

 כל ובמשך דורות 2 לפני, ושוב, משיח של בדורו ממש אנחנו באמת אז
 הוא, זמנינו של, דורנו בני רוב של החוצפה את לאדם מציג היית אם ההיסטוריה

 שמשיח אומרים ישראל שגדולי כפי ולכן!!!  להתנהג ככה ששייך מאמין היה לא
, ממשפחה ושניים מעיר אחד נהיה אם גם, כראוי לקראתו נתכונן בואו אז, בפתח

 .קצת עוד ואמץ חזק רק קדימה
 

 המגפה תהיה וזאת" 'יד זכריה, הסוכות חג בהפטרת שאומרים הימים אחרית חזון ובהפטרת
 איזה וחשבתי", רגליו על עמד והוא בשרו המק ירושלם על צבאו אשר העמים כל את' ה יגף אשר

 אולי??  שייפול מה אין ובעצם, שנופל לפני עוד ומת ומתאדה נמק אדם שהבן בעולם ישנו מוות סוג
 החום שמעוצמת, מנרתיקה חמה בהוצאת יהיה שהנקם החיים האור חבתוהר הגמרא כדברי זה

: כתב –" אידם יום קרוב כי" הפסוק על י"רש והנה, ליפול שיספיק לפני עוד יתאדה האדם
 שזה ייתכן האם: הרבה שלוחים י"ע להביא לפני ומזומן קרוב איד יום עליהם להביא כשארצה

 אטומית אנרגיה היא השמש כידוע כי, אטום שזה כןיית מנרתיקה חמה שגם!!!!  אטום פצצת



  35 
 

 פצצות של טריאליארדים 6-מ יותר -ל ששווה אנרגיה השמש פולטת אחת שבשניה, בעוצמה
 ).הירושימה על והוטלה" קטן ילד" לכינוי שזכתה האטומית הפצצה של בעוצמה

 

 לעשות ולםע עד ולבנינו לנו והנגלת אלקינו' לה הנסתרת"ש, נזכור זכור אופן בכל
  ."הזאת התורה דברי כל את

 
 מחיה מתים!!! - הרוק של תלמידי חכמים

, ומבאר ר' אומרים במוסף יום א' של ר"ה שינה" זה בטללי להחיות "אטומים
יחיאל מפריס בשם הראב"ן שהכוונה שמהרוק היוצא מתלמידי חכמים כשנרדמו 

עמי הארץ שאין להם על ספר תוך כדי לימוד תורה, זה ישמש כטל להחיות את 
 מספיק זכויות לקום בתחיית המתים.

 

אסור להירדם על ספר לכתחילה כי זה בזיון לספר, עד כדי כך שיש טוענים  וכמובן 
שהרואה מצב כזה חייב להרחיק את הספר שלא יתבזה,  אבל בדיעבד זה משמש 

סוק זצ"ל, את הפ ר' יהודה ליפשיץפי זה מפרש הגאון  ועל ,כטל להחיות מתים
" שהרוק כביכול נהיה רוחני ושמימי שמזה יקומו אף שמיו יערפו טל, "בסוף התורה

 לתחייה.
 

שזה הגדלות של עם ישראל  שהתבזו מתוך עמל התורה, ולכן מיד ממשיך  וייתכן
 ,", שגם מהפסולת שלנו זה פועל ישועות גדולות ונצורותאשריך ישראלהפסוק "
דם בלי כוונה על ספר ויוצא רוק מפיו האם השאלה אם אכן תלמיד חכם נר ונשאלת

הרואה שיודע שזה נרדם לאונסו, האם חייב להרחיק את הספר שלא יהיה ביזיון, 
הספר נפגם שידבקו  ואם או שהיות ובמצב כזה זה טל שמחיה מתים עדיף לא לגעת??

הדפים זה סיבה להציל את הספר, וגם ייתכן שזה ביזוי לספר וגם ללומד שרואים 
 במצב כזה, ולכן זה יותר חשוב מטל שמחייה מתים. אותו

 

אופן נתבונן ונחשוב מדוע בחר בורא עולם דווקא מהמיאוס להחיות מתים  ובכל
עמי הארץ??? ואולי דווקא מה שמסמל מאמץ עילאי זה הכוח העצום שיש לעם 
ישראל, הנה לנו השופר שמסמל את עקידת יצחק כי אברהם התאמץ להקריב קרבן 

 יר, ועד היום זה מלמד זכות על עם ישראל.בכל מח
 

גם כל זיעה של מצוה שאדם מתאמץ במסירות נפש ומזיע כל כולו ומסריח, זה  ולכן
מותר  אבל ,קודש, כמובן שעלינו להקפיד על ניקיון הגוף ולא לעשות חילול השם

להזיע על מצוה והזיעה שניגרת על הפנים אולי תשטוף את הטומאה שראו עינינו, 
 מחק את רושם העבירה מעל פנינו.ות

 

דווקא עם הארץ שכיבד תלמידי חכמים ולומדי תורה בעמל וביזע, הוא יזכה  ואולי
לקום בטל הרוק שלהם, אבל אלו שנגעלו מעמל תלמידי החכמים וזיעתם, אולי לא 
יזכו?? או דווקא יזכו שידעו לנצח שכל חייהם זה מהגועל שנגעלו ממנו, וזה החייה 

מה זה כוח התורה שגם הלכלוך  ויבינו וכמו שאדם נוצר מטיפה סרוחה!!! אותם!!! 
לתלמיד חכם אסור להיות מלוכלך כי תלמיד  ושובשל לומדיה קודש קודשים הוא, 

חכם שיש רבב על בגדו חייב מיתה, וחייב תלמיד חכם להיזהר שלא יחלל שם שמים 
 לימוד זה קודש וכאמור.בכל עניין וצורה, רק אם לאונסו הזיע מתוך עמל מצוה ו
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ְצִרים ַוְיַענּנּונּו, נּו ַהּמִ עּו ֹאתָׁ רֵּ ה. ַוּיָׁ ש ָׁ ה קָׁ ינּו ֲעֹבדָׁ לֵּ נּו עָׁ  ַוִיּתְ
 

ויתנו עלינו " וחוץ מזה ובנוסף יש גם "וירעומשמע מהפסוק שיש כאן "לכאורה 
" זה מחשבות רעות ועלילות על עם הירעו", וצריך להסביר שה"עבודה קשה

מקום להתבונן למה באמת פרעה חשב שיהודים ילחמו נגד  ישראל!! וכאן יש
איך מצרים?? הרי הם הצילו את מצרים למה חשב שיש ליהודים כוונות אפילות?? 

קרה הדבר שהמצרים הפכו את עורם להיות כפויי טובה לעם ישראל משפחתו של 
 יוסף מציל העולם ומצרים בפרט??

 

ש מיעקב אביו לברך את בניו מנשה לתרץ על פי הקדמה, שכאשר יוסף ביק ונראה
שיעקב אבינו  רש"יכתב ו ",ויאמר מי אלהאז כשראה אותם יעקב כתוב "ואפרים, 

יוסף, כי צפה היה בעל רוח הקודש וידע עתידות, ולכן לא רצה לברך תחילה את בני 
צדיק שיצאו מהם רשעים, ולבסוף העדיף את אפרים ממנשה כי צפה שמאפרים יצא 

 ".ע בן נוןיהושגדול "
 

השאלה אם כן למה יעקב כן בירך כך את פרעה?? שהרי יעקב אבינו בירך  ונשאלת
ותמוה מאוד איך , את פרעה שהנילוס יעלה לקראתו וכך המים ישקו את מצרים

אין יעקב נתן לפרעה ברכה כזו שהחטיאה את פרעה שעשה עצמו לאלוהים, האם 
קום כמו מצרים שהיא ערוות הארץ, כאן לפני עיוור לא תתן מכשול??? בפרט במ

 בעבודה זרה וכישופים???ארץ טמאה 
  

שהיות ופרעה שהמליך את יוסף הוא המליכו דווקא על תקן שיוסף הוא איש  ויתכן
אלוקים בו, והכיר בבורא עולם שנתן ליוסף את הכוח והחוכמה, ויוסף אשר רוח 

 שכל כוחו זה מבורא עולם.הצהיר בעוז ובתפארת 
 

ברגע שיעקב בא למצרים הפסיק הרעב רק במצרים ולא בשאר הארצות, ואז כל  וגם
ראה בחוש כי זה בזכות הקדושה של יעקב אבינו, ולא מחמת פרעה, כי פרעה העולם 

לנילוס והנילוס לא עלה לקראתו, והברכה התחילה רק מאז בא לפני זה היה הולך 
 יעקב למצרים.

 

את פרעה שכבר הכיר בכוח השם והמליך את יוסף אדרבא יעקב ניסה לתקן  אזי
אשר בו בהכרזה פומבית נגד כל מצרים, שאולי פרעה יתחזק ויתקן את בכוח השם 

 שבזכות קדושת יעקב הפסיק הרעב במצרים.עצמו עוד יותר בראותו 
 

ברכת יעקב על פרעה בעצמו שהנילוס יעלה לקראתו, וכידוע דברי הגמרא  וגם
במים אם כן יהיה ברור לכל שזה לא מגיע מכישוף, ואולי זה יגרום שכישוף לא פועל 

אולי עם וככה , בקב"ה, ויחזיר את כל מצרים לעבודת ה'שפרעה ימשיך להכיר 
ישראל במצרים לא יפלו למט' שערי טומאה, ולא יהיו רק חמישית בלבד שירצו 

 .לצאת ממצרים
 

יוסף, באו יועציו ושריו לפרעה  טירתפשלאחר  שמות רבה א' ט'מדרש ואכן כתוב ב
ממנו לגזות גזרות רעות על עם ישראל, בטענה הנה יוסף מת, קדימה עכשיו וביקשו 

 ליהודים!!!זה הזמן להציק 
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להם פרעה, תתביישו לכם, אין מצב בעולם שאני יסכים, זה פשוט כפיות  טען
ואיך נהיה כפויי  יוסף הציל את כולנו בלעדיו כל מצרים היו מתים,טובה!!! הרי 

 מחיר!!!טובה, ולכן אני מתנגד בכל 
  

חודשים הוא לא מלך  3שריו אמרו אם כך אתה מפוטר!!! אתה לא מלכינו, ואכן  ואז
אמר להם אני נכנע!! וכל מה ונשבר,  פרעהחודשים  3לאחר אבל במצרים!!! 

 לעשות, כל גזירה רעה על היהודים!!!שתבקשו ממני אני מסכים 
 

אז הפך פרעה את עורו וכאילו לא ידע את יוסף, דהיינו לא הכיר באמונה בבורא  קור
שיוסף השליט והחדיר במצרים, ואז החל להצר את ישראל כי רצה להפוך עולם 

על ידי הכוח העל טבעי שקיבל מברכת יעקב שהנילוס עולה עצמו לעבודה זרה, 
 הוא כבשר ודם רגיל.שלא יראו שגם לקראתו, ואפילו עשה צרכיו בנילוס 

 

היהודים שלא רצה שיזכירו לו ולעם שפרעה את  ושזה חלק מסיבת רדיפת ויתכן
 כוחו זה רק מברכת יעקב, והוא מנצל לרעה את ברכת יעקב.אינו אלוהים וכל 

 

ְצִרים  נּו ַהּמִ ה -וירעו ֹאתָׁ ן ִיְרּבֶ ה לֹו ּפֶ ה ִנְתַחְכמָׁ בָׁ ּנֱֶאַמר: הָׁ ֶ מֹו  ש   ּכְ
 

 ואיוב בלעם עצה באותה היו שלשה סימאי ר"א אבא בר חייא ר"א 'יא סוטה הגמרא
 שישבו בניו מבני זכו שברח יתרו, ביסורין נידון ששתק איוב, נהרג שיעץ בלעם, ויתרו

 .הגזית בלשכת
 

 מחו לא שניהם הרי??? שברח ליתרו ששתק איוב בין ההבדל מה, השאלה נשאלת
 היה זה כאמור כי, מחו לא ובפשטותות??? קש גזרות לגזור שהציע בלעם בעצת
 העם לדרישת נענה לא כי מצרים על מלמלוך פרעה את שזרקו חודשים 3 לאחר

 ככל לישראל רע לעשות והסכים נשבר הוא חודשים 3 ולאחר, ישראל לעם להציק
 כך הנשמע דבר לומר שמצווה וכשם, לו התאימה בלעם עצת כן ואם, ממנו שידרשו

 ולהגיד למחות טעם כל היה לא לכן 'סה יבמות נשמע שאינו דבר לומר שלא מצווה
 ??לבריחה השתיקה בין ההבדל מה אז?? הרשע בלעם מעצת הפוכה דעה

 

?? נשמע שאינו דבר לומר שלא שמצווה למרות בשתיקה איוב נענש מדוע הטענה ועל
 .מספיק לו אבכ שלא סימן צעק לא איוב ואם!! צועקים כואב שכאשר ז"הגרי עונה

 

 הוא דווקא אדרבא למה?? נענש לא ולמה?? צעק לא יתרו גם שהרי לתמוה יש אבל
 ולפעמים, במעשה גם אלא בפה רק לא זה שלצעוק לתרץ ונראה?? שכר קיבל

 את להם לפרגן בלי רק, צעקה כמו בדיוק מחאה של בפועל מעשה זה הבריחה
 .ומחה שצעק על במוחה להתעלל התענוג

  

 כי פנים מול פנים חזיתית להיות חייבת תמיד לא ביצר שהמלחמה, ללמדנו
 ומהניסיונות מהמלחמה שהבריחה זכור ולכן, בו שתיכשל קרב יהיה זה לפעמים

 !!!בריחתו על יתרו זכה מה וראה, היצר נגד גדולה וצעקה גדולה מחאה כן גם זה
 

 השקט מספיק מידת לא כי, ונזהר בשקט שיושב כאיוב להיות תתפתה ואל
 לייצר פתוחים פתחים יש כאשר כי, שתברח או מלחמה צריכים לפעמים הזהיר
 ברשת אפול ולא ואחראי בוגר אני תאמר אל, לחטוא מסוגל אתה שבהם הרע
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! זכור, לברוח או בכוח הפתחים את לסגור החובה עליך אלא, לפני הפתוחה היצר
 .העולמות כלב וזכה צדיק ברח אז!! ביוקר תעלה השתיקה

 

 המשך –נתחכמה למושיען של ישראל 
 

המכשפים והחוזים בכוכבים נתחכמה למושיען של ישראל, שראו  רש"י כתב
גזרו ישראל, ולא ידעו האם הוא יהודי או מצרי, ולכן הם שייוולד בן זכר שיגאל את 

לכן ראו שהוא ילקה במים, ולהרוג את כל הזכרים בין יהודים ובין מצרים, וגם 
בתוך הנילוס הם חשבו שמושיען של ישראל טבע במים שמרים הניחה אותו בתיבה 

 ומת.
 

נפלו בפח בקלות, איך זה כל ההתחכמות והישיבה המעמיקה בעניין, הם  ולמרות
למה לא חשבו שמשה יינתן  חשבו??? איפה השכל??שעל הפתרון הפשוט הם לא 

ח, למה לא חשבו על זה??? וכן למה לא כבר היה תיבת נבתוך תיבה במים??? הרי 
 חשבו על האפשרות שמצרי יאמץ בן יהודי??? 

 
ולחשוב ולנקודות הנכונות לא זה נאמר עיניים להם ולא יראו, יכולים לשבת  על

גוזר להם, הנה המושיע דווקא בבית שלך כן בבית של פרעה להגיע, ובורא עולם לועג 
נמצא דווקא על ידי בתך שאימצה וקא במים שם הגזירה שם הוא יגדל!!! והנה דו

 אותו לה כבן.
 

גודל התדהמה, איך ייתכן התברר לו את גודל טעותו, התפוצץ מכעס על  וכשפרעה
אבל בכל זאת  מושיען של ישראל, דבר הכי מפתיע!!!שדווקא הוא בעצמו גידל את 

 להרוג את משה!!!  ולמה??כשפרעה גילה את הדבר הוא ציווה  
 

לעזור לאחיו הנדכאים, וזה היה לו ללמוד ממשה שמאס במנעמי השלטון והלך  הרי
את השפיות, למה פרעה לא חזר למצב שהיה בתחילת היה אמור להחזיר לפרעה 

ליוסף, הרי היה בו טוב דרכו, שלא רצה  להציק ליהודים מתוך הכרת הטוב 
עד שנשבר, למה עדיין לא  חודשים מהמלכות 3אותו בהתחלה עד כדי כך שפיטרו 

 חזר בו לטוב??? 
 

שיש, וניצול מחרבו של כאשר ראה את הנס שצווארו של משה הופך לאבן  וגם
אבל , לחזור בתשובה ולהתעורר ולחזור ולהיות טובפרעה!! אזי פרעה היה צריך שוב 

בלתי נפרד מהאישיות שלו, לא!!! לב פרעה כבר הפך לאבן!!! והרע הפך לחלק 
 ".רעה הרשעפ"
  

ללמדנו, שאין עצה ותבונה כנגד השם, והשם אוהב תהפוכות ודווקא הדבר הכי 
לך שהכל נעשה ברצונו הגדול של בורא פחות צפוי זה עלול לקרוא, בכדי להוכיח 

פועל כזאת, בכדי לעורר אותנו בתשובה!!! בני  והקב"ה ,עולם השולט בכל
 אלא ידי הארוכה אין זה יד המקרה  היקרים ראו נא והתבוננו בדרכי ובפעלי!!

אדרבא נקבל את  המנהיג שברא את העולם, ולמה נאטום את ליבנו כפרעה!! 
 באהבה וננצלם מידית להתעוררות ולחזרה בתשובה שלימה אמן ואמן.המסרים 

 

נּו, ְועָׁ  ינּו ְוִנְלַחם ּבָׁ ְנאֵּ ה ְונֹוַסף ַגם הּוא ַעל ש  מָׁ י ִתְקֶראנָׁה ִמְלחָׁ ה ּכִ יָׁ ה ְוהָׁ לָׁ
ֶרץ. אָׁ  ִמן הָׁ
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ְּ

מפרשים מקשים וכי מה אשמת פרעה ומצרים בגלות עם ישראל במצרים, הרבה 
הרי כך נגזר מראש על עם ישראל, ואם כן הם כאנוסים בדבר ולא כפועלים מתוך 

 רצון??? הקב"ה הוריד את עם ישראל למצרים ולא המצרים משכו אותם בכוח??
 

חודשים נזרק ממלכותו כאשר  3וס ואכן לתרץ, שאכן תחילה פרעה היה אנ ונראה
לא רצה לגזור רע על עם ישראל, אבל עמו היו מזידים שהם ברשעות ומתוך כפיות 

, העם דרש מפרעה אבל בסוף זה התהפךטובה דרשו מפרעה לעשות רע לעם ישראל, 
לשלוח את העם כי אבדה מצרים, ואילו פרעה התעקש לא לשלוח את העם, ואז העם 

נוסים ואילו פרעה היה מזיד, כך יצא שגם פרעה וגם העם היו גם המצרי היו א
 אנוסים אבל גם מזידים, ועל המזיד שלהם בוודאי מגיע להם עונש.

  

האשה אשר נתתה מה שכתבתי בספר על הפסוק בתחילת בראשית "מזכיר לי  וזה
היא שפשוטו של מקרא הוא שבעל הטורים,  כתבו ",עמדי נתנה לי מן העץ ואכל

בעץ עד ששמעתי לדבריה, ויש לתמוה שהרי אנוס רחמנא פטרייה,  לאדםיצה הרב
לא  למהבמקל לך רביצה הלמה הוא נענש על כך?? וגם איזה מין טענה זו, היא 

 , וכי בעל מוכה אתה???מנה אפיםלה  החזרת
  

" מיותרת והכוונה היא שאמר אכלתי ואוכל, ואוכלכתוב שהמילה " ובמדרש
אחת והמשכתי לאכול או שאני ימשיך לאכול, ולא מובן מה ראה דהיינו אכלתי פעם 

"זכר ונקיבה ברא , על הפסוק בשיח יהודה וראיתי אדם הראשון להוסיף זאת??
יש מחלוקת, אם אדם וחוה שתי יצירות היו, או יצירה   כתובות ח'שבגמרא אותם", 

רות היו, אחת יצירה, והרשב"א שם כתב  בשם רבנו חננאל, שגם לדעה ששתי יצי
 ", ואח"כ ברא לו חוה מצלעו.וברחההכוונה שאחת נוצרה בהתחלה בנפרד ממנו "

תמוהים שבורא עולם יודע נסתרות, מדוע ברא נשמה אבודה, אישה  והדברים
, שהייתה מטרה שאדם ידע וייתכןשתברח לנצח מאדם בלי שום ידיעה עליה??  

ן ויעריך את האישה שחייה אתו שנישואין זה דבר לא פשוט, ויעריך את חיי הנישואי
" שלכן לא הכיתי האשה אשר נתתה עמדישלכן הקדים ואמר " וייתכןולא בורחת, 

 אותה, כי עלי לשמרה שלא תברח לי כראשונה.

הייתי אנוס, אבל נהניתי להיות את האמת הוא אמר בפני בוחן כליות, " אבל
אין טענת האונס שלו ", כי המשכתי לאכול ומצדי אמשיך לאכול, לכן הודה שאנוס

 מתקבלת.

, שאכן לפעמים אתה אנוס כמו בראיה אסורה, אבל זה רק בהתחלה, ולא ללמדנו
בהמשך, ואם אתה ממשיך הוכחת שאתה נהנה מהאונס, או שבעצם זה לא היה 

אונס!! ועלינו תמיד להיות על המשמר ולעצור מיד ולהפסיק כשצריך.

 פרעה נהנה מהאונס
 

בת פרעה ות מצרים בעת גזירת הריגת הבנים דווקא אז שבאמצע גל כתב רש"י
להתגייר ווהגמרא דורשת שהלכה להיטהר מגילולי בית אביה  ,הולכת ליאור

לבת בשיא הרשעות שלו , איך זכה פרעה ודבר פלא הוא, להתחבר לעם ישראלו
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מה ראתה בתיה למאוס בגילולי אביה ולדבוק דווקא בעם מושפל ונבזה, וצדיקה, 
 ???ומלליםעבדים א

 

בת פרעה נגעלה מהשקר שאבא שלה פרעה ש, מגלים בני הביתששקרים  אלא
היא ידעה את כי כי המים עולים לקראתו, ומביא ראיה לכך מחליט שהוא אלוהים, 

האמת שהוא בשר ודם שפל ונאלח, עם צרכיים אנושיים, ככל האדם, רק הוא סבל 
לפנות בוקר שלהלך לשירותים יותר מכולם, כי היה צריך להיתאפק כל היום עד 

  .אז עלו לקראתוים ביאור והמ
 

כשגילתה את השקר הדוחה הבינה שעבודה זרה זה שקר, והיא חקרה, אם כן  לכן
מאין לאבי כוח על שהמים עולים לקראתו, הרי הוא שקרן, אזה מה באמת 

ואז היא גילתה שכוחו מברכת יעקב אבינו, והיא קלטה הנה האמת כאן ?? הסיבה?
הכוח האלוקי, בעם ישראל וביהדות, לכן הלכה להתגייר, ולהתקרב ליהדות 

 האמיתית.
 

שזה ראה יעקב, לכן בירך את פרעה, שראה שבתיה תתגייר מכוח הברכה,  ויתכן
וממה נפשך אם פרעה יתחזק מה טוב ומה נעים, ואם לא ממשפחתו של פרעה יגלו 

, כי משה רבינו ועם ישראל את השקר, כמו בתיה ויתגיירו, ובעצם זה הציל את
 ישרים דרכי השם צדיקים ילכו בם ורשעים יכשלו בם.

 

 המשך – יתרו מול פרעה
  

 בעל מוסרי מאדם לפחות או ישראל מאוהב התהפך שפרעה הדבר קרה איך
 המלוכה על לוותר הסכים שלכן המצרי העם חיי את שהציל ליוסף הטוב הכרת

 על וויתורו של חודשים 3 לאחר" לו כמהנתח הבה" גדול ישראל לשונא, שלו
 ??ממלכתו כיסא

 

, לשובו מחכים עדיין חודשים 3 ה שבמשך ראה שכשפרעה, היא והתשובה ייתכן
 מצד גדולה אהבה בזה ראה ממש הוא חודשים 3 משך למצרים מלך מינו ולא

, בנאמנות לו שמחכה עמו על למלוך לחזור געגועיו גאו ולכן, אליו המצרי העם
 הכל מעל אבל, בחסרונו הרגיש שפרעה ומנעמיו השלטון תחושת מלבד וזאת
 מהקצה הגדול למהפך הצטרף זה כל המצרי מהעם שקיבל והאהבה הכבוד רגש

 .לקצה
 

 אבינו אברהם את עזב שהוא ראו סדום שאנשי לוט על בעבר שכתבתי כמו וזה
 נפשה מסרה שבתו כך כדי עד, בו מושרש היה החסד זאת ובכל להתקלקל ורצה

 שעשו לילה באותו עוד המלאכים עם חסד גמל הוא וגם, חסד מעשה על למוות
 הוא מכובד תפקיד ידי שעל, לקלקלו הייתה מטרתם וכל, בסדום שופט אותו
 באו וכבר לילה עבר לא פשוט רק, הטובים שורשיו את גם וינתק מושחת יהיה

 .סדום את והפכו המלאכים
 

 לא והוא, מדין ככהן לכהן שיחזור לו המתינו כן גם שיתרו, לי חדשהת זה ולפי
 בכבוד רבינו משה עם נשאר לא הוא ולכן, אמונתו על התעקש אלא כפרעה נשבר
 בגבורה להמשיך בכדי למקומו חזר אלא, השם עם עם בקדושה ולחיות, גדול

 והכבוד השלטון למנעמי לחזור הפיתוי מול בגבורה לעמוד, חייו בניסיון דווקא
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 מדין כהן התואר בו נשאר ולכן, כמאז שיחזור ומחכים מקומו את לו ששמרו
 !!לו חיכו הם כי, אמונתו בשביל הכהונה את שעזב אחרי רבות שנים

 

 שהם, הגזית בלשכת ישבו בניו שמבני 'יא סוטה בגמרא כתוב??  יתרו זכה ומה
 שהתנגד זה על כתוב זה נכון, אלישר בעם ביותר הגדולה הסנהדרין מדייני היו

 גורם וזה זה אולי אבל!! ששתק כאיוב לא, וברח ליהודים להציק פרעה של לעצה
 כי, למקומו וחזר במדבר רבינו משה את שעזב למרות שכרו את הפסיד שלא

 .יתרו את שלח שמשה שכתוב פלא לא, הקדשים קודש הייתה שלו המטרה
  

 הקלות לחפש נתפתה ולא, חיינו מטרת עיקר על באמת שנתגבר רצון יהי
 לתקן והצליחו ואמצו חזקו רק, ההצלחה שם הקושי איפה אלא, דרך וקיצורי
 .ואמן אמן ובגשמיות ברוחניות ברכה לשפע ונזכה, חיינו תכלית את

 
פן ירבה ונוסף גם הוא על לו בטענתם "הבה נתחכמה  – "וירעו"

 שונאינו"
 

יני כל, שהיה כאן עלילה מרושעת ושקרית, שפרעה שיקר עולם דאג להוכיח לע בורא
שפרעה הקשה את ליבו ", שהרי כתוב פן ירבה ונוסף גם הוא על שונאינובאומרו "

מדוע בכל זמן המכות היה חופש וגם יש מכות שה' הקשה את ליבו, ולכאורה 
וציא את ויאם פחד להעביד אותם, אז שיפחד לסרב למשה ש מהעבודה לעם ישראל?

בקטע יתכן שאבל  ?עם, ואם הקשה את ליבו ולא פחד, אז שימשיך להעביד אותם?ה
 116לא להגזים, תגידו תודה שהפסקתי מפעל של , הזה הוא הפעיל שרירים, עד כאן

ויותר מזה יתכן שהוא טען גם לעם שלו, אני רוצה , , זה מעל ומעברשל עבדות שנה
, דף ו כאן, רגוע, בלי עבדותלשקם את היחסים עם עם ישראל, אז בבקשה שישאר

 .חדש
 

המכה הראשונה אמר  מיד אחריפרעה הציג את עצמו כצדיק, שהוא בזה ש ויתכן
העבדנו את ישראל בפרך וניצלנו  זה הוא אני חוזר בתשובה, קלטתי את העניין

ולכן כל מכה נוספת הוא הציג , אותם, זהוא זה נגמר, אני חוזר בתשובה, אני בסדר
ן ונרדף, כצדיק בעל תשובה שסוחטים אותו, עד שבמכת ברד, סוף את עצמו כקורב

 סוף הודה באמת השם הצדיק ואני ועמי רשעים.
 

בתחילת השעבוד טען פרעה שהוא שהוכיח לעיני כל את הרמאות של פרעה, ה'  אבל
פוחד שהיהודים יעיפו את המצרים וישתלטו על מצרים, אז בורא עולם מראה לו, 

שטענת רוצים לצאת ממצרים ההיפך ממה  עם ישראלמאי, הנה פרעה שקרן נבזה ור
, מה תענה שאתה רוצה לשקם אותםלמה אתה מעכב אז , נו תלטושיש שאתה פוחד

יחסים, שטויות, אם הפחד שלך מהיהודים היה אמיתי, תשמח שהם הולכים מכאן, 
, בפרט שעכשיו יש להם את כל ואל תנסה לשקם בסיכון מיותר של העם המצרי

 .יבות לנקום בכםהס
 

וכל , הוכיח בורא עולם את השקרים של פרעה ורשעותו מתחילתו ועד סופו וכך
הפרצוף המתחסד של פרעה שהתחסד כנגד עמו שהוא בא לטובת היהודים ולשקם, 
הכל נחשף כשקר וכרשעות, וכל התשובה שעשה שהפסיק להעביד אותם זה היה 
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היה לו את האופציה לחזור ולנצל מפחד המכות, אבל עדיין רצה שאחרי המכות י
 ולהעביד את ישראל.

 

נלמד, שגם אנחנו כשאנו חוזרים בתשובה, לא נחזור כמו פרעה הרשע, ונתקן  מזה
חלק, אבל נשאיר לעצמינו את כל האפשרויות לחטוא בסיום החיזוק, אלא מיד 
לסגור את כל הפתחים ואת כל האפשרויות שלא יהיה דריסת רגל עתידית ליצר 

 ע, בשום פנים ואופן.הר
 

, , וכל עוד לא עשינו זאת אנחנו להיפך מצדיקיםאנחנו להגיד צדיקים נוכלאז  רק
אז אחי ורעי, נתחזק באמת ובתמים, ולנעול את כל השערים והפתחים ליצר, כי 

 .לפתח חטאת רובץ, ובשנייה פורץ פנימה וכל החיזוק מתנדף חלילה, חיזקו ואמצו
ְּ

ים ְלַמַען ַעֹנתֹו כְּ   -ַוְיַעּנּונּו  י ִמּסִ רֵּ יו ש ָׁ לָׁ ימּו עָׁ ש ִ ּנֱֶאַמר: ַוּיָׁ ֶ ה  ש  מָׁ

ס. ֹתם ְוֶאת ַרַעְמסֵּ נֹות ְלַפְרֹעה. ֶאת ּפִ י ִמְסּכְ רֵּ ם. ַוִיֶבן עָׁ ִסְבלֹתָׁ  ּבְ
 

אז זה באמת עינוי, שעובדים  ונהרס מיד, עבודה חינם בלי תועלת,שבנו  הכוונה
 ,רב ושמואל ":ת פיתום ואת רעמססא" כתבה  בסוטה כמו שהגמראו בלי תועלת

וחד אמר  ,חד אמר פיתום שמה ולמה נקרא שמה רעמסס שראשון ראשון מתרוסס
 .רעמסס שמה ולמה נקרא שמה פיתום שראשון ראשון פי תהום בולעו

 

השאלה, למה המצרים לא השתמשו ביהודים לעבודה שמביאה תועלת,  נשאלת
תנדבות, במקום שנראה כהתעללות וגם איך הסכימו היהודים לעבוד בהחלה בה

 לשמה, עבודה בחינם??
 

פרעה בא ליהודים שיעזרו לו לפתור את הבעיה בצורה חכמה, כי ש, לתרץ ונראה
היהודים שמחו לעזור ולהראות את החוכמה היהודית, וכבר בנו שם וזה נכשל, 

ופרעה ניצל אותם שיעבדו פיזית בכדי שיעמיקו להבין את הבעיה מתוך דגימות 
 העביד אותם רק פיזיתוהפך קערה על פיה, מתוך שנאת יהודים וכדומה, ואז 

 בלי תועלת.בעבודה 
 

עצום ומיוחד שעם ישראל הצליח לשרוד ולא להשתגע כשרואים שהם לא  נסוזה 
דבר שמביא מביאים שום תועלת בעולם, סתם חי סתם נושם, מנוצל לשום דבר, 

 .ושיגעון לדיכאון
 

השתגעו, ולא נכנסו לדיכאון??? יתכן שכאן באו הנשים  זאת הם לא בכלאיך ו
בשכר נשים צדקניות  ,דרש רב עויראוכפי שהגמרא כותבת וזה לשונה " הצדקניות 

בשעה שהולכות לשאוב מים הקדוש  ,שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים
ברוך הוא מזמן להם דגים קטנים בכדיהן ושואבות מחצה מים ומחצה דגים ובאות 
ושופתות שתי קדירות אחת של חמין ואחת של דגים ומוליכות אצל בעליהן לשדה 

  ".וסכות אותם ומאכילות אותם ומשקות אותם ונזקקות להם םומרחיצות אות
 

שברגע שראו צדקניות, לא רק בגלל שדאגו לבעליהם, אלא יש כאן עניין נוסף, ה ןוה
לא הסתפקו ו ,ס משמיםהבינו שיש כאן נ ,שיש להם דלי שחציו התמלא בדגים

לנחם  העמיקו להשתמש בנס זה, אלא באוכל חינם שזכו בו מן השמים,לשמוח 
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ולא חיכו עד שיחזרו לבית, וכך התגלגל בידם הזכות ולשמח את בעליהם מיד בשדה, 
   להרבות את ישראל, ולהמשיך את הניסים כפי שמתואר בהמשך.

 

בכרס  60או  6נולדו בכך שגלויים  ראו ניסיםעם ישראל בזמן הגלות, שעוד  ויתכן
אחת, וראו בחוש שלמרות הגלות, יש ניסים גלויים, וגם ניצלו הנולדים בנסים, וכמו 

 ,הולכות ויולדות בשדה תחת התפוחללדת כשהגיע זמן שהגמרא ממשיכה "
שני  םומלקט לה ,שמשפרת את הולדשליח והקדוש ברוך הוא שולח משמי מרום 

 ם,להורגהם  םבאיחינים וכשהמצרים מב ,חד של דבשאחד של שמן וא םעגולי
לאחר אבל  וחורשים,שוורים  ומביאים באדמה, התינוקות נבלעיםונעשה נס ו

עדרים עדרים  וכשגדלו באו ,כעשב השדה ויוצאים מבצבציםהיו  שהולכים
 ."וכשנגלה הקדוש ברוך הוא על הים הם הכירוהו תחילה ם,לבתיה

 

חיזק אותם שלפחות מזה יש לנו סיפוק, בזה אנחנו שראו ניסים כאלו, זה  לכן
רואים שבורא עולם מאיר לנו את פניו, וזה חיזק להם את האמונה, ויאמר לשבח 
הנשים הצדקניות, שבזמנים הקשים הם המשיכו לעודד את בעליהם לא להתייאש, 

" אנחנו בכוונה פן ירבהאתם אומרים "ככה המשיכו במלחמה שלהם נגד מצרים, 
 קבלו עוד קוצים בכמויות. – בעיניכם, אנחנו קוצים נתרבה

 

, זה שבר אותם, מה גם בזה בדם שלהםכשראו ששוחטים ילדים ורוחצים  אבל
?? לכן אז צעקו כבר על הכל, הכל נשבר, בכו וצעקו, , מה הפסיקו הניסיםנכשלנו

ה אבא די כבר מהגלות הגיע מים עד נפש, גם בפינה שהתנחמנו פוגעים בנו, אבא מ
 יהיה??

 

אנחנו נצעק על הכל, אבא עד מתי, אבא נשברנו, גם בפינת האמונה הקדושה,  גם
 פוגעים, אבא די בבקשה הבא משיח לגאולינו אמן.

 

ה  ש ָׁ ה קָׁ ינּו ֲעֹבדָׁ לֵּ נּו עָׁ נֵּי    -ַוִיּתְ ּנֱֶאַמר: ַוַיֲעִבדּו ִמְצַרים ֶאת ּבְ ֶ מֹו  ש  ּכְ
ֶרְך. פָׁ ל ּבְ אֵּ רָׁ  ִיש ְ

 

ְצַעק נּו ְוֶאת ֶאל י ַוּנִ ְניֵּ ְרא ֶאת עָׁ נּו, ַוּיַ ַמע יי ֶאת ֹקלֵּ ש ְ ינּו, ַוּיִ י ֲאֹבתֵּ י ֱאלֹהֵּ
נּו. נּו ְוֶאת ַלֲחצֵּ לֵּ  ֲעמָׁ

 

 ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה
  

שיעבד את שבט לוי כי ראה שמהם שפרעה לא  בתפארת יונתן רבי יונתן איבשיץ כתב
ויושיע, י שלא סובל לא יצא מנהיג שיגאל שיעבד אותם, כי מיצא הגואל, ולכן לא 

ובעצם כך כתוב לגבי משיח בן דוד שיושב , בבחינת נוצר תאנה הוא יאכל פריה
מחליף בין המצורעים, והוא כולו מלא מוגלות ופצעים וכל הזמן בשערי רומי 

 ישראל.תחבושות, כי הגואל המשיח סובל בסבל גלות עם 
 

לי, כי אני משבט לוי שלא היו ראל לא מקשיבים , שעם ישלקב"הטען משה  ולכן
 יקשיב לי.בעצם הסיבה שפרעה שתכנן וחשב על זה גם כן לא בגזירת השעבוד, וזה 
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, שבורא וייתכן משבט לוי??כן יש לשאול אם כן מדוע אכן דווקא נבחר הגואל  ואם
של עמל  , ששבט לוי בחרו בשעבודהזוהרעולם רצה להמחיש לעם ישראל, כדברי 

 היה במקום השעבוד לפרעה. התורה, שזה 
  

שהעמלים בתורה הממיתים עצמם באוהלה של תורה הם משקיעים  וללמדנו
מאלו הממיתים עצמם בעמל הפרנסה וסובלים וודאי בלי שום ספק לא פחות 

וההגנה על העם, ובעצם הרבה יותר מאחרים, כי עול ועמל התורה זה כל רגע פנוי 
 יום, בלי שום הפסקה ולאורך כל החיים ולא שנים מספר.בכל רגע ב

  
 המשך

  

משבט לוי, מצד שני אמרו פרעה כבר היה מבולבל מצד אחד ידע שיהיה גואל  אגב
ברור האם הוא יהודי או מצרי ולכן ציווה להרוג את כל לו ביום שנולד משה שלא 

 מצריים.התינוקים שנולדו במצרים באותו יום אפילו של 
 

מהנילוס, למה לפרעה לא באה בתיה בתו עם תינוק יהודי שאספה מתיבה  והנה
בבית של מצרי כדברי החוזים בכוכבים, ואחרי התחבר הפזל, הנה יהודי שגדל 

על ידי תיבה, שלכן אולי היה מגלה שהוא משבט לוי, וגם הוא ניצול מהמים בדיקה 
כך היה משמיד את משה בעודו של ישראל, וטעו החוזים בכוכבים שמת מושיעם 

 והניחו לראשו??בפרט שכבר חשדו התעורר כשמשה לקח לו את הכתר תינוק??? 
 

שבט לוי, בעצם פתר את עצמו כשגזר להרוג גם את התינוקות של  כשפרעה, וייתכן
שיהיה גואל  שיהיה מתוך הסבל, כי אכן שבט לוי סבל הבעיה כביכול של הצורך 

 התינוקים  שפרעה ציווה להורגם. כולל משה בגזירת
   

שאדם מרוב דאגת יתר מסוגל במקום לתקן את המצב הוא מסוגל רק , ללמדנו
המצב עוד יותר, לכן לפעמים כשאתה מבולבל להחמיר לעצמו את המצב ולסבך את 

לפעול ונסער עליך להירגע ולעצור, ולהתפלל לבורא עולם שיעזור לך ולא להמשיך 
 .להתייעץ עם חברים וחכמים שיתנו לך עצה טובה מתוך שיקול דעתולסבך, וכדאי 

 

ינּו  י ֲאֹבתֵּ ְצַעק ֶאל יי ֱאלֹהֵּ ים   -ַוּנִ ַרּבִ ִמים הָׁ ּנֱֶאַמר: ַוְיִהי ַביָׁ ֶ ה  ש  מָׁ ּכְ
קּו,  ְזעָׁ ה ַוּיִ ֲעבֹודָׁ ל ִמן הָׁ אֵּ רָׁ נֵּי  ִיש ְ ְנחּו ּבְ אָׁ ת ֶמֶלְך ִמְצַרים , ַויֵּ מָׁ ם ַוּיָׁ הֵּ הָׁ

ְועָׁ  ַעל ש ַ הַוּתַ ֲעֹבדָׁ ֱאלִֹהים ִמן הָׁ ם ֶאל הָׁ  .תָׁ
ְּלמהְּאיןְּהתייחסותְּלאנחה,ְּורקְּלצעקה??

נּו  ַמע יי ֶאת ֹקלֵּ ש ְ ם,  -ַוּיִ תָׁ ַמע ֱאלִֹהים ֶאת ַנֲאקָׁ ש ְ ּנֱֶאַמר: ַוּיִ ֶ ה  ש  מָׁ ְּ=ּכְ
ק וֶאת ַיֲעֹקב.ְּאנחה?? ם, ֶאת ִיְצחָׁ הָׁ ִריתֹו ֶאת ַאְברָׁ ְזּכֹור ֱאלִֹהים  ֶאת ּבְ ְְַּּוּיִ

הצעקהְּעלתה,ְּואזְּבשמיםְּהתחייסוְְּּנחהְּהיאְּבסוף???השאלהְּלמהְּא
ְּ.קודםְּלראשוןְּשזהְּהאנחה,ְּשהצעקהְּזהְּכמוְּמפתחְּלשמים

ְּ
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נ ְניֵּ ְרא ֶאת עָׁ ּנֱֶאַמר: ַוַיְרא ֱאלִֹהים   -ּו ַוּיַ ֶ ה  ש  מָׁ ֶרְך ֶאֶרץ,  ּכְ ּות ּדֶ ִריש  זֹו ּפְ
ַדע ֱאלִֹהים . ל ַוּיֵּ אֵּ רָׁ ני  ִיש ְ  ֶאת ּבְ

 

מלמד שהיו דומין בעיניהם כקוצים ויעבידו מצרים את  "למפני בני ישרא ויקוצו"
בני ישראל??? אם קוצים למה התעסקו איתם, התשובה שהם העבידו קשה בכדי 

 שלא יהיה להם זמן וכוח להתרבות.
 

?? וגם מדוע אכן היהודים לעונינולמה פרישות דרך ארץ נחשב לבאר  וצריך
יש גזירת להרוג הבנים, למה התאמצו להוליד, הרי הם עבדים בעבודת פרך, ו

התאמצו, גם ככה הם היו שקועים במט' שערי טומאה, ובפרט שלא היה אחרי 
  .העבודת פרך שעבדו עד כלות הכוחות

 
שעם ישראל מסר את הנפש להגדיל את עם ישראל, כי ידעו שברגע שיהיו  והתשובה

ס אחת, וראו בכר 60או  6עם גדול הם יצאו ממצרים, ובפרט שראו ניסים, שנולדו 
בחוש שלמרות הגלות, יש ניסים גלויים שנולדים מעל לדרך הטבע, וגם ניצלו 

אז ברגע שראו ניסים כאלו, זה חיזק אותם שלפחות מזה יש לנו  הנולדים בנסים,
סיפוק, בזה אנחנו רואים שבורא עולם מאיר לנו את פניו, וזה חיזק להם את 

 .האמונה
 

הזכרים, הם נמנעו מפריה ורביה, כמו שעשה  ברגע שהיה גזירה להרוג את אבל
עמרם אבי משה, וזה היה צער עצום לעם ישראל, שגם הנחמה שהייתה להם, בניסים 

 בכרס אחד, גם זה חלילה יעצר. 60או  6של 
ְּ

נּו  לֵּ ה  -ְוֶאת ֲעמָׁ ּלֹוד ַהְיֹארָׁ ן ַהּיִ ל ַהּבֵּ ּנֱֶאַמר: ּכָׁ ֶ ה  ש  מָׁ ִנים.  ּכְ לּו ַהּבָׁ אֵּ
ִליֻכהּו  ש ְ ַחּיּון.ּתַ ת ּתְ ל ַהּבַ  ְוכָׁ

 

וכאב לה שאביה פרש מאמא אחות הגדולה של משה רבינו, ההנביאה הייתה  מרים
לכן אמרה לו מרים , "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהוש"גזירת פרעה יוכבד בגלל  -

גזר רק על והתגרשת גרוע יותר מגזירת פרעה, שהוא בתו: אבא מעשה שלך שפרשת 
, לומדים כולם ועושים כדרכךה גזרת בין על בנים ובין על הבנות, וממך הבנים, ואת

יוכבד בת לוי שהייתה זקנה מיד שמע האבא עמרם בקול הבת שלו וחזר והתחתן עם 
 הנעורים, וילדה את משה רבינו.וחזר לה ונעשה נס 

 

י מצטנעת, והייתה אומרת מי אננתאר לעצמנו שהילדה הקטנה מרים הייתה  והנה
 !!וזוגיותלהטיף מוסר לאבא שלי הצדיק!! ועוד בענייני אישות מוסר!! ועוד שאטיף 

לא זלזל במוסר שלה והקשיב אבל היא לא שתקה ואמרה מוסר נוקב לאביה, ואביה 
איזה נס שהיא אמרה מוסר ולא שתקה!! , זה משה רבינוזכו ויצא ממוסר , ואכן לה

בזה חוצפה וחטטנות!! ולא ראה סר של בתו הקטנה שאבא שלה הקשיב למואיזה נס 
 משה רבינו!!חזרה לנעוריה וילדה את  130ואיזה נס שהאמא בת 
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מזה, שהמוסר הציל את עולם היהדות, ובעזרת השם גם אנחנו נתחזק  נלמד
מאתנו בהרבה ואדרבא זה בונה עולמות גם ממוסר של הקטן במוסר של כל אחד 

 ו ע"ה.דוגמת משה רבינ
 

 מסירות נפש של המילדות להרבות את העם 
 

מצוין גם אם יקיים את בן אדם בסכנה וחייב לקיים מצוה הוא ירגיש  כאשר
יתעכב עוד זמן על תוספות שאינם הכרחיים לקיום וכמובן לא המצווה הבסיסית, 

 המצווה, כי אין סומכים על הנס.
 

מצפצפים על ציווי מפורש של בכך שהם האמא ובתה, יוכבד ומרים, לא די  והנה
אישית להרוג את הזכרים, והם מיילדות ומשפרות את שחייב אותם מלך מצרים 

מסתכנות עוד יותר, הם מחיות אלא מתעכבות עוד יותר, הנולד, שזה בסיס המצווה, 
מתעכבות עוד מאכילות ומשקות את הילדים, הם שרש"י מפרש את הילדים, וכפי 

המיילדות, ומסכנות את עצמם למצווה למקצוע זמן, בשביל תוספת לא נחוצה יותר 
רגוע שקט בלי סכנות, איך לכתחילה שבכתחילה למהדרין מן המהדרין, כאילו הכל 

 ??למצווה בהידור הכי מושלם ששייך?זה יתכן שמסכנות את עצמם 
 

כבר אז כבר נעשה החליטו שאם שהצדיקות ראו שגם ככה הם מסתכנות לכן  ונראה
שהם מושלם, בדיוק להיפך מוחלט מציווי המלך, ולהראות לו באופן הכי את המצוה 

והנה פלא , באופן המושלם ביותראלא הם בשלהם ועד הסוף, לא מנסות להתגנב 
 בעצם הצלתם הפלאית.דווקא המסירות נפש לשלימות, זה היה 

 

הילדים נגד ציוויו, אלא כעס, לדו את פרעה קרא להם וכעס עליהם, לא על שלא י כי
האוכל והשתיה, שיא החוצפה שלהם שממש לא סופרים את הילדים, על שהחיו 

והתוספות, זה כבר היה מעל להיפך לגמרי עם כל החומרות אותו, ועושים בדווקא 
ככה שלימות, זה לפחות יעשו מצוות זריז מינימום מחמת הסכנה, אבל ,להשגתו

 מוות.אותו עד ממש הרתיח 
 

אנחנו בעצם לא מיילדות, כי זה בדיוק היה הצלתם, כי הם אמרו לפרעה,  והנה
לבד, ואם תשאל למה אם כן קוראים לנו מיילדות, מיילדות עצמן העבריות 

בייבי סיטר, בלבד, לכן אנחנו מאכילות ומשקות תינוקים, התשובה, כי אנחנו רק 
ממש מילדות לכן אין באפשרותנו להרוג חנו לא ואנמכונות מיילדות, והיות 

קנה את זה, כי הוא באמת לא יכל להבין איך האמין להם ווהמלך , כמצוותך
במושגים שלו, כזה מסירות זה לא היה מסוגלים להסתכן גם על תוספת מצווה, 

 במחשבתו.נפש, לא היה בכלל 
 

רבה של אופקים, שסיפר צ"ל ז רבי שמשון פינקוסמזכיר לי סיפור על הצדיק  וזה
בפנימיה, והוא התעקש לנקות ולבדוק חמץ גם בבוידם, ניקו את החדר שבבחרותו 

שאין מכניסים בו וצחקו עליו, זה מיותר אתה סתם מחמיר, זה מקום , עליית הגג
 חמץ, סיכוי קל שבקלים.

 

מספר  את הבוידם, והואהוא התעקש וכל ליל בדיקת חמץ טרח לבדוק גם  אבל
אורות, שבחיים שלו הוא לא חווה, איזה התלהבות, הסדר, הוא ראה שבאותו ליל 
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עד כדי כך, וכך זה חזר בחיים הוא לא הכיר את עצמו איזה רגש, איזה חמימות, 
 אליו מידי שנה בליל הסדר.

  

למסור נפש בשלימות גם על תוספות, גם ההידורים, שיהיה לכתחילה , ללמדנו
 אבל זה שווה.מושלם ממש, זה לא קל!! לה, שבלכתחי

 

נּו  ר  -ְוֶאת ַלֶחצֵּ ֶ ַחץ ֲאש  ִאיִתי ֶאת ַהּלַ ּנֱֶאַמר: ְוַגם רָׁ ֶ ה  ש  מָׁ ַחק,  ּכְ ֶזֹו ַהּדְ
ם.  ִמְצַרים  לֲֹחִצים ֹאתָׁ

נוּ  ֹדל, ּוְבֹאתֹות  ַוּיֹוִצאֵּ א ּגָׁ ה, ּוְבֹמרָׁ ה ּוִבְזֹרַע ְנטּויָׁ קָׁ ד ֲחזָׁ יָׁ יי ִמִמְצַרים  ּבְ
 ֹמְפִתים.ּובְ 

 

נּו יי ִמִמְצַרים ף,  ְולֹא ַעל  -  ַוּיֹוִצאֵּ רָׁ י ש ָׁ ְך, ְולֹא  ַעל ְידֵּ י ַמְלאָׁ לֹא ַעל ְידֵּ
י  ַבְרּתִ ּנֱֶאַמר: ְועָׁ ֶ ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו, ש  רּוְך הּוא ּבִ דֹוש  ּבָׁ א ַהּקָׁ ִליַח, ֶאּלָׁ י ש ָׁ ְידֵּ

ל יִתי ּכָׁ ה, ְוִהּכֵּ ה ַהזֶּ ְילָׁ ּלַ ם  ְבֶאֶרץ ִמְצַרים  ּבַ דָׁ אָׁ ֶאֶרץ ִמְצַרים  מֵּ כֹור ּבְ ּבְ
ִטים. ֲאִני יי. פָׁ ה ש ְ י ִמְצַרים  ֶאֱעש ֶ ל ֱאלֹהֵּ ה, ּוְבכָׁ מָׁ הֵּ  ְוַעד ּבְ

 

ה  ה  ַהזֶּ ְילָׁ ּלַ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרים  ּבַ ַבְרּתִ ךְ  -ְועָׁ  ֲאִני ְולֹא ַמְלאָׁ
 

ֶאֶרץ ִמְצַרים   ל ְבכֹור ּבְ יִתי ּכָׁ ף  -ְוִהּכֵּ רָׁ  ֲאִני ְולֹא ש ָׁ
 

ִטים ּוְבכָׁ  פָׁ ה ש ְ י ִמְצַרים  ֶאֱעש ֶ ִליַח.  -ל ֱאלֹהֵּ ָׁ  ֲאִני ולֹא ַהש ּ
 

ר  -ִני יי אֲ   ֲאִני הּוא ולֹא ַאחֵּ
 

, ובהגדה כתוב ועברתי אני ולא מלאך, ה' בעצמו ולא על ידי שליחרש"י":  כתב
שליח ולא אחר, משמע בפשטות שרק הקב"ה לבדו עבר והכיתי אני ולא שרף, ולא 

החכמים ולא על ידי וזהו לשון שכתב " ברמב"ןים, ואכן מצאתי בלילה הזה במצר
 ."השליח כלומר לבדו אלא הקב"ה בעצמו ובכבודו

 

, ולכאורה זה סותר שה' לבד עבר ה' ובית דינו" כתב רש"י: וה' הכהבפסוק " והנה
מתפרש הדבר שהקב"ה דן למעלה בשמים עם בית  אבל ברא"ש ובחזקוניוהיכה?? 

 ובעצמו. ינם של המצרים, אבל רק בורא עולם עבר והיכה לבד דינו את גזר ד
 

הדבר למה הקב"ה בעצמו ולבד הגיע לנקום במצרים, אומר האר"י ז"ל  ובטעם
טומאת מצרים הייתה מאוד גדולה, עד שהיה סכנה להכניס למצרים מלאכים כי 

 ו.כדי כך שהיהודים כמעט שקעו בשער הנון של שערי הטומאה שאין למעלה מז
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מלאך היה יורד לטומאה חמורה כזו ייתכן שהיה נפגם בטומאתו כפי שהיה  ואם
פרשת בראשית, לכן רק בורא עולם לבדו יכול לנפילים אשר בארץ המסופר בסוף 

 היה לרדת לטומאת מצרים ולהכות את המצרים בעצמו ולבד. 
 

ם, כי הם זה יוצא דבר מדהים, שקדושת משה ואהרן יותר מקדושת המלאכי ולפי
כי אכן בני אדם , ולא נפגמו מקדושתם כללהסתובבו במצרים בשיא הטומאה 

שמקדשים את עצמם וכופים את יצרם יכולים לעלות הרבה מעל לקדושת ומעלת 
 המלאכים!!!

 

זה ייתכן, שהאיסור שניתן לבני ישראל לא לצאת מפתח הבית כל הלילה של  ולפי
שהרי באותו לילה רק ה' עבר בארץ מצרים, חבלה פסח, זה לא היה מחשש מלאכי 

ויצאו החוצה אלא הסכנה הייתה שלא יצאו מפתח הבית שהיה מוגן בדם הפסח, 
לטומאת מצרים וישקעו שער הנון שאין ממנו חזרה, וזה יותר סכנה מכל מלאך 

 חבלה שקיים.
 

בראשונים שכתבו שרק בתחילת הלילה הקב"ה עבר לבדו במצרים, אבל  )ויש
הבכורים גססו שעות עד שהמלאכים סיימו שך הלילה עברו גם המלאכים, כי בהמ

בהמשך את המוות שלהם, ולכן הסכנה הייתה מהמלאכים שהסתובבו במצרים 
 הלילה(.

 

שבליל פסח אכן היה שיא הטומאה במצרים, כי כמו שהקדושה מתגברת  וייתכן
בליל פסח כך טומאת ועם ישראל התעלו כך גם הטומאה מתגברת כנגדה, והיות 

 מצרים התחזקה מאוד.
 

שהטומאה הרגישה שהיא הולכת להפסיד את עם ישראל שהיה בחיקה  ובפרט
לילה זה הם עוזבים אותה ואת מצרים לעולם, שקועים במט' שערי טומאה, ובסוף 

סכנה עצומה לכן הטומאה דווקא אז השתוללה בשיא עוזה ובשיא כוחה, ולכן היה 
 ת החוצה מהבית המוגן במצוות הפסח.לכל יהודי לצא

  

שלנו יש ניסיונות ויצרים לכן נוכל להתעלות ולהתקדש ולהגיע , ללמדנו
כי נלחמו על כל פירור של להישגים ולדרגה הרבה יותר גבוהה ממלאכים, 

קדושה שהשגנו ואילו המלאכים לא התאמצו בקבלת קדושתם, לכן נמשיך 
קים כוחות הטומאה גם מתגברים מאוד, לכן להתחזק, וכשמתחזלהילחם ונמשיך 

 אמן.ניזהר לא לצאת לפתחי היצר חלילה, רק חזק ואמץ, 
 

ה קָׁ ד ֲחזָׁ יָׁ ר  - ּבְ ֶ ִמְקְנךָׁ ֲאש  ה ּבְ ּנֱֶאַמר: ִהנֵּה יד יי הֹויָׁ ֶ ה  ש  מָׁ ֶבר,  ּכְ זֹו ַהּדֶ
ר ּוַבּצֹאן, דֶ  קָׁ ּבָׁ ַמִלים, ּבַ ּגְ ֲחֹמִרים, ּבַ ּסּוִסים, ּבַ ֶדה, ּבַ ָׁ ש ּ ד ְמֹאד.ּבַ בֵּ  ֶבר ּכָׁ

 

ה ה  - ּוִבְזֹרַע ְנטּויָׁ דֹו, ְנטּויָׁ יָׁ ה ּבְ לּופָׁ ּנֱֶאַמר: ְוַחְרּבֹו ש ְ ֶ ה  ש  מָׁ זֹו ַהֶחֶרב,  ּכְ
ַלִים.  ַעל ְירּושָׁ
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ֹדל  א ּגָׁ ֹבא  -ּוְבֹמרָׁ ה ֱאלִֹהים  לָׁ ּנֱֶאַמר: אֹו ֲהִנּסָׁ ֶ ה  ש  מָׁ ִכינָׁה,  ּכְ זֹו ִגּלּוי ש ְ
ַקַחת לֹו גֹוי ִמֶקֶרב ּגוֹ  ד לָׁ ה ּוְביָׁ מָׁ ֹאֹתת ּוְבמֹוְפִתים, ּוְבִמְלחָׁ ַמּסֹת ּבְ י ּבְ

ֶכם יי  ה לָׁ ש ָׁ ר עָׁ ֶ ֹכל ֲאש  ֹדִלים, ּכְ ִאים ּגְ ה, ּוְבמֹורָׁ ה ּוִבְזרֹוַע ְנטּויָׁ קָׁ ֲחזָׁ
. יֶניךָׁ ִמְצַרים  ְלעֵּ יֶכם ּבְ  ֱאלֹהֵּ

 

ישראל ממצרים, היה יכול מיד אם בורא עולם היה רוצה להוציא את עם  בפשטות
 מפריעים.מה את כל המצרים, ובינתיים עם ישראל יצא בלי או לשתק לזמן  להרוג

יתחזק באמונה ויחזרו בתשובה, אבל בורא עולם רצה שעל ידי המכות כל עם ישראל 
בעצמם המצרים שסבלו קשות אבל נשארו לחיות, ואכן המצרים וזה קרה גם בזכות 

גדול שעוזר לכם, וזה דבר שמאוד חיזקו את היהודים ואמרו להם יש לכם אלוקים 
עבדות מכות הראשונות עדיין היהודים תחת  5ובפרט שב חיזק את היהודים, 

 הם חיזקו לנו את האמונה.", כי ולכן אל תתעב מצריהמצרים וחיו איתם, "
 

 כחי, את הראתך בעבור העמדתיך זאת בעבור"זה נזכור היטב כי בפסוק  ובעצם
ובפסוק  ,בורא עולם מודיע לפרעה על מטרת המכות "ץהאר בכל שמי ספר ולמען

 בהרחבה. זאתבאמונה, ואני יסביר חיזוק עצום לנו טמון זה 
 

המושלם, ואילו היהודים יימח שמו כתב בספרו שהגרמנים הם עם הארי  היטלר
להשמידו!! ובבקשה אמרו לי, האם יש סיכוי שהיהודים זה עם הכי גרוע שיש 

הספר עוד פרקים ויטענו , ויגידו כן הוא צודק, רק יוסיפו על יסכימו עם היטלר
הרי זה משולל כל הגיון, הרי אנחנו זועקים  לגרמנים???שאנחנו בסוף נהפכנו גם 

לשרוף את ספרו בעולם תפסיקו להפיץ את שקריו של הצורר היטלר, בכל פינה 
 פתאום??? אין מצב!!הנורא, אז להסכים??? להוסיף??? מה 

 
מארצם בחורבן בית שני, דווקא בזמן השפל של עם ישראל כשהרבה גלו  והנה

לביזת הרומאים, והרומאים גזרו גזירות שמד על הרבה נהרגו, וישראל הייתה 
הנצרות שמאמינה בתנ"ך שלנו היהודים השבורים, דווקא אז הגויים מקבלים את 

הגויים וכאפס נחשבו, והם העם הנבחר, וכל הגויים כאין שכתוב בו שישראל הוא 
 ואומרים אנחנו נהפכנו לעם ישראל.מאמינים בתורה זו, רק מוסיפים פרקים, 

 
אם כן התנ"ך זה המצאה שקרית של היהודים, הגויים היו מאמינים שהרי אם 

שיאמינו בו בזמן נחות כל כך זה הגויים, ועוד לא הגיוני  בתנ"ךהאחרונים שיאמינו 
 של היהודים!!!

 – הכי קשה לעם ישראלזאת, הגויים כן האמינו בתנ"ך שלנו, ובתקופה  בכלו
האמינו בתנ"ך לא בגלל , ולמה?? כי זה אמתי!!!  והגויים בתקופת חורבן בית שני

אלא כי הוריהם של הגויים סיפרו זאת לילדיהם שהיהודים סיפרו על הניסים, 
חטפנו מכות מאלוקי מדינה אחריהם, שאבא גוי סיפר לבנו: כן בני, אני וכל ה

הפיצו את האמת, ולכן גם בשפלתם של ישראל ישראל, זה אמיתי!! והם הגויים 
 ביססו את אמונתם הטפילה על בסיס התנ"ך היהודי.הגויים 
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הגויים ידעו כי אני השם מה שבורא עולם אומר לפרעה, שמטרת המכות שכל  וזה
וכך תתחזק האמונה לכל יהודי גם אלפי  ,אלא כולםבורא עולם, ולא רק היהודים, 

בתנ"ך, כי גם הם יציאת מצרים, כי יראה שאפילו הגויים מאמינים שנים לאחר 
אז הבה נתחזק באמונה  קרה!! וזה אמתי!!אכן תנ"ך ב שהכתוביודעים שזה האמת 

 .נזכה לראות בביאת המשיח בקרוב ממש ה'שלימה, ונחזק כל יהודי, ובעזרת 
 

,  - תּוְבֹאתוֹ  ְדךָׁ יָׁ ח ּבְ ּקַ ה  ּתִ ה ַהזֶּ ּטֶ ּנֱֶאַמר: ְוֶאת ַהּמַ ֶ ה ש  מָׁ ֶטה,  ּכְ ֶזה ַהּמַ
ֹאֹתת. ה ּבֹו ֶאת הָׁ ֲעש ֶ ר ּתַ ֶ  ֲאש 

 

ֶרץ. - ּוְבֹמְפִתים אָׁ ַמִים ּובָׁ ָׁ ש ּ י מֹוְפִתים ּבַ ַתּתִ ּנֱֶאַמר: ְונָׁ ֶ ה  ש  מָׁ ם,  ּכְ  ֶזה ַהּדָׁ
  

ב במכת דם, שהיה כפי שאכתו ואולי הכוונה  מה הראיה מהפסוק???

 !!בארץ רק בשמיםושייך שיהיה לא קיים כביכול בו נס ש

נֹוֲהִגין ְלַהִטיף ִטָפה ִמן ַהּכֹוס ַּבֲאִמיַרת ָדם ָוֵאׁש..., ֶעֶשר ַהַמּכֹות ְדַצ"ְך ַעַד"ׁש ְּבַאַח"ב, ְּבַיַחד, ט"ו 
 ַפַעם.

 

ן ש ָׁ ש  ְוִתיְמרֹות עָׁ אֵּ ם וָׁ  .ּדָׁ
 

ר ר ַאחֵּ בָׁ קָׁ דָׁ ד ֲחזָׁ יָׁ ה  -ה : ּבְ ִים, ּוִבְזֹרַע ְנטּויָׁ ּתַ ֹדל  -ש ְ א ּגָׁ ִים, ּוְבֹמרָׁ ּתַ   -ש ְ
ִים, ּוְבֹאתֹות  ּתַ ִים, ּוְבֹמְפִתים   -ש ְ ּתַ ר ַמּכֹות   -ש ְ ּלּו ֶעש ֶ ִים. אֵּ ּתַ ש ְ

ן: לּו הֵּ ִמְצַרים , ְואֵּ ְצִרים  ּבְ רּוְך הּוא ַעל ַהּמִ דֹוש  ּבָׁ ִביא ַהּקָׁ הֵּ ֶ  ש 
 

ם  ּדָׁ
 

 ס""הכרת הטוב לנילו
  

אלא אהרן, זה כהכרת הטוב , שהטעם שמשה רבינו לא הכה את היאר רש"י כתב
ולכאורה תמוה, , תינוק בתוך תיבה ביאר בין קני הסוףלנילוס שהגן עליו כשהיה 

היה בתיבה מוגנת כראוי מצופה בזפת כהגנה וכי איזה הגנה הייתה כאן, הרי הוא 
 הגן על משה???ה ההגנה שהנילוס טביעה, וגם היה מכסה לתיבה, אז ממפני 

 

לאהרן שיכה, כי גם לאדמה גם להכות את האדמה, משה לא היכה אלא נתן  ואכן
אבל הטוב, כי האדמה בלעה את המצרי שהכה את היהודי, משה היה חייב הכרת 

מעל הטבע, אבל כלי שייט במים, כלפי האדמה זה מובן בהחלט, כי נעשה כאן נס 
 הרי זה טבעי???

 

", וכפי שמסביר רש"י בארצולא לתעב מצרי כי גר היית שכתוב בתורה ש" ולמרות
על מגורים  בשעת הדחק, זה מובן כלפי בני אדם, אבל שחייבים הכרת הטוב גם 
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במטרה לעשות ניסים ונפלאות מכאן ועד הכרת הטוב לחפץ עד כדי כך שלא להכותו 
בה ממשית כי סך הכל התנהג עם לנילוס שלא עשה טוולקדש שם שמים, ובפרט 

 התיבה בדרך הטבע???
 

שמרים זכתה שכל עם ישראל נראה כמו שהסברנו קודם, ששאלנו שידוע  אלא
מצורעת, וזה בזכות שמרים המתינה למשה לדעת מה המתין לה שבוע כשהייתה 

זה טבעי  ?מה הגדלות?יעשה בו, כשהיה בין קני הסוף בתיבה. וכאן הבן שואל, 
 ???הישע, למה זכתה, וכי מה הניסיון שבדברחות דואגת לאחיה הקטן חסר שא

ששמו את משה ביאור, באו , שהיה כאן סכנה עצומה למרים, כי ברגע ותירצנו
זהוא זה, זה נגמר, מה שראינו שנולד מושיע לישראל, המכשפים לפרעה ואמרו לו 

הבעיה טופלה, והמשימה ווהוא לוקה במים, הנה אנחנו רואים שהוא כבר במים, 
 הושלמה.

 

טבעי שלא יטביע תיבה כן הנילוס לא רק שלא הטביע את משה, שזה אכן  ואם
להם למכשפים ולחרטומים שהמשימה הושלמה!!  ששידר מוגנת, אלא הנילוס שידר 

ולכן התבטלה הגזירה להרוג את שמושיען של ישראל ביאור, והושלמה המשימה, 
גדול החיפוש להשמיד את המשיח שטעו שטבע ביאר, ובעניין סק ילדי ישראל, כי הופ

 ומשמעותי משה היה חייב הכרת הטוב ליאור.
  

 ה'נלמד עניין הכרת הטוב שעלינו לשמור אפילו על חשבון הפסד קידוש  מכאן
שנתן לנו עיניים ומוח ומחשבה,  לה'עצום, ולכן נזכור שעלינו להכיר טובה 

לפגוע בהם, שהם שנתן לנו כל טוב, וגם לא  בה'לא לפגוע  ומשפחה, ועלינו לשמור
עוזרים לנו ותומכים בנו, ולא נהרוס כל חלקה טובה, על ידי השתמשות פגומה 

 .ה', אלא נכבד ונקדש את האיברים שנתן לנו ה'שנתן לנו ואסורה בעיניים ובגוף 
שמת בפינו, הן הם יודו, אברים שפלגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפינו, ולשון אשר  כן-על

לשון לך תשבח, -פה לך יודה, וכל-שמך מלכנו תמיד. כי כל-וישוררו, אתויברכו, וישבחו, ויפארו, 
לפניך תשתחוה. והלבבות ייראוך, והקרב קומה -ברך לך תכרע, וכל-עין לך תצפה, וכל-וכל

  והכליות יזמרו לשמך, כדבר שנאמר, כל עצמותי תאמרנו, השם מי כמוך.
 

 ותבאש היאור –מכת דם 
  

הדגים מתו, הדגים מתים אז פשוט מדהים, למצרים היה מכת דם, אין מים אז  זה
 מדרשבברור,  אומנם ליהודים יש כן מים, עד כדי כך שכתוב הנילוס והיאור מסריח, 

והמצרי שותה זה דם, ורק כך שאפילו באותו כוס עם היהודים שותה זה מים 
מים כי קנו בכסף מים מהיהודים, וכך גם החרטומים קנו מא המצרים לא מתו מצ

 מהיהודים והפכו את זה לדם.
 

היהודים מילאו את המים מהיאור, אבל גם אם ליהודים יש מים ולא דם, בכל זאת 
מים במקום דם יצא להם מים, בכל זאת איך אפשר לשתות וגם אם ליהודים 

 "???ותבאש היאור"תו מסריחים שהרי כתוב שכל הדגים ביאור מ
 

מכות הראשונות  5שהרי באפשר לתרץ שליהודים היה מים רק בארץ גושן,  ואי
עבדות מצרים, ורק בראש השנה הפסיקו לעבוד עד סוף היהודים עדיין היו תחת 

, ואם כן היה להם יא' ב'()גמרא ר"ה המכה העשירית שבה יצאו לחירות ממצרים 
 במקום עבודתם במצרים ולא רק בארץ גושן.ם מים לעצמם ולמכור למצרי
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הדם שלקח נהפך לו למים, עדיין לא הגיוני שליהודי כשהשתמש ביאור רק אז  אבל
חזר להיות מים נקיים וצלולים, כי זה מגעיל ודוחה או רק ברגע שהשתמש אז זה 

 ודוחה.לשתות משהוא שמקודם ראית איך הוא היה מסריח 
 

שבאמת ליהודים זה מעולם לא ן נס מדהים ביותר, ושימו לב,  נראה שהיה כא לכן
ולא אלא היהודים ראו יאור מלא במים צלולים, ומים נקים היה דם ולא נראה דם, 

 לא הסריח.מסריחים, וממילא לא מתו הדגים, ולכן ליהודי זה 
 

ים נבילה, וליהודי היה מאומרת, שלגוי היה דם ובדם הדג מת ומסריח כמו  זאת
 לו, ומדהים הדבר!!! האם הדג חי או מת?? לא יאמן!!!ובמים הדג היה חי מקפץ ושט 

שאת היהודים הטובים את המציאות  שכמו שהם הפכו וזה היה מידה כנגד מידה,
!!  במציאות הפוכה וחדהבבת אחת לשונאים!! לכן לקו  אותם  הפכוומצילי מצרים 

 

כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות,  מכין לנו, שהקב"הותראו, הניסים  חכו 
בעתיד הקרוב ממש, ולכן כדאי לנו להיות בפנים פשוט לא יאמן, מה מצפה לנו 

 ובאושר.כטובים וראויים, שלא נפסיד בגלל הנאת רגע חיי נצח מלאים בנפלאות 
 

עַ פצְ   ְרּדֵּ
 

פרעה הנה המכה הזו התחילה בכי  ,מידה כנגד מידה"יש  –מכת צפרדעים "ב גם
לארמון שהנחיל הראשון שיצא מהצפרדע הענק רץ  והכוונהואחר כך עבר לעבדיו, 

וכמו שהוא עשה רעש גדול ותעמולה , כך כולם ראו שהוא הסיבה למכהושל פרעה 
לכבוש את מצרים היהודים, שהעליל עלילת דם שהיהודים מתכננים והסתה נגד 

 דווקא ממנו. הצפרדעים התחילהרעש של גם בעת מלחמה, לכן 
 

צפרדעים התחילה באופן מוזר, מביא את דעת רבי עקיבא שמכת  רש"י ובעצם
ומפלצתית, שכל קפיצה שלה הרעידה את האדמה, שהגיעה צפרדע ענקית 

, של צפרדעים קטניםוהחרטומים ניסו להורגה ומכל מכה יצאו ממנה נחילים 
יארדי צפרדעים קטנים, מה מילובעצם מה בדיוק המסר בזה??? למה לא באו ישר 

 שתיארנו???הצורך בתהליך 
 

חשבתם שעם ישראל יגדל וישמיד זה בא לתת מוסר עצום למצרים, הרי אתם  אלא
ואתם , עליהם צפרדע ענקית שאיימה עליהם והפחידה אותםאת מצרים, לכן קפץ 

יענו  ראיתם דבר פלא, שכאשר ולכןרציתם לעצור את עם ישראל, ופן ירבה אמרתם, 
שישה בכרס יפרוץ, שדווקא שבטים שסבלו ילדו שלא בדרך הטבע אותו כן ירבה וכן 

שרצים קטנים שנולדים בכמויות והילדים אחת או שישים בכרס אחת, להבדיל כמו 
 . התרבה ולא צמחבמהירות לבני אדם, ואילו שבט לוי שלא עונה לא צמחו 
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התבוננתם וחשבתם איך שבורא מה לא למה אז לא חשבתם מה פשר דבר זה??? ל אז
ולמה שאתם טועים ושלא תצליחו בתוכנית הזדונית שלכם, עולם מראה לכם ברור 

 הזדונית שלכם??לא עצרתם אז??? למה לא ביטלתם את התוכנית 
 

שתפתור את הבעיה רק החמירה באה צפרדע ענקית, וגם כאן הפתרון שחשבו  לכן
להבדיל כמו של שרצים קטנים, ותמלא הארץ אותם,  מיליארדיםאת המצב, שיצאו 

 ירבה וכן יפרוץ.שהיה אצל היהודים, שכאשר יענו אותו כן 
  

מורי ורבותי, חובה עלינו להתבונן ולקחת מוסר כראוי, ולא לנסות לחנוק  כן על
להתחזק מכל עניין ומכל דבר שקורה לנו את הבעיה, אלא לטפל מהשורש, ועלינו 

שובו זרת השם נתקרב לאבינו שבשמים כי ידו כבר פרושה לקראתנו, בחיים, ובע
 אלי בנים שובבים.

 

 המשך -ותעל הצפרדע 
הייתה, השריצה ומלאה כל צפרדע אחת   :רבי עקיבא אומר :סנהדרין ס"ז בגמרא 

מדברותיך כלך  ??עקיבא, מה לך אצל אגדה  :אלעזר בן עזריהארץ מצרים, א"ל רבי 
שצפרדע אחת הייתה, שרקה להם והם באו, ולך אצל נגעים ואהלות, אלא הכוונה 

וכלל לא הביא את דעת שרש"י בחומש הביא רק את דעת רבי עקיבא כמדרש, ופלאי 
 .ראב"ע

 

שהייתה צפרדע אחת ענקית, , שרבי אלעזר הקפיד על הסברו של רבי עקיבא וייתכן
, שהרי היה כאן מידה המצרים מפני היהודים פחדם שלכביכול מצדיק את שלפי זה 

ומסוכנת ומאיימת על כנגד מידה, ושכשם שהצפרדע הענקית באמת מפחידה 
עם ישראל חזק ועצום ובאמת איים על מצרים!!! מצרים, כי כל קפיצה הרסת, כך 

ישראל. לכן אמר רבי זה בעצם זה מצדיק את פחדם של המצרים מפני בני ואם כן 
 בהלכות קשות ולא בדברי אגדה.בי עקיבא תתעסק אלעזר לר

 

איים על המצרים וזה היה רק טוען שנכון שעם ישראל מעולם לא  רבי עקיבא אבל
כמידה שהיהודים מאיימים על שלום מצרים, בכל זאת מתאים עלילת דם מרושעת 

שימחיש להם שהם לקחו כביכול כנגד מידה שתבוא צפרדע ענקית ומפחידה, 
הטובים מזיק, וניפחו אותו למפלצת כך הציגו את היהודים ע בעל חי שלא צפרד

 .לעם מפחיד ומסוכן ומאייםוהעדינים שתרמו להצלת מצרים, וניפחו אותם 
 

 פרעה במסלול האמונה
 

אעתיר לך ולעבדיך ולעמך התפאר עלי למתי צפרדעים משה אומר לפרעה: " במכת
מר למחר, ויאמר כדברך למען תדע כי אין ומבתיך, ויאלהכרית הצפרדעים ממך 

 ".כהשם אלוקינו
 

עם בטן מקרקרת, העיקר אומרת שפרעה הסכים לסבול עוד יום סבל נוראי  זאת
מכת עולם האם תפילה של משה היום תועיל להפסיק את לבדוק את כוחו של בורא 

 .הצפרדעים למחר
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זה?? הרי כבר הורידו אותו בכלל לא פשוט, כי איך העם המצרי יקבל את  והדבר
כאשר לא פעל כרצון העם עד שנכנע להם, אז כל שכן  חודשים  3מהשלטון משך 

לזרוק אותו לגמרי מהמלוכה שהיה עליו להיזהר שלא לגרום להם סבל נוסף כי יכלו 
כל הניסיונות שעושה על חשבונם!! אבל מדהים הדבר ולהעניש אותו בחומרה על 

ולהשלכות העלולות להגיע ות שקדמו לסבל הגופני שלו ושל עמו שלפרעה היה עקרונ
 לבדוק את האמונה באלוקים.לו מכך, כי היה לו עיקרון 

  

ים סוף, כי התאמץ להכיר בגלל זה זכה פרעה להיות היחיד שניצל בקריעת  ואולי
די כחי. כעבור הראותך את  בפרק ט' פסוק טז'הספורנו וכפי שכתב , בכוח בורא עולם

ורבים תשיב " "ולמען ספר שמי": "כי לא אחפוץ במות המת"שתחזור בתשובה, 
 .וראה לקמן בהרחבה ב"וניער פרעה וחילו בים סוף כי לעולם חסדו", "מעון

  

שלמען האמונה ולמען האמת חייבים להקריב, שלא נהיה יותר גרועים  ללמדנו
לסבול ולהסתכן, כל ברוך הוא הסכים מפרעה שבשביל לראות את כוח הקדוש 

 ,שכן אנחנו בני אברהם יצחק ויעקב נשקיע בדרך האמת ונקריב הכל למען האמת
 
 

 במצרים התעללתי אשר את תספר למען
 

 שבוע בסיום זה ואחרי מתו הם האם לתנור שנכנסו הצפרדעים האם לחקור יש
 מה אז, בתנור מתו לא אכן ואם, מתו לא בכלל הם שבתנור או, לתחיה קמו המכה

 את והגעילו המאפים על ונמרחו מתו אם כי?? לתנור נכנסו שהם הסיבה בדיוק
 רק האם, שנכנסו התועלת מה מתו לא אם אבל, ניחא לחמם את מלאכול המצרים

?? אחריהם קפצו לא כולם למה מתו לא אכן ואם?? התנור את במעט לקרר בשביל
 סבלו שלא או בתנור םייסורי סבלו הם האם מתו לא הם אכן אם לחקור יש וגם

  ???בסדר!!! הסדר ליל -הלילה  לדיוןלכם  נשאיר זה כל ואת –?? בכלל
 

ִנים  ּכִ
 

להם  שהיהשלא הייתה התראה לפניה, אבל במכות  ותמכמהכינים הייתה  מכת
התראות, של שלוש שבועות אחת אלא היה להם קצרה התראות לא הייתה התראה 

 תראה??יש מכות שבאו בלי הותמוה למה 
 

שאמורה לבוא, אבל בלי שבכל המכות היה התראה כללית על עונש ומכה  וייתכן
ורק יום לפני המכה בחלק מהמכות היה פירוט שמחר פירוט מה בדיוק תהיה המכה, 

 יהיה מכה זו ותיאורה.
 

המכות שהיו בלי התראה שלא הייתה לכן  ,הבלתי נודע יותר מפחיד מהנודע כי
למצרים יום קודם מה תוכן דם על פירוט המכה, היות ולא נודע התראה יום קו

 עליהם יותר, כדוגמת אין שמחה כיום התרת הספיקות.המכה זה הפחיד ואיים 
  

שבורא עולם בכל הדרכים השתמש להפחיד את פרעה בכדי שיחליט  ללמדך
דת וכך גם בעבו, אלא לגוון בשיטותלשחרר את העם, ולא כל הזמן אותו שיטה, 
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השם, צריך תמיד לגוון ולחדש כל יום עוד משהוא בעבודה, דוגמא היום לכוון 
 באשרי, וכדומה, שכל יום יהיו בעיניך כחדשים.בהודו להשם, מחר 

 

 לפני פרעההשכם בבקר והתיצב 
 

ברשעותו שעשה מרצונו ומדעתו "שרשע שהתמיד הל' תשובה ו' ג' הרמב"ם  דעת
נותנים לו רשות לשוב מרשעו, בכדי שימות ויאבד ולא שמונעים ממנו התשובה 

 את ליבו., והביא דוגמא לכך מפרעה הרשע שה' הכביד בחטאו"
 

", שהקב"ה ביקש לפני פרעההשכם בבקר והתיצב מצאתי במדרש על הפסוק " ואכן
שלאחר מכת כינים פרעה רצה ללכת מחוץ לעיר ממשה שיקדים בבוקר לפי 

 התפילה.עולם רצה למנוע ממנו את  ולהתפלל להקב"ה, ובורא
 

שמידה טובה מרובה , רבי יחזקאל לוונשטיין זצ"להמשגיח מפונוביז'  וטוען
שיתמיד בצדקותו בורא עולם לא יתן לו ליפול ממידת פורענות, ולכן כל שכן מי 

 מצדקותו.
 

?? ומצאנו גדולי יום מותךאל תאמן בעצמך עד השאלה, הרי אמרו חז"ל  נשאלת
 כיוחנן כהן גדול ובכל זאת בסוף נפלו מצדקותם??ולם שהתמידו בצדקותם ע

 

וכן ייתכן , להגדיל את שכרםלתרץ, שלצדיקים יש ניסיונות אך ורק במטרה  ונראה
שלרשעים לעיתים רחוקות בורא עולם שרק לעיתים רחוקות יש להם ניסיונות, כשם 

ועוד נראה לתרץ, שאם צדיק , בהתשובה והזדמנויות לחזרה בתשומזמין להם פתחי 
והשאיר פתחים ליצר הרע בביתו וכד' אזי הוא כביכול הכניס את עצמו לניסיונות 

 בכוח החטיא את עצמו.
ואשוב שאין מספיקים בידו זה, גם רשע שהתמיד ברשעותו, או שאמר אחטא  ולפי

ומוסר, רה לעצמו הרבה פתחים של חיזוק כמו שיעורי תולחזור בתשובה, אם יפתח 
כן הוא יצליח להיכנס לאחד גם כן היות והביא בכוח לעצמו את החיזוק, אם 

 הוא יצליח לחזור בתשובה. מהפתחים שפתח וכך גם 
  

, שלעולם אל תתייאש מעצמך, לעולם אל תגיד אין לי סיכוי לחזור ללמדנו
וק, לך ושמע שיעורי תורה וחיזבתשובה, אלא פתח לך פתחי חיזוק ותשובה, 

והסתובב בסביבה בחבורות ובקבוצות של מבקשי ה', ואז כשיזדמן לך הרהור 
 תצליח לחזור בתשובה, כי לא ידח ממנו נידח.תשובה אכן 

רֹוב  עָׁ
ֶבר  ּדֶ

ִחין  ש ְ
רק אז בורא עולם מקשה את דווקא לאחר מכת שחין שהיא המכה השישית,  מדוע

שבמכת דבר יכולתי פרעה, שדע לך בורא עולם נותן מוסר חריף ל והנהלב פרעה??? 
רק את הבהמות, והשארתי את בני האדם בחיים, להרוג את כל מצרים במגיפה ולא 
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ומוסר חריף זה ומסר שתראו שיש בורא עולם שמנהיג את העולם בהשגחה, בכדי 
אלא רק לאחר מכת שחין, וגם כאן יש לתמוה, זה לא בא מיד לאחר מכת דבר 

 דבר??? -זה מתאים יותר אחרי מכת המגיפההרי מוסר למה??? 
 

דווקא אז הקב"ה נותן לו את לתרץ, שדווקא אחרי שהשם הקשה את ליבו  ונראה
לטעון  שיהיה דבר שיאזן את הבחירה של פרעה, כך שלא יוכל המוסר החריף ביותר, 

 נלקח ממני כוח הבחירה.
 

רעה היה בשפל המדרגה כשפאחד היה הקשיית הלב דווקא במצב הכי רגשי  שמצד
שהרי פרעה ראה את השפלתו ואת השפלתם של , רגשיתוכמעט בהתמוטטות 

השפלת כל עמו בשחין, כי חרטומי מצרים שהתביישו להראות את עצמם, וגם 
ויצא להם מוגלות  וכיערה אותם באופן נוראי, והכבוד השחין חתך בבשרם לעומק 

בורא עולם החזיר אותו דווקא במכה זו שלו ושל כל מכובדי מצרים קרס, ולכן 
 ליבו.לאיזון רגשי, בכך שהקשה את 

 

לשכל וההיגיון של פרעה שאת עדיין בכדי לאזן את הניסיון, בורא עולם פנה  אבל
מטרת הקשה, ובמוסר הגיוני חד המחיש לו את הסכנה ואת השכל בורא עולם לא 

 המכות, ולמה כדאי לו לשמוע בכל השם.
  

ורבותי, אין הקדוש ברוך הוא מעמיד אדם במצב לא אפשרי, בניסיון שאין  מורי
לפרעה הרשע בורא עולם נתן לו כלי כנגד לו כוח וכלים להתמודד נגדו, אפילו 

לכן בכל מצב של ניסיון, אל תגיד אין לי סיכוי לנצח, זה , ויקשה השם לב פרעה
כי זה  -מראש, כישלון ידוע גדול עלי, מאה אחוז נועד לכישלון, חבל לנסות, זה 

 פשוט שקר מוחלט, תמיד ותמיד, אפשר לנצח, נקודה.
 

אם צד אחד נסגר כמו ויקשה השם לב פרעה, נפתח כוח אחר לנצח, רק עלינו  גם
, החדשים להתמודדות בכדי לנצח בניסיוןלגלות את הפתחים הנוספים או 

הכוח, זה מלחמה של ולעולם אל יאוש, יש כאן מלחמה שחייבים להילחם בכל 
 יתן לך כוח כאריה ותנצח בעזרת השם.חיים ומוות, אל תיפול כמו זבוב, והשם 
 

רד  ּבָׁ
 

   והפשתה והכסמת לא נכו, כי אפילות הנה
לכן כשפגע בהם הברד הם מביא פירוש ראשון, שהפשתה והכסמת היו רכים  רש"י

ותם ולא התפוצץ ולכן מהברד, דהיינו שהברד לא שבר אהתכופפו ולכן לא נפגעו 
, שיש מרבותינו מדרש רבינו תנחומאעוד הביא בשם , האש שבתוכה לא שרפה אותם

 להם ולכן לא לקו.שנחלקו על זה, ומפרשים אפילות שפלאי פלאות נעשו 
 

 חולקים, ולא ויש מפרשים???לשון שרבותינו  רש"יהתפלאתי מדוע נקט  וקצת
במדרשים שהייתה אש בתוך וכן יש  ל הטוריםהבעאלא שאפשר להסביר כפי שכתב 

ולכן נחלקו רבותינו, שגם אם הברד לא שבר את  ,סביבוהברד אבל גם מחוצה לו 
אמורים להישרף מהאש שהייתה הפשתה והכסמת כי התכופפו, מכל מקום הם היו 

 לכן פירשו שפלאי פלאות נעשה להם שלא לקו.סביב הברד מבחוץ, 
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מה להכות במכת ארבה, פלאות שנעשו להם, זה בכדי שיהיה סיבת הפלאי  וכל
אבל אם כן למה דווקא הפשתה , ולהכות את מצריםשיהיה לארבה מה לזלול 

אז אולי שהחיטה תשרוד במקום, כי ממילא יש כאן נס ששרדו והכסמת שרדו, אולי 
מכת וכסמת, וככה יכאב יותר למצרים בעדיף חיטה שזה לחם משובח יותר מפשתה 

 ?ארבה?
 

אותנו עוד מוסר השכל לחיים, התשובה, שגם בפלאי פלאות, אם אפשר ללמד  אלא
ולכן היות ופשתה וכסמת רכים , להכניס גם את זה במכלולוודאי שווה לבורא עולם 

מתכופפים, לכן לא נשברו, אזי הסיכון שלהם היה פחות יותר מחיטה, כי הם 
, עליהם כי הגבעול שלו קשהמתפוצץ הברד מהסיכון של החיטה שגם נשבר וגם 

אחד או יותר, אבל המוסר ולמרות שאם יש פלאי פלאות אז מה זה משנה סיכון 
 שמתכופף ונכנע ולא מתעקש לא נשבר ויכול לשרוד.השכל עבורנו עצום, שמי 

  

אנחנו בנפתולי החיים, לא נישבר כי נתכופף מפני הגלים וככה נשרוד את  ולכן
 ם, וקשיי החיים.משברי הי

 

 "השםבצאתי מן העיר אפרוש כפי אל "
 

וצריך , מליאה בעבודת גילולים, שהיה צריך לצאת מהעיר כי הייתה רש"י כתב
יצא מהעיר להתפלל, כגון במכת עיון, שהרי במכות הקודמות לא כתוב שמשה 

ה משויצא ", וכן במכת ערוב "מעם פרעה ויצעק אל השםויצא צפרדעים כתוב "
 " זה ריבוי תפילה.ויעתר"", ומפרש שם רש"י מעם פרעה, ויעתר אל השם

 

ולא בשאר המכות, הרי אם למה דווקא במכת ברד הוצרך משה לצאת מהעיר,  אז
בראשונים המכות היה עליו לצאת מהעיר??? ואכן יש דעות המקום טמא אזי בכל 

במכה זו כתוב שפרש כפיו  עוד קשה לי, מדוע דווקא, שבכל המכות אכן יצא מהעיר
וכיוצ"ב שזה התאמצות אל השם, ואילו במכות הקודמות, כתוב צעקה עתירה 

 תפילה???
 

העיר במקום טמא, בפרט לי, שאכן במכות הקודמות משה התפלל בתוך  ונראה
להוכיח לפרעה שהוא מתפלל מהיום למחרת, אבל במכת צפרדעים שהיה עליו 

בתפילה ולהרבות בכוח א, היה על משה לצעוק ולהתאמץ בגלל שזה מקום טמדווקא 
אבל במכת ברד שיצא מהעיר, ולא היה , הגדול שבעירהקדושה כנגד כוח הטומאה 

בתפילה, וזה כבר הספיק למשה רק לפרוש כפיו בלי לצעוק ולהתאמץ במקום טמא, 
   פעל את הנצרך.

רטים ובכל דבר רע, בדור זה שכוח הטומאה רב ומשתולל באינטרנט ובס ולכן
בתפילה ותורה ובמצוות, הכי חזק, מכל החזיתות, עלינו לצעוק ולהתאמץ יותר 

 ונצעק אל השם אלוקינו, ויצילנו אמן.
 

 והפשתה והכסמת לא נכו, כי אפילות הנה
  

לכן כשפגע בהם הברד הם מביא פירוש ראשון, שהפשתה והכסמת היו רכים  רש"י
הברד, דהיינו שהברד לא שבר אותם ולא התפוצץ ולכן מהתכופפו ולכן לא נפגעו 
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, שיש מרבותינו מדרש רבינו תנחומאעוד הביא בשם , האש שבתוכה לא שרפה אותם
 להם ולכן לא לקו.שנחלקו על זה, ומפרשים אפילות שפלאי פלאות נעשו 

 

 חולקים, ולא ויש מפרשים???לשון שרבותינו  רש"יהתפלאתי מדוע נקט  וקצת
במדרשים שהייתה אש בתוך וכן יש  הבעל הטוריםא שאפשר להסביר כפי שכתב אל

ולכן נחלקו רבותינו, שגם אם הברד לא שבר את  ,סביבוהברד אבל גם מחוצה לו 
אמורים להישרף מהאש שהייתה הפשתה והכסמת כי התכופפו, מכל מקום הם היו 

 שלא לקו. לכן פירשו שפלאי פלאות נעשה להםסביב הברד מבחוץ, 
 

מה להכות במכת ארבה, סיבת הפלאי פלאות שנעשו להם, זה בכדי שיהיה  וכל
אבל אם כן למה דווקא הפשתה , ולהכות את מצריםשיהיה לארבה מה לזלול 

אז אולי שהחיטה תשרוד במקום, כי ממילא יש כאן נס ששרדו והכסמת שרדו, אולי 
מת, וככה יכאב יותר למצרים במכת וכסעדיף חיטה שזה לחם משובח יותר מפשתה 

 ?ארבה?
 

אותנו עוד מוסר השכל לחיים, התשובה, שגם בפלאי פלאות, אם אפשר ללמד  אלא
ולכן היות ופשתה וכסמת רכים , להכניס גם את זה במכלולוודאי שווה לבורא עולם 

מתכופפים, לכן לא נשברו, אזי הסיכון שלהם היה פחות יותר מחיטה, כי הם 
, עליהם כי הגבעול שלו קשהיכון של החיטה שגם נשבר וגם מתפוצץ הברד מהס

אחד או יותר, אבל המוסר ולמרות שאם יש פלאי פלאות אז מה זה משנה סיכון 
 שמתכופף ונכנע ולא מתעקש לא נשבר ויכול לשרוד. השכל עבורנו עצום, שמי 

  

הגלים וככה נשרוד את אנחנו בנפתולי החיים, לא נישבר כי נתכופף מפני  ולכן
 משברי הים, וקשיי החיים.

 

 ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים
  

התחיל לצרוח וכמובן סיפור על זוג שבלילה כשישנו פתאום התינוק  שמעתי
בתינוק, והיות והיה מדובר ביודעי ספר לכן הוכיחו מתחיל וויכוח מי ייגש לטפל 

", תקוםהיא  -"עצת ה'תוב מפורש וכך טען הבעל לאישה, הרי כ, טענתם מהכתובים
החזירה לו הוכחה ניצחת בדיוק אבל הוא שכח שהוא נשוי לתלמידה חכמה והיא 

איפה ", פשוט השאלה תקום -עצת ה' היא לו: הרי כתוב "מאותו פסוק, וכך טענה 
 שמים את הפסיק בפסוק!!!

 

", י הרשעיםהצדיק ואני", "ועמה' מביא מדרש, שפרעה אמר " החתם סופר והנה
ה' הצדיק ", אלא הפסיק נמצא אחרי "ה' הצדיקאחרי "דהיינו את הפסיק לא 

טוען שהוא צדיק??? ולכאורה זה מדרש פליאה, איך ייתכן שפרעה הרשע , "ואני
 העם שלו ברשעות?? איפה נטילת האחריות שלו??ובאיזה חוצפה הוא מאשים את 

 

שבהתחלה פרעה  שמות רבה א' ט'שמות  בפרשתלתרץ, על פי המדרש שהבאנו  ונראה
רעות ואופן לעצת יועציו ושריו שביקשו ממנו לגזות גזרות לא הסכים בשום פנים 

טובה!!! הרי יוסף הציל את כולנו בלעדיו על עם ישראל, כי פרעה טען להם, זה כפיות 
ושריו  מחיר!!!מתים, ואיך נהיה כפויי טובה, ולכן אני מתנגד בכל כל מצרים היו 

חודשים הוא נשבר  3במצרים!!! ולאחר חודשים הוא לא מלך  3פיטרו אותו!!! ואכן 
 והסכים לגזור גזירות רעות על עם ישראל!! ונכנע להם 
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חודשים  3ואפילו עמד שהיות ובהתחלה הוא היה טוב ורצה להיות טוב,  וייתכן
וודה שחטא הפעם, אבל כשנשבר והכיר בחטאו הוא התמול כל הרשעים, לכן עכשיו 

שהם כפו אותו והרסו את בשורש החטא האשים את עמו ולא את עצמו, בטענה 
 הטוב שבו. 

 

שבשכר שאמר ה' הצדיק ואני  בשלח ט'כן יש לתמוה, מדוע כתוב במכילתא  ואם
הצדיק את לקבורה אחרי שטבעו בים סוף, ולכאורה אם הוא ועמי הרשעים לכן זכו 

 לו שכר של קבורה??ה הפיל על עמו, מדוע מגיע עצמו ואת ההאשמ
  

עשה חשבון הנפש יסודי על מכל מקום יש כאן מקום לשכר, כי כאן פרעה  אלא
שבו ואכן הודה שעכשיו הוא חוטא, אבל בכה על השורש חטאו עד לשורשי חטאיו, 

ההתחלה הוא האשים את עמו התחיל ליפול ולהיות רשע, ולכן כשהגיע לנקודת 
 ולהרשיע.הכריחו אותו לחטוא ש

שאמר שחטאנו הפעם, ולא והוא התעורר בתשובה וממצבו העכשווי כפי  והיות
והעמיק בחשבון הנפש דקדקני עד שהגיע לשורשי חטאו הסתפק בכך אלא חקר 

 עצום, ולכן זכה לשכר של קבורה.שהיה לפני כמעט לפני מאה שנים, זה חשבון הנפש 
  

עלינו לחזור בתשובה ולהעמיק בשורשי החטא להבין מאיפה עד כמה , ללמדנו
להתעלות, כי כל אדם חייב לעשות חשבון הנפש הנפילה שלנו נובעת, ומכך ננסה 

 ולהכיר את עצמו לעומק, וע"י זה יצליח לתקן ולהתעלות רק חזק ואמץ.

ה  ַאְרּבֶ
 

 הצומח העץ כל את ואכל הברד, מן לכם הנשארת הפליטה יתר את "ואכל
 השדה" מן לכם

 

זה נכתב על מכת הארבה, ונשאלת השאלה, וכי עצים מנין להם? הרי הברד  פסוק
הכה ושרף כל צמח קשה, ורק הגבעולים הרכים הפשתה והכסמת שרדו? אלא יתכן, 
שפרעה לפני מכת ברד הכין תרופה למכה, והוא ציווה מעבדיו לעקור עצים עם 

 שרק בחוץ יהיה נזקים ולא בתוך הבית. השורשים ולאחסנו בבית, כי משה אמר לו
 

הקדוש ברוך התעלל בו, וצחק עליו, אתה פרעה חושב שהתחכמת נגדי, בדיוק  אבל
הפוך אתה בעצמך עזרת לי, שבמכת ארבה יכאב לך יותר, כי לאחר מכת ברד פרעה 
שתל בגאווה את העצים שהציל מהברד, והתגאה בפני כולם הנה אני חכם הכנתי 

ואז בא הארבה וחיסל את העצים, כך שפרעה עזר יותר לעוצמת כאב  תרופה למכה,
 המכה, שעבד בחינם לרעתו.

 
 וזה התעללות, ולמה התעללות?

 
המצרים התעללו ביהודים, שבנו את פיתום ורמסס והמצרים היו נחרב להם,  גםכי 

על פי הגמרא בסוטה, כך שהיהודים עבדו בחינם, וזה התעללות שבן אדם לא ירגיש 
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יפוק לפחות שהועיל במשהוא, אז מידה כנגד מידה, אתם התעללתם ביהודים ס
 בעבודה לחינם, שהם בנו ונהרס להם, גם אתם תחטפו אכזבה כזאת.

 
אוצרות איפה נעלם הכסף הגדול,  ??איפה הכסףיתכן שהמצרים התפלאו  אגב
קרח , הקופה הגדולה שעשה בשנות הרעב, שתבינו זה היה סכום אגדי שכתוב שיוסף

מצא חלק מהאוצר והיו לו מספר חמורים עמוסים בשקים רק עם המפתחות של 
 האוצרות.

 

דרשו שיבנו את האוצרות במקום שנבלע כל הנבנה ונהרס, כי  בכוונהולכן 
ברשעותם חשדו והעלילו שיהודים יודעים איפה הכסף, וזה שימש אמצעי לחץ שאם 

ם תועלת בעבודה שלכם, כפי לא תגלו, יהרס מה שבניתם ותרגישו רע שאין שו
 שאנחנו מרגישים שיש כסף ואין ידיעה איפה הכסף, ככה התעללו בהם.

 

הייתה בעיקר לחזק את היהודים, כי הנקמה היא מתוקה, וכפי שמפרט  זוומכה 
, כי האדם רגיש מאוד לכבודו, ופגיעה בכבודו גורמת לו בפרק יאהמסילת ישרים 

כי היא עצמה כבר מרפאית את פגיעת הנפש, צער נוראי, והנקמה מתוקה מדבש, 
ורק למלאכים קל להתגבר לגמרי על רגשי הנקימה, ולכן כאן במכת ארבה הנקמה 
של התסכול של פרעה ועמו שעבדו בחינם, זה ריפא ליהודים חלק מהתעללות של 

עשה בורא עולם לפני ההחלטה, מי יחיה ומי ימות, שלאחר  כל זהו, המצרים בהם
ך העניין, מי שלמרות הריפוי של הנקמה, לא התחזק ללכת אחרי בורא מכה זו, נחת

 עולם ולעובדו, מת במכת חושך.
 

שבורא עולם נותן לכל אחד אפשרות להתקרב עליו, הנה בורא עולם  ללמדנו
אנחנו  אז גם ,ריפא נפשם הפצועה של היהודים בנקמה של התעללות במצרים

עולם נותן לנו בכל דרך אפשרית ננצל את כל האפשרויות והסימנים שבורא 
להתקרב אליו, ואכן נשוב אליו בלב שלם, ולא נפספס את ההזדמנויות, כי אולי 

 זה ההזדמנות האחרונה והמכרעת לגורלינו.
 

הגדול מכול, לבל נגיע לריק ונלד לבהלה, סתם עוד איזה יצור אומלל והתסכול 
ת נפש בעבודת השם, טרוד ולחוץ בעולם, אלא ננצל את חיינו לחיות במסירו

נשמור על עינינו ועל קדושתנו, ונשקוד בדברי התורה יומם ולילה, ואהבתך אל 
 תסיר ממנו לעולמים.

 

 הזה המוות את רק מעלי ויסר -,מצרים גבול בכל וינח
  

" מצרים גבול בכל הארבה וינח" כאן שכתוב, שווה גזירה כמו דרש הטורים הבעל
, בשבת הארבה שנח מלמד יא' כ שמות" השביעי יוםב וינח" כתוב שבת ובמצוות –

 וינח זאת בכל, הגבול בכל נח שהארבה שאפילו", מצרים גבול בכל וינח" הכוונה וזה
 בעלי ושאר הצפרדעים ולא בשבת נחו הארבה דווקא למה לתמוה ויש, השביעי ביום

 התבטא פרעה זו במכה דווקא למה שואלים המפרשים וגם?? המכות שבשאר החיים
 "???מוות" שהגדרתה זו במכה מיוחד מה"?? מוות" שזה

 

 עמי" ואילו" –" ואני הצדיק' ה" טען שפרעה, המדרש פי על לתרץ ונראה
 והעם ליהודים להציק רצה ולא צדיק היה בהתחלה שהוא טען שפרעה", הרשעים
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 בא פרעה והנה, ממלכותו חודשים 3 אותו שהורידו י"ע לכך אותו כפו המצרי
 בצעירותו כשיצא רבינו שמשה במדרש שכתוב, לזכותו שמצא נוספת בצדקות

 שבת ביום מנוחה לתת לו שכדאי לפרעה פנה הוא אז, ישראל עם בסבל לראות
 להצעתו הסכים ופרעה, הפסקה בלי עבודה מרוב יתמוטטו שלא היהודים לפועלים

 .הפרך מעבודת בשבת לנפוש זכו היהודים וכך
 

 ופרעה המצרי את הרג משה זמן לאחר שהרי, טוב אדם שאני לכם הנה טוען ופרעה
 שמשה וברגע, שנה 80 למשך ברח רבינו ומשה אותו ולהרוג משה את להעניש ניסה
 את לבטל אמור היה שפרעה הרי, בביתו שגדל ובפרעה המצרי בעם כבוגד ברח

 טוען זאת ובכל, נמלט כבוגד התברר שעכשיו משה כבקשת שקבע השבת מנוחת
 מנוחת את להם והשארתי היהודים לקראת באתי זאת למרות שנה 80 משך פרעה

 .זה בזכות גם צדיק אני לכן, השבת
 

 נחו הארבה גם כי, זו טענתו על לו לענות הארבה מכת בא זה במצב דווקא ולכן
 בכל אבל, המכה של בשבוע אחד יום פחות שיש לפרעה רווח זה ולכאורה, בשבת

 ?? ולמה, מוות שזה צועק פרעה עכשיו ווקאד זאת
 

 רעבים היו הם שבת במוצאי אזי בשבת אכל ולא שנח הארבה כי, היא התשובה
 כך, וחמישה ארבעה כפל בתשלומי ומכופלות כפולות במנות הדיאטה את שברו והם

, במיוחד קיצוני באופן הארבה של מטורפת התפרעות ראה מי מאוד נבהל שפרעה
 מטורף אכילה בקצב כי", מוות" שזה צעק לכן!! אותו גם יאכלו רעב ובמר שכמעט

 .במצרים לאכול מה כלום יישאר לא כזה
 

 היה לא זה, השבת מנוחת את ליהודים שהשאיר מה שכל, לפרעה הראה זה ובעצם
 לדרוש יוכל הוא שבת במוצאי שכך רצון מתוך אלא, לב וטוב רחמים מתוך

 לו ימותו לא ככה וגם, המנוחה אחרי כמה פי קשה ולעבוד כפול להתפרע מהיהודים
 .וכדומה רחמים מתוך ולא, הפועלים

 

 כי תועלת בה שאין חינם עבודת, פרך בעבודת ישראל עם את העביד שפרעה ונכון
 להם נתן למה כן ואם, הקשה היום עבודת כל אחרי והתמוטט קרס שבנו מה כל

 תועלת לו אין ככה גם כי, יתמוטטו שלא ךצור לו אין ממילא הרי בשבת חופש
 מהעבודת כוחות באפיסת אותם להשמיד רצה לא שפרעה, וייתכן ??מעבודתם

 בדיכאון ארוכות שנים לאורך שיתמשכו צער בחיי שישרדו רצה הוא אלא, הפרך
 .מהיר במוות מהר כך כל ייגמר שלא מתמשך ובסבל

  

, עושים שאנחנו פעולה כל מאחורי תתרמס מה בדיוק יודע עולם שבורא, ללמדנו
 אבל, ואצילי טוב כמעשה נראה זה כי כמצווה שעשינו פעולות מציגים אנחנו נכון

 שהסתתרה והרשעות הצביעות כל לעין ומראה המסכות את מסיר עולם בורא
 !!! מצווה של מסווה תחת

 

, מטומאה ולהתרחק מעבירות להתרחק רק לא עצמינו את לבדוק לנו כדאי ולכן
 וכמה במצוות שלנו המטרות בדיוק מה שלנו המצוות את טוב לבדוק גם עלינו

 את לדרוס בכדי זה אחוזים כמה ולפעמים לא וכמה שמים לשם זה אחוזים
 !!!השני
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 המשך
  

 אלא שימותו רצה לא כי, ישראל לעם למנוחה השבת את נתן שפרעה ביארנו קודם
 כפול במאמץ לעבוד מהם ידרשו שבת לאחר רבאואד, בסבל רבות שנים שיחיו רצה

 .בשבת עבדו שלא מה שישלימו בכדי ומכופל
 

 האם במצרים כמנוחה השבת את ישראל לעם שתיקן משה וכי, לתמוה יש זה ולפי
 למשה אבל, למצווה ולא לרעה נחשב זה לפרעה והנה?? כרעה או כטובה לו יחשב זה

 .לטובה התכוון בוודאי רבינו שהמ כי, למצווה נחשב זה בוודאי רבינו
 

 פרעה כוונות כל את ידע שלא ייתכן זאת בכל, פרעה רשעות את שהכיר ולמרות
 בשבת מנוחה שבלי ידע משה זאת בכל פרעה מחשבות כל את הבין אם וגם, הזדוניות

 אחרי השבוע בתחילת להם הוסיף שפרעה הקושי שבזכות ייתכן וגם!!! ימותו כולם
 השעבוד שנות את לצמצם תרם זה וגם, השעבוד כקושי נחשב גם זה ,שבת מנוחת

 .210ל 400מ
 

 עבד כי חלקו במתנת משה ישמח" בתפילה אומריםיתכן שזה הכוונה במה ש ולכן
 שמשה", שבת שמירת בהם וכתוב בידו הוריד אבנים לוחות ושני – לו קראת נאמן
 להעמיק השבת מנוחת את שניצל פרעה של לפשע שותף הוא אולי חשש רבינו

 דע, רבינו למשה ואומר עולם בורא עליו מעיד לכן, ישראל לעם הסבל את ולהאריך
 את הצלת בכך, שבת מנוחת את במצרים להם שקבעת שמה, נאמן עבד שאתה לך
 .הגאולה את להם זירזת וגם, מאבדון ישראל עם

 

, הברית בלוחות שבת תמצוו את שקבעתי ביותר וחשובה ראויה פעולתך כך כדי ועד
 היית עבד כי וזכרת" 'טו' ה דברים מפורש כתוב דברים שבחומש הדברות ובעשרת

 יום את לעשות אלוקיך' ה צוך כן על, משם אלוקיך' ה ויוציאך מצרים בארץ
   .ישראל עם את בחיים השאיר גם וזה מצרים יציאת את זירז זה כי וכאמור", השבת

 ואילו, ורשעות לפשע יחשב זה לאחד, פעולה באותה םשותפי ששנים, ללמדנו
 לכן, הפעולה ומטרת הלב כוונת לפי הכל, ועצומה גדולה למצווה יחשב זה לשני
 בורא כי, באמת טובה למטרה רק בה נחשוב שנעשה פעולה שכל להקפיד עלינו

 .מטרתנו מה בדיוק ויודע הלב בתוך מה רואה עולם
 

 מצרים אבדה כי תדע הטרם האנשים את לחש אליו פרעה עבדי ויאמרו
  

 ככתוב, עבדיו לב את הכביד' ה כך פרעה לב את הכביד' שה כשם שהרי, להקשות יש
", עבדיו לב ואת לבו את הכבדתי אני כי" הפרשה בתחילת, זו מכה קודם במפורש

 מתעקש עדיין פרעה ואילו ישראל עם את לשחרר וביקשו נשברו עבדיו כן אם ולמה
 ??לשחרר אשל

 

 3 ש כותב המדרש שהרי, ופרעה למצרים מידה כנגד מידה היה שכאן ייתכן אלא
 לגזור לדרישתם שנכנע עד המלכות מכיסא פרעה את הורידו המצרים חודשים

 העם הנה, ההיפך את להם החזיר עולם בורא כאן לכן, ישראל עם על קשות גזירות
 דעתכם את עליו לכפות תצליחו לא הפעם אבל, מסרב המלך ועכשיו לשחרר רוצה
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 אכזרי לאדם פרעה את הפכתם כי!!! מצרים אובדן את ממש רואים שאתם אפילו
 .יוצרו על קם הגולם המושג כמו, עליו יכולים לא אתם שגם

 

' ה" אמר הוא המדרש פי שעל ברד במכת פרעה לטענת תשובה גם כאן יש גם ואולי
 כביכול, לרשע והפיכתו נפילתו בכל שהאשימם ,"הרשעים עמי ואילו, ואני הצדיק

 ואילו מסכים העם, אונס אין עכשיו לך הנה, לו והוכיח ה"הקב בא !!אונס מתוך רשע
 שליחות שעושה שהשטן כמו !!!רשע להיות נהנה אתה הכל אחרי כי!! רוצה לא אתה
  .אותו ישחט ה"הקב לבוא לעתיד לכן מזה נהנה והוא היות אבל, עולם בורא

 

 אני ממילא עבירה לדבר כאנוס אני כי צדיק לא אני ככה גם תגיד שאל, ללמדנו
 רוע על להתייסר מחובתך אלא, ומעצורים חשבון בלי ואחטא הרצועה את יתיר

 לכדי הנפילות כל את לצמצם לנסות ועליך, הרע ליצר מכור שאתה מצבך
 באמת שזה וכיחת מיד יותר תיפול שלא הכל לחסום שאתה וברגע, מינימום

 .ואמן אמן טוב עשהו, לגמרי מרע וסור ההזדמנות על וקפוץ, ולתמיד מאז רצונך
 

ךְ  ֶ  חש 
 

חסרים לתמוה איך פרעה והמצרים לא שמו לב שרוב רובו של עם ישראל  יש
ועוד קשה, מדוע  ???50מתוך  49, או 5מתוך  4אחרי מכת חושך??? הרי מתו או 

להם זהב לבד מארונות מהגויים, שהבורא ישלוף  היה צריך לשאול ולבקש זהב
וכמו שסילק את כל הארבה המצרים כמו ששלף את הערוב מארבע קצוות תבל 

 שמת???
 

שכתוב , שהיהודים קברו אותם במכת חושך כך שהמצרים לא ראו, וכפי ונכון
במבחן במדרש שהיהודים שמחו מאוד מכך שהקב"ה חס על כבודם, אבל 

 שמים לב, רגע, איפה כולם נעלמו???התוצאה היו 
  

, שאחרי מכת חושך, היהודים שנשארו שרצו להיות עבדי ה', וכפי וייתכן
שכתבתי במאמר הקודם הם התחזקו ברוחניות, כנראה חזרו לארץ גושן ולא 

בחלק הסתובבו בין המצרים אלא התקרבו לבתי מדרשות של שבט לוי, וגם 
לשחרר את לחמות עם בכוריהם שדרשו מהם מהזמן המצרים היו עסוקים במ

 היהודים. 
 

רוב בזמן שיצאו ממצרים, אז המצרים היו אמורים לשים לב שחסרים  אבל
היוצאים!! רובו של עם ישראל, כי הרבה מהיהודים שהכירו לא ראו אותם בין 

שהרי המצרים יגידו אנחנו בכל המכות לא  ואם כן יש כאן חילול ה' נורא!!!
לא מתו לנו, ואילו אתם היהודים רובכם המוחץ כל כך הרבה, וכמעט  איבדנו

בזה חילול השם, ובושה גדולה ליהודים, וכפי שטען נהרגתם במכת חושך, ויש 
", וכאן זה אכן קרה עוד מצרים ברעה הוציאם להרוג אותםלמה יאמרו משה "

ם היהודים שהוציאם ה' הרג את רובם, ועוד יטענו ליהודים הנה גם אתלפני 
 הופלתם לרעה מהמצרים, שנהרגו מכם הרבה יותר מאתנו.
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שהמצרים לא ישימו לב גרם חס על כבודם של ישראל שיתכן שבורא עולם  אלא
כסף לכן ציווה עליהם לבקש טובות ולשאול כלי ושנעלמו כל כך הרבה יהודים, 

נתנו להם ם וזהב מהמצרים, ונכון שהשם נתן את חן העם בעיני מצרים והמצרי
הפגישה המצרים ואפילו העמיסו על היהודים כסף וזהב, בכל זאת עד רגע 

שברגע שהם פוגשים העדיפו לחמוק מלראות ומלהיפגש עם יהודים, כי ידעו 
היה למצרי פנים לסרב שלא  במדרש לקח טוביהודי ליבם נמס, וכמו שכתוב 

 כסף וזהב בכמויות.ליהודי לבקשת היהודי, והם כאילו בלי שליטה יתנו 
 

שיש ביציאת מצרים המצרים העדיפו לפגוש פחות יהודים שהכירו, וכפי  ולכן
ואמא לא שאומרים לילדים כשמבקשים צדקה בפתח הדלת: תגידו שאבא 

 !!לא בבית!נמצאים בבית, ולפעמים הילד אומר: אבא אמר לי להגיד שהוא 
  

דואג לנו בכל המובנים, גם נלמד עד כמה בורא עולם אוהב אותנו ו ומזה
במידותיו בגשמיות ופרנסה, אבל גם דואג לכבוד שלנו, ואנחנו חייבים לדבוק 

איך נעשה טוב לשמור על הכבוד של הזולת, ולהתעמק בזה שנשקיע מחשבה 
 לשני וכבוד לשני.

 

אלא אחת כמה וכמה שלא נהיה אלו שמפילים את השני לבאר שחת,  ועל
עין, וגם ני וביחד נצליח לראות את ישועת השם כהרף אדרבא נחזק את הש

 חילול השם.עד כמה עלינו להיזהר מחילול השם, לעשות הכל שלא יהיה 
 

 "דבר נא באוזני העם, וישאלו כלי כסף וכלי זהב"
 

" לשון בקשה, אמר לו הקב"ה למשה, בבקשה ממך, נא" ט' א'בברכות  והגמרא
כם, שאלו מהמצרים כלי כסף וכלי זהב, כדי לישראל, בבקשה מלך אמור להם 

וענו אותם קיים בהם, ואילו ואחרי כן יצאו שלא יאמר אותו צדיק, ועבדום 
 ברכוש גדול לא קיים בהם.

  

השאלה, ממתי צריכים להתחנן לקבל כסף??? מתחננים שתיתן כסף,  נשאלת
רכוש  -שתסכים לקבל כסף?? ולא לקבל פרוטות אלא כסף וזהב אבל להתחנן 

ויש שענו לי שזה כמו שהיו אנשים ששרדו את איימי השואה, שהתנגדו  גדול??
 מהגרמנים ימ"ש.לקחת כסף פיצויים 

 

מאוד נהנה  והאדמו"ר מפיטסבורג שליט"אהתחדש לי תשובה נפלאה,  וב"ה
שכתוב במדרשים, שבמכת חושך היהודים גילו את האוצרות ממנה הודו לה', 

וימש תקוע על עמדו בלי לזוז כי היה מצב של "כל מצרי היה של המצרים, כאשר 
 "  חושך סמיך.חושך

 

הימים הראשונים, מתו בימים הללו מעם ישראל  3בתחילת ימי החושך, ב  אבל
שהיטלר הרג בכל שנות השואה, כי אם אחד מחמש יצא או אחד יותר ממה 

שזה רק בנים   600,000או מיליון, כי יצ 10בערך מחמישים, אז למספר הקטן זה 
וחצי מיליון, ולמספר  2הכל  ,  וכנראה יצאו סך 20לא כולל בנות ורק מגיל 

 מיליון שמתו.  100הגדול, שאחד מחמישים יצא, זה כ 
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, כל יהודי בשלושה הימים הראשונים של החושך, היה צריך לקבור בין ותבינו
בים, ושכנים טובים, והראש מהמשפחה הקרובה, או חברים טויהודים,  49או  4

לראות ולקבור גופות בכמויות כאלו של חישב להתפוצץ, כי זה פחד מוות 
, צריכים "דבר נא"לכן  כסף??יהודים, נו, אמרו לי אתם, במצב כזה מי חושב על 

 להתחנן ליהודים שבכל זאת ייקחו כסף.
 

ם מתים, וקלט יותר מזה, הרי כל יהודי שראה כל כך הרבה יהודייש כאן  אבל
הבין שכל אלו שלא רצו לצאת ממצרים מתו, כי לא רצו מי הם השורדים, מיד 

הוא, ורק הוא וחבריו הבודדים שרצו להיות כנועים ועבדים של הקדוש ברוך 
של בורא עולם, רק לצאת ממצרים כי רצו ללכת בדרך התורה ולהיות עבדים 

יהודי לעצמו שאין ערך לחיים  ממילא בעת קבירת הגופות, חשב אותו, הם שרדו
ומצוות ועבודת השם, לכן בורא עולם הרג אותם ולא של יהודי בלי תורה 

יהודי ששרד נחרט בו המושג שיהודי כל  וממילאהשאירם מאחור במצרים, 
כסף, לכן דבר נא, במצב כזה, לך דבר אתו על  ,נו בלי רוחניות לא שווה חיים,

 עולם.אתה במחשבות שאין כלום חוץ מבורא  שבכל זאת קח כסף אפי' שעכשיו
  

ורבותי, המוסר השכל שיש כאן הוא עצום, בכמה מובנים, הנה לכם רוב  מורי
אחוז  20מעם ישראל לא רצו להיות עבדי ה', רק  49או פי  4פי רובו של ישראל, 

והנפלאות, אז אם היום בזמנינו אפילו שרוב אחוז, וזאת למרות הניסים  2או 
לא אמור להחליש אותנו, כי לא חרד לדבר השם וחפץ בעבודת הבורא, זה  העם

 שלו.היה כבר מצב כזה, ובורא עולם שולף לו את הבודדים והם העם 
 

על כל אחד להשתדל להוסיף עוד אחד ועוד אחד כי בורא עולם חפץ  כמובן
אחד  צדיקים, אבל אם המציאות שאנחנו מועט שבמועט, ואףשעמך יהיו   כולם 

שמים, זה לא אמור להפיל את רוחנו, תזכרו לא משקיע ולא אכפת לו מיראת 
 או מחמישים.וחמושים יצאו בני ישראל ממצרים, רק אחד מחמש 

 

נלמד מזה שבורא עולם גם בזמן רוחני שלנו דואג לנו לגשמיות, דבר נא וגו'  וכן
ר מפיטסבורג, של האדמו" ואסיים בברכתו, זהב, רכוש גדולכלי כסף וכלי 

 בעבודת הבורא באמת, ובלי גופות.שנזכה לרכוש גדול בכל מצב, ונזכה לחיזוק 
  

החידוש שכתבתי קודם כמעט קרס לי, כי פתאום הוקשה לי איך ייתכן  כלו
ימים האחרונים של מכת חושך  3קברו גופות לרוב, הם בימים בו הם  3שלאחר 

הרי אמרנו שבמצב שקברו כל כך חיפשו כסף וזהב באוצרות של המצרים?? 
שעדיין לא הרבה גופות של יהודים, הם ממש לא התעניינו בכסף, ובפרט 

התבקשו לשאול כסף וזהב מהמצרים שעל זה נצטווו רק אחרי סיום מכת 
 חושך???

 

השם זה נפתר לי בנס, על ידי שהתעוררתי לעוד שאלה, שבעצם למה  וברוך
ף של המצרים??? אם נצטווו על כך ניחא איפה הכסשהיהודים יחטטו לדעת 

ורכושם של המצרים?? וגם לא גנבו, ומובן, אבל עדיין הם לא נצטווו על כספם 
 אז למה החיטוט???
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התשובה היא שבאמת הם לא חיפשו, אלא ליהודים היה אור מיוחד כפי  אלא
" לא נאמר, אלא היה אור בארץ גושן" ג'( 'רבה י"ד)שמות שכתוב במדרש 

והאיר לו כל מה שבחביות , שבכל מקום שישראל נכנס האור מושבותםב
ובתיבות ובמטמנות, ולא כתוב שנכנס לחפש!! ואולי היהודים נכנסו לביתי 

מוסיף  והש"ך", וימש חושךהמצרים רק בשביל לראות את הנס הנפלא של "
 וייתכןאצל אדם הראשון שראה מסוף העולם עד קצהו, שהיה להם אור כמו 

ים, למרות של המצראפילו מהבית שלו ראה את כל המטמוניות היהודי ש
שיהודי לא חשב על זה בכלל והכסף לא העסיק אותו בכלל, אלא כי הקב"ה הכין 

 להם את המצווה שישאלו ממצרים כסף וזהב בעוד כמה ימים.
ְּ

כֹורֹות ת ּבְ  ַמּכַ
 

שקם רש רש"י, ופי" ויקם פרעה לילהחצות לילה של מכת בכורות כתוב " על
לישון, וזה פשוט מדהים ולא יאמן, איך פרעה היה מסוגל ללכת  ממיטתו,

פרעה?? הרי כשמשה הזהיר אותו שכל בכורי מצרים ימותו בחצות כולל בכור 
מהבכורים, ולבכות עוד לפני פרעה היה צריך להיות נרעש ונרגש לקראת הפרידה 

?? הלוא יש לו ניסיון עם משה שכל הזו?חצות על הכאב הצפוי, מאיפה האדישות 
התקיימו במלואם, אז גם העשירי בא יבוא, תשע המכות שהיו בפקודת משה 

 לישון???ולכן פלא עצום איך פרעה הלך 
 

כתוב ברש"י שפרעה בעצמו היה צריך ללכת לבתי עבדיו ולהעיר אותם  וגם
מובן ם זה לא ולבשר להם על מות בנם, וכך התעוררה צעקה גדולה במצרים, וג

הגיע והעיר איך כל עבדיו הולכים לישון חזק ולא הרגישו שבנם מת עד שפרעה 
 ??הקודמות?אותם, ואיך לא רעדו והתכוננו למכה הזו הקשה מכל המכות 

 

אף באמת פרעה הצליח לשכנע אותם במאת האחוזים שלא יקרה כלום,  אלא
הוא ם דוגמא אישית שגם אחד לא ימות, והם האמינו לו, והוא גם הראה לה

איך הוא  ?השאלה מה אמר להם? הלך לישון רגיל, וזה עבד!! הם ישנו ונרדמו!!! 
אגב, לא כתוב ברש"י שקם משנתנו, אלא קם  הצליח לשכנע את עצמו???

 לא נרדם, רק הראה את עצמו כישן!!!ממיטתו, ויתכן שהוא באמת 
 

וטועה, ואכן פרעה הצליח יתכן שפרעה שאף להציג את משה כשקרן  אבל
זה התחיל כשעשה צחוק ממשה כשטען , וכביכול להוכיח למצרים שמשה שקרן

השם, ופרעה לועג לו ותוקף אותו, אם כן מדוע שכולם חייבים לצאת לעבוד את 
מספיק שיצאו רק הגברים!! למה גם הילדים והזקנים צריכים כולם לצאת?? 

 צריכים לצאת????
 

בכולם ה לו, כי חג להשם לנו, שחוץ מהקורבנות יש לנו צורך זה משה עונ ועל
למסיבה, חג על כי אנחנו עושים חג להשם, אז פרעה שואל אותו רגע מה סיבה 

במדבר חזרה לעבודה, אז שום מה?? הרי אתם חוזרים לכאן אחרי שלושת ימים 
א אלא אתה משקר, אתה בשם עצמך רוצה להוצי על איזה חגיגה אתה מדבר???

לחזור לכאן לעולם, וזה לא רצונו של אלוקים, אלא זה את כולם במטרה שלא 
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שאתה מרגיש הנה אני מנצח ויכול להכתיב  לפרעה כל מה החלטה שגויה שלך 
 .שעולה על רוחי

 

, אני רואה דם שיישפך מעם ישראל כי רעה נגד פניכםפרעה שולף ראו  ואז
עצמך ה נסחפת והתלהבת ועל דעת בעקבות היציאה ממצרים, הנה לך משה, את

ואילו אני , אתה דורש יותר מאשר ציווך ה', ובכך תכשיל את עם ישראל למוות
ומתוך כניעה פרעה אוהב את עם ישראל, ואני במצב של כניעה לבורא עולם, 

ואני לא ייתן לך לבורא עולם יש לי אהבה לעם ישראל עם של בורא עולם, 
מסכים שיצאו בדרך  אניאלא , ץ בשקר ותרמיתלהוציא אותם בדרך שאתה חפ

כפי שבורא עולם דרש ממני תחילה, הנכונה, שהיא שיעבדו את ה' שלושה ימים 
 לכאן לטובתם.ומיד לאחר מכן הם יחזירו חזרה 

  

בתוך מצרים, שהשם אמר כחצות הלילה אני יוצא שמשה אומר לו " ובמיוחד
שאתה אינך דובר אמת, משה הנה לך ", אמר פרעה לומת כל בכור בארץ  מצרים

 כחצות אלא בחצות.שבורא עולם יודע זמנים ועיתים, בוודאי לא אמר 
 

הוביל פרעה בבטחה את עמו, בשקר עם חצאי אמת, ושכנע את כולם  וככה
דעת שמשה טועה ומטעה, ויותר מזה הוא הפך עצמו לצדיק בעל תשובה שיודע 

ישראל אל. וכאילו מעתה הוא מושיען של עליון, ופועל בשלימות לטובת ישר
 של בורא עולם.ורואה את עתידן של ישראל, ואילו משה סרח, וסטה משליחותו 

ואוהב ובהגיון שיקרי זה ובהצגתו כבעל תשובה ונכנע, ובטחונו שהוא צדיק 
פועלים כרצון ישראל, הלך לישון בבטחה הוא וכל עמו, כי הם היו בטוחים שהם 

 והם בעלי תשובה אמתיים. בורא עולם,
 

, עיקר טענתם, שהרבנים טועים!! הרבנים מייצרים בעיות וחומרות ושוב
חומרות ומגזימים, והרבנים הם המקטרגים על העם אצל הקב"ה, והם מחפשים 

עם דעתם, ומוסיפים מדעתם הלכות ודרישות, וכופים דעת הקב"ה שיסכים 
 רבינו.וכפי שרח"ל טענו קורח ועדתו על  משה 

  

ונגיעות זה בחיים שלנו, אנחנו ניזונים מחציי אמת, ובגלל אינטרסים צרים  ככה
ולעם ישראל, אישיות, אנחנו כאילו מבינים גדולים יותר מהרבנים מה טוב לנו 

 להם לעוות את האמת.והרבנים רק מצרים רגליהם של ישראל, השליטה גורמת 
 

עובדי השם מנוער, ששנות כי הם ות, שהרבנים נטולי נגיעברורה האמת  אבל
בעבודת השם למעלה מהשגותינו, הם בוודאי יודעים בדיוק מה טוב לנו, חייהם 

לדעת ומה רע לנו, ולא נתחכם כפרעה כנגדם, אלא נכופף את עצמינו לגמרי 
 רבותינו הקדושים.

 

היה , וכבר אמרתי לאדם אחד, אם רבך יפתח בדורו כשמואל בדורו, ונזכור
לשיטתך שרבך קודש הקודשים לא היה שום אפשרות לך להתקרב אליו, ככה גם 

לטובתך, וגם אם הרב לא מושלם וכו' יש לך פתח שתוכל להתחבר אליו, וזה 
זה כי אנחנו התרחקנו מאוד אינו קודש הקודשים כרבותינו מדורות הקודמים, 

 מהעמך של הדורות הקודמים.
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שיבה שפטינו כבראשונה ויועצינו השם יתקיים הברכה "ה ובעזרת
וגם כבתחילה והסר ממנו יגון ואנחה, ומלאה הארץ דעה את השם" אמן, ואז 

 עכשיו ניכנע בהכנעה מושלמת לגדולי ישראל ומאורי הדור.
 

 "לשונו כלב יחרץ לא ישראל בני ולכלבמכת בכורות "
  

 מובן לא שםו, הטריפה בשר את בשכרם קיבלו שהכלבים כתוב בחומש ובהמשך
  הפסוק של השני לחלקו" לי תהיון קדש ואנשי" הפסוק תחילת בין הקשר מה

 שקדושה תמוה ועוד ? "?אתו  תשליכון  לכלב,  תאכלו  לא  טרפה  בשדה  ובשר"
 עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו ולא" שכתוב כמו העיניים בשמירת בעיקר זה

 ?"?לאלוקיכם קדושים והייתם
, קודש אנשי של עניין בו יש שלנו מהגוף חלק להיות ההופך שבאוכל שיםמפר ויש
 ???בטריפות רק ולא האכילות בכל שייך זה לכאורה אבל

 

 י"שרש ,והמחשבה העיניים קדושת בעניין אותנו מחזק זה פסוק שגם, תרץל ונראה
  תורהה  הקפידה לכן  לשונו  כלב  חרץ  לא  מצרים וביציאת שהיות, כתב  בגמרא

 .בריה כל שכר מקפח ה''הקב אין כי, שכרו לכלב לתת
 

  גם, אופן בכל יוצאים ישראל היו הגאולה זמן כשהגיעה שהרי, שואלים וראיתי
,  ותירצו ???בשתיקתם הכלבים הועילו מה כן ואם, צועקים היו הכלבים אם

 .נעימה ליותר ישראל של יציאתם את עשו שבשתיקתם
 

 עם מרה שמתאבל אדונו צער על באבל היה הכלב בכורות מכתב מצרים שביציאת
 ונביחות בבכי להתפרע כלבים של ודרכם, שמת הבכור הבן על משפחתו כל

 בכל אבל, ברחובות ולהשתולל החוצה ולברוח מהבית ולצאת צעקות כששומעים
 השקט את מבליט היה וזה, לגמרי השתתקו הם יהודי לבית שהתקרבו ברגע זאת

 שהייתה חיה שהוא היה והכלב, הבכורות מתו לא שאצלם, ליהודים שיש והוהשלו
 היה קשה כמה עד ותבינו, היהודי באזור שתקה היא זאת בכל התפרעות של במצב
 כל את לו שהיה וכאן, נובח הוא כלום על גם רגוע במצב ברחוב הרי, לשתוק לכלב

 .והתאפק, שתק שבעולם הסיבות
  

 גם מתו כי, מתים כולנו אמרו המצרים שהרי, שתקו הכלבים למה טעם עוד וייתכן
 שפיכות כדי עד רבו הם להתאבל במקום שההורים גרם וזה, בזנות שנולדו בכורים

 ויגדל המריבות את ישמעו שכולם שתקו והכלבים, מתים כולנו אמרו ולכן, דמים
 הודיותהי המשפחות קדושת לעומת, המצריות המשפחות של והחרפה הבושה

 .המשפחה קדושת על שמרו טמאים אצל עבדותם שלמרות
  

 החיה זאת ובכל, בדמו שהתפרע הפנימי הדחף על, שלה הטבע על התגברה חיה ואם
 אברהם בני אנחנו וחומר קל, עולם בורא רצון בפני וטבעה רצונה את בכוח עצרה

 ליצר ולהיכנע ותלתאו שלנו הטבעי הדחף למרות בוודאי קדושים עם ויעקב ויצחק
 .ציוונו שכך עולם בורא לכבוד והמחשבה העיניים קדושת על ונשמור נתאפק, הרע
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 נותנים אלא אוכלים שלא מטריפה  שתלמדו ידי על לי תהיו קודש אנשי ולכן
 אם אבל, קדושים ולהיות להתאפק יכולים אנחנו וגם התאפקו שהם בגלל לכלבים

 .פרעה של מהכלבים גרועים יותר אנחנו מתאפקים אנחנו לא
 

 אפילו כי, יצליח לא להתאבל גם ומשפחתו עצמו את שמטמא שמי, נלמד ועוד
 שהנעים במה  זכה  הכלב אם וכן, ברבים קלונו את להוציא פעולה ישתפו הכלבים

 .למשפחתנו נזיק ולא שננעים שכן כל, דורותיו  כל  סוף  עד  לפרנסה  ישראל לעם
 

 אהרן לילהויקרא למשה ול
  

הקדוש שואל: למה התורה מספרת לנו שפרעה קרא למשה ואהרן  החיים האור
האור החיים  ומתרץ "??ויקם פרעה לילהבפסוק הקודם כבר כתוב "בלילה, הרי 

ביום "הקדוש, שפרעה חשב שמא משה מסתתר ממנו, שהרי פרעה איים עליו 
", שמשה אין לך מה ילהל", לכן פרעה חיפש את משה וצעק "ראותך פני תמות

מהאיום שלי, כי אני אמרתי ביום ראותך תמות, ואילו עכשיו זה לילה לפחד 
 ולא יום!!!  

 

דברי פרעה תמוהים, שהרי פשטות כוונתו באיום שיהרוג את משה  ולכאורה
למה לא עדיף שפרעה יתבזה  וגםאותו בין ביום ובין בלילה??? בכל זמן שיראה 

של מלך, וזה תהיה לו בושה מחרידה, כי שזה הבטחה שהאיום שלו אפילו 
בית המקדש השני על מנת התירה להציע להורדוס להחריב את ב"ב ג' ב' הגמרא 

בכל שיבנהו מחדש ולא חששו שיתחרט באמצע, כי מלך כשמבטיח מקיים 
מחיר!!! וכך תהיה התעללות בפרעה שהוא יוצא דופן לרעה שהבטחתו לא שווה 

 כלום??
 

רעו כי רעה שכמו שפרעה ראה נסתרות ועתידות, כפי שאמר למשה " תכןויי
רש"י שראה דם יהודי נשפך, ובסוף זה היה דם המילה " ומבאר נגד פניכם

שראה שרק  בבעל הטוריםשכתוב בתקופת יהושע כשנכנסו לארץ, וכן כפי 
ל עם ידע שנגזר עיהושע וכלב יכנסו לארץ והשאר ימותו, ולכן ייתכן גם שפרעה 

 שנה לעם זר. 400ישראל שיעבדו 
 

פרעה גם אחרי המכות התעקש לא להוציא את עם ישראל כי טען שעדיין  ולכן
ואילו משה טען לעומתו שבורא עולם ברחמיו החשיב את ה לא הגיע הזמן!!! 

גזירת הגלות במצרים בגלל קושי השעבוד, שנה מלידת יצחק, וצמצם את  400
פשטות דבריו של בורא בינו בטענה שהוא מעקם את אבל פרעה זלזל במשה ר

 עולם.
עם פיז'מה להוכיח לעבדיו ) דווקא נקם בו בורא עולם, שפרעה יצעק ברחובות לכן

עצמו לא כפשוטו אלא ", שגם הוא יפרש את דברי לילה -משה " שהלך לישון(
לא בעקימות הפשט, וככה בעצם הודה ברבים שהבטחות ניתנות לפרשנות גם 

לפי פשוטו, אלא לפי צורך העניין והמצב, וכל זה מחמת רצונו של בורא עולם 
 חילול השם שפרעה יטיח בטענות ודברים רעים נגד בורא עולם.שרצה למנוע 

 

מזכיר לי, שפעם בעל רכב עצר ברמזור אדום, ומיד התחיל לנסוע שוב  וזה
כי בחוק כתוב אדום!!! ובבית משפט טען שלא עבר עבירה, ברמזור שעדיין 
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עצרתי!! ולא כתוב שאסור להמשיך לנסוע!!! ", ואכן ברמזור אדום חובה לעצור"
לעצור, ולהמתין עד שיתחלף חובה  –ברמזור אדום לכן שינוי את החוק וכתבו "

 ".הרמזור לירוק
  

ללמדנו, כמה עלינו להיזהר מחילול ה', שלא יהיה חלילה בשום פעולה שלנו 
זאת כשקר ורמאות, וקל וחומר שלא נהיה צבועים שנראה צד שרשעים יציגו 

נעשה עבירות, כי אז מלבד העבירות יש גם עצמינו כצדיקים כלפי חוץ ובסתר 
לעולם יהא אדם ירא שמים חילול ה' עצום כשיתגלו הנסתרות האפלים, אלא 

 בסתר ובגלוי, כן קודם בסתר ואחר כך בגלוי.
 

 קשה לב פרעה""ואני אעשר מכות על חלקם כתוב 
  

רצה להעניש אותו כותב שהשם הקשה את לב פרעה, כי  חכמים השפתי
את ליבו, אזי פרעה היה חוזר בתשובה רק במכות, ואם הקב"ה לא היה מקשה 

ואם הקדוש ברוך הוא היה מענישו, , ולא מתוך רצון ולב אמתימתוך פחד, 
חזר ם לא יודעים שהוא למה??? הרי הוא חזר בתשובה??? והאנשים היו טוענים 

לכן השם הקשה  לו עונש!!!בתשובה רק מתוך פחד, ולא מתוך רצון, שלכך מגיע 
בתשובה, והם לא יודעים שה' הקשה את , שיראו כולם שפרעה לא חזר את ליבו

 הם מבינים שמגיע לו המכות.לב פרעה, כך 
 

רצון, זה לא ולא מתוך , שמי שחוזר בתשובה רק מתוך הפחד מדבריו ועולה
שאינו נחשב לבעל תשובה שנמחקים חטאיו נחשב לתשובה כלפי עניין העונש, 

שכלפי יהודים וייתכן שכלל זה נאמר רק כלפי גויים, ולא כלפי יהודים ועונשיו, 
 מידת הרחמים רבה יותר ויל"ע.

  

ויראת הרוממות, הקדוש מי שחוזר בתשובה שלימה באמת מתוך אהבת ה'  אבל
בתשובה שלימה, ואדרבה הזדונות נהפכים לא מעניש אותו, כי חזר ברוך 

ולכן יש אבל חוץ מעונש עדיין יש צורך לנקות את רושם החטא, , לזכויות
שלא תתפרש כעונש, בכדי שלא ייסורים גם לצדיקים, אבל הניקוי יבוא בצורה 

 לא מועילה, והדברים ארוכים.יטעו שהתשובה מאהבה 
  

יקים וקדושים, נחזור בתשובה שלימה, מתוך אהבת השם, יהודים צד אז
תשובה אמתית שהיא תקפה ויראת שמים, ולא רק מתוך אסון וסכנה, אלא 

בכל מצב, בין בעת צער ופחד חלילה ול"ע, ובין ברוגע ושלווה, לשוב לאבא 
 אמן.אוהב באהבה 

 

 המשך באופן דומה -הקשה לב פרעה 
  

ושימשו כעונש על השעבוד, מכות הראשונות היו  9כתב והוכיח ש  הגרי"ז מרן
פרעה ודיין על פרעה, ואילו מכת בכורות הייתה כלחץ על ועליהם היה משה כשופט 

ולפי זה יש לתמוה, מדוע ה' הקשה לב פרעה, הרי גם , לזרז ולשלוח את עם ישראל
עדיין ראשונה, או אפילו לפניה, אם פרעה היה מסכים לשלוח את העם אחרי מכה 

 המכות שבאו כעונש על השעבוד ששעבד אותם??? 9מגיע לו לסבול מ 
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פרעה גם כשה' הקשה את , על פי חידושו של הגרי"ז מתורץ מדוע נענש ולכאורה
העבר, מסכים לשחרר את עם ישראל עדיין מגיע לו עונש על ליבו, שהרי גם אם היה 

ב חוזרת השאלה לצורך מה ושועל כל שנות השעבוד ששעבד את עם ישראל!!! 
 לבו??? הקב"ה הקשה את 

 

שהמכות שימשו כעונש, ויש התשובה היא כאמור, שהיות ולא כולם יודעים  אלא
יסכים כאמצעי לזירוז פרעה לשחרר את העם, ולכן אם פרעה שיטעו שזה שימש רק 

יבת העבר, אנשים יטעו ויחשבו שעזלשחרר ובכל זאת הוא יחטוף מכות כעונש על 
לשחרר ובכל בתשובה לא עוזרת ולא מועילה, הנה פרעה מסכים דרך רשע וחזרה 

פרעה כרשע עד הרגע , וכך הראה את בורא עולם הקשה את לב פרעה לכן, זאת לוקה
הבינו שמגיע לפרעה מכות בצדק וביושר כי לא האחרון, וככה כולם כולל הטועים 

לו עונש גם על העבר לא ברור שמגיע לשחרר את העם ולא חזר בתשובה, וממירצה 
 העם.וגם על ההווה שמעכב את שחרור 

  

שבורא עולם חפץ בתשובתנו מאוד, והוא השקיע ומשקיע מאוד , ללמדנו
מהחזרה בתשובה, שתמיד נאמין בתשובת רשעים, בכדי שלא נטעה ונתייאש 

ץ במות שידו פרוסה לקבל אותנו חזרה אליו באהבה רבה, ככתוב "כי לא אחפו
אם משובו מדרכו וחיה", ואם ישוב מיד אקבלו!!! אז ננצל את המיד רשע כי 

 רבה אמן ואמן.אקבלו, ונשוב לבורא עולם אבינו שבשמים באהבה 
 

 למה היה חופש מהעבודה בזמן המכות?? -"אקשה לב פרעה", 
  

ליבו וגם השם הקשה את גדולה יש לתמוה כאן, שאם פרעה הקשה את  תמיהה
ואם נאמר  השישית היה חופש מהעבודה לעם ישראל???ליבו, אז מדוע מהמכה 

אבל מצד שני הוא הרגיש שעשה מעל שפרעה בגלל המכות פחד להעביד אותם, 
זה עדיין לא מתרץ, , שנה של עבדות 116בכך שהפסיק מפעל של ומעבר לעם ישראל 

ה לשחרר את עם פרעה גם להישמע לדרישת מששאם אכן פחד מהמכות היה על 
ולא פחד, אז לצאת ממצרים??? ואם הוא התעקש כי הקשה את ליבו ישראל 

 שימשיך גם להעביד אותם???
 

את היחסים עם בני ישראל, שהוא טען לעצמו ולעם שלו, שהוא רוצה לשקם  ויתכן
שלכן הוא הפסיק להעביד אותם, הוא בכל זאת לא רצה ולכן למרות שפחד מהמכות 

שנים זה  116שהעבידו אותם משך ת עם ישראל, בטענה שהתיקון לעוולה לשחרר א
 במצרים רגועים בלי עבדות והשפלות.דווקא שיישארו 

 

כבר במכה הראשונה אמר להיות שפרעה גם הציג את עצמו כצדיק, שהוא  ויכול
חטאנו וטעינו בכך שהעבדנו את ישראל בפרך וניצלנו אני חוזר בתשובה, ואכן 

אדם טוב וצדיק כמו כל חוזר , ועוולה זו נגמרה, אני חוזר בתשובה, ואני כבר אותם
לידו אותו ניסיון ואדרבא, הוא טען שבעל תשובה אמתי זה אחד שבא , בתשובה

ישראל נמצא במצרים מול עיני המצרים, והצליח לא ליפול בו שוב, ולכן כשעם 
זה מוכיח שבאמת ם כל רע, הרי יכולים להציק להם ובכל זאת לא יעשו להוהמצרים 

 לתיקון מעשיהם.חזרו בתשובה, וזה התיקון הנדרש 
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כקורבן ונרדף, כצדיק בעל תשובה עוד שבכל מכה נוספת הוא הציג את עצמו  וייתכן
ולמצרים וייתכן גם שטען שמשה רבינו מתוך שנאה אישית לפרעה שסוחטים אותו, 

המעשים בטענת שווא שעם ישראל נו תיקון הוא מונע ממנו דרכי תשובה ומונע ממ
הצדיק ואני ממצרים, עד שבמכת ברד, סוף סוף הודה באמת, שהשם חייבים לצאת 

 ועמי רשעים.
 

שהרי בתחילת השעבוד בורא עולם הוכיח לעיני כל את הרמאות של פרעה,  אבל
בורא נה שהיהודים יעיפו את המצרים וישתלטו על מצרים, והטען פרעה שהוא פוחד 

ישראל רוצים לצאת ממצרים שזה עולם מראה, שפרעה שקרן נבזה ורמאי, הנה עם 
ישתלט הפחד שטענת בתחילת השעבוד שיש סכנה שעם ישראל פותר לך את טענת 

 על מצרים.
 

רוצה לשקם ולתקן את העוולה, פרעה מעכב את עם ישראל?? ואם יטען שהוא  ולמה
שעם ד שלו מהיהודים הוא אמתי, אזי עדיף לפרעה אם הפחזה שקר ושטויות, כי 

מדינה חשוב יותר סילוק איום ישראל יצא ממצרים ולא יסכן את מצרים, כי לכל 
וכך הוכיח בורא עולם את השקרים  ,תיקון עוולה מוסריתוסיכון קיומי יותר מאשר 

 מתחילתו ועד סופו.של פרעה ורשעותו 
 

שהוא בא לטובת היהודים תחסד כנגד עמו הפרצוף המתחסד של פרעה שה וכל
וכרשעות, וכל החזרה בתשובה שלו שהפסיק להעביד ולשקם, הכל נחשף כשקר 

שאחרי המכות יהיה לו את אותם זה היה רק מפחד המכות, אבל עדיין הוא רצה 
 לחזור ולנצל ולהעביד את ישראל.האופציה ואת האפשרות 

  
ת לחזור בתשובה, לא נחזור בתשובה כמו , שגם אנחנו כשקבלנו באמללמדנו

לעצמינו את כל האפשרויות לחטוא פרעה הרשע, שנתקן זמנית אבל נשאיר 
בסיום החיזוק, אלא מיד לסגור את כל הפתחים ואת כל האפשרויות שלא יהיה 

דריסת רגל עתידית ליצר הרע, בשום פנים ואופן, כי רק אז נוכל להגיד בעלי 
 להיפך מצדיקים, וכפרעה הרשע!!!ד לא עשינו זאת אנחנו תשובה אנחנו, וכל עו

 

אחי ורעי, נתחזק באמת ובתמים, ולנעול את כל השערים והפתחים ליצר, כי  לכן
וכל החיזוק מתנדף חלילה, לכן חיזקו לפתח חטאת רובץ, ובשנייה פורץ פנימה 

 אמן.ה בעזרנו בורא עולם יהי ה'ואמצו כראוי והחזיקו בחיזוק לאורך ימים, ובעזרת 
 

ִנים: ֶהם ִסּמָׁ ן ּבָׁ ה נֹותֵּ יָׁ ה הָׁ י ְיהּודָׁ  ַרּבִ

ַאַח"ב. ַצ"ְך ַעַד"ש  ּבְ  ּדְ

ִמְצַרים   ְצִרים  ּבְ קּו ַהּמִ לָׁ ֶ ר ש  ה  אֹומֵּ ִין ַאּתָׁ ר: ִמּנַ ִליִלי אֹומֵּ י ַהּגְ י יֹוסֵּ ַרּבִ
ִמְצַרים  ַמה  ים ַמּכֹות ? ּבְ ִ קּו ֲחִמש ּ ם לָׁ ר ַמּכֹות ְוַעל ַהיָׁ ר? ֶעש ֶ הּוא  אֹומֵּ

ם מה הּוא   ע ֱאלִֹהים  ִהוא, ְוַעל ַהּיָׁ ְרֹעה: ֶאְצּבַ ים ֶאל ּפַ ַוֹיאְמרּו ַהַחְרֻטּמִ
ִמְצַרים,  ה יי ּבְ ש ָׁ ר עָׁ ֶ ה ֲאש  ֹדלָׁ ד ַהּגְ ל ֶאת ַהיָׁ אֵּ רָׁ ְרא  ִיש ְ ר? ַוּיַ  אֹומֵּ
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ויסר את אפן מרכבתיו וינהגהו מתהליך קריעת ים סוף היה כמתואר בפסוק " חלק
וינהגהו בכבדות, כי המרכבות  ,"להם במצרים, ויאמר מצרים השם נלחם בכבדת

ומפרש רש"י שזה מדה כנגד שלהם נהרסו, והמצרים קיבלו מכות וזעזועים וחבטות, 
ולכאורה עדיין יש ", וינהגהו בכבדות" קיבלו "ויכבד לבו הוא ועבדיומידה, שכנגד "

 "??  ויכבד לב פרעה, ל"מקום לעיין בקשר בין החבטות והנסיעה המקרטעת

", שזה כהבטחת כי ה' נלחם להם במצרים, "האבן עזראהפסוק מבאר  ובהמשך
 ." וזה היה רגע לפני מותםוידעו מצרים כי אני השם"הבורא 

 

אם הכירו בכוח השם רגע לפני מותם אז הם כאן לא זכיתי להבין מה המטרה,  וגם
לחזרה בתשובה, אז בשביל מה חשב חזרו בתשובה, אז למה העונש, או שזה לא נ

אצבע "במכה השלישית צריך שיכירו את כוח השם לפני מותם??? שהרי כבר אמרו 
וגם אמרו , שהפלה השם בין מקנה ישראל למצרים, וגם בדקו וראו "אלוקים היא

 וכו'?? "ה' הצדיק"

ם נראה, שבורא עולם נתן לצרים את עשרת המכות, זה  לא היה בכדי לנקו אלא
שיהיה להם זעזוע בחיים ויכירו בכוחו של בורא עולם, ויגיעו לשלב ב' בהם, אלא 

וקבלת עול מלכות שמים, אבל למרות שהם הגיעו לשלב א' שהוא חזרה בתשובה 
השם, בכל זאת הם הכבידו את ליבם ולא רצו שהזעזועים גרמו להם להכיר בכוח 

 בה.בתשולהיכנס לדרגה השנייה, כי לא רצו לחזור 

מידה כנגד מידה, מיד כשהגיעו לפני מותם לזעזועים במרכבה וראו שערי  ולכן
שוב לשלב א' שהכירו בכוח השם, אבל כמו שאז הם הכבידו ליבם ולא מוות, והגיעו 

תשובה, לכן מידה כנגד מידה, ברגע האמת שבאמת כשכבר גם הם באו לשלב ב' של 
להם ריבנו של עולם את ההזדמנות, ומיד תשובה, לא נתן רצו להיכנס לשלב ב' של 

הים וישבו המים על מצרים על רכבו ועל נטה את ידך על אמר למשה עכשיו, "
 .שימותו כשהם רשעים בלי תשובה", פרשיו

היא שלא רק בגויים עסקינן, שהרי רוב רובו של העם היהודי מת במכת  והאמת
כל זאת גם הם הכבידו את ליבם הם הכירו בשלב א' שיש בורא לעולם ובחושך כי גם 

 בתשובה ולהיות עבדים של בורא עולם, ולכן הם מתו רח"ל.ולא רצו לחזור 

השלבים שבורא עולם עשה עם המצרים, זה היה בשביל  2שכל המהלך של  וייתכן
השלבים כל שכן עם ישראל היו  2כי אם המצרים היו מתקדמים ב עם ישראל, 

ים בתשובה, אבל היות והמצרים לא חזרו בתשובה חוזרמתקדמים באמונה והיו 
 לחזרה בתשובה ומתו כרשעים במכת חושך.לכן רוב עם ישראל לא התקדם 

אנחנו עם ישראל, אם אנחנו מקבלים איתותים ורואים שיש "אני השם",  ולכן
להכביד את ליבנו, ולא להיכנס לשלב ב', כי האומר אחטא ואשוב אין חלילה לנו 

בתשובה, שזה מדבר על אדם שרוצה לשוב בתשובה כי מכיר ו לחזור מספקים ביד
את שלב ב' של החזרה בתשובה, ולכן הוא נענש באמת ובבורא עולם, אבל דוחה 

 ומת בלי תשובה רחמנא ליצלן.
 

נזכור!! שוב יום אחד לפני מותך, וכי אתה יודע מתי תמות??? אז מהיום  לכן
 .אמן ואמן ובהצלחה נקי, נשוב מעכשיו,נתחיל להיות 
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ה ַעְבדֹו. ֶ יי ּוְבמש  ֲאִמינּו ּבַ ם ֶאת יי, ַוּיַ עָׁ יְראּו הָׁ  ַוּיִ

וגם במתן תורה כתוב ", אבל "ויאמינו בה' ובמשה עבדו"ים סוף כתוב  תעבקרי
 האמינו במשה??כבר בקריאת ים סוף כאן ", ולא מובן הרי בך יאמינו לעולם

 

ועוד שיאמינו לעולם,  התווסףבמתן תורה מפרשים שה ומסבירים
ועבד ה' ומכוח תפילתו ה' שומע  האמינו שמשה הוא צדיק שבקריעת ים סוףהסבר,

יאמינו במשה שהוא נביא אמת שבורא עולם ש במתן תורה התחדש בקולו, אבל 
 .דיבר אתו

 

קרה, פשוט מאוד, ברגע שבורא עולם התגלה לכל עם ישראל ממילא ראו  זה ואיך
 והחסידות שבו. ה מהשם ולא מכוח התפילהשמשה מדבר מתוך נבוא

 

שלכן בורא עולם דרש ממשה שיגיד לעם ישראל בדיוק את הדברים שנאמר  ויתכן
לראות את בורא עולם,  לו להעביר לבני ישראל, שבורא עולם גרר אותם לבקש

במטרה שיאמינו בנבואת משה, למרות שזה קשה מאוד לבני ישראל, ואכן פרחה 
 במשה כנביא. ם להם להאמיןנשמתם, אבל זה גר

 
 ויאמינו בה' ובמשה עבדו

ְְּּ
במשה לאמונה באלוקים, אלא כותב, שחלילה לנו להשוות את האמונה  עזרא האבן

דברי לא משקר וכל דבריו אמת, כך עם ישראל האמין שכל הכוונה שכשם שהקב"ה 
 הקב"ה.משה הם אמת בלי שקר, כי כל דבריו הם מציווי 

 

הזה להאמין שמשה רבינו ה, מה ראו עם ישראל דווקא כאן ובזמן יש לתמו וקצת
 לא משקר???

נשארו לאתגר ולנסות את הנכתב לעיל זה מובן, שהיות והמצרים מתו ולא  ולפי
נשארו לחיות להיות המתנגדים והמקררים והמסיתים ישראל, ואילו דתן ואבירם 

 נגד משה רבינו.
 

ואבירן המתנגדים למשה ניצלו אמרו למרות שדתן דווקא כאן באו עם ישראל ו לכן
ישרים אנחנו מתחייבים להאמין למשה רבינו שכל דבריו וחיים בנינו, בכל זאת 

 ונאמנים שהם דברי בורא עולם.
 

המקטרגים יש מקום לשירה, התחייבות באמונת חכמים בשלימות למרות  ואחרי
 שירה??בים, ואתם אומרים למלאכים מעשי ידי טובעים שאפילו שהקב"ה אמר 

מושלמת ויראת שמים פנימית זו אבל כשיש לעם ישראל התחזקות באמונת חכמים 
 סיבה חשובה לשירה.

 

 ויאמינו בה' – "משה ישיר אז"
  

", שירה לשיר בלבו עלה, הניסים את כשראה" שהכוונה י"רש מפרש - אז"
 ישראל שעם לו גילה ה"קבה שהרי התוכנית מכל ידע משה שהרי, קשה ולכאורה
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 לא אז למה אז ,סופית בצורה מהם להתנקם בכדי מצרים לכיוון אחורנית יחזרו
 אבל, ורועדים צועקים ישראל כשעם ממש לשיר טעם שאין, נכון?? לשיר בדעתו עלה

 שר לא בכורות מכת אחרי למה וגם??? ולשבח לשיר בליבו יעלה שאז לפחות
 ???שירה

 

 בהשם ויאמינו על אלא, סוף ים קריעת נס על לא שירה שר רבינו שהשמ יתכן אלא
, וניסים מופתים שווה מה כי, שלימות הרגיש לא קרה לא שזה עוד וכל, עבדו ובמשה

, הים שפת על מת מצרים את ראה ישראל שעם ברגע אבל, אמתי חיזוק מזה אין אם
 הרגיש משה ואז. בשלימותו לגמרי בהשם האמינו אזי, השם נקמת את סופית וראו

 .ובהתלהבות בשמחה שירה לומר הנכון הכושר שעת את
  

 שווה וזה, עולם לבורא והתקרבות חיזוק כשיש היא האמתית שהשמחה ללמדנו
 רצון ויהי, השלימות מהרגשת יותר שמחה אין כי, והנפלאות הניסים מכל יותר

 גדול חיזוק מזה נתחזקו, עמנו יום שבכל ניסך ידי על שלימה לאמונה שנזכה
 .אמן יתברך לבורא ונהלל נודה והתחזקות התעלות כל ועל השם לעבודת מאוד

 

ר   קּו ֶעש ֶ ִמְצַרים  לָׁ ה : ּבְ ַעּתָׁ ר ַמּכֹות . ֱאמֹור מֵּ ע? ֶעש ֶ קּו ְבֶאְצּבַ ה לָׁ מָׁ ּכַ
ים  ַמּכֹות . ִ קּו  ֲחִמש ּ ם לָׁ  ַמּכֹות  ְוַעל ַהּיָׁ

  
  - יותר עוצמתיהיה בירור שהנס בקריעת ים סוף יוצא ב חשבונות התנאיםמכל 

מכל המכות הקודמות, וצריך הסבר מה מיוחד כל כך בקריעת ים סוף יותר פי חמש 
 מכל המכות?? 

ואני מחזק "הקב"ה חיזק לב פרעה כמו שכתוב מצאנו שבקריעת ים סוף  ובעצם
, והנה קשה "לב מצרים, ויבאו אחריהם, ואכבדה בפרעה ובכל חילו ברכבו ובפרשיו

לים??? מה הוא חשב פרעה!! וכי הוא משוגע?? למה הוא נכנס מאוד להבין כאן את 
 בכדי שהוא יעבור ויתפוס את היהודים????לעצמו, שבורא עולם קרע את הים 

עולם מפלה בין היהודים מכות, וראה בבירור שבורא  10הוא כבר חטף  והרי
ז ברור לכל אדם בעולם, שגם כאן גם והיהודים לא, אלמצרים, שהמצרים סבלו 

 למצרים???נקרע הים להציל את היהודים ובוודאי לא לעזור 

להעניש את פרעה, אלא רק שכאן לא היה צורך לבורא עולם לעשות נס  ובפרט
 ים סוף וממילא פרעה טובע בים, אז למה נכנס???להפסיק את הנס של קריעת 

או שאחז אותו טירוף של הוא היה משוגע,  אם נגיד שהוא השתגע או שתמיד וגם
 -משנאה כאחוז דיבוק, אבל מה קרה למבחר שלישיו שנאה שלא חשב כלום חוץ 

שהגמרא  קשה ועוד השתגעו?????הקצינים הבכירים ומיטב החיילים, וכי כולם 
שידוכין קשה לבורא עולם קריעת ים סוף, וכן קשים אומרת קשה זיווגן של אדם, 

לבורא עולם בקריאת ים תיו של אדם כקריאת ים סוף, וכי מה הקושי היה מזונו
 סוף????
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עולם השתלט על השכל של התשובה היא, כן כולם השתגעו, כן!! שאכן בורא  אלא
ואכן כולם השתגעו וקיבלו החלטה לא הגיונית להיכנס פרעה וכל חייליו הבכירים 

בכל המופתים כפלא הזה, וזה "ן "ואין הרמבלים, אכן משוגעים!! וכן ראיתי שכתב 
 ".סכל עצתם וחיזק את לבם להיכנס ליםבאמת שגעון להם, אבל 

לאדם, לשלוט בשכלו ולבחור, קשה לבורא עולם, כי בורא עולם נותן בחירה  וזה
ובשכל מהרגילות שקבע וטבע בעולמו, והתערב להם בבחירה וכאן בורא עולם חרג 

 ה קשה!!!והחליט במקומם, לכן ז

כי בכוחי ובעוצם ידי עשיתי אל תאמר זה גם בפרנסה, שכתוב בחומש דברים, " וכך
והתרגום ", כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיללי את החיל )עושר( הזה, 

, שזה הכוח שה' נותן לקנות נכסיםה' נתן לך עצה אונקלוס שינה מהרגלו, וכתב, 
אלא בורא טה לקנות או למכור זה לא אתה מחליט, דהיינו החללאדם בפרנסה, 

כמו בקריעת ים סוף, השתלטות על עולם בכוחו נותן לך את ההחלטה, וזה בדיוק 
 ההחלטה.

מספרת ששאלה גבירה  'א 'ויקרא רבה חבשידוכים זה אותו דבר, כפי המדרש  וגם
עולם??? ענה מה עושה בורא עולם לאחר בריאת הרומאית את רבי יוסי בן חלפתא: 

 התנא, הקב"ה מזווג זיווגים.לה 

בורא עולם אני יכולה לבד, עליו אותה גבירה, ואמרה לו לזה לא צריך את  צחקה
שפחות שלה, וכמובן היא למען הניצחון  1000אותם ל עבדים ושידכה  1000ולקחה 

י, שהבינו מי מתאים למבתחרות שיתפה מערכת שלימה של  יועצים ופסיכולוגים 
 וככה חגגה את חתונת האלף!!!

כי המריבות בין , נשאר רהיטבאמצע הלילה נשמעה צעקה גדולה ברומי כי לא  אבל
ולהתפרק, והזוגות הטריים הפכו לחבורות בני הזוגות הטריים גרמו לרהיטים לזוז 

 1000זוג אחד מכל הוכמובן כל השידוכים שעשתה קרסו בלילה אחד, ואפילו טריות, 
 שאר כזוג.לא נ

בשידוכים בורא עולם מתערב מה שרצה רבי יוסי בן חלפתא לחדד לה, שגם  ובעצם
כדי שהיה נראה שאין סיכוי שיסכימו דווקא זה הצליח, עד בהחלטה, כי דווקא מה 

 מאמין!!!כך שאנשים אומרים שזה פשוט מדהים ומי היה 

הבחור והבחורה  שלבורא עולם מתערב בהחלטות שבשידוכים!! גם זה  ככה
 גם זה קשה כמו קריעת ים סוף.להחליט כן אנחנו מתאימים!! ולכן 

זה  -כל מי שמתחזק, וקשה לו בפרנסה או בשידוכים, שיבין זה לא אני , ולכן
שלך לפי מערך השיקולים שלו כלפיך, הוא, בורא עולם הוא מתערב בהחלטות 

עני המתחנן בדלת, רק הוא אבל רק הוא הכתובת, לכן בכה לפניו ותתחנן לו כ
 הכתובת, אין עוד מלבדו, ובעזרת ה' תראה ישועות גדולות אמן ואמן.
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 המשך -ה' ימלוך לעולם ועד 

זו משה ישיר בעת הגאולה ת"ח שאל אותי איך יתכן שאז ישיר משה, ששירה  יידיד
מה עניין מרכבות פרעה וחילו ירה בים לזמן השלימה בביאת המשיח, וכי 

 ה???הגאול

ועד, כי בא סוס פרעה ה' ימלוך לעולם לו, שהנה כתוב בסוף השירה, " ועניתי
לא מובן מה הקשר בין הפסוקים, שבגלל שבא סוס ", ולכאורה ברכבו ובפרשיו בים

 פרעה לתוך הים, לכן השם ימלוך לעולם ועד???

לכן זה השתלט על השכל שלהם, ", דהיינו שה' כי בא סוס פרעה" -היא  והתשובה
בורא עולם ", שזה מוכיח שלאחר בריאת העולם ימלוך לעולם ועדה' מחזק אותנו ש"

ולב של אנשים בשידוכים ובפרנסה, מולך בעולם בזה שהוא משתלט על דעתם 
 .ה'מלכים ושרים ביד 

קריעת ים שראו בניו גבורותיו בתפילת ערבית אנחנו אומרים, שהתוצאה של  ואכן
ה' ימלוך " יחד כולם הודו והמליכו ואמרו "קיבלו עליהםברצון ומלכותו הייתה "

הדעת ועל הבחירה של בן ", שהבינו שבורא עולם שולט על השכל ועל לעולם ועד
 האדם.

" יעקב, וגאלו מיד חזק ממנוכי פדה ה' את ההמשך יותר מפתיע, שאומרים " אבל
אנחנו יותר חזקים המצרים?? מי החליט אולי ולא הבנתי מי חזק מאתנו?? 

 רק שנגזרה גזירה והיינו בגלות?? אז מי זה חזק ממנו??מהמצרים 

זה היצר הרע, כי על היצר " חזק ממנוכדי תפילה מבורא עולם התחדש לי, " ותוך
אדם כל יום מתגבר עליו ואם אין הקדוש ברוך עוזרו הרע הגמרא אומרת יצרו של 

 זה החזק ממנו. –" אין יכול לו"

ידידי, שרוב רובו של עם ישראל לחדד את העניין בכך, על פי מה שחידש לי  אפשרו
פחדו אחד מחמישים לא יצאו ממצרים ומתו במכת חושך, כי מלבד החמישית או 

היצר הרע בפרט כי הם היו שקועים מהיצר הרע, הם חששו שלא יוכלו להשתלט על 
והאמינו בבורא עולם, הגדולים  טומאה, וזאת למרות שראו את הניסיםבמט' שערי 

 הוא ממנו.אבל פחדו מהיצר הרע, כי חזק 

משתלט על השכל, לכן זה בקריעת ים סוף, ראו עם ישראל שבורא עולם  ולפי
יתברך, כי אמרו לבורא עולם אנחנו נשדל להיות בשמחה רבה קבלו את מלכותו 

וכשהיצר הרע בכל אופן שמים, נברח מניסיונות, ונסגור פתחים ליצר הרע, יראי 
"ה' נבקש מבורא עולם, אבא תשתלט לי על השכל ירצה להשתלט עלינו, אנחנו 

והחלטת במקומם, ואתה כמו שאתה שלטת על פרעה וחילו  ימלוך לעולם ועד"
ובפרנסה ועל לב מלכים ושרים, אז גם תגאל אותנו לעולם ועד משתלט בשידוכים 

רק הזכרת יציאת שחרית מזכירים את זה, זה לא  הרע, ולכן כל לילה ובכלמיצר 
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ואנרגיה עצומה לחיזוק, שה' גאל  את יעקב מצרים בלילה וביום, אלא זה דלק 
 לעולם מהיצר הרע החזק ממנו.וגואלו 

מלאה לבוא, שאז גם יהיה "" את השירה הזאת לעתיד אז ישירמשה רבינו, " ולכן
", כי אז ה' ישחט את היצר הרע, ויהיה אחד לעובדךהארץ דעה את ה' ויטו שכם 

והכרנו כוח זה של בורא שליטה מלאה של בורא עולם בשכל שלנו, ונזכיר שראינו 
למדנו איך לנצח את היצר הרע, שהשלטנו את בורא עולם  בקריעת ים סוף, שמזה 

השלימה שבורא עולם השתלט עולם על שכלנו, וכך ובזכות זה זכינו להגיע לגאולה 
 ".שכם אחד לעובדך"מרי באופן מוחלט לג

" כי זה והסר שטן וכו'ותקננו בעצה טובה מלפניך, מוסיפים בהשכיבנו " כן ועל
שנה מקריעת ים סוף, וזה  3500גם אחרי שעברו כ הכוח שעלינו להשתמש יום יום 

 בקרבנו.חיזוק אמתי לחיי היום יום לנצח את היצר הרע הבוער 

עצה טובה לנצח את היצר הרע, פשוט כאשר אנחנו מרגישים , שיש עוד ללמדנו
ונמסור לבורא עולם את השליטה על רצוננו, שמאבדים שליטה ליצר הרע, נתפלל 

אבל ואם באמת ניתן לבורא עולם את השליטה אכן נצליח להתגבר על היצר הרע, 
באי  אם כאילו נמסור אבל אנחנו באמת נחליט וניגרר לרע אז חטאנו וגם פשענו

ְְְּּּ.וח"ו מזה עוד האשמנו את בוראנו בנפילתנו רח"ללקיחת האחריות על עצמנו וגרוע 
 

רּוְך הּוא  דֹוש  ּבָׁ ִביא ַהּקָׁ הֵּ ֶ ה ש  ה ּוַמּכָׁ ל ַמּכָׁ ּכָׁ ֶ ִין ש  ר: ִמּנַ י  ֱאִליֶעֲזר  אֹומֵּ ַרּבִ

ּנֱֶאַמר:  ֶ ע ַמּכֹות?  ש  ל ַאְרּבַ ֶ ה ש  ְיתָׁ ִמְצַרִים  הָׁ ְצִרים  ּבְ ם ַעל ַהּמִ ח ּבָׁ ּלַ ַ ְיש 

ה  ִעים. ֶעְברָׁ י רָׁ ַלַחת ַמְלֲאכֵּ ה, ִמש ְ רָׁ ַזַעם ְוצָׁ ה וָׁ ַאַחת,  -ֲחרֹון ַאּפֹו, ֶעְברָׁ

ַזַעם  ה   -וָׁ רָׁ צָׁ ִים, ִוְ ּתַ ִעים  -ש ְ י רָׁ ַלַחת ַמְלֲאכֵּ , ִמש ְ לש  ע. ֱאמֹור  -ש ָׁ ַאְרּבַ

ק ם לָׁ ִעים ַמּכֹות  ְוַעל ַהּיָׁ קּו ַאְרּבָׁ ִמְצַרים  לָׁ ה : ּבְ ַעּתָׁ אַתִים ַמּכֹות .מֵּ  ּו מָׁ

רּוְך הּוא  דֹוש  ּבָׁ ִביא ַהּקָׁ הֵּ ֶ ה ש  ה ּוַמּכָׁ ל ַמּכָׁ ּכָׁ ֶ ִין ש  ר: ִמּנַ י  ֱאִליֶעֲזר  אֹומֵּ ַרּבִ
ם  ח ּבָׁ ּלַ ַ ּנֱֶאַמר: ְיש  ֶ ע ַמּכֹות?  ש  ל ַאְרּבַ ֶ ה ש  ְיתָׁ ִמְצַרִים  הָׁ ְצִרים  ּבְ ַעל ַהּמִ

לַ  ה, ִמש ְ רָׁ ַזַעם ְוצָׁ ה וָׁ ה ֲחרֹון ַאּפֹו, ֶעְברָׁ ִעים. ֶעְברָׁ י רָׁ ַאַחת,  -ַחת ַמְלֲאכֵּ
ַזַעם  ה   -וָׁ רָׁ צָׁ ִים, ִוְ ּתַ ִעים  -ש ְ י רָׁ ַלַחת ַמְלֲאכֵּ , ִמש ְ לש  ע. ֱאמֹור  -ש ָׁ ַאְרּבַ

אַתִים ַמּכֹות. קּו מָׁ ם לָׁ ִעים ַמּכֹות  ְוַעל ַהּיָׁ קּו ַאְרּבָׁ ִמְצַרים  לָׁ ה : ּבְ ַעּתָׁ  מֵּ
 

ּכָׁ  ֶ ִין ש  ר: ִמּנַ י  ֲעִקיֶבא  אֹומֵּ רּוְך הּוא ַרּבִ דֹוש  ּבָׁ בִיא ַהּקָׁ ה  שהֵּ ה וַמּכָׁ ל ַמּכָׁ
ם  ח ּבָׁ ּלַ ַ ש  ּנֱֶאַמר: ִיְ ֶ ש  ַמּכֹות ? ש  מֵּ ל חָׁ ֶ ה ש  ְיתָׁ ִמְצַרים  הָׁ ְצִרים  ּבְ על ַהּמִ
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ִעים . ֲחרֹון ַאּפוֹ  י רָׁ ַלַחת ַמְלֲאכֵּ ה, ִמש ְ רָׁ ַזַעם ְוַצָׁ ה וָׁ  -ֲחרֹון ַאּפֹו, ֶעְברָׁ
ה  ִים,   -ַאַחת,, ֶעְברָׁ ּתַ ַזַעם ש ְ ה  -וָׁ רָׁ , ְוצָׁ לוש  ַלַחת  -ש ָׁ ע, ִמש ְ ַאְרּבַ
ִעים   י רָׁ ים  ַמּכֹות   -ַמְלֲאכֵּ ִ קּו ֲחִמש ּ ִמְצַרים  לָׁ ה : ּבְ ַעּתָׁ . ֱאמֹור מֵּ ש  מֵּ חָׁ

אַתִים ַמּכֹות . ים  ּומָׁ ִ קּו ֲחִמש ּ ם לָׁ  ְוַעל ַהּיָׁ
 

ינּו! לֵּ קֹום עָׁ ה  ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלּמָׁ מָׁ  ּכַ
 

נּו ִממִ  ִטים,ִאלּו הֹוִציאָׁ פָׁ ֶהם ש ְ ה ּבָׁ ש ָׁ ינּו.  ְצַרים  ְולֹא עָׁ יֵּ  ּדַ

יֶהם,   אלֹהֵּ ה בֵּ ש ָׁ ִטים, ולֹא עָׁ פָׁ ֶהם ש ְ ה ּבָׁ ש ָׁ ינּו.  ִאלּו עָׁ יֵּ  ּדַ
יֶהם, כֹורֵּ ַרג ֶאת ּבְ יֶהם, ְולֹא הָׁ אלֹהֵּ ה בֵּ ש ָׁ ינּו.  ִאלּו עָׁ יֵּ  ּדַ

 

קשרו כך כי שבת הגדול נקראת הכוונה עשה באלהיהם דיינו, התשובה שכתוב ש מה
, ליד המיטה שכל המצרים ידעו שהולכים לשחוט אותהשל קרבן פסח את הבהמה 

תכן והיה צורך באומץ לב ליהודים לעשות כן, כי יוזה היה העבודה זרה שלהם, 
, על ביזוי ים, יהרגו יהודים באמצע השינה בשבתימצר "שהידים"שחמומי מוח 

 אלוהיהם.
 

בכל זאת היה מקום לפחד  המצרים??אז למה יחששו מ שהיו להם ניסים ולמרות
לכן , שבעם ישראל הרשעיםואלו היות ומתו רוב רובו של עם ישראל במכת חושך, ש

או לפחות  הנותרים חלקם לפחות פחדו שמא גם הם ימותו כי גם הוא רשעיםויתכן 
 המצרים להורגם בשבת.ויצליחו , ולכן יתכן שיוכלו חסרים בשלמות האמונה

 

היהודים קשרו בערב שבת ובטחו בבורא עולם ונחו בשלווה הפחד,  למרות אבל
העיקר לעשות  והתגברו על פחדם, נו על כזה אומץ לא נקרא לזה שבת הגדול???

 צחוק מאלוהיהם.
 

מזה, יתכן שכל היהודים התחזקו מאוד בשבת זו, בכדי שיהיו ראוים לחיות  ויותר
ועל חיזוק כזה נאמר  ול???ולא למות, נו אז שבת של תשובה לא נקרא לזה שבת הגד

 "."דיינו
ְּ

 עוד בעניין זה 
 

הגדול קשרו את הצאן לרגל המיטה בכדי להראות למצרים הנה זה העבודה  שבתב
זרה שלכם עומדת לשחיטה, והמצרים לא עשו כלום כי קיבלו כל כך הרבה מכות 

 והם היו כבר חלשים ופחדו מעם ישראל!!!
 

, והמצרי היה טוען בנפול אויבך אל תשמחבכל זאת, מקום לשנאה יש, כי  אבל
ליהודי או לפחות חושב בלב: למה היהודי מתעלל ברגשות שלי??? למה הוא עושה 
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צחוק ממני??? למה הוא מבזה את האלוהים שלי סתם??? למה היהודי הוא 
 להכעיסניק??

 

 , נכון שמצרים ראוה' נתן חן העם בעיני מצריםפלא עצום, דווקא בזמן כזה,  והנה
שהיהודים ראו את הכסף ולא גנבו במכת חושך אבל זה אולי בגלל יושר, וזה לא 
מחפה על השנאה שנוצרת מלהכעיס שעשו היהודים, שהשפילו את העבודה זרה של 

 המצרים???
 

בכדי לבער זה היהודים השפילו את העבודה זרה של המצרים התשובה היא ש אלא
, היהודים במצרים היו שקועים בהמקרב היהודים את האמונה בעבודה זרה שגם 

רק על ידי השפלת העבודה זרה, זה הצליח להוציא מהם את שורשי האמונה ש
 בעבודה זרה.

 

גם המצרים הבינו זאת, והבינו שאין כאן להכעיס, אלא זה תהליך  ולכן
  .מההתגמלות של היהודים מעבודה זרה

 

השורשים לטוב  שליצנות והשפלה מוציאה את הנטוע בנו עד עומק, ללמדנו
ולרע, לכן נשתמש בכוח זה רק לטוב, וחלילה לא לרעה, כי נעקור את היארת 

 שמים ואת האמונה הנטועה בנו מהשורשים ח"ו.
 

מֹונָׁם, נּו ֶאת מָׁ יֶהם ְולֹא נַָׁתן לָׁ כֹורֵּ ַרג ֶאת ּבְ ינּו.  ִאלּו הָׁ יֵּ  ּדַ
 

 לפני בעל צפן נכחו תחנו על הים
  

מכל אלהי מצרים כדי להטעות את לבדו נשאר  שע"ז זה )מהמכילתא(רש"י  כתב
 )איוב יב(שהוא חזק ובכוחו לעצור את עם ישראל, ועליו פירש איוב מצרים שיאמרו 

 ."משגיא לגוים ויאבדם"
 

שדווקא עבודה זרה זו נשארה, כי צפון זה צד של הכסף ככתוב  בכלי יקר וראיתי
", ופרעה חשב שיר, יצפין"הרוצה שיעב"ב כה' " וכן בגמרא יאתהמצפון זהב "

ימים  3ליהודים כסף וזהב ושמלות על דעת שיחזרו לאחר שהיות והמצרים השאילו 
בדעתם להחזיר את הכסף, לכן טעו המצרים במדבר, והיהודים לא חזרו ולא היה 

שהם רעים וגנבים וכשיש אי צדק אז שעבודה זרה האחראית לכסף עצר את יהודים 
 קה מה'.גם עבודת זרה יותר חז

    

מזכיר לי שיש תלמידים ואנשים ופושעים שעושים הרבה עבירות אבל אם פעם  וזה
פעמים שעשה עבירה בטעות יצעקו עליו פעם אחת על דבר שהוא  100אחת מתוך 

ירים את הראש ויצעק שהכל שקר והוא צדיק ורק מחפשים באמת לא עשה, הוא 
 ה על פיה, מנאשם הוא הפך למאשים.הופך קעראותו מתוך שנאה ורשעות, ובכך 

 

שאם בא דין לפניך  הרע"ב" ופירש הוו מתונים בדין" אבות א' א'שכתוב במשנה  כמו
ושתים וג' לא תאמר דין זה כבר בא לפני ושניתי ושלשתי בו, אלא הוו מתונים פעם 

 .קודם שתפסקו הדיןכלומר ממתינים 
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 100ה בדיוק נידון בבית דין הזה להרחיב את ההסבר, שאפילו אם אדם ז וחשבתי
אותו מקרה, למרות שבית יודעים בוודאות שיש לו חזקה לרעה, בכל זאת על בדיוק 

כי אם חלילה בדיוק הפעם  כל מקרה כאילו זה הפעם הראשונה,עליהם לבדוק יסודי 
טוב התחייבו אותו תהיה הפעם היחידה שהוא צודק ובגלל שלא בדקו  100הזו מתוך 

כי שחייבו אותו גם זה טעות ושקר,  99, שזה נגרום שהוא שיגיד שכל ה בטעות
 שונאים אותו וסתם מחייבו אותו.

 

רשעיות שעשו הם ליהודים  1000דבר אחד מתוך שאצל מצרים, גם היה זה  ככה
היהודים, למרות שעל פי הדין היה מגיע  מצדנראה כיושר מצאו דבר אחד שלא 

בכל זאת היות והם מצאו שבדרך , על עבודת הפרךיצויים ליהודים הרבה יותר כסף פ
הראש והחליטו בכוח אל הכסף היהודים כאילו שיקרו, לכן המצרים הרימו את 

ולהרוג הצדק והעבודה זרה בעל צפון שהוכיחו את צדקתם לתפוס את היהודים 
 אותם ולהחזיר את כספם חזרה למצרים. 

  

בנקודת צדק שחתים הגדולים ביותר נאחזים היום אנחנו רואים עד כמה המו ועד
מזערית זו כביכול שלהם מול נקודת אי צדק כביכול של הצדיקים, ומכוח נקודה 

 מצדיקים את דרכם הרעה.הם נלחמים ומגדפים ומתעבים את הצדיקים, והם 
  

ם, נּו ֶאת ַהּיָׁ ַרע לָׁ מֹונָׁם ְולֹא קָׁ נּו ֶאת מָׁ ינּו.  ִאלּו נַָׁתן לָׁ יֵּ   ּדַ
 

מה רווח יש בזה שקיבלו את ממון המצרים, שהרי אם לא יקרע ים סוף  ,ליםשוא
 המצרים יקחו כספם בחזרה???

 

 לא שהמצריםרצה  ישראל של כבודם על חסש עולם שבוראכאמור  יתכן אלא
 ולשאול כלי טובות לבקש עליהם ציווה לכן ,יהודים הרבה כך כל שנעלמו לב ישימו

 נתנו והמצרים מצרים בעיני העם חן את נתן שםשה ולמרות ,מהמצרים וזהב כסף
 לא ואמא אבא ,שבפתח תגיד ליהודי לילד להגיד העדיפו המצרים זאת בכל ,להם
 לראות לא העדיפו הם בכורות למכת חושך מכת ביןש אלו בימים ולכן ,בבית

בכך שחס בורא עולם על כבודנו ולא הושפלנו על ידי  "דיינו"זה השבח ויהודים, 
 המצרים.

 

 מצרימה ושבו העם ינחם פן הוא קרוב כי
  

 קטן בניסיון כי לארץ מיד נכנסו לאעם ישראל  לכן, בקלות הולך בקלות שבא מה
 מחזק זה מכשולים והרבה ארוכה ובדרך מרובה במאמץ דווקא, לטומאה יחזרו
 אז, עצמינו על שקיבלנו מהחיזוק במהירות ניפול ולא באמת להשתנות שנוכל

, להישבר לא, מעמד יחזיק החיזוק ככה, בסדר זה, ארוכה הדרך, לכם קשה צדיקים
 .קדימה

 

 לרדוף לא או המדבר עליהם סגר כי לרדוף האם הסתפק שפרעה אומר י"רש והנה
 שאם, מזה משמע. ישראל בני אחרי לרדוף לבו את הקשה ברוך הקדוש אזי, פחד כי

. ליבו את מקשה היה לא ה"קבה אז, לרדוף צד לו היה ולא, מסתפק היה לא פרעה
 .בדבר נכשל לכן, בספיקות, הרע ליצר רגל דריסת שנתן הדבר עצם אלא
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, וברור חד אלא, הרע ליצר וספיקות פתחים להשאיר לא, אותנו מלמד וזה

, התלבטות ולא ספק לי אין, לחטוא רוצה לא, וחלק חד!! רוצה לא וימאןןןןןןןןן
 להתחזק נצליח השם ובעזרת, אותנו יכריע לא היצר ככה!! לא. נקודה!! לא

, ובנפש בלב", עבדים אנחנו ולו המלך הוא' ה" בחוזקה אלא ספיקות בלי באמת
 .ופקפוק ערעור בלי

 
 ַדֵיינּו.  ִאלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָים ְולֹא ֶהֱעֵביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶבָחָרָבה,

 ֹ ֵרנּו ְבתֹוכֹוִאלּו ֶהֱעֵביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶבָחָרָבה ְול ַָ  ַדֵיינּו.   א ְשַקע ֶצ
 

ֵרנּו ְבתֹוכֹו ְולֹא ִסֵפק ָצְרֵכנּו בִמְדָבר ַאְרָבִעים ָשָנה ַָ ִאלּו  ִשַקע ֶצ
 ַדֵיינּו.   

 

ִאלּו ִסֵפק ָצְרֵכנּו בִמְדָבר ַאְרָבִעים ָשָנה ולֹא ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמן
 ַדֵיינּו. 

  

 לגוים משגיא" (יב איוב) את נפילתו של פרעה וחילו בים סוף סיכםהצדיק  איוב
 ישב ישראל שעם בתקופה דווקא, שנה 80 לפחות במצרים חי איובוהנה  ,"ויאבדם
 את הירא" ברד במכת כתוב ועליו, פרעה של מהיועצים אחד היה והוא, במצרים

 וףס ים בקריעת ולמצרים לפרעה שקרה מה את סיכם הוא ואכן", השם דבר
 את ומסביר התמונה כל את ראה ברורה בהבנהכי הוא , באומרו את הפסוק הזה

 גדול ופלא, אותם שמאבד עד דרכים מיני בכל פרעה את מטעה ה"שהקב, האמת
??? ישראל לעם התחבר לאאדם צדיק וגדול כל כך הכיר והעריך ובכל זאת  הוא למה

 

 כמוהו שאין הצדיק האיש מי התווכחו והשטן עולם שבורא עליו שכתוב אדם למה
 קרוב כך כל הוא זאת ובכל, אבינו אברהם או איוב הוא האם העולם בכל בצדקות

 ישראל לעם רב הערב עם יחד ולהצטרף גושן בארץ שהתמידו לוי שבט עם להתעלות
 ???למה, קרה לא זה זאת ובכל

 

 התחייבותב התורה כל את לקיים להתחייב פחד גדול כה צדיק גם שאכן וייתכן
 שראו שלמרות כדוגמתו שאין זכות לימוד ישראל עם על מלמד זה וממילא, כיהודי

 אלא במועט הסתפקו לא זאת בכל, גמור וצדיק שמים ירא שהוא במצרים איוב את
 !!!!התורה כל את לקיים ולהתחייב במדבר עולם בורא אחרי ללכת רצו

 

 ומפרש" עץ בה היש" דוקלב מהם ביקש הוא המרגלים את שלח כשמשה והנה
 .ישראל בארץ נמצא פתאום שהוא ומעניין, כעץ שמגן הצדיק לאיוב הכוונה י"רש

 

 ישראל לעם ולהצטרף לחכות והעדיף במדבר שנה 40 להיות רצה לא שהוא וייתכן
 כי, שבאו לפני מת הוא אבל, הנחלה ואל המנוחה אל הגיעו הם כאשר ישראל בארץ
 !!!קשה כשמאוד גם, נוח כשלא גם יםצריכ ה"הקב את לעבוד
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 משל אלא נברא ולא היה לא שאיוב 'טו ב"ב בגמרא שיטה יש למה מובן זה ולפי
 להגיע ובידו לו זמין אם גמור צדיק יקרא שאדם שייתכן הסכימה לא זו דעה כי, היה

 עשה ולא מצרים גלות שנות כל לוי שבט עם תורה ללימוד ולהצטרף קדושה ליותר
 ! !!זאת

  

 אפשרות לו כשיש תורה בלי גמור צדיק יקרא שאדם ייתכן לא!!! כזה דבר אין כי
 !! כזה דבר אין!! לתורה להתחבר

 
 ַדֵיינּו.   ִאלּו  ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמן ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשָבת,

 
 ַדֵיינּו.   ִאלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשָבת, ְולֹא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני,

ַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה.  ַדֵיינּו.  ִאלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְולֹא ַנָ
  

התשובה  ???מה ערך להתקרב להר סיני בלי לקבל את התורהשואלים  הרבה
אחת עם ישראל  רק פעםש, "ביום הזה באו מדבר סיני", לכך טמונה בפסוק הזה

שהגיעו לסיני, ועל היום הזה ראש חודש סיון שבאו היו כאיש אחד בלב אחד, וזה כ
תעבדון את האלוקים על ההר למדבר סיני, דיבר הקדוש ברוך הוא עם משה בסנה, "

 .בעל הטורים  -", הזה
 

רש"י מפרש מזה שלא כתוב ביום ההוא אלא כתוב ביום הזה, ללמדך שבכל  והנה
עצום, הרי מתן תורה לא היה פלא  וזה ,יום יהיו בעיניך כחדשים כאילו היום ניתנו

ביום זה בראש חודש, אלא בו' או ז' בסיון, אז את הדרשות שיהיו בעינך כחדשים 
וזה היום שנאמר עליו תעבדון את האלוקים, צריך להיות על יום מתן תורה ו או ז 

 ??סיון?

כתוב ברש"י שמקיש נסיעתם מרפידים לביאתם לסיני, מה ביאתם לסיני קשה  ועוד
שזה כאיש אחד, כך נסיעתם מרפידים הייתה בתשובה, בלב אחד, והרי  בתשובה,

תשובה חשובה ביותר, ומכל מקום לא היום שחזרו בתשובה, יום שיצאו מרפידים 
בתשובה, נחשב היום המיוחל אלא היום שבאו לסיני, ואכן מה התחדש בראש חודש 

 סיון.

יובי, אלא תשובה ביחד ללמדנו שאחדות עם ישראל לב אחד, זה לא עוד פרט ח אלא
עם אחדות עם ישראל, זה העוצמה החזקה שעליה נכתב תעבדון את האלוקים, ובזה 

 צריך את עיקר ההתחדשות שבכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כאיש אחד בלב אחד.

רצון מלפני אבינו שבשמים שנזכה לאיש אחד בלב אחד, לעשות רצון אבינו  ויהי
 בשמחה וטוב לבב מרוב כל.שבשמים, ונזכה לקבלת התורה 

ַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְולֹא ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ  ִיְשָרֵאל,  ַדֵיינּו.               ִאלּו ַנָ
 ַדֵיינּו.   ִאלּו  ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ  ִיְשָרֵאל ְולֹא ָבָנה ָלנּו ֶאת ֵבית ַהְבִחיָרה
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ָלה ּוְמֻכֶפֶלת ַלָמקֹום ָעֵלינּו: ֶשהֹוִציָאנּו ַאַחת, ַכָמה  וַכָמה , טֹוָבה ְכפּו ַעל
ִמִמְצַרים, ְוָעָשה ָבֶהם ְשָפִטים, ְוָעָשה ֵבאֹלֵהיֶהם, ְוָהַרג ֶאת ְבכֹוֵריֶהם, 

ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם, ְוָקַרע ָלנּו  ֶאת ַהָים, ְוֶהֱעִביֶרנו ִבתֹוכֹו ֶבָחָרָבה, ְוִשַקע 
ֵרנּו ְבתֹוכ ַָ  .ֹוֶצ

 
 הים שפת על מת מצרים את ישראל וירא

  

 כמו ישראל יאמרו שלא כדי, הים לשפת המצרים גופות את פלט שהים י"רש כתב
 .אחרינו וירדפו, מאתנו רחוק אחר מצד עולים המצרים כך זה מצד עולים שאנחנו

 

 התקשו כבר הים לתוך שנכנסו המצרים על שהרי, גדולה תמיהה כאן ויש
 חשבו מה וכי, עצמם את לסכן שהעזו ייתכן איך, קודם שהארכתי כפי המפרשים

 והרי ????היהודים את ויתפסו יעברו שהם בכדי הים את קרע עולם שבורא, המצרים
, למצרים היהודים בין מפלה עולם שבורא בבירור וראו, מכות 10 חטפו כבר הם

 הים נקרע גם אןכ שגם, בעולם אדם לכל ברור אז, לא והיהודים סבלו שהמצרים
 לבורא צורך היה לא שכאן ובפרט??? למצרים לעזור לא ובוודאי היהודים את להציל
 קריעת של הנס את להפסיק רק אלא, המצרים את להעניש מיוחד נס לעשות עולם

 ??? נכנסו למה אז, בים טובעים וחייליו פרעה וממילא סוף ים
 

 כתב' ז' כד יהושע – דוד המצודת, ייןבענ תירוצים כמה יש לים המצרים כניסת ועל
 היה זאת וכשגילו, נס כאן שהיה ראו לא כי לים נכנסו הם ולכן חושך היה שלמצרים

 ולכן והשפיות השכל את להם לקח ה"שהקב מתרץ ן"הרמב אומנם, מאוחר כבר
 שפחד מצרי היה שאם מוסיף שם יהושע בספר י"ורש, לים נכנסו שנאה מתוך

 .לים פנימה אותו משךו גל בא להיכנס
 

 נכנסו שהמצרים ראו או ידעו אם גם?? פחדו הם למה מובן לא היהודים על אבל
 יצאו שהמצרים סיבה ואין, מצרים מצד התאבדות שזה הדבר ברור הרי לים

 לב את מחזק הנני ואני" הפסוק על כותב הקדוש החיים שהאור ובפרט??? חיים
 עולם שבורא" ובפרשיו ברכבו חילו ובכל הבפרע ואכבדה אחריהם ויבאו מצרים
 למה אז, בים שיטבעו לים מצרים את גורר בכוונה שהוא ישראל לעם סיפר ברחמיו

 ??השכל את לקח לא בוודאי ה"הקב ליהודים הרי, פחדו היהודים זאת בכל
 

" ישראל לבני פרעה ואמר" יד שמות( בובר) טוב שכל מדרש המדרש פי על, לתרץ ונראה
 ישראל בני אחרי לרדוף פרעה עם ובאו, במצרים שנשארו ולאבירם לדתן נההכוו
, ישראל בני עם והצטרפו בלבם תהו  מיד ישראל לבני נבקע הים את כשראו כ"ואח
 מאלה היו הם כי, ואבירם דתן שם היו לא סוף ים קריאת שבעת, דומה מדרש ויש

 ונקרע חזרו אז, ישראל לכלל נקרע הים כי ששמעו ואחרי", מצרימה נשובה" שאמרו
 .עבורם במיוחד שנית פעם שוב הים

 

 אותם כינתה שהתורה ואבירם שדתן ייתכן שאיך, עצום פלא בזה ראו ישראל ועם
 שנמסר כדי עד משה על הלשינו הם וגם, רעך תכה למה להם אמר כשמשה רשעים

 הים אלא, ךחוש במכת ישראל עם כרוב מתו שלא רק ולא, פרעה בחרב להריגה משה
 יהיו ואבירם שדתן רצה עולם שבורא, הוא הטעם אלא ???עבורם מיוחד נקרע גם
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 למרוד ולא רבינו משה להנהגת להיצמד ישראל לעם וניסיון רבינו למשה קשה אתגר
 נקרע הים ולכן, חושך במכת אותם הרג לא עולם בורא ולכן, ואבירם כדתן בו

 .עבורם במיוחד
  

 עם את שיפחיד בכדי פרעה חיל את יציל עולם בורא גם אולי שבח ישראל עם ולכן
 חיל את לנצח בכדי, שמים ביראת להתחזק הזמן כל יצטרך ישראל עם וכך ישראל

 את ראה ישראל שעם" י"רש של בלשונו מדויק גם וכך, אחריהם הרודף פרעה
 וגם ,ישראל יפחדו שלא כתוב ולא" ישראל יאמרו שלא- הים שפת על מת מצרים

 אלא, מהמצרים ממוות פחדו לא הם כי, אותנו ויהרגו כתוב ולא" אחרינו וירדפו"
 יתחזקו ישראל עם שכך ישראל עם את להפחיד בכדי אותם יציל ה"שהקב שחשבו

 .    שמים ביראת תמיד
  

 מתוך רק ולא, פנימה בלב פנימית להיות צריכה אמתית שמים שיראת, ללמדנו
, שבשמים אבא את לצער מסוגל לא שאני טהורה יראה, חיצוני מגורם פחד

 .ואמן אמן אמתית שמים ביראת נתעלה השם ובעזרת
 

 עבדו ובמשה' בה ויאמינו' ה את העם וייראו
  

, מהרגיל הפוך תהליך היה שכן טען ,ל"זצ לאפיאן אליהו רבי הצדיק  המשגיח
 יראת לעם היה ודםק כאן ואילו, שמים יראת יש אז אמונה שיש אחרי כלל שבדרך
 .לאמונה הגיעו הם זה אחרי ורק שמים

 

 ראה ישראל שעם, קודם שכתבנו מה כפי שזה נראה, העניין עומק ובביאור
 שישמשו המצרים את להשאיר רצה לא עולם שבורא הבינו אזי, מתו שהמצרים

 כי, השמידם עולם בורא אלא, שמים ליראת ולהביאם ישראל עם את להפחיד כשוט
 של רצונו על לעבור יפחד בעצמו אדם בן של פנימית שמים ביראת חפץ עולם ראבו

 שמים יראת של כזו להבנה הגיעו ישראל עם כאשר, ולכן, השוט בגלל ולא עולם בורא
 להעניש מחפש לא עולם שבורא, באמונה חדשה הבנה גם קיבלו הם, פנימית

 ,חזק יותר אליו אותנו לחבר 'ה בעבודת רוצה הוא אדרבא, כעבדים אותנו ולהעביד
 .כביכול אליו אותנו מחברים חוטים יותר כך מצוות שיותר כמה

  

 משמר תחת בחיים רגע כל לחיות מחייב זה אחד מצד' ה שעבודת, ללמדנו
 חורין בן לך אין שני מצד אבל, רגע כל אותנו המלוות במצוות והשקעה ומעצורים

 פי על החיים כי, סתירה שום כאן ואין ,תורה בתלמוד ועמל שעוסק מי אלא
 היא כי ושמחה פורחת הנפש אבל, לגוף עבדות ואולי לגוף קשה זה התורה
 בסיפוק מלא והאדם רוחני בעונג וצומחת מהטומאה משוחררת שהיא מרגישה

 את ולסבול בעולם סתם לחיות ולא, חייו מטרת את ולהשלים למלאות זכה שהוא
 הרגע את נחיה אדרבא אלא, תכלית בלי למות ובסוף ייםהח וייסוריי החיים לחצי

 .נצחי רוחני תוכן בחיים רגע לכל ניתן כי, באמת
 

 ְוִסֵפק ָצְרֵכנּו בִמְדָבר ַאְרָבִעים ָשָנה,
 

 טהור תחש להם היה במדבר היו שישראל בזמן, בספר בפרשת תרומה שהבאנו כפי
 .ויפיפה צבעוני היה שהעור לשניהם ףהמשות והמכנה, לנעלים טמא ותחש, למשכן
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 שהנעלים 'ד' כט דברים מפורש כתוב הרי, לנעלים עורות צריכים היו מדוע ומפליא
 שלהם הבגדים כל וכן, שלם ונשאר עימם גדל אלא, שנה 40 ה כל במשך התבלו לא
 למנעלים בעורות צורך היה מדוע כן ואם, בנס ומגוהצים נקיים שלמים היו

 ???צבעוניות נעליים לבשו וכי, צבעוניים עורות מדוע וגם??? במדבר

 נעלים מתאים ולילדים, במדבר שנולדו הילדים לצורך היו שהנעלים, ונראה
 נעלים רק ולא, במדבר גם מושלם באופן לילדים לדאוג רצה עולם ובורא, צבעוניים

 על רשיםמהמד ששמעתי וכמו, הילדים את שישעשע ובצבע בחן גם אלא, חדשות
 .סוף ים בקריעת לילדים שהיו הממתקים

 בחן בטובו העולם את הזן", אוכלים שאנחנו במזון גם עולם בורא של דרכו כך כי
 וצורה בצבע לא גם הוא, מאכל בכל השונה מהטעם חוץ שהאוכל", וברחמים בחסד

 יהשיה בכדי שונה צורה שונה צבע מאכל כל", בחן" אלא, המאכלים לכל אחידה
 .לאכילה יותר ונעים מגרה

 בגדלותם האם?? איתם גדלו הנעלים האם?? שגדלו לילדים קרה מה להתבונן יש רק
 ???הצבע להם שהתחלף או??? צבעוניות נעלים להם היה

 על מתקבל שלא, )אתו שגדלו תינוקות בגדי עם הסתובב לא שבוגר שכמו, ונראה
 לדובי הפך הדובי ציור וגם, הבגד גדל, דובי של ציור עם בגד לו שהיה שתינוק הדעת

 (!!! גדול

 של למלבוש וסגנונו צבעו השתנה גם כך הילד עם גדל והבגד נס שהיה כפי אלא
 הוא לתינוקות דאג עולם שבורא שכשם, השתנה הנעליים צבע גם כנראה ולכן, בוגר

 .למבוגרים דאג גם

 בחן לנו ומטיב פרט בכל לנו גשדוא, עזה אלינו הבורא אהבת כמה עד, ללמדנו
 .בחיים צרכינו בכל והן במזונות הן, וברחמים בחסד

 

 חדש וטעם צבע לתת נשתל אנחנו שגם, אהבה לו ונחזיר הרבה בטובתו נכיר ולכן
 אותנו לשמח דואג שהוא שכפי, לקודמו ידמה יום כל שלא שלנו ובמצוות בתורה

 לטובתנו זה שבעצם,  שלנו ניתהרוח בהתחדשות אותו לשמח נדאג אנחנו גם
 .הקודש בעבודת והתלהבות וסיפוק חיות מרגישים אנחנו כך כי ולהנאתנו

 ְוֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמן,
 

 "???ונפשנו קצה בלחם הקלקלמתנה נפלאה זו איך יתכן שהיהודים אמרו " ועל
 

 אמרו קלוקל, קראוהו באיברים נבלע שהמן לפי - הקלוקל רש"י לחם כתבו
 :מוציא ואינו שמכניס אשה ילוד יש וכי, במעיים שלי שיתפח הזה המן תידע

 

ממצרים למות במדבר, אבל  וגם התלוננו שאין מים, וגם טענו למה העליתנ קודם
הם לא נענשו, אבל כאן נענשו בנחשים שהרגו בהם, ולמה  דווקא כאן נענשו??? 

ח, והפכו אותו לגנאי , כי כאן היה חוצפה מחרידה כי לקחו מעלה ושבוהתשובה
ולרע!!! כאן הם לקחו את מעלת המן שנבלע בעצמות, מזון של מלאכי השרת, שאין 
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צורך להוציא, הכי נקי ומכובד בעולם, הרי פרעה התגאה שהוא לא צריך ללכת 
לשירותים, ואת המעלה העצומה הזו בבת אחת הפכו לגנאי שזה יתפוצץ להם 

בתשעה באב מתו מתוך פיצוץ??? עדת קרח  שנה 40בבטן!!! וכי כל המתים במשך 
 מותו בפיצוץ??? רק אישה סוטה מתה בפיצוץ!!!! וכי הם שתו מי המרים??? 

 

זאת בסיפור, היה פעם יהודי עני מרוד ששמו משה שפגש אותו יחזקאל  ואדגים
והמליץ לו לקנות כרטיס לוטו אולי סוף סוף יזכה בעשירות, אבל משה העני סירב 

סף לבזבז על כרטיס הגרלה עדיף לו לקנות בזה לחם למשפחה, הציע לו כי אין לו כ
יחזקאל שלם חצי כרטיס וחצי עלי, אמר לו משה העני תגיד לי וכי אני יפסיד חצי 
לחם למשפחתי??? אז יחזקאל ברוב טובו תרם לו את כל כרטיס ההגרלה, ויחזקאל 

 לקח העתק של כרטיס ההגרלה.
 

יח יחזקאל לברר את תוצאות ההגרלה, ואכן הוא קפץ לפני חצות לילה, הצל וקצת
מיליון בלי עין הרע, ובהתלהבות  7משמחה, אכן העני משה זכה בפרס הראשון 

יחזקאל יצא מביתו למרות השעה המאוד מאוחרת בכדי לבשר למשה העני על 
זכייתו הגדולה ברוך השם, ולמרות הגשם והקור יחזקאל לא הרגיש חרטה בליבו 

 י עז בליבו לשמח מאוד את ידידו העני שהפך לעשיר ב"ה.על שיצא כ
 

סוף סוף הגיע לבקתה העלובה המטה ליפול של משה העני, והוא נוקש  ויחזקאל
בדלת, ואף אחד לא פותח, ואז דפק בחוזקה וכמעט הפיל את כל הבקתה, ואז סוף 

ני סוף הוא שומע את משה העני צועק ממיטתו, מי זה?? ויחזקאל עונה לו זה א
יחזקאל פתח דחוף את הדלת, אבל משה צועק ממיטתו תבוא מחר לא באמצע 

העני קם  ומשההלילה, אבל יחזקאל לא מוותר ועונה לו, זה דחוף פתחחחחחח!!!  
ממיטתו ופותח בכעס את הדלת וצועק ליחזקאל מה דחוף מה קרה ככה להעיר בן 

' מושה זכית בפיס אתה יחזקאל מחייך לו ואומר לו: ר ואזאדם באמצע הלילה???  
מיליונר!!! ויחזקאל מחכה לחיבוק וריקוד ולקפיצות השמחה של ר' מושה, אך לא 
את זה הוא קיבל!!! אלא משה התחיל לחקור אותו, רגע! אתה רציני!!! אני זכיתי ב 

מיליון??? ויחזקאל עונה לו כן מבטיח לך, לא הייתי בא בגשם ובקור ככה באמצע  7
משה נהיה רציני וכעוס ומתחיל לצרוח על יחזקאל  ואזה, הלילה בשביל בדיח

", ואם לרגע חשב תתבייש לך, אתה לא מתבייש ככה להעיר עשיר באמצע הלילה"
יחזקאל שזה סוג של בדיחה, אבל כשמשה המשיך לצרוח עליו וכמעט הרים עליו 

 ידיים מיד ברח משם כל עוד נשמתו באפו.
 

קאל בכה כשכל כולו בהלם, איך יתכן וככה בן חזור לביתו וגם בביתו, יחז ובדרך
אדם יתהפך ברגע לרעה ולכפיות טובה עד כדי גועל נפש של התנהגות, פשוט לא 

 להאמין, מחריד!!!
 

מזה עד כמה עלינו לא להיות כפויי טובה, וגם כשיש שינוי אצלנו לא לאבד  נלמד
ן זכור נזכור ראש לגמרי, והכי חשוב, לא להפוך טוב לרע, מעלה לחסרון, ולכ

קיבלו עיניים זה מעלה עצומה שאפשר לראות, אבל לא נעשה את ההיפך ונראה 
מראות אסורים, קיבלנו שכל לחשוב מחשבות טהרות ודברי תורה, איך מטמא 
את מוחנו למחשבות טמאות, וכן בכל המתנות שקיבלנו בחיינו, לא נהפוך אותם 

 בגועל נפש לרעה.
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מלך ממית ומחיה, שהנה אבא  18ושב בתפילת בהרגשה קטנה, אני ח ואסיים
שלי היקר שמידי דברי בו דמעות בעיני כי רבו געגועיי אליו, הנה קם לתחיה 

ורואה אותי, מה יעשה לי האם יתן לי סטירה מצלצלת, יוחנן בני אכזבת אותי, 
כמה ציערת אותי, או להיפך שיחבק אותי וינשק אותי ויגיד לי יוחנן בני כמה 

ממך כשהייתי למעלה, ואכן במחשבה זו אני משתדל  יתי כמה נהניתשימחת או
 לנצל לטובה וכראוי את המתנות שבורא עולם נתן לי אמן ואמן.

 
ַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ְוִהְכִניָסנּו  ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשָבת, ְוֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְוַנָ

 ל ֲעֹונֹוֵתינּו.כָ ֶאת ֵבית ַהְבִחיָרה ְלַכֵפר ַעל ְלֶאֶרץ  ִיְשָרֵאל, ּוָבָנה ָלנּו 
  

ַסח,  לֹא  ּפֶ ּלּו ּבַ ִרים אֵּ בָׁ ה ּדְ לש ָׁ ַמר ש ְ ּלֹא אָׁ ֶ ל ש  ר:ּכָׁ ה  אֹומֵּ יָׁ ל הָׁ ְמִליאֵּ ן ּגַ ַרּבָׁ

ן: לּו הֵּ תֹו, ְואֵּ י חֹובָׁ א ְידֵּ צָׁ  יָׁ
ַסח,   ּפֶ

רֹור. ה, ּומָׁ  ַמצָׁ
 

ִיזֵָּהרְְֶּּשֹל ְּו  רֹועַׁ ז  לְּהַׁ יָּדְּעַׁ ֶאהְּבַׁ ר  ה.מַׁ ְּאֹותָּ ִביהַׁ ג  הַׁ ְּאְּל 
ְּ

ַסח ּום  ּפֶ ם, ַעל ש  ה ַקיָׁ יָׁ ש  הָׁ ְקּדָׁ ית ַהּמִ ּבֵּ ֶ ְזַמן ש  ינּו אֹוְכִלים ּבִ יּו ֲאבֹותֵּ הָׁ ֶ ש 
ִמְצַרים ,  ינּו ּבְ י ֲאבֹותֵּ ּתֵּ רּוְך הּוא ַעל ּבָׁ דֹוש  ּבָׁ ַסח ַהּקָׁ ּפֶָׁ ֶ ּום ש  ה? ַעל ש  מָׁ

ַסח הּוא ַליי,  ם ֶזַבח ּפֶ ּנֱֶאַמר: ַוֲאַמְרּתֶ ֶ ל ש  אֵּ רָׁ ני  ִיש ְ י ּבְ ּתֵּ ַסח ַעל ּבָׁ ר ּפֶָׁ ֶ ֲאש 
חוּו. ּתַ ְ ש ּ ם ַוּיִ עָׁ ּקֹד הָׁ יל? ַוּיִ ינּו ִהּצִ ּתֵּ נְָׁגּפֹו ֶאת ִמְצַרים , ְוֶאת ּבָׁ ִמְצַרים  ּבְ  ּבְ

 

ִביםְּואֹוֵמר: סֻׁ מ  ּצֹותְּלַׁ מַׁ אהְֶּאתְְּּהַׁ ר  ְּמַׁ
 

ה לֹא ִהְספִּ  ַמּצָׁ ֶ ּום  ש  ּום מה? ַעל ש  ל  זו שאנו אֹוְכִלים, ַעל ש  ֶ ם ש  קָׁ צֵּ יק ּבְ
דֹוש   ִכים, ַהּקָׁ לָׁ י ַהּמְ יֶהם ֶמֶלְך ַמְלכֵּ ה ֲעלֵּ ְגלָׁ ּנִ ֶ ינּו  ְלַהֲחִמיץ ַעד ש  ֲאבֹותֵּ

ר הֹוִציאּו ִמִמְצַרים   ֶ ק ֲאש  צֵּ ּנֱֶאַמר: ַוּיֹאפּו ֶאת  ַהּבָׁ ֶ ם, ש  לָׁ רּוְך הּוא, ּוְגאָׁ ּבָׁ

ְצַרים  ּו ִמּמִ י ֹגְרש  ץ, ּכִ מֵּ י  לֹא חָׁ ,  ֻעֹגת ַמּצֹות, ּכִ ּהַ ְכלּו ְלִהְתַמְהמֵּ ְולֹא יָׁ
ֶהם.  ו לָׁ ש  ה  לֹא עָׁ דָׁ ם צֵּ  ְוּגַ

 

 מצה על שום מה???  
 

מצרים, וילונו ויבאו בני ישראל בטו' לחודש השני לצאתם מארץ בפסוק " והנה
ממצרים, והוצרכו " ופירש רש"י,  שבו ביום כלתה החררה שהוציאו כל העם

 ששים ואחת סעודות.רי המצה( למן, למדנו שאכלו משירי הבצק )או משי
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ורש"י הבנתי, שמצד אחד כתוב בפסוק שעם ישראל לא הכין צידה לדרך,  ולא
כמו שכתוב כותב להגיד בשבחן של ישראל שסמכו לגמרי על ריבונו של עולם, 

אחרי במדבר כה אמר השם זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלותייך לכתך "
  62שהספיק להם  ל שלקחו איתם בצק  ", ומצד שני כתובבארץ לא זרועה

לשלושים יום אז מה כאן סעודות, ולא מובן אז הם בעצם כן הכינו צידה 
 הביטחון שסמכו על השם שיפרנסם?? 

מצות, קשה לי שלפני היציאה ממצרים נצטווו לאכול את קרבן פסח עם  וכן
שציווי זה היה רק יש דעות ובכל שבעת ימי הפסח אסור לאכול חמץ, רק מצות,  )

מצות לפני היציאה , אם כן לכאורה וכנראה היהודים הכינו ואפו רק לדורות(
וישא העם את בצקן כתוב "ממצרים עבור שבוע שלם, אז אם כך למה ביציאה 

 ? ?", מה הסיפור של הבצקטרם יחמץ

נראה לי, שבאמת עם ישראל היה לו ביטחון בבורא עולם שידאג להם  אלא
מצוה ד נעורייך אהבת כלולותייך, ולכן לא הכינו כלום מלבד מצות במדבר, חס

המצווה בתוך שאכלו בליל פסח עם הפסח והמרור, רק ברגע שהם טעמו את 
שיהיה להם לכל גופם מצת מצוה, אז בער בהם אש קודש, לעשות עוד מצות 

 שבעת ימי הפסח.

מצוה עשו לבד לשם שהיה להם ביטחון, אבל הם רצו מצות חבורה שהן  ולמרות
הרבה אע"פ שבהמות  -ולא לחם מן השמים, וכמו שרש"י כתב "על שכמם" 

 (.מכילתאהוליכו עמהם מחבבים היו את המצות )

המצרים הכינו בצק בליל פסח אחרי הסעודה, ורצו לעשות מזה מצות, אבל  ולכן
ידאג עולם שלחצו וגרשו אותם, אז במקום לזרוק את הבצק ולסמוך על בורא 

המהדרין, לכן להם, עדיין בער בהם מצות חבורה שלנו, עבודת יד מהדרין מן 
אותם בסוכות, שמו את הבצק במשארותם וחבטו בהם כל הזמן עד שיאפו 

 וכשעמלים במצות הם לא מחמיצות. 

רק הקדוש ברוך כל כך שמח בהם, חסד נעורייך אהבת כלולותייך, שלא  ולכן
הידור עולם שידאג להם במדבר, אלא גם בער בהם היה להם ביטחון בבורא 

שאת הכסף שמו על חמורים, וביד כל הזמן עמלו ושחקו בבצק , מצוה בכל מחיר
וכמו שכתוב , יחמיץ, להידור מצוה, ולחביבות מצוה, אהבת כלולותייךשלא 

 לשבוע.היה נס והבצק הזה הספיק לחודש, דהיינו במקום  במכילתא

וה אמורה לבעור בקרבנו, וגם כשיש בטחון, נהדר , שטעם המצוללמדנו
יכולים בגופינו ונתאמץ בכל כוחנו להידור מצוה, ודווקא ההתאמצות שאולי 

נעורייך, אהבת לוותר עליה, זה מוכיח את האהבה שלנו לבורא עולם, חסד 
 כלולותייך.

 עוד בעניין המצות

מותנו ביד השם  וילנו מי יתןאחרי קריעת ים סוף, " בפרשת בשלח כתוב
בצימאון למים רק אחרי שלושה ימים שפלא עצום ", ויש כאן באכלנו לחם לשבע
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שסוף סוף הגיעו למים והמים היו התלוננו, וגם רק אחרי האכזבה האיומה 
חושך כמו הרשעים מי יתן מותנו במכת  :מרים, ולמרות זאת הם לא כפרו לטעון

 והלואשון שנגמר כבר התלוננו, שלא רצו לצאת, ואילו בלחם כבר ביום הרא
? וגם לא מופיע שנענשו על זה, ויותר ??צמא יותר מסוכן ויותר מציק מאשר רעב

וגם על היום הראשון אולי יחסית לבשר!! ?? שלחם ביקשו כהוגןברש"י מזה, כתוב 
 ??כרשעים במכת חושך? -" מי יתן מותנומדברים בכפירה, "שחסר לחם כבר 

שכתבתי הקטע הקודם, שברגע שהם טעמו את המצווה בתוך כפי  לתרץ נראהו
, לעשות עוד מצות שיהיה להם לכל אש קודש, אז בער בהם מצוהמצת  - גופם

שהיה להם ביטחון בה' שידאג לכל צרכיהם , אבל הם שבעת ימי הפסח, ולמרות 
מצוה ולא לחם מן השמים, וכמו שכתוב רצו מצות חבורה שהן עשו לבד לשם 

 במקום לשבוע.היה נס והבצק הזה הספיק לחודש, דהיינו  תאבמכיל

כי הרגישו  א.ברגע שהסתיים הנס ונגמר להם המצות, מיד הם התלוננו,  ולכן
בהשתוקקות למצווה שטעמו במצות שהכינו באהבת כלולותיך, מיד חוסר 

הם נבהלו מאוד שהפסיק הנס, וחשבו  ב.לייאוש,  והנפילה הרוחנית גרם להם 
לכדי כפירה מי יתן מותנו, אבל במים לי מאס בהם השם, ולכן התייאשו ונפלו או

 השם.לא היה נס בהתחלה, לכן התאפקו במסירות נפש לישועת 

האמת גם בלחם שהפסיק הנס, זה היה ניסיון לראות איך הם מגיבים  אבל
יתייאשו חלילה, וגם בורא עולם רצה לשדרג אותם ללחם רוחני בנפילה שלא 

לחם אבירים  של מלאכי השרת, ולכן בלחם זה גמרי יותר מהמצות שהכינו, ל
 נחשב שביקשו כהוגן.

עלינו להתחזק בעיקר בתפר שבין עליה ועליה רוחנית, ולא ליפול עם  לכן
כי הסיום לא אומר שבורא עולם מאס בעלייתנו, אלא יתכן סיום עליה אחת, 

נו לעליה ברמה גבוהה יותר, ועל לשדרג אותשלהיפך בורא עולם רוצה עכשיו 
לראות האם באמת אנחנו אוהבים כל פנים לא להתייאש כי יתכן שזה ניסיון 

 את הבורא גם בסיום התלהבות העלייה.
 

השם כל יום יהיו בעיניך כחדשים, נתחדש כל יום בעבודת השם,  ובעזרת
לנו העלייה, אלא נתפס למעלה למעלה לידיו הפרוסות ככה לא יגמר לנו 

 ."ואשובה אליכם באהבה ובשמחה, "שובו אלי

ים ְואֹוֵמר: רֹור ַלְמֻסבִּ  ַמְרֶאה ֶאת  ַהֶמֶָ
 

רֹור ְצִרים  ֶאת   מָׁ ְררּו ַהּמִ ּמֵּ ֶ ּום ש  ּום מה? ַעל ש  נּו אֹוְכִלים, ַעל ש  אָׁ ֶ ֶזה ש 
ה ֲעֹבדָׁ יהם ּבַ ֲררּו ֶאת  ַחיֵּ ּנֱֶאַמר: ַוְימָׁ ֶ ִמְצַרים , ש  ינּו  ּבְ י  ֲאבֹותֵּ ה,  ַחיֵּ שָׁ קָׁ

ֶהם  ְבדּו בָׁ ר עָׁ ֶ ם ֲאש  תָׁ ל  ֲעֹבדָׁ ֶדה ֶאת  ּכָׁ ָׁ ש ּ ה ּבַ ל ֲעֹבדָׁ ִנים ּוְבכָׁ ֹחֶמר ּוִבְלבֵּ ּבְ
ֶרְך. פָׁ  ּבְ
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ים ,  ְצַרָׁ א ִמּמִ ֶצָׁ ִאלּו הּוא ֶיָׁ ם ִלְראֹות ֶאת  ַעְצמֹו ּכְ דָׁ ב אָׁ דֹור ַחיָׁ ל ּדֹור וָׁ כָׁ ּבְ
אמֹ  יֹום ַההּוא לֵּ ְדּתָׁ ְלִבְנךָׁ ּבַ ּנֱֶאַמר: ְוִהּגַ ֶ אִתי ש  צֵּ ה יי ִלי ּבְ ש ָׁ ֲעבּור ֶזה  עָׁ ר, ּבַ

א ַאף  רּוְך הּוא, ֶאּלָׁ דֹוש  ּבָׁ ַאל ַהּקָׁ ד ּגָׁ ְלבָׁ ינּו  ּבִ ְצַרים .  לֹא ֶאת   ֲאבֹותֵּ ִמּמִ
נּו,  ִביא ֹאתָׁ ם , ְלַמַען הָׁ נּו הֹוִציא ִמש ָׁ ּנֱֶאַמר: ְואֹותָׁ ֶ ֶהם, ש  ַאל  ִעּמָׁ נּו  ּגָׁ אֹותָׁ

ֶרץ ֲאש ֶ  אָׁ נּו  ֶאת  הָׁ ֶתת לָׁ נּו. לָׁ ע ַלֲאֹבתֵּ ּבַ  ר ִנש ָׁ
 

מצוות סיפור כפי שהארכנו בתחילת ההגדה,  אדם לראות את עצמו כאילו", "חייב
יציאת מצרים, זה להמחיש ולדמיין שאנחנו עבדים במצרים, ולחוש את הכאב 
מחדש, ככה זה לא חזרה על סיפור מוכר גרידא, אלא לחיות את השעבוד והגאולה 

" עבדים היינואלא חיות של דמיון והמחשה ברורה "מחדש, לא חלילה שעמום 
עם אותי מכה אתה כפשוטו, איייי!!! תפסיק להרביץ לי מצרי רשע, אייי!!!! למה 

, וכפי שהרחבנו במעשה של השוט, אני לא יוכל לעבוד אני יקרוס בגלל המכות
 .התנאים בבני ברק בתחילת 

טיפות של שמן המשחה  2 כשהיה מספר", הכהן אצל אהרןנכונים הדברים  כן
והארכתי בספרי ע"ז  ע"פ הגמרא בהוריות יב'" היות עולות מקצה זקנו לעיקרי זקנו

שיהיה כתוב והקשנו , מדברהכוונה  מספרוהבאנו שם פירוש רש"י שהיה , בפרשת צו
 ??? "מספר" ", למה כתובדובר שלוםכפי שכתוב בפסוק " "מדבראו  דובר"

הצליח לעשות שלום בית ושלום בין אדם לחברו,  , שאהרן הכהןהנלענ"ד והתירוץ
קודם , וכפי שביארתי על ידי כוח הסיפורולקרב יהודים ולהציל רבים מעוון, רק 

ַוֲאִפילּו ּכָֻּלנּו ֲחָכִמים, ּכָֻּלנּו ְנבֹוִנים, ּכָֻּלנּו ְזֵקִנים, ּכָֻּלנּו יֹוְדִעים ֶאת בהגדה "מה שכתוב 
ר ִּביִציַאת ִמְצַרִים. ְוָכל ַהַמְרֶּבה ְלַסֵפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ַהּתֹוָרה, ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַספֵ 

ָּבח , דהיינו שגם אם אתה מכיר את סיפור יציאת מצרים בכל זאת תספר כי "ֶזה ְמׁשֻּ
זה מצווה, לכאורה זה תמוה כי אם אתה מכיר כבר את הסיפור אז יתכן שאי אפשר 

ווה דווקא לספר גם כשאתה מכיר מצוין, כאילו לקרוא לזה סיפור, וגם האם יש מצ
 גזירת הכתוב???

סיפור יציאת מצרים, זה להמחיש ולדמיין הדברים מאירים כשמש, מצוות  אלא
שאנחנו עבדים במצרים, ולחוש את הכאב מחדש, ככה זה לא חזרה על סיפור מוכר 

 . גרידא, אלא לחיות את השעבוד והגאולה מחדש

מדמיין ומספר בכדי לעשות שלום בית הוא היה שאהרן,  הדברים גם אצלהיו  כן
את כאבו ואת מצבו של השני את רגשותיו, בדמיונו , חי את עצמו בנעליים של השני

שלום בן וולכן הצליח לעשות שלום בית  הקשיים והחולשות שלו,של הזולת ואת 
מת שאהרן מבין אותו באהרגיש השני מעוון, כי  השיברבים ובדרך זה  ,חברים
 !!מספר, וזה נקרא היה לעומק

מדמיין את עצמו בנעליים של דהיינו לעשות שלום בית הוא היה מספר  בכדיש 
השני, חי את מצבו של השני ולכן הצליח לעשות שלום בית שלום בן חברים ורבים 
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הציל מעוון, כי הוא הרגיש את השני כאילו הוא בתוך השני, וזה נקרא היה מספר, 
דמיון מושלם לחיות את השני, את רגשותיו, את כאבו של הזולת מדבר עם חיות ו

 .ואת קשייו

לפני שנים בא שכן שלי עם בנו להירשם לישיבה, אבל אני אמתי במעשה  ואסיים 
הכרתי את בן השכן שהיה המכה של השכונה, ידו בכל ויד כל בן, ילד אלים במיוחד, 

 .ולכן המלצתי לראש הישיבה לא לקבל תלמיד זה

לו, שהוא  ועניתי ?השכן היה המום, וכעס עלי איך אני ככה מתנהג עם שכן? באוהא
אבא דואג לאחד, שזה בנו, אבל כאן בישיבה צריכים לדאוג לחמישים בחורים, 

 וכך נפרדנו בכעס. שעלולים לסבול קשות מאלימות בנו היקר.

 "שלום" כאשר מכונית חונה מפרידה בנינו אמרתי לו אחד בצהרי היום בשכונה יום
עד  סבא, ,אבא ,החל לקלל אותי ואת כל המשפחה והוא במקום לענות לי שלום

 הכרתי.אברהם אבינו, בלשון שעד לאותו יום לא 

לשמע הצעקות, כל השכונה התאספה ליד המכונית, נשים וטף וסתם עוברי  וכמובן
ומר השני או, רע מאודאורח, ובקצה האוזן אני שומע שנים מלחששים חכה זה יגמר 

 ואז הוא מסיים לקלל.!!  , חכהכאן אלימותיהיה 

, של הקללות שאני יחזיר לו הסדרהכולם מחכים לשמוע את תגובתי, את , שקט
 .והלכתי תודה אבל אני לא חונכתי לקלל מעולם, רק אמרתי לו מילה אחת

האבא שומע רעש של מכות חזקות, וראיתי שאנשים מתאכזבים, ואז אני  שמעתי
חשבתי לעצמי וואו זה המכות שהיו  יל לדפוק אגרופים על גג המכונית.התח העצבני

 ה' ישמור. מוכנים לי

כל פעם שהאבא השכן היה רואה אותי היה מיד עובד לצד השני של הכביש,  ואז
 לערך. שנתייםככה במשך 

נפגשנו בדיוק בקרן זווית של בנין, ואז אמרתי לו שלום, ולהפתעתי  בדיוק אחד יום
ואז שאלתי אותו, בבקשה תאמר  לי שלום, וואו אחרי שנתיים, סוף סוף.הוא ענה 

 ?למה במשך שנתיים כאילו ברחת ממני, מה יש לי קרניים?

צחק, ואמר לי, אני יגיד לך את האמת אני בחיים שלי לא ראיתי בן אדם כמוך  הוא
 שמקללים אותו ואת כל משפחתו אבא אמא בכל הקללות ברבים בפני קהל רב, בפני

כל השכנים, ובמקום להחזיר קללות נמרצות, הבן אדם עונה לי בתודה, זה פשוט 
 ??הפתיע אותי, ומפחיד אותי איך אתה מסוגל ככה להבליג?

, למדתי זאת מיוסף הצדיק, להתנתקלו, שלא תחשוב שאני מלאך, אלא  עניתי
 םנעלי ,כאשר התחלת לקלל, יצאתי מהנעלים שלי וכביכול נכנסתי לנעליים שלך

את בני להיכנס לישיבה, ועוד חצוף אומר  שעיכב, שבצער גדול על זה של אבא מסכן
 אנילי שלום כאילו הכל בסדר, פשוט דמיינתי את עצמי במקומך ממש, לא הייתי 

 .אתהבאותו רגע, אלא 
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 אמתיכי המחשת לי מה זה כאב  באמת לא נפגעתי לא כעסתי ואמרתי לך תודה לכן
 נו.של אבא הכאוב על צער ב

זה הוא עוצמתי בהרבה תחומי חיים, וגם בניסיון היצר כשרוצה להפיל  ונשק
אותנו ברשתו, פשוט להתנתק, אני יוצא מהנעליים שלי, ומדמיין שאני קודש 
הקדשים, יעקב אבינו, או צדיק ענק בן דורנו, אני עכשיו החפץ חיים, נו חפץ 

ול היצר, בהצלחה, וככה אני מתגבר, קחו אוזר ואומץ מ חיים יחטא??????
 "בשבילי נברא העולם" ויגבה ליבו בדרכי השם, בהצלחה מכל לב.

ְּ
לּויָּה. ל  דְּהַׁ ִביִהיםְֶּאתְְּּהּכֹוסְְּּעַׁ ג  ְּמַׁ

 
ר,  ם, ְלַהּדֵּ ר, ְלרֹומֵּ אֵּ ַח, ְלפָׁ ּבֵּ ַ ל, ְלש  ִבים ְלהֹודֹות, ְלַהלֵּ ְך ֲאַנְחנּו ַחיָׁ ְלִפיכָׁ

ה ש ָׁ עָׁ ֶ ס ְלִמי ש  ה ּוְלַקּלֵּ ְך, ְלַעּלֵּ רֵּ ים לַ  ְלבָׁ ל  ַהִנּסִ נּו  ֶאת  ּכָׁ ינּו  ְולָׁ ֲאבֹותֵּ
ֶבל ְליֹום טֹוב,  אֵּ ה, ּומֵּ ְמחָׁ גֹון ְלש ִ רּות ִמּיָׁ ַעְבדּות ְלחֵּ נּו מֵּ לּו: הֹוִציאָׁ אֵּ הָׁ
ה:  ש ָׁ ה ֲחדָׁ ירָׁ נָׁיו ש ִ ה. ְוֹנאַמר ְלפָׁ ְעּבּוד ִלְגֻאּלָׁ ִ דֹול, ּוִמש ּ ה ְלאֹור ּגָׁ לָׁ ֲאפֵּ ּומֵּ

ּה.  ַהְללּויָׁ
ּה ַהְללּו עַ  ה  ַהְללּויָׁ ַעּתָׁ ְך מֵּ ם יי ְמֹברָׁ ֵּ ם יי. ְיִהי ש  ֵּ י יי, ַהְללּו ֶאת  ש  ְבדֵּ

ל  ּגֹוִים יי,  ם ַעל ּכָׁ ם יי. רָׁ ֵּ ל ש  ֶמש  ַעד ְמבֹואֹו ְמֻהּלָׁ ֶ ְזַרח ש  ם. ִמּמִ ַעד עֹולָׁ ִוְ
יִלי ִלְראֹות  ּפִ ש ְ ֶבת, ַהּמַ ש ָׁ יִהי לָׁ ְגּבִ ינּו ַהּמַ יי ֱאלֹהֵּ בֹודֹו. ִמי ּכַ ַמִים ּכְ ָׁ ַעל ַהש ּ

יִבי ִעם בַּ  ִרים ֶאְביֹון, ְלהֹוש ִ ּפֹת יָׁ ַאש ְ ל, מֵּ ר ּדָׁ פָׁ עָׁ ֶרץ? ְמִקיִמי מֵּ אָׁ ַמִים ּובָׁ ָׁ ש ּ
ה.  ְמחָׁ ִנים ש ִ ם ַהּבָׁ ִית, אֵּ יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ י ַעּמֹו. מֹוש ִ ְנִדיִבים, ִעם ְנִדיבֵּ

ּה.  ַהְללּויָׁ
 

ורא מי שהוא עבד ה' באמת, כי מתגבר על יצרו הרע, בעבור כבוד ב "עבדי השם"
עולם, אזי כל החובות שלו הופך כביכול להיות של האדון, כי כל מה שקנה עבד קנה 

" כי ברגע מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביוןרבו, ולכן במזמור זה של הלל כתוב "
 שהחובות של בורא עולם, יש ישועות כי הוא כל יכול, כל הכסף שלו.

 

בר שהכוונה לחנה ושבעת בניה, מה הסיום של אם הבנים שמחה, פירשו לי בעאגב 
שמתו ילדיה ולא השתחוו לפסל למרות דרישת המלך היווני, ואז האמא חנה קפצה 
אל מותה, כי חששה שהמלך יטמא אותה בכדי שלא תתנחם בכך שהיא צדיקה 

ואז הצטרפה בשמחה לילדיה הקדושים, וזה המחשה לעבד ה' שבניו וחייו וקדושה, 
 ם למרות כל הקשיים והניסיונות.משועבדים בשמחה לבורא עול

 



  94 
 

ל ִממִ  אֵּ רָׁ את  ִיש ְ צֵּ ֹו,  צִ ּבְ ְדש  ה ְלקָׁ ה ְיהּוּדָׁ ְיתָׁ ז, הָׁ ַעם לֹעֵּ ית ַיֲעֹקב מֵּ ים , ּבֵּ ַרָׁ
ְקדּו  ִרים רָׁ חֹור. ֶההָׁ ן ִיּסֹב ְלאָׁ ֹנס, ַהַיְרּדֵּ ה ַוּיַָׁ אָׁ ם רָׁ יו. ַהּיָׁ לֹותָׁ ל ַמְמש ְ אֵּ רָׁ ִיש ְ

עֹות  ַבָׁ יִלים, ּגְ ְבנֵּי ֹצאן -ְכאֵּ ן ּכִ ְרדֵּ נּוס, ַהּיַ י תָׁ ם ּכִ ךָׁ ַהּיָׁ ּסֹב  -. ַמה ּלְ ּתִ
ִרים  חֹור, ֶההָׁ עֹות  -ְלאָׁ ַבָׁ יִלים, ּגְ ְרְקדּו ְכאֵּ דֹון  -ּתִ ְפנֵּי אָׁ ְבנֵּי ֹצאן. ִמּלְ ּכִ

ִמיש  ִים, ַחּלָׁ ְפנֵּי  ֱאלֹוַה ַיֲעֹקב. ַהֹהְפִכי ַהּצּור ֲאַגם מָׁ ֶרץ, ִמּלְ  -חּוִלי  אָׁ
ִים.  ְלַמְעְינֹו מָׁ

 

בְִּ ג  ֵאל.מַׁ רָּ ַאלְִּיש  דְְּּגָּ ּכֹוסְּעַׁ ְּיִהיםְֶּאתְּהַׁ
 

ְצַרים ,  ינּו  ִמּמִ ַאל  ֶאת   ֲאבֹותֵּ נּו  ְוּגָׁ לָׁ אָׁ ר ּגְ ֶ ם, ֲאש  ינּו ֶמֶלְך העֹולָׁ רּוְך אתה יי ֱאלֹהֵּ ּבָׁ

ינּו  יַ  י  ֲאבֹותֵּ אלֹהֵּ ינּו וֵּ ן יי ֱאלֹהֵּ רֹור. ּכֵּ ה  ּומָׁ ל ּבֹו ַמּצָׁ ה  ֶלֱאכָׁ ה ַהזֶּ ְילָׁ נּו ַלּלַ יעָׁ נּו ְוִהּגִ יעֵּ ּגִ

ים  ש ִ ִבְנַין ִעיֶרךָׁ ְוש ָׁ ִחים ּבְ מֵּ לֹום, ש ְ נּו ְלש ָׁ אתֵּ ִאים ִלְקרָׁ ִרים ַהּבָׁ ִלים ֲאחֵּ ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרגָׁ
ֲחךָׁ  ם ַעל ִקיר ִמְזּבַ מָׁ יַע ּדָׁ ר ַיּגִ ֶ ִחים ֲאש  סָׁ ִחים ּוִמן ַהּפְ בָׁ ם ִמן ַהזְּ . ְוֹנאַכל  ש ָׁ ֶתךָׁ ֲעבֹודָׁ ּבַ

יר צֹון, ְונֹוֶדה ְלךָׁ ש ִ ַאל    ְלרָׁ ה יי  ּגָׁ רּוְך  ַאּתָׁ נּו. ּבָׁ ֵּ דּות ַנְפש  נּו וַעל ּפְ תֵּ ֻאּלָׁ ש ַעל ּגְ דָׁ חָׁ
ל. אֵּ רָׁ  ִיש ְ

 

 ַהָגֶפן.ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְפִרי 
 

ֹמאל. תְּש  בַׁ סָּ הַׁ ּכֹוסְּב  ְּשֹוִתיןְֶּאתְְּּהַׁ
 

 רחצה
 

ִכים ר  בָּ ִיםְּּומ  יָּדַׁ ִליםְְֶּּאתְְּּהַׁ ְּנֹוט 
 

נּו ַעל ּבָׁ  יו ְוִצּוָׁ ִמְצֹותָׁ נּו ּבְ ר ִקְדש ָׁ ֶ ם, ֲאש  עֹולָׁ ינּו ֶמֶלְך הָׁ ה יי ֱאלֹהֵּ רּוְך ַאּתָׁ
ַדִים.  ְנִטיַלת יָׁ

 

 מֹוִציא, ַמָּצה
 

ֵסֶדרְֶּשהניחן,ְּהפרוסהְּביןְּשתיְּהשלמות,ְּויאחזְּשלשתןְּבידוְּויברךְּ ּצֹותְּב  מַׁ חְּהַׁ ִיקַׁ
ה".ְּאחרְּכךְּיבצעְּכזית ּצָּ וכזיתְּשניְּמןְּ,ְּמןְּהעליונהְּהשלמהְּ"המוציא"ְּו"עלְּאכילתְּמַׁ

ְּבמלח,ְּויאכלְּבהסבהְּשניְּהזיתיםְּםויטבילהפרוסהְּ
 

ֶרץ. אָׁ ם ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן הָׁ עֹולָׁ ינּו ֶמֶלְך הָׁ ה יי ֱאלֹהֵּ רּוְך ַאּתָׁ  ּבָׁ



  95 
 

יו  ִמְצֹותָׁ נּו ּבְ שָׁ ר ִקּדְ ֶ ם, ֲאש  עֹולָׁ ינּו ֶמֶלְך הָׁ ה יי ֱאלֹהֵּ רּוְך ַאּתָׁ ּבָׁ

נּו ַעל ֲאִכיַלת  ה.ְוִצּוָׁ  ַמּצָׁ
 

 ָמרֹור
 

ִּבים לֹוֵקַח ְּכַזִית ָמרֹור ּוַמְטִּבלֹו ַּבֲחרֹוֶסת, חֹוֵזר ּוְמַנֵער ַהֲחרֹוֶסת, ְמָבֵרְך ְואֹוֵכל  ָּכל  ֶאָחד ֵמַהְמסֻּ
 ְּבִלי  ַהָסָּבה.

 

ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְדָשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו 
 ִכיַלת ָמרֹור.ַעל אֲ 

 
 ּכֹוֵרְך

 
ִּבים לֹוֵקַח ְּכַזִית ִמן ַהַמָּצה ַהְׁשִליִׁשית ִעם ְּכַזִית ָמרֹור ְוכֹוְרִכם ַיַחד, אֹוְכִלים ְּבַהסָ  ָּבה ּוְּבִלי ְּבָרָכה. ָּכל  ֶאָחד ֵמַהְמסֻּ

 ִלָפֵני ֲאָכלו  אֹוֵמר.
 

ְזמַ  ל ּבִ ה ִהּלֵּ ש ָׁ ן  עָׁ ל. ּכֵּ ִהּלֵּ ש  ּכְ ֶכר ְלִמְקּדָׁ ים: זֵּ ה ַקיָׁ יָׁ ש  הָׁ ְקּדָׁ ית ַהּמִ ן שּבֵּ
ה יָׁ ּנֱֶאַמר: ַעל ַמּצֹות  הָׁ ֶ ים ַמה ש  ַיַחד, ְלַקיֵּ ל ּבְ רֹור ְואֹוכֵּ ה ּומָׁ ְך ַמּצָׁ ּכֹורֵּ

 ּוְמֹרִרים ֹיאְכֻלהּו.
 

ְלָחן עֹוֵרְך  ׁשֻּ
 

אֹוְכִלים ְושותים הסעדה הערוכה ונוהגים לאכל תחלה ביצים 
תהיה עליו אכילת אפיקומן מבשלות. ולֹא יאכל יותר מדי, שלֹא 

 אכילה גסה.
 

 ָצפּון
 

יתה יאחר גמר הסעדה לוקח כל אחד מהמסבים כזית מהַמָּצה שה
צפונה לאפיקומן ואוכל ממנה כזית בהסבה. וצריך לאכלה קדם חצות 

 הלילה.
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 ָּבֵרְך
 

 מֹוְזִגין ּכֹוס שִליִׁשי ּוְמָבְרִכין ִּבְרַּכת ַהָמזֹון.
 

ֲעלֹות: בְּ  יר ַהּמַ א ש ִ לֵּ ז ִיּמָׁ ֹחְלִמים. אָׁ ִיינּו ּכְ יַבת ִציֹון הָׁ שּוב יי ֶאת  ש ִ
ֹונֵּנּו  ינּו ּוְלש  חֹוק ּפִ ז ֹיאְמרּו ש ְ ה.ִרּנָׁה. אָׁ ּלֶ ֹות ִעם אֵּ יל יי ַלֲעש   ַבּגֹוִים: ִהְגּדִ

ֲאִפיִקים  נּו ּכַ ִביתֵּ ה יי ֶאת  ש ְ ּובָׁ ִחים. ש  מֵּ ִיינּו ש ְ נּו, הָׁ ֹות ִעמָׁ יל יי ַלֲעש  ִהְגּדִ
א ֶמֶשְך בַּ  ֹכה ֹנש ֵּ ְך ּובָׁ לֵּ לֹוְך יֵּ ִרּנָׁה ִיְקֹצרּו. הָׁ ה, ּבְ ִדְמעָׁ ּנֶֶגב. ַהזְֹּרִעים ּבְ

יו. א ֲאֻלּמֹתָׁ ֹבא ְבִרּנָׁה ֹנש ֵּ ַרע, ּבֹא יָׁ  ַהזָּׁ
 

 ְלֵזֵמן ְוַהְמַזֵמן פותח: םִבייְׁשלָׁשה  ֶׁשָאְכלּו ְּכֶאָחד ֲחיָ   
 

ךְ  רֵּ י, ְנבָׁ ּבֹותֵַּ  רֵַּ
 

ִבים עֹוִני   מֹסֻ  ם:ַהְ
 

ם. ה  ְוַעד  עֹולָׁ ַעּתָׁ ְך מֵּ ם יי ְמֹברָׁ ֵּ  ְיִהי ש 
 

 ַהְמַזֵמן  אֹוֵמר
 

ְך   רֵּ ן ְוַרּבֹוַתי, ְנבָׁ נָׁ ן ְוַרּבָׁ נָׁ ּות ְמרָׁ ְרש  ינוּ )ּבִ לֹו. (ֱאלֹהֵּ ֶ כְלנּו  ִמש ּ אָׁ ֶ  ש 
 

 ַהְמֻסִבים עֹוִנים:
 

ִיינוּ   לֹו ּוְבטּובֹו ַחָׁ ֶ ַכְלנּו  ִמש ּ אָׁ ֶ ינּו[ ש  רּוְך ]ֱאלֹהֵּ  ּבָׁ
 

 ַהְמַזֵמן חֹוֶזר ְואֹוֵמר
 

ִיינוּ   לֹו ּוְבטּובֹו ַחָׁ ֶ ַכְלנּו  ִמש ּ אָׁ ֶ ינּו[ ש  רּוְך ]ֱאלֹהֵּ  ּבָׁ
 

 ֻכָלם אֹוְמִרים:  
 

רּוךְ  ן  ּבָׁ חֵּ טּובֹו ּבְ ּלֹו ּבְ ם ּכֻ עֹולָׁ ן ֶאת הָׁ ם  ַהזָׁ עֹולָׁ ינּו ֶמֶלְך הָׁ ה יי ֱאלֹהֵּ ַאּתָׁ

ֶחֶסד ל ּבָׁ  ּבְ ן ֶלֶחם ְלכָׁ ם ַחְסדֹו.  ּוְבטּובֹו ּוְבַרֲחִמים הּוא נֹותֵּ י ְלעֹולָׁ ר ּכִ ש ָׁ
ִמיד דֹול ּתָׁ ֲעבּור  ַהגָׁ ֶעד.  ּבַ ם וָׁ זֹון  ְלעֹולָׁ נּו מָׁ נּו, ְוַאל ֶיְחַסר לָׁ ַסר לָׁ לֹא חָׁ

י הּוא דֹול, ּכִ מֹו ַהּגָׁ ל  ש ְ זֹון ְלכָׁ ִכין מָׁ ִטיב ַלּכֹל, ּומֵּ ן ּוְמַפְרנֵּס ַלּכֹל ּומֵּ ל זָׁ אֵּ
א. רָׁ ר ּבָׁ ֶ יו ֲאש  ִרּיֹותָׁ ן ֶאת ַהּכֹל.ּבָׁ  ּבְ ה יי  ַהזָׁ  רּוְך ַאּתָׁ
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ְלָך יי ֱאֹלֵהינּו  ַעל ֶׁשִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה  נֹוֶדה
ְוַעל ֶׁשהֹוֵצאָתנּו יי ֱאֹלֵהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ּוְפִדיָתנּו ִמֵּבית , ּוְרָחָבה

, ְוַעל ּתֹוָרְתָך ֶׁשִלַמְדָּתנּו, ְוַעל ְּבְבָשֵרנּו ֲעָבִדים, ְוַעל ְּבִריְתָך ֶׁשָחַתְמּתָ 
ֶקיָך  ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו, ְוַעל ַחִיִים ֵחן ָוֶחֶסד ֶׁשחֹוַנְנָּתנּו, ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון  חֻּ

 ָׁשַאָּתה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ָּתִמיד, ְּבָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה:
 

ינּו ֲאנַ  ְוַעל ִפי ַהּכֹל יי ֱאלֹהֵּ ְמךָׁ ּבְ ַרְך ש ִ ְך, ִיְתּבָׁ ְרִכים אֹותָׁ ְך ּוְמבָׁ ְחנּו מֹוִדים לָׁ

ל יךָׁ  ּכָׁ ַרְכּתָׁ ֶאת יי ֱאלֹהֵֶּ ַבְעּתָׁ ּובֵּ ַכְלּתָׁ ְוש ָׁ תּוב,  ְואָׁ ּכָׁ ֶעד:  ּכַ ם וָׁ ִמיד ְלעֹולָׁ  ַחי ּתָׁ

זוֹ  ֶרץ ְוַעל ַהמָׁ אָׁ ה יי ַעל הָׁ רּוְך ַאּתָׁ ְך. ּבָׁ ר נַָׁתן לָׁ ֶ ה ֲאש ּ ֶרץ ַהּטֹובָׁ אָׁ  :ןַעל הָׁ
 

ם ַלִים ִעיֶרךָׁ ְוַעל  ַרחֵּ ךָׁ ְוַעל ְירּוש ָׁ ַאל ַעּמֶ רָׁ ינּו ַעל ִיש ְ נָׁא יי ֱאלֹהֵּ

ן ּכַ ִית  ִצּיֹון ִמש ְ יֶחךָׁ ְוַעל ַהּבַ ִוד ְמש ִ ית ּדָׁ בֹוֶדךָׁ ְוַעל ַמְלכּות ּבֵּ ּכְ

א ְקרָׁ ּנִ ֶ דֹוש  ש  דֹול ְוַהקָׁ נּו  ַהגָׁ ִבינּו, ְרעֵּ ינּו אָׁ יו:   ֱאלֹהֵּ לָׁ ְמךָׁ עָׁ ש ִ

נוּ  זּונֵּנוּ  נּו, ְוַהְרַוח לָׁ נּו ְוַהְרִויחֵּ לֵּ נּו ְוַכְלּכְ ה  ַפְרְנסֵּ רָׁ ינּו ְמהֵּ יי ֱאלֹהֵּ

נוּ  ְצִריכֵּ ינּו. ְונָׁא ַאל ּתַ רֹותֵּ ל צָׁ ַנת  ִמּכָׁ י ַמּתְ ינּו, לֹא ִלידֵּ יי ֱאלֹהֵּ

ם דָׁ ר וָׁ ש ָׁ ה  ּבָׁ תּוחָׁ ה ַהּפְ אָׁ לֵּ ְדךָׁ ַהּמְ י ִאם ְליָׁ ם, ּכִ אתַָׁ י ַהְלוָׁ ְולֹא ִלידֵּ

ה  דֹוש ָׁ לֹא נֵּבֹוש  ַהּקְ ֶ ה, ש  בָׁ ְרחָׁ ֶעד ְוהָׁ ם וָׁ ם ְלעֹולָׁ לֵּ  .ְולֹא ִנּכָׁ
 

ת מֹוִסיִפי בַַָּׁ שַׁ  :םבְּ
ְוַהֲחִליֵצנּו יי ֱאֹלֵהינּו ְּבִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהְׁשִביִעי ַהַׁשָּבת ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוש  ְרֵצה

 ָּבת ּבֹו ְוָלנּוַח ּבֹו ְּבַאֲהָבה ְּכִמְצַות ְרצֹוֶנָך.ַהֶזה. ִּכי יֹום ֶזה ָגדֹול ְוָקדֹוׁש הּוא  ְלָפֶניָך ִלְׁש 
ּוִבְרצֹוְנָך ָהִניַח ָלנּו יי ֱאֹלֵהינּו ֶׁשלֹא ְתֵהא ָצָרה ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ְּביֹום ְמנּוָחֵתנּו.  וַהְרֵאנּו יי 

י ַאָּתה הּוא ַּבַעל ַהְיׁשּועֹות  ֱאֹלֵהינּו ְּבֶנָחַמת ִציֹון ִעיֶרָך ּוְבִבְנַין ְירּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֶׁשָך ּכִ 
 ּוַבַעל ַהֶנָחמֹות.

 

ינוּ  ַמע   ֱאלֹהֵּ ָׁ ֶצה ְוִיש ּ רָׁ ֶאה ְויֵּ רָׁ יַע ְויֵּ ֹבא ְוַיּגִ ינּו, ַיֲעֶלה ְויָׁ י ֲאבֹותֵּ אלֹהֵּ וֵּ

ר כֵּ ד ְוִיזָּׁ קֵּ ן ּדָׁ  ְוִיּפָׁ יַח ּבֶ ש ִ ינּו,  ְוִזְכרֹון  מָׁ ִוד ִזְכרֹונֵּנּו ּוִפְקּדֹונֵּנּו, ְוִזְכרֹון ֲאבֹותֵּ
ַאל  רָׁ ית ִיש ְ ךָׁ ּבֵּ ל ַעּמְ , ְוִזְכרֹון  ּכָׁ ךָׁ ֶ ְדש  ַלִים ִעיר קָׁ ,  ְוִזְכרֹון ְירּוש ָׁ ךָׁ ַעְבּדֶ

ה ה ְלטֹובָׁ יטָׁ , ִלְפלֵּ ֶניךָׁ יֹום ַחג  ְלפָׁ לֹום ּבְ ים ּוְלש ָׁ ן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחּיִ ְלחֵּ
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ה ּופָׁ  ינּו  ּבֹו ְלטֹובָׁ נּו יי ֱאלֹהֵּ ְכרֵּ ה זָׁ ּצֹות ַהזֶּ נוּ ַהּמַ נּו  ְקדֵּ יעֵּ ה ְוהוש ִ כָׁ בֹו ִלְברָׁ
ם ּנֵּנּו ְוַרחֵּ ה ְוַרֲחִמים חּוס ְוחָׁ ּועָׁ י  בֹו ְלַחִיים. ּוִבְדַבר ְיש  נּו, ּכִ יעֵּ ינּו ְוהוש ִ לֵּ עָׁ

ה. ּתָׁ ל ֶמֶלְך ַחנּון ְוַרחּום אָׁ י אֵּ ינֵּינּו,ּכִ ֶליךָׁ עֵּ  אֵּ
 

ר ּוְבנֵּה ינּו. ּבָׁ מֵּ ה ְביָׁ רָׁ ְמהֵּ ַלִים ִעיר ַהֹקֶדש  ּבִ ה יי ּבֹוֶנה ְירּוש ָׁ ּוְך ַאּתָׁ

ן. מֵּ ַלִים. אָׁ יו ְירּוש ָׁ ַרֲחמָׁ  ּבְ
 

רּוךְ  נּו  ּבָׁ נּו ּבֹוְראֵּ נּו ַאִדירֵּ ִבינּו ַמְלּכֵּ ל אָׁ אֵּ ם, הָׁ עֹולָׁ ינּו ֶמֶלְך הָׁ ה יי ֱאלֹהֵּ ַאּתָׁ

נוּ  נּו יֹוְצרֵּ ֶלְך ַהּטֹוב  ּגֲֹאלֵּ ַאל  ַהּמֶ רָׁ ה ִיש ְ נּו רֹועֵּ נּו ְקדֹוש  ַיֲעֹקב רֹועֵּ ֵּ ְקדֹוש 
לְוַהּמֵּ  כָׁ ּבְ ֶ נּו.  ִטיב ַלּכֹל ש  יִטיב לָׁ ִטיב, הּוא יֵּ ִטיב, הּוא מֵּ יֹום הּוא הֵּ יֹום וָׁ

ן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח  ַעד, ְלחֵּ נּו לָׁ נּו הּוא ִיְגְמלֵּ נּו הּוא גֹוְמלֵּ לָׁ הּוא ְגמָׁ
ה ְוַרֲחמִ  לָׁ ה ְוַכְלּכָׁ ְרנָׁסָׁ ה ּפַ מָׁ ה ֶנחָׁ ּועָׁ ה ִויש  כָׁ רָׁ ה, ּבְ חָׁ ה ְוַהְצלָׁ לָׁ ים ַהּצָׁ ים ְוַחּיִ
נּו. רֵּ ם ַעל ְיַחּסְ ל טּוב ְלעֹולָׁ ל טֹוב, ּוִמּכָׁ לֹום ְוכָׁ  ְוש ָׁ

 

 הּוא ִיְמלֹוְך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ָהַרֲחָמן
 הּוא ִיְתָבַרְך ַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ. ָהַרֲחָמן

ַצח ְנָצִחים,  הּוא ִיְשַּתַבח ְלדֹור דֹוִרים, ְוִיְתָפַאר ָבנּו ָלַעד ּוְלנֵ ָהַרֲחָמן 
 ְוִיְתַהַדר ָבנּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.

 הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ְבָכבֹוד. ָהַרֲחָמן
 הּוא ִיְשבֹור ֻעֵלנּו ֵמַעל ַצָּואֵרנּו, ְוהּוא יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמיּות ְלַאְרֵצנּו. ָהַרֲחָמן
ִית ַהֶזה, ְוַעל ֻשְלָחן ֶזה ֶשָאַכְלנּו הּוא ִיְשַלח ָלנּו ְבָרָכה ְמֻרָבה ַבבַ  ָהַרֲחָמן

 ָעָליו.
הּוא ִיְשַלח ָלנּו ֶאת ֵאִלָיהּו ַהָנִביא ָזכּור ַלּטֹוב, ִויַבֶשר ָלנּו ְבשֹורֹות  ָהַרֲחָמן

 טֹובֹות ְישּועֹות ְוֶנָחמֹות.
 

 (ִאִמי מֹוָרִתי)ת ַבַעל ַהַבִית ַהֶזה. ְואֶ  (ָאִבי מֹוִרי)הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ָהַרֲחָמן 
ַבַעלת ַהַבִית ַהֶזה, אֹוָתם ְוֶאת ֵביָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ָכל ֲאֶשר ָלֶהם.  

ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב  אֹוָתנּו ְוֶאת ָכל ֲאֶשר ָלנּו, ְכמֹו ֶשִנְתָבְרכּו ֲאבֹוֵתינּו
 נּו ַיַחד ִבְבָרָכה ְשֵלָמה, ְונֹאַמר, ָאֵמן.ַבֹכל ִמֹכל ֹכל, ֵכן ְיָבֵרְך  אֹוָתנּו ֻכלָ 
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ְיַלְמדּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּות ֶשְּתֵהא ְלִמְשֶמֶרת ָשלֹום. ְוִנָשא ְבָרָכה  ָמרֹוםּבַ 
 ְוִנְמָצא ֵחן ְוֵשֶכל טֹוב ְבֵעיֵני ֱאֹלִהים ְוָאָדם. ֵמֵאת יי , ּוְצָדָקה ֵמאֹלֵהי ִיְשֵענּו,

 
 הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶשֻכלֹו ַשָבת ּוְמנּוָחה ְלַחֵיי ָהעֹוָלִמים. ָהַרֲחָמן :ְּבַׁשָּבת

 

הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶשֻכלֹו טֹוב. יֹום ֶשֻכלֹו ָארּוְך. יֹום ֶשַצִדיִקים  ָהַרֲחָמן
 .י ֶחְלֵקינּו ִעָמֶהםיֹוְשִבים ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ְבָראֵשיֶהם ְוֶנֱהִנים ִמִזיו ַהְשִכיָנה ִויִה 

 

 

ִמְגדֹול ְישּועֹות  הּוא ְיַזֵכנּו ִלימֹות ַהָמִשיַח ּוְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהָבא.ָהַרֲחָמן 
ַעד עֹוָלם.  ֹעֶשה ָשלֹום ִבְמרֹוָמיו,  ַמְלכֹו ְוֹעֶשה ֶחֶסד ִלְמִשיחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו

 ָכל ִיְשָרַאל ְוִאְמרּו, ָאֵמן.ָעֵלינּו ְוַעל  הּוא ַיֲעֶשה ָשלֹום
 

ֶאת יי ְקדָׁשיו, ִּכי ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו. ְּכִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו, ְוֹדְרֵׁשי  ִיְראּו
ָכל טֹוב. הֹודּו ַליי ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.   פֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך,  יי לֹא ַיְחְסרּו

ָּברּוְך ַהֶגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּביי, ְוָהָיה יי ִמְבַטחֹו.  ַנַער  .ּוַמְשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון
ְמַבֶקׁש ָלֶחם.יי' ֹעז ְלַעמֹו  ָהִייִתי ַגם ָזַקְנִּתי, ְולֹא ָרִאיִתי ַצִדיק ֶנֱעָזב, ְוַזְרעֹו

 ִיֵּתן, יי ְיָבֵרְך ֶאת ַעמֹו ַבָׁשלֹום.
 

ְשִליִשי ֶשהּוא ְּכֶנֶגד ְּבשוַרת ַהְיׁשּוָעה, ֶשַאָמר ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ִהְנִני מּוָכן ּוְמזֻּמן ְלַקֵים ִמְצַות ּכֹוס
 י ֶאְתֶכם ִּבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוִּבְׁשָפִטים ְגדֹוִלים.תְלִיְשָרֵאל ְוָגַאלְ 

 

ֶפן. ִרי ַהגָׁ א ּפְ ם ּבֹורֵּ עֹולָׁ ינּו ֶמֶלְך הָׁ ה יי ֱאלֹהֵּ רּוְך ַאּתָׁ  ּבָׁ
 

ַהָסַבת שְּ ם ׁשֹוִתיו  ֹמאל.בְּ
 

ֹפךְ  ְמךָׁ   ש ְ ש ִ ר ּבְ ֶ כֹות ֲאש  עּוךָׁ ְוַעל ַמְמלָׁ ר  לֹא ְידָׁ ֶ ְתךָׁ ֶאל ַהּגֹוִים ֲאש  ֲחמָׁ

יֶהם ַזְעֶמךָׁ  ֹפְך  ֲעלֵּ מּו. ש ְ ש ַ הּו הֵּ וֵּ ַכל ֶאת  ַיֲעֹקב ְוֶאת  נָׁ י אָׁ אּו. ּכִ רָׁ לֹא קָׁ
ַחת ש ְ  ם ִמּתַ ִמידֵּ ַאף ְוַתש ְ ְרֹדף ּבְ יגֵּם. ּתִ ךָׁ ַיש ִ י יי.ַוֲחרֹון ַאּפְ  מֵּ

   

 הלל
 

ָלנּו , יי,  לֹא ָלנּו , ִּכי ְלִׁשְמָך ֵּתן ָּכבֹוד, ַעל ַחְסְדָך, ַעל ֲאִמֶּתָך. ָלָמה  לֹא
יֹאְמרּו ַהגֹוִים: ַאֵיה ָנא ֱאֹלֵהיֶהם? וֱאֹלֵהינּו ַּבָשַמִים , ֹּכל ֲאֶׁשר ָחֵפץ  ָעָשה. 

. ֶפה ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵּברּו, ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא  ֲעַצֵּביֶהם ֶּכֶסף ְוָזָהב ַמֲעֵשה ְיֵדי ָאָדם
ִיְראּו. ָאְזָנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְׁשָמעּו, ַאף ָלֶהם ְולֹא ְיִריחּון. ְיֵדיֶהם ְולֹא ְיִמיׁשּון, 
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ַרְגֵליֶהם ְולֹא ְיַהֵלכּו,  לֹא ֶיְהגּו ִּבְגרֹוָנם.  ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו ֹעֵשיֶהם, ֹּכל  ֲאֶׁשר 
ִגָנם הּוא. ֵּבית אהרן בטחו  ֹּבֵטחַ  ָּבֶהם.  ִיְשָרֵאל ְּבַטח  ַּביהוה, ֶעְזָרם ּוַמָ

ִגָנם הּוא. ִגָנם הּוא. יראי יהוה בטחו ביהוה, ֶעְזָרם ּוַמָ  ביהוה, ֶעְזָרם ּוַמָ
 

ְך ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך . ְיָבֵרְך ֶאת  ֵבית   ִיְשָרֵאל, ְיָבֵרְך ֶאת  ֵבית  ַאֲהֹרן, ְיָבֵר  יי
ִיְרֵאי יי, ַהְקַטִנים ִעם ַהְגֹדִלים. ֹיֵסף יי ֲעֵליֶכם, ֲעֵליֶכם ְוַעל ְבֵניֶכם. ְברּוִכים 
ַאֶּתם ַליי, ֹעֵשה ָשַמִים ָוָאֶרץ. ַהָשַמִים ָשַמִים ַליי ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם.  

ְחנּו  ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה  ְוַעד לֹא ַהֵמִתים ְיַהְללּוָיּה ְולֹא ָכל  ֹירֵדי דּוָמה. ַוֲאנַ 
 עֹוָלם. ַהְללּוָיּה.

 
ָאַהְבִּתי ִּכי ִיְׁשַמע יי ֶאת  קֹוִלי, ַּתֲחנּוָני. ִּכי ִהָטה ָאְזנֹו ִלי ּוְבָיַמי ֶאְקָרא. 
ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי ְׁשאֹול ְמָצאּוִני, ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא. ּובֵׁשם יי 

ָאָנא יי ַמְלָטה ַנְפִׁשי! ַחנּון יי ְוַצִדיק, ֵוֱאֹלֵהינּו ְמַרֵחם. ֹׁשֵמר ֶאְקָרא: 
ְפָתִאים יי, ַדֹלִתי ְוִלי ְיהֹוִׁשיַע. ׁשּוִבי ַנְפִׁשי ִלְמנּוָחְיִכי, ִּכי יי ָגַמל ָעָלְיִכי. 

ִחי. ֶאְתַהֵלְך ִּכי ִחַלְצָּת ַנְפִׁשי ִמָמֶות, ֶאת  ֵעיִני ִמן ִדְמָעה, ֶאת  ַרְגִלי ִמדֶ 
 ִלְפֵני יי ְּבַאְרצֹות ַהַחִיים.

  

 ומוסיף רבי" לא אמות כי אחיהמשה רבינו לא רצה למות באומרו "במדרש ש כתוב
כי פחד נפשו,  משוחח עם משה והיה לצאת, מתקשה משה של נפשו הייתהש יצחק

לך  על שביקש מלאך המוות לשלוט בו, ענתה לו: לא יעשה הקב"ה כן, כי הבטיח
נפשי  חלצתבפטירת אהרן שתיפטר כמהו  בנשיקה ולא ע"י מלאך המוות, וזה "

 ".ממות

חלצת " ל"א, לגיהינוםמשה ואומר: אולי מבקשים לדחות אותך נשמתי  ממשיך
שאל משה: ולהיכן את עתידה להלך?? ענתה הנשמה  ",מדחי רגלי ואת נפשי

 " אז נתן לה רשות. אתהלך לפני ה' בארצות החיים"

שכשבורא עולם הראה לו את ארץ ישראל הראה  במדרש במקום אחר, כתוב עצםוב
לו גם את כל צדיקי הדורות וגם הראה לו את הגיהינום, וברגע שראה משה את 

 !! לגיהינום הולך הוא אולי לפחד התחיל הגיהינום, אז

 ???כך כדי עד וכי והדברים מפליאים, למה חשש משה רבינו מהגיהינום??

 לכן, לארץ להכניסו עולם בורא מהתנגדות מופתע היה ן שהיות והואייתכ אלא 
 לרגע ויוכנס את הגיהינום כי הוא יופתע הראו לו גם אולי פחד הגיהינום את כשראה

 עצומה, חרדה לו גרם וזה לגיהינום,

 שניה מפחיד כמה תראו ,לשנייה לא אפילו תיכנס" לא "שמה הבטיחו שהבורא עד
כל זאת למה בורא עולם הראה לו זאת?? למה נגרם לצדיק זה ב אבל גיהינום!!! של

  .פחד מהגיהינום
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. ב. עד כמה יש לפחד מרגע של גיהינום, אשבורא עולם רצה ללמד אותנו:  ונראה
שגם במעלה רוחנית עצומה עדיין עד לרגע האחרון צריך יראת שמים ופחד 

ם, ואדרבא דווקא מהגיהינום, כי היצר עד לרגע האחרון ממתין להכשיל בן אד
בשנייה האחרונה הוא מנסה להכשיל, כפי שהכשיל את יוחנן כהן גדול 

שנה בכהונה ולבסוף נעשה צדוקי  80מהחשמונאים המוכר לנו מנס חנוכה, ששימש 
 רח"ל.

שנה והציל את עולם התורה כשהקים בעת  120שחי  רבן יוחנן בן זכאיגם  ולכן
ישיבות ועולם התורה עד לימינו חייבים את החורבן את ישיבת יבנה וחכמיה, שכל ה

חיינו הרוחניים לרבן יוחנן, גם הוא בעת פטירתו בכה שלא ידע לאיזה שביל יקחו 
 אותו, האם לגן עדן או לגיהינום.

ישראל עד כמה יש לחשוש עד הרגע  תודעת עםל והחדיר ם, בפטירתואכן
יהינום, וכמה יש האחרון מהיצר הרע שמנסה בשנייה האחרונה להפיל אותנו לג

 לפחד מרגע של גיהינום.

ֶהֱאַמְנִּתי  ִּכי ֲאַדֵּבר,  ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד.  ֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי: ָּכל  
 ָהָאָדם ֹּכֵזב.

 

ה א.  מָׁ ם יי ֶאְקרָׁ ֵּ א ּוְבש  ָׁ ּועֹות ֶאש ּ י. ּכֹוס ְיש  לָׁ ְגמּולֹוִהי עָׁ יב ַליי ּכֹל  ּתַ ש ִ אָׁ

ם  ּלֵּ ַ ַרי ַליי ֲאש  יו. ְנדָׁ ה ַלֲחִסידָׁ ְותָׁ ינֵּי יי ַהּמָׁ עֵּ ר ּבְ קָׁ ל ַעּמֹו. יָׁ ה ּנָׁא ְלכָׁ ֶנְגדָׁ
י. ְלךָׁ   רָׁ ְחּתָׁ ְלמֹוסֵּ ּתַ , ּפִ ֶתךָׁ ן ֲאמָׁ ךָׁ ּבֶ ,  ֲאִני ַעְבּדְ ךָׁ י  ֲאִני ַעְבּדֶ נָׁא יי ּכִ אָׁ

ל ַעמֹו.  ה נָׁא ְלכָׁ ם ֶנְגדָׁ לֵּ ַרי ַליי ֲאש ַ א. ְנדָׁ ם יי ֶאְקרָׁ ֵּ ה ּוְבש  ח ֶזַבח ּתֹודָׁ ֶאְזּבַ
ּה.בְּ  ַלִים. ַהְללּויָׁ ִכי ְירּושָׁ תֹוכֵּ ית  יי, ּבְ  ַחְצרֹות ּבֵּ

 

ִמים. ִּכי ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסדֹו, ֶוֱאֶמת  ַהְללּו ֶאת  יי ָּכל  גֹוִים, ַׁשְּבחּוהּו ָּכל  ָהאֻּ
 יי ְלעֹוָלם. ַהְללּוָיּה.

 
 ִכי  ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.                הֹודּו ַליי ִכי  טֹוב

 ִכי  ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.                ָנא  ִיְשָרֵאל יֹאַמר
 ִכי  ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.                יֹאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהֹרן

 ִכי  ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.                יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי יי
 

ּה. יי ִלי,  לֹא אִ  ִמן ִני ַבֶמְרַחב יָׁ ּנָׁ ּה, עָׁ אִתי ּיָׁ רָׁ ַצר קָׁ א ַהּמֵּ ה  -ירָׁ ֲעש ֶ ַמה ּיַ

ֹטַח  יי ִמּבְ י. טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ְנאָׁ ש  י ַוֲאִני ֶאְרֶאה ּבְ ֹעְזרָׁ ם? יי ִלי ּבְ דָׁ ִלי אָׁ
י  ם יי ּכִ ֵּ ש  בּוִני, ּבְ ל  ּגֹוִים ְסבָׁ ְנִדיִבים. ּכָׁ ֹטַח  ּבִ יי ִמּבְ ם. טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ דָׁ אָׁ ּבָׁ
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ם יי כִּ  ֵּ ש  בּוִני, ּבְ ֹבִרים , ּדֲֹעכּו ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ַגם ְסבָׁ י ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ִכּדְ
י  ִני. עזִּ רָׁ ִחיַתִני ִלְנּפֹל, ַויי ֲעזָׁ ֹחה ּדְ י ֲאִמיַלם. ּדָׁ ם יי ּכִ ֵּ ש  ש  קֹוִצים,  ּבְ אֵּ ּכְ
יִקים: ְיִמין  י  ַצּדִ ֳהלֵּ אָׁ ה ּבְ ּועָׁ ה. קֹול  ִרּנָׁה ִויש  ּועָׁ ּה ַוְיִהי ִלי  ִליש  ת יָׁ ְוִזְמרָׁ

ִיל, ְימִ  ה חָׁ י ֶאְחֶיה,יי ֹעש ֵָּׁ מּות ּכִ ִיל.  לֹא אָׁ ה חָׁ ה, ְיִמין יי ֹעש ֵָּׁ מָׁ  ין יי רֹומֵּ
 

 אצלך שלחני ה"הקב ל"וא משה אצל המות מלאך הלך מאיר ר"אכתוב,  במדרש
שנאמר:  ה"להקב לקלס מבקש שאני מכאן לך משה: ל"א הזה, ביום מסתלק שאתה

 אתה למה  משה!! אמר מלאכך המוות: ",קה מעשי ואספר אחיה כי אמות לא"
 ", ענהקל כבוד מספרים השמיםשנאמר " שיקלסוהו מי לבורא הרי יש ??מתגאה

", וקשה ואדברה השמים האזינו" שנאמר אותו ומקלס אותם משתיק ואני משה, לו
מאוד איך משה רבינו העניו מכל האדם כך מתנשא ומתגאה??? איך הוא משפיל את 

 השטן כבמתוך גאווה ועוצמה???  

 על שנתעלה משה זה "כולנה על עלית ואת חיל עשו בנות רבותדרש, "עוד מ והנה
 ה"הקב של בצלמו שנבראתי ממך גדול אני אומר הראשון אדם כיצד האדם, כל

 נשארה לי שניתן פנים זיו אני אבל, ניטלה ממך לך שניתן כבוד אותו לו אומר ומשה
 מדור שנצלתי ממך גדול אני למשה אומר נח ",לחה נס ולא עינו כהתה לאככתוב "
 אבל, דורך את להציל כח בך היה ולא עצמך את הצלת אתה לו אומר ומשה המבול,

, ושבים לעוברים זן שהייתי ממך גדול אני למשה אומר אברהם, הצלתי את דורי אני
 בישוב זן היית אתה, מאמינים זן ואני אלילים עובדי זן היית אתה לו אומר ומשה

 וראיתי המזבח גבי על צוארי שפשטתי ממך גדול אני הלמש אמר יצחק. במדבר ואני
 פנים עמו דברתי אני עיניך וכהו השכינה פני ראית אתה משה לו אומר, השכינה פני

, ונצחתיו המלאך עם שפגשתי ממך גדול אני למשה אומר יעקב. עיני כהו ולא בפנים
 טחבש אצלם למעלה עליתי ואני, שלך בשטח המלאך פגשת אתה משה לו אומר

  ממני. פחדו והם שלהם

הדברים ממש תמוהים, וכי מה ראה משה להתנשאות ולהתגאות מעל כל  וכאן
גדולי העולם והאומה, הרי הוא העניו מכל האדם??? על השטן אפשר עוד להבין 

 שהוא מתנשא, אבל על גדולי עולם, אבותינו הקדושים????

השטן צריכים להרגיש ", כשמכריעים את ויגבה לבו בדרכי השםהיא, " התשובה
", כשהשטן מפריע איש האלוקיםהכי גבוה והכי צדיק והכי עוצמתי, והכי למעלה "

לך, אתה צריך להיכנע אותו לגמרי ולדרוך עליו שיהיה תחת רגליו, ודווקא אז  עליך 
להתנשא כאיש האלוקים, מעל כולם מעל כל גדולי ישראל, כי אתה יש בך עוצמה 

 ע.לנצח ולרסק את היצר הר

בורא עולם שלח את מלאך המוות לקחת את משה למרות שהבטיחו מיתת  ולכן
נשיקה כמו אצל אהרן, כי רצה שמשה ירסק אותו לפני כל עם ישראל, שכולם יראו 
 שגם העניו מכל האדם מתנשא ומתגאה מעל כולם, כשעומד להכניע את היצר השטן.
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בכדי להצליח בעבודת  מזה, שכל יהודי חייב להשתמש גם במידת הגאווה ונלמד
קשה שהיצר הרע מנסה להדיח ולהפיל אותך, בטענה שאתה סיון ינה', שבשעת 

 אתה באזור אומץ מולו ותתנשא בגאווה עצומה ותרגיש בעצמך  אדם פשוט וחלש,
ולא לא שווה ממש ואו אפילו יותר מהם, משה רבינו או אברהם אבינו  אתהכאילו 

אני ענק שבענקים מגדולי  כי חלילהפול ה אם אראוי וחמור מאוד ואסון גדול יהי
 הצדיקים, ובשבילי נברא העולם ובשביל מעשה זה בלבד.

היצר נותן לך ענווה מיותרת, באומרו חבל לך להשקיע, אתה סך הכל אדם  וכן
פשוט, מה פתאום תתפלל בדביקות וכי רבן של כל ישראל אתה!!! או מדוע 

!!! אתה אל תקשיב לו וענה לו בעזות תשפיל עיניך כאחד הקדושים אשר בארץ
לו אני קודש הקודשים, אני רבן של כל ישראל, בשבילי נברא  ואמורדקדושה, 

העולם, אין עוד יהודי בעולם חוץ ממני, לכן עלי מוטל עבודת התפילה, עלי 
להתחזק בתפילה ועלי להתמיד בלימודי ולשמור את קדושתי בנאמנות, ולקיים 

אני היהודי היחידי או היהודי הכי חשוב בעולם, ובעזרת ה' מצוות בהתלהבות, כי 
 יתברך ככה נעשה ונצליח, וזכור "ולא יבוש מהמלעיגים עליו".

להוסיף שהעניו הגדול ביותר, כאשר רוצה לעזור לשני כאן יש לו להתנהג  ואפשר
משה רבינו העניו  ולכןבגאווה הגדולה ביותר ולהשתמש בכל עוצמתו לעזור לשני, 

האדם התגאה לפני מותו על כולם, כי רצה לזכות ולקבל את הכוח לברך את  מכל
שנה השטן לא נתן לו, עכשיו התעצם משה ובכוח  40עם ישראל למרות שמשך 

 התנשא וקיבל את זכות הברכה.

מזכיר לי את הרעיון היפה ששמעתי, שלדאוג לתאוות המותרות של השני זה  וזה
ה כשתדאג לו למילוי התאוות והמותרות שלו, וזה המצוות שלך, דהיינו תקיים מצוו

עשיר שפשט רגל שמצווה לתרום לו איש שירוץ לפניו לכבודו  כמו יהיה לך למצווה,
 אם היה רגיל בכך.

להיות כאותו אחד שלא עצר לאסוף מכר בדרך לאותו מקום עבודה כי דאג  ולא
ת מצווה בכך שגם לבריאות של השני שילך ברגל שלא ישמין, ועוד הוסיף לו תוספ

דאג לו שיגיע מסריח לעבודה וכך דחוף יתקלח בערב ויהיה נקי ורענן, ותפילת ערבית 
 ".דאגה מושלמת לזולתשלו תהיה מתוך גוף נקי, פלאי פלאים לשם שמים, "

עֲ  ְתחּו ִלי  ש ַ ִני. ּפִ נָׁ ֶות  לֹא ְנתָׁ ּה, ְוַלּמָׁ ַרִני  ּיָׁ ּה. ַיּסֹר ִיּסְ י  יָׁ ר ַמֲעש ֵּ י ַוֲאַסּפֵּ רֵּ
ֹבאּו בֹו. יִקים יָׁ ַער ַליי, ַצּדִ ַ ּה. ֶזה  ַהש ּ ם, אֹוֶדה  יָׁ ֹבא בָׁ  ֶצֶדק, אָׁ

 

ליצר ש", בורא עולם מאיר את עיני, פיתחו לי שערי צדקכדי שאני אומר בהלל " תוך
שבן אדם צריך להכין לעצמו טוב יש פתחים וגם יש פתחים מושקעים שהם שערים, 

 ם להתעלות ולהתקרב לבורא עולם.כמה שיותר אפשריות ודרכים וכלי
 

הם, כגון להיות עם חברים טובים ובחבורה טובה, ובשכונה טובה,  והשערים
לא בדרגה הגבוהה שלהם, בכל זאת תתחבר ולמרות שזה גדול ממידתו, והוא עדיין 

תוכל עליהם חזק, ותתפלל לבורא עולם שיפתח לך את השערים שהכנת שאכן 
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", ככה נהפכים להיות וזה השער לה' צדיקים יבואו בו, "להיכנס פנימה ולהתעלות
 צדיקים.

 

בורא עולם אוהב אותנו, שאנחנו גם בשפל המדרגה מכינים פתחים ושערים  ככה
שאו שערים ראשיכם ויבוא מלך ואולי על זה אומרים ", להתקרב לבורא עולם

נחנו בזה כביכול א", שהכלים שאנחנו משתמשים להתקרב לבורא עולם הכבוד
 משתמשים להמליך את בורא עולם, שכביכול יבוא דרכם!!!

 

השערים שאנחנו מכינים ומשתמשים לטובה בורא עולם יפתח לנו  ובזכות
 .הזמירות של מלווה מלכה אמן ואמןשערים טובים כפי שאומרים בסוף 

 

 המשך
 

ם, גם יש פתחים ושערי בעבירות, להיפך ושערים יש פתחים במצוותלא רק  ובעצם
 "בכל שעריך תתן לךשופטים ושוטרים "המפרשים שואלים מדוע כתוב כי הנה 

לכל יהודי באופן בלשון יחיד, הרי זה ציווי על הציבור??? אלא מפרשים שהציווי 
אישי, שיהיה שופט ושוטר על עצמו, אבל אם זה ברמז ציווי על היחיד שיהיה שופט 

וכן מה הכוונה בכל  ים בלשון רבים???אז למה כתוב שופטים ושוטרושוטר על עצמו, 
 שעריך??? 

 

מפרש שהשערים זה שערי הראיה והשמיעה הריח והדיבור  חיים ויטאל ורבי
 שבכל הכוחות שלנו עלינו להישמר ולהיזהר מלחטוא בהם חלילה!!!והמישוש, 

לפתח חטאת , על אדם יחיד התורה כבר התייחסה בעניין השערים, ככתוב "ובעצם
שעריך הכוונה בכל הפתחים שבהם רובץ החטאת אם כן אולי נפרש שבכל , ורובץ"

 שם עליך להיות שופט ושוטר!! אבל שיהיה כתוב בכל פתחיך???
 

יצר הרע לא משתלט ש, ישראל בונם שרייבר שליט"אהרב מו"ר מהגאון  ושמעתי
ו, הפתחים שדרכם הוא נכנס ומשתלט עלינעלינו, כל הבעיה שאנחנו פותחים לו את 

 בכך שאנחנו נכנסים לניסיונות והיצר מנצל זאת לגמרי!!! 
 

זאת שכמו שאין לבן אדם נורמאלי יצר הרע לקפוץ מהגג, כי זה בכלל לא  והמחיש
לייצר הרע עלינו לסגור פיזית שלא יהיה לנו אופציה אצלו, ככה עלינו לעשות 

מתקרב לא מכשירים שבהם יש לנו אפשרות לחטוא, וגם בהחלטה ברורה שאני 
לסכנה ולתאווה אפילו בלי לחטוא, כמו שאין לי תאווה לשדוד בנק, זה מחוץ 

להחליט על כל העבירות והתאוות שזה אפילו לא המחשבות שלנו, ככה עלינו 
 אפשרות.

 

הכלים, כי החלטה לבד לא  2להוסיף, שחייבים את השילוב  שילוב של  ונראה
אפשרות לחטוא, אזי ייתכן שבגלל ההחלטה מספיקה, כי בן אדם שיש לו במציאות 

 1000בפעם הפעמים כי זה מחוץ לתחום שלו, אבל  999העזה שלו הוא אכן לא יחטא 
 הוא פשוט ייפול ומזה הוא יקרוס וישקע ולא יוכל קום חלילה!!! 

 

יש הבדל בין פתח לשער, שער זה הרבה יותר מושקע מסתם פתח!! דהיינו  ובאמת
ועוד השקיע בפתחים כמו שערים שהם פתחים ים לייצר הרע, שבן אדם שפתח פתח

 מושקעים, על זה התורה דיברה כאן.
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אדם נמצא במצב שיש לו שערים, אז לא מספיק שופט ושוטר יחיד דהיינו  שאם
עוצמה ויותר פיקוח שלא ניכשל ושלא ניפול הוא בעצמו, כי על שערים חייבים יותר 

ועוד כלים לכך!!!  אלא  אתה חייב עוד אנשים  בהם, ואתה עצמך ממש לא מספיק
 שיעזרו לך לא ליפול!!! ולכן כתוב שופטים ושוטרים בלשון רבים!!! 

 

שערים, שזה אילוץ של החיים, כמו היום בזמנינו שיש אנשים החייבים  ויש
פרנסתם, וכפי שכתבו גדולי ישראל שאין מחשב מחשבים וטלפונים חכמים לצורך 

ויש לייצר הרע!!! שר, כי גם במוגנים עם כל החסימות עדיין יש פתח ומכשיר חכם כ
, שאדם הכניס עצמו בכוונה לניסיונות ונכשל עד שנהפכו לו שערים שנולדו בחטא

בכל הפך לשער, כי זה מותר אצלו, וגם על מצב זה דיברה תורה "להיתר, ואז הפתח 
 ".שעריך

  

ת תחת משמר ומשטר חיצוני שיהיה להם עליך החובה להתייעץ עם רבך, ולהיו ולכן
ישפטו את העם משפט צדק, הם ולא אתה, כי אתה משוחד כלים לשמור עליך, כי הם 

אותם ותהפוך אותם בשעריך, אתה תתיר לעצמך ותתעלם מהסכנות או תגמד 
 לפרטים שוליים וחסרי משמעות!!!

 

אלא , על עבירה גם אתה עצמך אל תסתפק בכיוון חשיבה אחד או בעונש אחד אבל
תפעיל בעצמך מנגנון מגוון של עצות וכלים רבים ושונים איך לנצח את היצר הרע, 

כי אין כמוך יודע מה , בכדי לעצור את עצמך מהחטאותשתמש בכמה סוגי עונשים 
חשוב מאוד משמעת עצמית טובה, אבל  וזה הכי מכאיב לך, ומה הכי מדבר אליך!!!

כל לב גם את המשטר החיצוני וכאמור, ושילוב זה לא מספיק, עליך חובה לש
 הכוחות והכלים, זה מה שיעזור לנצח את היצר הרע. 

  

שעליך לעשות כל ובאמת כל אשר בידך, ולא לסמוך על עצמך ואל , ללמדנו
וגודל השערים הפתוחים ליצר הרע כך תאמין רק בעצמך!!  כי כגודל הניסיונות 

ישמר ולהיזהר!!! וזכור נכון שהמילה גודל האחריות והסכנות שעליך לה
הראשונה היא שלך, שתרצה להיזהר באמת בכל הכלים שבידך וכאמור, אבל דע 

שלך, אלא המילה שלהם  שהמילה של הרבנים שהמילה האחרונה זה לא המילה 
האחרונה והקובעת, גדולי הדור ושליחיהם שהם שופטים משפט צדק זה המילה 

 ככה תישמר אמן.
 

ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה. אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה.   ָךאֹוְד 
ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש  ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִפָנה.

יהוה ָהְיָתה ִפָנה.  ֵמֵאת יהוה ָהְיָתה זֹאת ִהיא ִנְפָלֹאת ְּבֵעיֵנינּו.  ֵמֵאת 
 זֹאת ִהיא ִנְפָלֹאת ְּבֵעיֵנינּו.

 

ה ּנָׁא. נָׁא יי, הֹוִשיעָׁ  אָׁ

ה ּנָׁא. נָׁא יי, הֹוִשיעָׁ  אָׁ
ה נָׁא. נָׁא יי, , ַהְצִליחָׁ  אָׁ
ה נָׁא. נָׁא יי, , ַהְצִליחָׁ  אָׁ
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ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם יי, ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית  יי. ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם יי, 
ֵּבית  יי. ֵאל יי ַוָיֶאר ָלנּו . ִאְסרּו ַחג ַּבֲעֹבִתים ַעד  ֵּבַרְכנּוֶכם ִמ 

ַקְרנֹות ַהִמְזֵּבַח.   ֵאל יי ַוָיֶאר ָלנּו . ִאְסרּו ַחג ַּבֲעֹבִתים ַעד  ַקְרנֹות 
ֲארֹוְמֶמָך. ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָך,  -ַהִמְזֵּבַח. ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָך, ֱאֹלַהי 

ֶמָך. הֹודּו ַליי ִּכי טֹוב, ִּכי  ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. הֹודּו ַליי ֲארֹוְמ  -ֱאֹלַהי 
 ִּכי טֹוב, ִּכי  ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.

 
יי ֱאֹלֵהינּו ָכל  ַמֲעֶשיָך, ַוֲחִסיֶדיָך ַצִדיִקים עֹוֵשי ְרצֹוֶנָך, ְוָכל ַעְמָך  ְיַהְללּוָך

ְבחּו ִויָפֲארּו, ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו, ֵבית  ִיְשָרֵאל ְבִרָנה יֹודּו ִויָבְרכּו, ִוישַ 
ְוַיְקִדישּו ְוַיְמִליכּו ֶאת  ִשְמָך, ַמְלֵכנּו. ִכי ְלָך  טֹוב ְלהֹודֹות ּוְלִשְמָך ָנֱאְה 

 ְלַזמר, ִכי ֵמעֹוָלם ְוַעד  עֹוָלם ַאָּתה ֵאל.
 

 ִּכי  ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.                                                     הֹודּו ַליי ִּכי טֹוב
 ִּכי  ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.                                         הֹודּו  ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים  

 ִּכי  ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.                                             הֹודּו  ָלֲאֹדֵני ָהֲאֹדִנים
 ִּכי  ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.                                   ת ְלַבדֹו לֹעֵשה ִנְפָלאֹות ְגֹדלֹו

 ִּכי  ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.                                        לֹעֵשה ַהָשַמִים ִּבְתבּוָנה 
 ְסדֹו.ִּכי  ְלעֹוָלם חַ                                          ְלרֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָמְים 

 ִּכי  ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.                                             ְלֹעֵשה אֹוִרים ְגֹדִלים 
 ִּכי  ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.                                   ֶאת  ַהֶשֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּביֹום

 ִּכי  ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.                   ֶאת  ַהָיֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְׁשלֹות ַּבַלְיָלה 
 ִּכי  ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.                                      ְלַמֵּכה ִמְצַרים  ִּבְבכֹוֵריֶהם

 ִּכי  ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.                                           ַויֹוֵצא  ִיְשָרֵאל ִמּתֹוָכם 
 ִּכי  ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.                                        ְזרֹוַע ְנטּוָיהְּבָיד ֲחָזָקה ּובִ 

 ִּכי  ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.                                             ְלֹגֵזר ַים סּוף ִלְגָזִרים 
 י  ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.ּכִ                                           ְוֶהֱעִביר  ִיְשָרֵאל ְּבתֹוכֹו 

 ִּכי  ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.                                     ְוִנֵער ַפְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף
 

 אחד עד בהם נשאר לא בים פרעה חיל כל
 

 גבריאל שבא מדרש והביא, פרעה דהיינו נשאר אחד אבל: כותב התורה על תוספות
 "בקולו אשמע אשר' ה מי" שאמר כנגד, יום מישיםח הים של בתהום פרעה והחזיק

 מביא הטורים הבעל וכן 'קו תהלים במדרש והנה ,(ים של בתהום היה י"מ שכמניין)
 פרעה אפילו אומר יהודה רבי, תנאים מחלוקת מובא ג"מ' פ אליעזר דרבי מפרקי

 ואכן, בכלל עד ולא" עד" כי חולק נחמיה ורבי", נותר לא מהם אחד" שנאמר, מת
 ".העמדתיך זאת בעבור ואולם" (טז, ט שמות) שנאמר כמו, שנותר היחידי פרעה
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 צריהם מים ויכסו: "יא 'קו תהלים הפסוק מלשון נחמיה רבי על מקשים וראיתי
?? שרד לא אחד ואף מהמצרים זכר נשאר שלא משמע וכאן" נותר לא מהם אחד

 פרעה גם הראשון שבשלב 'מו דעמו דקרא טעמא בספרו קנייבסקי ח"הגר מרןומתרץ 
 כן ודייק, הבורא ניסי את שיספר כדי לחיים אותו החזיר ה"הקב מכן ולאחר, טבע

, ניצל שפרעה ואחרי, "המתים מבין ה"הקב שהחייהו" אליעזר דרבי הפרקי מלשון
 שאם אותם והזהיר הנביא יונה וכשבא, בנינווה מלך נהיה שפרעה: במדרש כתוב

 והחזירם, מצרים במכות פרעה נזכר מיד, מתהפכת נינווה בתשובה יחזרו לא
 .בתשובה

 

 שהשם ואמרו, השם בכוח הכירו כבר ומתו שטבעו המצרים כל הרי, עצום פלא וזה
 אז, אותם הטביע מיד לכן בתשובה שיחזרו רצה לא עולם בורא אבל, בהם נלחם
 שלימה עיר ובהבתש שהחזיר ואפילו, שרד הוא דווקא העיקרי הרשע דווקא למה
 שחזר פרעה מאשר, ומיד עכשיו בתשובה המצרים כל את מלהחזיר עדיף זה למה

 ככתוב למלך יהוא את שמשך יונה בתקופת, שנים מאות אחרי רק בתשובה והחזיר
 ובחמישים, ובים במכות שעבר מה כל שאחרי יתכן איך, עצום פלא ועוד ???י"ברש
 הזכיר שיונה עד רק, שנים מאות בתשובה חזר אול שכח הוא זאת בכל!!! בתהום יום

 ???רשע נשאר הוא זאת ובכל, מופלגת ימים לאריכות זכה הוא ובכלל??? לו
 

 התקרב לא הוא סוף ים קריאת אחרי שנים ומאות!!! רשע נשאר רשע באמת אלא
 אפילו שהתעורר וברגע, ליבו פתחי על הזמן כל ישב שראה המוסר אבל, עולם לבורא

 והחליט, בעוז בו התעורר בזמנו שראה המוסר זאת בכל, שנים מאות לאחר היה שזה
 לחזור הגדול הפרס את לו מגיע היה לא עצמו מצד ובאמת, בתשובה ולהחזיר לחזור

 למרות לו להמתין שווה היה, בתשובה שלימה עיר החזיר והוא היות אבל, בתשובה
 .והמחרידים האיומים חטאיו

 

 אותם שהעירו ראשונה פעם זו היה לנינווה כי, המצרים על דיפיםע נינווה ויושבי
 לומדים תשובה מהלכות הרבה ואכן, שלם בלב בתשובה חזרו ומיד בתשובה לחזרה

, מבשרו אותם לימד הוא ובעצם, תשובה זה מה אותם לימד הרשע פרעה כי, מנינווה
 ואני הצדיק' ה" למשה אמר כבר הוא הנה, מהלב להיות צריכה בתשובה שחזרה

 וברגע, שלם מלב לא שזה יודע אני ואמר, דבריו ביטל משה אבל", הרשעים ועמי
 .שנים מאות משך היה וכך, לסורך תחזור שוב אתה הצרה שיגמר

  

 .זמני רק ולא, הלב מכל להיות צריכה שתשובה .א, ללמדנו שרד שהוא מאוד ויתכן
 להחזיר בשביל, שנים מאות אותו אירלהש עולם לבורא שווה מרושע רשע שאפילו .ב

, עזר לא זה שנים מאות אם אפילו, במוסר תזלזל אל לעולם .ג, בתשובה שלם ציבור
 .שלימה בתשובה חוזר והוא צף הכלו נזכר אדםוה, סוף סוף נפתח הלב אחד יום אבל

 

 רבים להשיב זכות בידינו ותן, לפניך שלימה בתשובה השיבנו מלכינו אבינו
 אחרים עם יחד עצמי את לחזק אני רודף הרשע מפרעה גרוע אינני עדיין כי, מעוון

 שמחה מתוך ונצחית שלימה בתשובה לחזרה, משגת שידי כמה עד גדול ציבור
 .ואמן אמן לבב וטוב
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 המשך
 

 ידע לא כאילו עצמו עשה י"רש כתב" יוסף את ידע לא אשר חדש מלךהפסוק " על
 היחיד היה שפרעה 'מג' פ א"דר פרקיכאמור קודם מ והנה ,יוסף את מכיר לא וכאילו
 ועליו, נינווה על מלך הוא סוף ים קריעת נס שלאחר, סוף ים קריעת את ששרד
 ורוצה העיר חטאי על כועס ה"שהקב בפניו להתריע בא הנביא שכשיונה מסופר
 .הבתשוב העם כל את החזיר, פרעה היה שבעבר המלך - הוא אזי, אותה להפוך

 

 איך הדבר פלאש ו"ני אברהם יאיר אביו את המחכים וחכים היניק בני ושאלני
 המכות כל אחרי לחיות שנשאר היחיד הוא !!!הרשע פרעה הוא שדווקא ייתכן

 היה אפשר אי וכי??? בים הטביעה את שרד בלבד הוא דווקא למה?? סוף ים וקריעת
 הוא הרי?? נינווה אנשי את תשובהב יחזיר והוא במקומו ישרוד צבאו משרי שאחד

 ???ניצל הוא ודווקא!!! יהודים ילדים של בדם התרחץ הוא, אכזרי הכי היה
 

 ואופן פנים בשום הסכים לא פרעה שבהתחלה 'ט' א רבה שמות מדרשה ע"פ, לו עניתי
 הנה, לו טענו הם, ישראל עם על רעות גזרות לגזות ממנו שביקשו ושריו יועציו לעצת

 טובה כפיות סירב כי זה פרעהו !!!ליהודים להציק הזמן זה עכשיו קדימה, מת סףיו
, נשבר הוא חודשים 3 ואחרי!!! פיטרו אותו שריו, ולכן מצרים  את הצילש יוסףל
 !! להם לגזור רע על עם ישראל נכנעו
 

 כל מול חודשים 3 ועמד, טוב להיות ורצה טוב היה הוא ובהתחלה שהיות וייתכן
 בתשובה להחזיר חייו ובסוף לשרוד פרעה שזכה, בטוב סיים גם בסוף לכן, עיםהרש

 .והתריע בא הנביא כשיונה נינווה העיר תושבי את
 

 הרשיע פרעה הרי, בהתחלה טוב היה שפרעה לטעון אפשר איךשוב,  מקשה בני אבל
 את ידוהכב, יהודים ילדים של בדם התרחץהוא  הרי?? ממנו שביקשו ממה יותר עוד

 ??בבניין לבנים במקום אותם כשהניח ילדים והרג העבודה
 

 כבר הוא ליהודים להציק לרעיון והתרגל להם נכנע כבר שהוא שהיות לו עניתי
 לו שאין הרגיש כבר כי, גבולות בלי ברשעות המשיך לכן, וברשעות ושרוף רע הרגיש

 נעשה לישראל המיצר כל יכ, ברשעות גדול שיהיה עכשיו ייהנה לפחות להפסיד מה
 .'קד סנהדרין ראש

 

 ???בסוף טוב להיות לזכות זכה זאת בכל למה כן אם ,אותי שואל הקטן בני ושוב
 הטובים, בים טביעה של דרגות היה סוף בים שכידוע, לי עונה הוא כדי תוך אבל

 התעלל ה"הקב כי, שמתו עד זמן להם לקח הרשעים ואילו, מיד מתו הרשעים מתוך
 זמן במשך ככה טבעו ושוב אויר נשמו עלו ומיד, מוות לשערי והגיעו טבעו שהם בהם
 .מתו הם דבר של ובסופו, ארוך

 

 הגיהינום מדורי כל את עבר שפרעה, הפסוקים מפשטות שמשמע כפי ייתכן, כן ואם
 לאוויר עלה הוא האחרונה ובשנייה טבע כמעט הוא שגם, שבמצרים הרשעים כמו

 הוא כי פרעה סבל קשה הכי ההתעללות שאת וייתכן, מוות כמעט עד שקע ובש ומיד
 התנקה הוא דבר של בסופו הוא, שמתו מאחרים בשונה אבל, מאחרים יותר הרשיע

 .כאמור טוב בסוף ונהיה החוצה ויצא
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 והוא כפרה לו אין רשעותו שעל ייתכן, נידון הוא במה בשמים למעלה מושג לי ואין
 הזה בעולם כאן אופן בכל  אבל 'מב' לב דברים כהן בשפתי משמע וכך, לנצח בגיהינום

 .בטוב סיים הוא אליעזר דרבי בפרקי הכתוב כפי
  

 לטוב יתקן שבסוף" כקדם ימינו חדש"ל בתשובה לחזור יהודי לחזק בכדי ואולי
 שילמדו, דווקא פרעה את השאיר עולם בורא זה בגלל דווקא אולי, חייו בתחילת כמו

   . אנחנו שכן כל, טוב עשהחזר בתשובה ו בסוף ונורא איום רשע שאפילו

, חזרה הדרך את תאבד ועל הנפילה את תעמיק אל ונפלת כשלת אם שגם ללמדנו
 זה כי!! להפסיד מה לי ואין בגיהינום אני ככה וגם רשע ככה גם אני תגיד ואל
 .לה הגורמים ואת שנפלת רשעות דרגת ובכל פרט בכל מתחשב ה"הקב!!! שקר

 

 גם אמור אתה לכן, טוב היה דרכו בתחילת ויהודי יהודי כל שכמעט גם וזכור
!! החיים באמצע קשים בייסורים מהרוע שתתנקה חבל רק, בסוף טוב להיות
 קשה תהיה שבסוף לטוב שהדרך ליצלן רחמנא הרבה שתרשיע מאוד חבל

 בסוף בתשובה לחזור איתותיםה את מקבל אתה לפעמים וגם!! יותר וארוכה
 מהרגע לכן, בתשובה חוזר ולא, זה על מדלג ואתה זה את מפספס ואתה, החיים

 !!ואמץ חזק רק, טוב ולהיות להתחזק חייב אתה
 

 ִּכי  ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.                      ְלמֹוִליְך ַעמֹו ַּבִמְדָּבר
 ִּכי  ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.                    ְלַמֵּכה ְמָלִכים ְגֹדִלים

 ִּכי  ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.                  ַוָיֲהֹרג ְמָלִכים ַאִדיִרים
 ִּכי  ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.                    ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאֹמִרי 

 ִּכי  ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.                          ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן
 ִּכי  ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.                      ַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה ָונָ 

 ִּכי  ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.                   ַנֲחָלה ְלִיְשָרֵאל ָעְבדּו 
ִׁשְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו    ִּכי  ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.                      ֶׁשִּבְ

 
 גלויים ניסים רואים שלא כביכול פנים הסתר שיש בזמנים שגם, סופר החתם כתב
 בעל ואין, מעינינו נסתרים שהם רק, ונפלאות ניסים יש ורגע רגע כל באמת אופן בכל
, מהנס יודע עולם בורא שרק" לבדו גדולות נפלאות לעושה" ככתוב, בניסו מכיר הנס
 שמתארים הפסוקים לאחר כתוב זה שפסוק ולמרות", אלוקינו' לה הנסתרות" וזה
 הוא בגלויות שגם מבטיח עולם בורא זאת בכל, ישראל לעם שיהיה הצרות כל את

 .נסתרים ונפלאות ניסים לנו ועושה אתנו
 

 יהודים ויהיו יש עולם ועד היום שעד, גלויים ניסים יש עדיין בזמנינו היום גם אבל
 דורו דור שבכל ולמרות, והגלויות הצרות כל למרות, והמצוות התורה בדרך החיים

 אנחנו ניסים בניסי זאת בכל, ובגשמיות ברוחניות לכלותינו עלינו ועומדים עמדו
 הנגלות" וזה, ביותר ונפלא עצום נס וזה, השם מצוות כל את ושומרים לנצח קיימים

 בין בגלויות שנהיה שלמרות" הזאת התורה דברי כל את לעשות עולם עד ולבנינו לנו
 המצוות כל את ונקיים באמונה נישאר עדיין מיםהקוד בפסוקים שכתוב כפי העמים
 .כראוי
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 עמנו  יום  שבכל  ניסך  על" אומרים" מודים"  שבתפילת כתבתי אמור ובפרשת
 אז, מהזכויות מפחיתים ניסים והרי", וצהרים ובוקר ערב וטובותיך נפלאותיך ועל

 שמפחיתים יםלניס נזדקק ולא שהלוואי הנקודה את גם במודים לפחות נזכיר אולי
 ?? מהזכויות

 

, ברוחניות ניסים אלא, בגשמיות ניסים לא זה במודים שמוזכרים הניסים ואולי
 להפיל הבא הרע היצר על להתגבר מצליחים שאנחנו על עולם לבורא מודים שאנחנו

 אנחנו ברוחניות ניסים, שכאלו ניסים ואכן, וצהרים ובוקר ערב, הזמן כל אותנו
 .מהזכויות מוריד לא וזה ,הזמן כל חייבים

 

 יכול אין עוזרו ה"הקב ולולי עליו מתגבר אדם של יצרו יום בכל הגמרא כמאמר
 כל ניסים חייבים היצר במלחמת, להצליח אפשר אי -משמעי חד ניסים בלי כאן, לו

 .ה"לקב  להודות  יש  רוחנית ועליה מעלה כל ועל, הזמן
 

 שפלים כשהיינו -", לנו זכר שבשפלנו" פילהובת בתהילים מודים אנחנו זה על וגם
, העצומים ברחמיו עולם בורא זאת בכל, ליצלן רחמנא עמוק עמוק הטומאה בשיא
. לתאר מילים אין נפלא חסד איזה", חסדו לעולם כי, "שלימה לתשובה אותנו עורר

, שלנו הצורר הרע היצר את מעלינו פרק או פירק עולם שבורא -"מצרנו ויפרקנו"
 בטומאה נפשנו את שעבדנו והמח הלב שבטמטום ממה, מעולו אותנו שחרר הבוראש

 כל את שקרעת רבה רבה תודה, יקר אבא", חסדו לעולם כי, "הרע ליצר עבדים
 .הרע ליצר אותנו שקשרו החבלים

 

 אזי, יתברך' ה את ועובד הרע מהיצר משתחרר שאדם אחרי -"בשר לכל לחם נותן"
 לעולם כי, אבן לב ולא בשר לב לו שיש??? ולמי, בשר לכל לחם פעש נותן עולם בורא
 לקל ולהודות רוחניות בעיקר רוצים שאנחנו - "השמים לקל הודו". ואמן אמן חסדו

 אמן חסדו לעולם כי, וחובות פרנסה של דאגות ובלי רוחניות שפע שיהיה, השמים
 .ואמן

 

 זה, שמים יראי יהודים שיש יהגלו הנס בזמנינו שהיום, להיאמר הניתנת והאמת
 היצר, ודומיו כמחשב האלקטרוניים המכשירים בגלל היום כי!!! גלוי יותר עוד נס

 הגרועים בחטאים להיכשל יכול אדם לדמותה שאין בקלות, מפעם יותר זמין הרע
 לא כוחם בכל שנלחמים ירבו כן עצום ציבור יש, שכחנו לא שמך זאת ובכל, ביותר

 מהחטא להתרחק וגדרות סייגים לעצמם ושמים ראיה ושום חטא בשום להיכשל
 ואשרי, אלו גלויים ניסים שרואים הדור אשרי, כדוגמתו שאין עצום נס זה, וסביבתו

 .עולם עד הזה הגלוי בנס ובניו הוא כלול להיות שזכה מי
 

 ְסדֹו.ִּכי  ְלעֹוָלם חַ                             ַוִיְפְרֵקנּו ִמָּצֵרינּו 
 ִּכי  ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.                         ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָשר
 ִּכי  ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.                         הֹודּו ְלֵאל ַהָשַמִים 

 
ַמת ר  ִנש ְ אֵּ פָׁ ר ּתְ ש ָׁ ל  ּבָׁ ינּו, ְורּוַח ּכָׁ , יי ֱאלֹהֵּ ְמךָׁ ְך ֶאת  ש ִ ַברֵּ ל  ַחי ּתְ ּכָׁ
ל, ּוְתרֹומֵּ  ה אֵּ ם ַאּתָׁ עֹולָׁ ם ְוַעד  הָׁ עֹולָׁ ִמיד. ִמן הָׁ נּו, ּתָׁ , ַמְלּכֵּ ם ִזְכְרךָׁ
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ם  יל ּוְמַפְרנֵּס ּוְמַרחֵּ ל ּומֹוִשיַע, ּפֹוֶדה ּוַמּצִ נּו  ֶמֶלְך ּגֹואֵּ ין לָׁ ֶדיךָׁ אֵּ ְלעָׁ ּוִמּבַ
ֹוִנים  ִראש  י הָׁ ה. ֱאלֹהֵּ א ַאּתָׁ נּו  ֶמֶלְך  ֶאּלָׁ ין  לָׁ ה. אֵּ ה ְוצּוקָׁ רָׁ ת צָׁ ל עֵּ כָׁ ּבְ
ֹרב  ל ּבְ ֻהלָׁ דֹות, ַהּמְ ל  ּתֹולָׁ ִריֹות, ֲאדֹון ּכָׁ ל  ּבְ ַאֲחרֹוִנים, ֱאלֹוּהַ ּכָׁ ְוהָׁ
נּום  ְולֹא  ַרֲחִמים. ַויי  לֹא יָׁ יו ּבְ ֶחֶסד ּוְבִרּיֹותָׁ מֹו ּבְ ג עֹולָׁ חֹות, ַהְמַנהֵּ ּבָׁ ש ְ ַהּתִ

ן  יַח אִ  -ִייש ָׁ ש ִ ִמים, ְוַהּמֵּ ִקיץ ִנְרּדָׁ ִנים ְוַהּמֵּ ֵּ ר ְיש  עֹורֵּ יר ַהּמְ ּתִ ִמים ְוַהּמַ ּלְ
ךָׁ ֲאַנְחנּו  מֹוִדים.  פּוִפים. ְלךָׁ  ְלַבּדְ ף ּכְ ְך נֹוְפִלים ְוַהזֹּוקֵּ  ֲאסּוִרים ְוַהּסֹומֵּ

 

ַבח  ִאּלוּ  ֶ ינּו ש  ְפתֹותֵּ יו, ְוש ִ ּלָׁ ַהמֹון ּגַ ֹונֵּנּו ִרּנָׁה ּכֲ ם, ּוְלש  ּיָׁ ה ּכַ ירָׁ א ש ִ לֵּ ִפינּו מָׁ

ינֵּינּו ְמאִ  ִקיַע, ְועֵּ י רָׁ ֶמְרֲחבֵּ י  ּכְ רֵּ ִנש ְ ֹות ּכְ ינּו ְפרּוש  דֵּ ַח, ְויָׁ רֵּ ֶמש  ְוַכּיָׁ ֶ ש  ירֹות ּכַ
לֹות  ַאּיָׁ ינּו ַקּלֹות ּכָׁ ַמִים, ְוַרְגלֵּ יִקים ְלהֹודֹות ְלךָׁ , יי  -ש ָׁ ין  ֲאַנְחנּו  ַמְסּפִ אֵּ

י  ֶאֶלף, ַאְלפֵּ ְמךָׁ ַעל ַאַחת, מֵּ ְך, ֶאת  ש ִ רֵּ ינּו , ּוְלבָׁ י   ֲאבֹותֵּ אלֹהֵּ ינּו וֵּ ֱאלֹהֵּ
פִ  נּו. ֲאלָׁ ינּו  ְוִעּמָׁ יתָׁ ִעם  ֲאבֹותֵּ ש ִ עָׁ ֶ ִמים, ַהּטֹובֹות ש  עָׁ בֹות ּפְ י ְרבָׁ ים ְוִרּבֵּ

נּו  ב ַזְנּתָׁ עָׁ רָׁ נּו, ּבְ ִדיתָׁ ִדים ּפְִ ית  ֲעבָׁ ינּו, ּוִמּבֵּ נּו, יי ֱאלֹהֵּ ַאְלּתָׁ ְצַרים  ּגְ ִמּמִ
נוּ  ְטּתָׁ ֶבר ִמּלַ נּו ּוִמּדֶ ְלּתָׁ ֶחֶרב ִהּצַ נּו, מֵּ ְלּתָׁ ְלּכַ ע ּכִ בָׁ ִעים ּוְבש ָׁ ִים רָׁ לָׁ חָׁ , ּומֵּ

, ְוַאל  ֶדיךָׁ בּונּו ֲחסָׁ רּונּו ַרֲחֶמיךָׁ ְולֹא ֲעזָׁ ּנָׁה ֲעזָׁ נּו. ַעד  הֵּ יתָׁ ּלִ ִנים ּדִ ְוֶנֱאמָׁ
ַפְחּתָׁ  ּנָׁ ֶ ה ש  מָׁ נּו ְורּוַח ּוְנש ָׁ ְגּתָׁ ּבָׁ ּלַ ּפִ ֶ ִרים ש  ֶבָׁ ן אֵּ ֶנַצח. ַעל ּכֵּ ינּו, לָׁ נּו, יי ֱאלֹהֵּ ֵּ ש  ּטְ ּתִ

ֹון ֲאש ֶ  ש  ינּו ְולָׁ ַאּפֵּ ִפינּו ּבְ ְמּתָׁ ּבְ ֲארּו  -ר ש ַ חּו ִויפָׁ ּבְ ַ ְרכּו ִויש  ם יֹודּו ִויבָׁ ן הֵּ הֵּ
ה ְלךָׁ  יֹוֶדה,   ל ּפֶ י כָׁ נּו. ּכִ ְמךָׁ ַמְלּכֵּ ּו ְוַיְמִליכוּ ֶאת ש ִ יש  ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקּדִ

ה ְלפָׁ  ל קֹומָׁ ֶרְך ְלךָׁ  ִתְכַרע, ְוכָׁ ל ּבֶ ַבע, ְוכָׁ ָׁ ש ּ ֹון ְלךָׁ  ּתִ ש  ל לָׁ ֲחֶוה, ְוכָׁ ּתַ ֶניךָׁ ִתש ְ
ל  תּוב, ּכָׁ ּכָׁ ֶ ר ש  בָׁ דָׁ , ּכַ ֶמךָׁ רּו ִלש ְִ יֹות ְיַזּמֵּ ל ֶקֶרב ּוְכלָׁ , ְוכָׁ אּוךָׁ בֹות ִיירָׁ ל ְלבָׁ ְוכָׁ
ִני ְוֶאְביֹון ִמּגְֹזלֹו.  נּו ְועָׁ ק ִמּמֶ זָׁ חָׁ ִני מֵּ יל עָׁ מֹוךָׁ ַמּצִ ַעְצֹמַתי ּתֹאַמְרנָׁה: יי, ִמי כָׁ

ֶוה ּלָׁ  ְך ּוִמי ִיש ְ א, ִמי ִיְדֶמה ּלָׁ ּבֹור ְוַהּנֹורָׁ דֹול, ַהּגִ ל ַהּגָׁ אֵּ ְך הָׁ ְך ּוִמי ַיֲעֹרְך ַלָׁ
ם  ֵּ ְך ֶאת  ש  רֵּ ֶאְרךָׁ ּוְנבָׁ ֲחךָׁ ּוְנפָׁ ּבֵּ ַ ְלךָׁ ּוְנש  ֶרץ. ְנַהּלֶ אָׁ ַמִים וָׁ ל ֶעְליֹון, ֹקנֵּה ש ָׁ אֵּ

וֹ  ְדש  ם קָׁ ֵּ ַבי ֶאת  ש  ל ְקרָׁ י ֶאת  יי ְוכָׁ ְרִכי  ַנְפש ִ ִוד, ּבָׁ מּור: ְלדָׁ אָׁ , ּכָׁ ךָׁ ֶ ְדש   . קָׁ
 

ֶזָך, ַהָגדֹול ִּבְכבֹוד ְׁשֶמָך, ַהִגּבֹור ָלֶנַצח ְוַהנֹוָרא  מֹות עֻּ ָהֵאל ְּבַתֲעצֻּ
א. ׁשֹוֵכן ַעד  ָמרֹום ְוָקדֹוׁש  ְּבנֹוְראֹוֶתיָך, ַהֶמֶלְך ַהיוֵׁשב ַעל ִּכֵסא ָרם ְוִנִשָ

 ְתִהָלה. ְׁשמֹו. ְוָכתּוב: ַרְננּו ַצִדיִקים ַּביהוה, ַלְיָׁשִרים ָנאָוה
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 ְּבִפי ְיָׁשִרים ִּתְתַהָלל,

ַרְך,  ּוְבִדְבֵרי ַצִדיִקים ִּתְתַּבָ
 ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים ִּתְתרֹוָמם,
 ּוְבֶקֶרב ְקדֹוִׁשים ִּתְתַקָדׁש.

 

ִרבְבֹות ַעְמָך  ֵבית  ִיְשָרֵאל ְבִרָנה ִיְתָפֵאר ִשְמָך, ַמְלֵכנּו, ְבָכל  ּוְבַמְקֲהלֹות
ָודֹור, ֶשֵכן חֹוַבת ָכל  ַהְיצּוִרים ְלָפֶניָך, יי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי  ֲאבֹוֵתינּו ,  דֹור

ְלהֹודֹות ְלַהֵלל ְלַשֵבַח, ְלָפֵאר ְלרֹוֵמם ְלַהֵדר ְלָבֵרְך, ְלַעֵלה ּוְלַקֵלס ַעל ָכל  
ִוד ֶבן ִיַשי ַעְבְדָך, ְמִש   יֶחָך.ִדְבֵרי ִשירֹות ְוִתְשְבחֹות ַדָ

 
ָאֶרץ,  ִיְׁשַּתַּבח ַעד  ַמְלֵּכנּו, ָהֵאל ַהֶמֶלְך ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוׁש ַּבָשַמִים  ּוַבָ ִׁשְמָך ַלָ

ִּכי ְלָך ָנֶאה, יי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי  ֲאבֹוֵתינּו , ִׁשיר ּוְׁשָבָחה, ַהֵלל ְוִזְמָרה, ֹעז 
ָלה ּוְגבּוָרה, ְּתִה  ָשה ּוַמְלכּות, ְּבָרכֹות ּוֶמְמָׁשָלה, ֶנַצח, ְגדֻּ ָלה ְוִתְפֶאֶרת, ְקדֻּ

ְוהֹוָדאֹות ֵמַעָּתה  ְוַעד  עֹוָלם. ָּברּוְך ַאָּתה יי , ֵאל ֶמֶלְך ָגדֹול ַּבִּתְׁשָּבחֹות, ֵאל 
 ַההֹוָדאֹות, ֲאדֹון ַהִנְפָלאֹות, ַהּבֹוֵחר ְּבִׁשיֵרי ִזְמָרה, ֶמֶלְך ֵאל ֵחי ָהעֹוָלִמים.

 
ֶגד ְבשֹוַרת ַהְישּוָעה, ֶשָאַמר ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ִהְנִני מּוָכן ן ְלַקֵים ִמְצוַות כֹוס ְרִביִעי ֶשהּוא ְכִנֶ  ּוְמֻזַמָ

ַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִלי  ְלָעם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלֱאֹלִהים .  ְלִיְשָרֵאל ְוַלָ

 
 י ַהָגֶפן.ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְפִר 

 
 ְושֹוֶתה ְבַהִסַבת ְשמֹאל

 
ַאָּתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך העֹוָלם, ַעל ַהֶגֶפן ְוַעל ְפִרי ַהֶגֶפן , ַעל  ָּברּוְך

ְּתנּוַבת ַהָשֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶׁשָרִציָת ְוִהְנַחְלָּת 
ַע ִמטּוָבּה ַרֶחם ָנא ד' ֱאֹלֵקינּו ַעל ַלֲאבֹוֵתינּו  ֶלֱאֹכל ִמִפְרָיּה ְוִלְשּבֹ 

ִיְשָרֵאל ַעֶמָך ְוַעל ְירּוָׁשַלִים  ִעיֶרָך ְוַעל ִציֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך ְוַעל 
ִמְזְּבֶחָך ְוַעל ֵהיָכֶלָך ּוְבֵנה ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהֹקֶדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו  

ִבְנָיָנּה  ְונֹאַכל ִמִפְרָיּה ְוִנְשַּבע ִמטּוָבּה ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה ְוַשְמֵחנּו ּבְ 
ָׁשה ּוְבָטֳהָרה (בשבת: ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְּביֹום  ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ִּבְקדֻּ
ַהַׁשָּבת ַהֶזה) ְוַשְמֵחנּו ְּביֹום ַחג ַהַמּצֹות ַהֶזה , ִּכי ַאָּתה ד' טֹוב 

ל ָהָאֶרץ  ְוַעל ְפִרי ַהֶגֶפן. ָּברּוְך ַאָּתה ד' ּוֵמִטיב ַלֹּכל ְונֹוֶדה ְלָך עַ 
 ַעל ַהֶגֶפן ְוַעל ְפִרי ַהֶגֶפן.
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 נרצה
 

ָקתֹו.  ֲחַסל ִסדּור ֶפַסח ְּכִהְלָכתֹו,  ְּכָכל ִמְׁשָפטֹו ְוחֻּ
 ֵּכן ִנְזֶּכה ַלֲעשֹותֹו.  ַּכֲאֶׁשר ָזִכינּו ְלַסֵדר אֹותֹו

 קֹוֵמם ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה.                      ָזְך ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה,
 ְפדּוִים ְלִציֹון ְּבִרָנה.             ְּבָקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכָנה

 

ָלִים.  ְלָׁשָנה   ַהָּבָאה   ִּבירּוַׁשָ
 

 ְבֶאֶרץ  ִיְשָרֵאל אֹוְמִרים:

 

ָלִים  ַהְּבנּוָיה.   ְלָׁשָנה   ַהָּבָאה   ִּבירּוַׁשָ
 

 ְבחּוץ ָלָאֶרץ ְבֵליל ֵשִני ֶשל ֶפַסח ִלְספור ַכאן ְסִפיַרת ָהֹעֶמר: םֲהִגיֵיש נֹו

 
 ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך העֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְדָׁשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצָונּו ַעל ְסִפיַרת ָהֹעֶמר.

 

 ַהיֹום יֹום ֶאָחד ָּבֹעֶמר.
 
 

 
 

 אשֹון אֹוְמִרים: ֵליל ִר חו"ל בּבְ בארץ ישראל ו
 

 ּוְבֵכן ַוְיִהי ַבֲחִצי ַהַלְיָלה
 ,  ַּבַלְיָלה ָאז רֹוב ִנִסים ִהְפֵלאָת 
 , ַהַלְיָלהְברֹאש ַאְשמֹוֶרת ֶזה  

   ַלְיָלה,ֵגר ֶצֶדק ִנַצְחּתֹו ְכֶנֱחַלק לֹו 
  ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַלְיָלה.

 , הַהַלְילָ ַדְנָּת ֶמֶלְך ְגָרר ַבֲחלֹום 
 , ַלְיָלהִהְפַחְדָּת ֲאַרִמי ְבֶאֶמש 

 , , ַלְיָלהַוָיַשר ִיְשָרֵאל  ְלַמְלָאְך ַויּוַכל לֹו 
 . ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַלְיָלה

 , ַהַלְיָלה  ֶזַרע ְבכֹוֵרי ַפְתרֹוס ָמַחְצָּת ַבֲחִצי
ם  לֹא ָמְצאּו ְבקּוָמם   ,  ַּבַלְיָלהֵחיַלָ

 , ,  ַלְיָלה ת ִסִליָת ְבכֹוְכֵביִטיַסת ְנִגיד ֲחרשֶ 
  ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַלְיָלה.

ֵרף ְלנֹוֵפף ִאּוּוי, הֹוַבְשָּת ְפָגָריו   ,  ַּבַלְיָלהָיַעץ ְמַחָ
 , ,  ַלְיָלה, , ְלִאיש ֲחמּודֹות ִנִגְָלה ָרז ֲחזֹות ַלְיָלהָכַרע ֵבל ּוַמָצבֹו ְבִאישֹון 
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  ה.ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַלְילָ 
 , ַּבַלְיָלה ִמְשַּתֵכר ִבְכֵלי ֹקֶדש ֶנֱהַרג בֹו 

 , , ַלְיָלהנֹוַשע ִמבֹור ֲאָריֹות פֹוֵתר ִבֲעתּוֵתי 
ַתב ְסָפִרים   ,   ַּבַלְיָלהִשְנָאה ָנַטר ֲאָגִגי ְוַכָ

  ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַלְיָלה.
 , , ַלְיָלהעֹוַרְרָּת ִנְצֲחָך ָעָליו ְבֶנֶדד ְשַנת 

 , ִמַלְיָלהפּוָרה ִתְדרֹוְך ִלְשֹוֵמר ַמה 
 , ,  ַלְיָלהָצַרח ַכשֹוֵמר ְוָשח ָאָתא ֹבֶקר ְוַגם 

 ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַלְיָלה. 
 , , ַלְיָלהָקֵרב יֹום ֲאֶשר הּוא  לֹא יֹום ְולֹא 

 , ַהַלְיָלהָרם הֹוַדע ִכי ְלָך  ַהיֹום ַאף ְלָך  
 , ַהַלְיָלהֵקד ְלִעיְרָך  ָכל  ַהיֹום ְוָכל שֹוְמִרים ַהפְ 

 ,   ַלְיָלה,ָּתִאיר ְכאֹור יֹום ֶחְשַכת 
 . ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַלְיָלה

 
 ְּבֵליל ֵשִני אֹוְמִרים: בחו"ל 

 
ְרֶּתם ֶזַבח ֶפַסח  ּוְבֵכן ַוֲאַמֶ

 
 , ַּבֶפַסחֹאֶמץ ְגבּורֹוֶתיָך ִהְפֵלאָת 

 ֶפַסח,  ת ִנֵשאתָ ְברֹאש ָכל  מֹוֲעדֹו
 , ֶפַסחִגִליָת ְלֶאְזָרִחי ֲחצֹות ֵליל 

 

 עוגות מצות –עוג  –ויבא הפליט 
אמרו,  ל"טשנפלט מהמבול, ובמדרש רבה   עוגרש"י על פי המדרש, שזה  פירש

שנקרא עוג, בגלל שאברהם עשה עוגות מצות לפסח נדה ס"א, מובא גם בתוספות 
 לוט שנשבה, היה אברהם עושה עוגות מצות לפסח.כשבא עוג להודיע לאברהם על 

 
צריך עיון, וכי למה שמו נקבע מאות שנים רבות לאחר שנולד  ועוד שנקבע והדבר 

שמו על שם פעולת אברהם?? ובספר שפתי צדיק מתרץ שמראה אברהם שהיה עוסק 
בעשיית המצות, נקבע ונחרט בליבו עד שנקרא על שם זה, ויש אומרים שאפילו 

 גם נתן לו לאכול מן המצות. אברהם
 

הוסיף שלא לחינם ניצל עוג מדור המבול, כי כלפי חטא , ובצדקת הצדיק
ההשחתה והזנות עוג היה צדיק, אבל ראיתי מדרש שעוג זינה עם אשת חם לפני 
המבול ולחם חם שימש בתיבה שיחשיבו את הנולד אחריו, ואם כן הרי גם הוא 

התפעל עוג מהמצות עד כדי כך ששמו נקבע על  צריך עיון ממה וגם השחית דרכו??
 שמם???
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שלמרות שעוג חטא לפני המבול, בכל זאת כתוב במדרש שחזר בתשובה  ונראה
והתחייב להיות עבד לנח, ואפילו אם התשובה שלו לא הייתה מושלמת בכל זאת 
הוא שרד ונפלט מהמבול רק בכדי שמכוח גודלו הגופני יצליח לברוח מהמלחמה, 

ת את שליחותו להודיע לאברהם שלוט נשבה, ועל ידי כך יתקיים בית דוד ולעשו
גם לאחר מילוי תפקידו  אבל ,שיצא מלוט, ולכן שמו נקבע על פי שליחותו ותפקידו

 הוא שרד שנים רבות עד סוף חיי משה, ולמה??? 
 

בא תפקיד המצות שראה, שהרי הדבר נחרט בליבו, כי שאל את אברהם אבינו  כאן
פיית המצות ואברהם הסביר לו שעתידים ישראל להינצל ממצרים בחיפזון לפשר א

רחבה זו של תמונה כוללת ועתידנית גרמה  וראיה ,והמצות מסמלות את החיפזון
, ולכן פזללעוג להבין שכל תפקידו בחיים הייתה עבור מטרה זו, וזה החלק שלו ב

 כי כאן קלט את תפקידו בחיים. עוגקרה שמו 
 

 המשך –ר לחיות מאברהם והלאה עוד שנים רבות?? למה עוג נשא
 

אולי טמונה בכך שאברהם נתן לו לאכול מהמצות, כי אברהם אבינו מצד  התשובה
אחד ידע שכוונת עוד הייתה שלילית כי רצה שימות אברהם והוא יתחתן עם שרה, 

 ומצד שני לאברהם היה הכרת הטוב לעוג שהיה לו חלק בהצלת לוט.
 

לאכול מהמצות בעצם נתן לו כוח לחיות עוד ולשמש בתפקיד נוסף כשנתן לו  לכן
כשעם ישראל יבואו לארצו יקבלם בכבוד ויעזור להם לכבוש את ארץ ישראל, אבל 
אם הוא ירשיע וייכשל אזי הוא ייענש גם על כוונתו הרעה שהייתה טמונה בשליחותו 

 זו.
 

ו בני ישראל בטו' "ויבא בפסוק בפרשת בשלחסגולת המצות כפי שכתבתי  ואכן
, שלעם ישראל היה ביטחון  לחודש השני לצאתם מארץ מצרים, וילונו כל העם"

, ולכן לא הכינו חסד נעורייך אהבת כלולותייךבבורא עולם שידאג להם במדבר, 
כלום מלבד מצות מצוה שאכלו בליל פסח עם הפסח והמרור, וברגע שטעמו את 

הם אש קודש, לעשות עוד מצות שיהיה בתוך גופם, אז בער ב מצת מצוההמצווה 
שבחודש זה טעמו  ה' יא' יהושעשכתב רש"י  וכפילהם לכל שבעת ימי הפסח, 

 מן. במצות טעם
 

זה הכניס אברהם אבינו במצות ואת נתן לעוג שהחיה את לוג שנים רבות  קודש ואש
 וכאמור, אבל בשעת מבחן עוג נכשל, ובמקום לעזור בא להילחם נגד ישראל.

 

נענש שההר העגול כעוגה נתקע בראשו, והשיניים שאכלו עוגות מצות  ןולכ
מהשיריים של אברהם אבינו, נקמו בו ונתארכו וכך לא הצליח לשלוף את ההר 
העוגה הגדולה ממנו, ומשה רבינו הכה את אותם רגליים שרצו לבשר לאברהם 

ארצה ומת  שנשבה לוט, היות וכוונתו הייתה לרוע לכן עכשיו הוכה ברגלו והופל
 כשעוגה בראשו.

  

שאכן יש סגולות נהדרות שיכולים לעזור לנו להחזיק מעמד ולהתחזק, , ללמדנו
אבל אם בשעת מבחן לא נעמוד בניסיון, אזי אותה סגולה היא עצמה יכולה 
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לשמש ככלי נשק נגדנו, ולכן סגולה טובה היא אבל עלינו להתאמץ בכל הכוח 
 גולות וברכות וכדומה.לנצח את הייצר ולא להסתמך על ס

 
 . ַוֲאַמְרֶּתם  ֶזַבח ֶפַסח

 
 , ַּבֶפַסחְדָלָתיו ָדַפְקָּת ְכֹחם ַהיֹום 

 , ַּבֶפַסחִהְסִעיד נֹוְצִצים ֻעגֹות ַמצֹות 
 ,  ֶפַסחְוֵאל ַהָבָקר ָרץ ֵזֶכר ְלשֹור ֵעֶרְך 

 . ַוֲאַמְרֶּתם  ֶזַבח ֶפַסח
 ,ַּבֶפַסחֵאש זֹוֲעמּו ְסדֹוִמים ְולֹוֲהטּו בָ 

 

 ויצא מלך סדם לקראתוא.  –פירוט על סדום ולוט 
 

מלך סדום עצמו ניצל בזכות אברהם אבינו, וכפי שמסביר הרמב"ן על הפסוק  הרי
", שאפשר שלמרות שהיה טבוע בטיט בבורות חמר שהיו ויצא מלך סדום לקראתו"

בבור כשרצה  יטכוח הצדיק אברהם שהבשם, בכל זאת יצא בנס מן הבור, על ידי 
להצילו ולהחזיר לו את רכושו, ולכן אנשים אמרו שם בורא עולם עושה ניסים 
לרשעים בשביל כבוד הצדיק אברהם, כל שכן שיציל את הצדיק עצמו מסכנה כשהיה 

 באור כשדים בכבשן האש.
 

שאברהם אבינו רק הסתכל והביט ורצה להציל, זה כבר  הרמב"ן,מדברי  ומשמע
דום יצא החוצה!!! ומה העניין בהסתכלות בבור פנימה, למה לא גרם לנס שמלך ס

 מספיק רצון של צדיק בלי מבט??
 

ללמדנו, שמי ששומר על העיניים כמו  וכןבא זה ללמדנו כוח המבט של הצדיק,  אלא
אברהם, שאפילו לא הכיר ולא ידע שאשתו יפה, ורק כשהלך למצרים נודע לו הדבר 

לכן ורואים וחפצים לחטוא ולהגיע לכדי עבירה ממש,  וכידוע, ואליו אחרים נכשלים
 ולכןלצדיקים יהיה כוח שכשהסתכלו וירצו יקבלו את מבוקשם!!!  מידה כנגד מידה

 ".נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמותמצאנו בגמרא מציאות ועניין "
 

שאם נתגבר בכל הכוח לא להיכשל בראיות אסורות, ולא בהסתכלות , ללמדנו
י הרהורי עבירה, זכה נזכה שנקבל כוח זה במידה כנגד מידה שמביאה ליד

שבעיניים שלנו יהיה עוצמה לדברים טובים ולברכה אמן ואמן, כי רצון יראיו 
 יעשה.

 

 ויאמר מלך סדם אל אברם תן לי הנפש והרכש קח לךב. 
 

, שלא רק שלא ביקש יפה, אלא יש כאן לשון החוצפה הסדומית ראינו כאן שיא
י בעצם מלך סדום הפסיד במלחמה, והוא עצמו היה כמת בבורות ורק ציווי, והר

בזכות אברהם ניצל, אז במקום להגיד תודה, הוא מרגיש שווה בין שווים מרגיש 
 כמחותן, ויש לו עוד דרישות!!

 



 117 
 

", וכי אברהם צריך והרכוש קח לךקשה איך יש לו את החוצפה לטעון " ועוד
כשלל מהמלחמה, והיה עליו לומר לאברהם  גיטין לח'תוס' ?? הרי הם שלו לקחת

הרי בעצם מלך סדום עצמו נחשב לרכוש אברהם  ובכלל אצלך את הרכוש?? תשאיר
 וכעבדו, שהרי הוא ניצח וכבש והציל אותו??

  

אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח בשם בורא עולם " נשבעעונה לו אברהם??  ומה
בתשובתו של אברהם  והמילים ,"מכל אשר לך, ולא תאמר אני העשרתי את אברם

 כביכול מסכים שבכלל צריך כאן לקיחה הרי הוא כבש?? למהצריכים ביאור, 
 

כשהקדים חוט ושרוך נעל, בעצם עקץ את מלך סדום שאולי כל רכוש מלך  ואולי
", ובעצם אין לי מה לקחת ממך, ובכל מחוט ועד שרוך נעלסדום שנכבש זה אולי "

 י זה מגעיל אותי, שלא תאמר אני העשרתי את אברהם.זאת אני לא נוגע ברכוש כ
   

, בעצם למה אברהם אבינו ויתר על הכסף, זה כמו לתת פרס לחוצפן, ולכאורה
שהרי כאמור הכל כולל מלך סדום כבש אברהם ולא הוא העשיר אלא בורא עולם 

בגלל שדיבר בחוצפה ובשקר הוא הרוויח???  אזשנתן את הניצחון ביד אברהם??  
 יבל הכל בכל מכל כל???וק

 

מלך סדום בהכירו את אברהם אבינו הצדיק, החליט לנצל את מידת החסד  אלא
אברהם התנער מהכסף לא אכפת לו להפסיד מה שזכה  ולכן ,המפורסמת של אברהם

 בו מן הדין, כי יותר חשוב לו ששום אחיזה אפילו דמיונית לא תהיה לו ממלך סדום.
 למרותשהוא מלך סדום תרם והעשיר את אברהם, יפרסם את דמיונותיו,  שלא

שברור שזה שקר מוחלט, ורק דמיון קלוש ביותר אולי אפשר לדמיין כאן, כי אפילו 
, איך כתבתי בהרחבהובפרשת לך לך חיבור דמיוני עם רשע סדומי לא רצה אברהם, 

מלך סדום שיקר ועיוות וניצל לרעה והמציא דרך חיים "מידת סדום" בטענה 
 ול למד זאת מרבו אברהם.שכביכ

 

, שמרשע מושחת ושקרן ודמיוני, חייבים להתרחק לגמרי לגמרי!! שלא ללמדנו
יהיה אפילו אחיזה קלושה של אחיזה וחיבור, כי זה סכנה רוחנית איומה, כי גם 

אנחנו נילכד בדמיונותיו ובשקריו, וגם אם בגלל זה נפסיד הרבה מאוד, שווה 
מי שהכי מזכיר את הרשע  ובעצם ,גדולה יותר להפסיד המון כי הסכנה ממנו

המתואר כאן זה בעצם היצר הרע!! לכן שום וויתור שום חיבור לייצר הרע, כך לא 
 ניפול חלילה ברשתו.

 

 המשך
 

", אם מחוט ועד שרוך נעלשבשכר שאמר אברהם אבינו " : אומרתסוטה יז'  הגמרא
 תכלת, וברצועה של תפילין,זכו בניו גם לשכר בעולם הזה בשתי מצוות: בחוט של 

" וזה השכר שהגויים ְוָראּו ָּכל ַעֵמי ָהָאֶרץ ִּכי ֵׁשם ה' ִנְקָרא ָעֶליָךהתפילין נאמר: " שעל
ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו מפחדים מהיהודים, והשכר בעולם הזה על הציצית הוא שנאמר: "

לציצית בזכות שם  על התורה, מקשה שהרי זכו והמזרחי, ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצֹות ה'
לחוט '??  אלא התשובה פשוטה, שזכו סנהדרין עבן נח בשכר שכיסה את אביו נח 

 בזכות אברהם.תכלת 
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איך אכן התפילין שעלינו גורם  וגםיש להתבונן מה הקשר בין הדברים??  ובעצם
 לגויים יראה ופחד מאתנו?? ואיך באמת חוט תכלת מזכיר לנו את כל מצוות ה'??

שתכלת דומה לים וים דומה לרקיע בחולין פט' כפי דברי הגמרא  א הי והכוונה
איך זה מביא יראת  אבל ,ורקיע דומה לאבן ספיר ואבן ספיר דומה לכסא הכבוד

 שמים הרי אנשים רובם לא יודעים מה דומה למה עד שזה מזכיר את כסא הכבוד???
   

ראל לבורא עולם נראה שתפילין הם המחשה כדמיון והדמיה לקשר של עם יש ואכן
ולכן הגויים מפחדים מהקשר האמיץ שלנו עם בורא עולם, וחוט תכלת של ציצית, 
יש בו דמיון והמחשה רחוקה יותר שמביא לזכור את בורא עולם ולהתחזק ביראת 

 זה פועל מכוח דמיון קלוש יותר, אבל זה פועל!!!  ואכןשמים, 
 

יק רצה להיכשל בעבירה חמורה מדגימה זאת, בסיפור שצד מנחות מד'שהגמרא  וכפי
איך  וכי ,עדים 4רח"ל, וברגע האחרון באו ד' ציציותיו וטפחו לו על פניו כי נדמו לו כ

עדים, מחוטים לאנשים ולא סתם אנשים  4הדמיון התפרע והגיע מחוטי ציצית ל
, הנה נויהודים כשרים!!!   4מהסביבה הרומאית ששם היה המעשה, אלא דמו ל 

 מעל לכל הגיון.לכם שזה פועל 
 

!! כי בורא עולם שילם לעם ישראל בזכות אברהם אבינו התשובה   כך למה?? וכל
ואברהם אבינו הפסיד הון ורכוש רב שהיה שלו בצדק, רק  היות ,מידה כנגד מידה

 בשביל שבדמיון הכי קלוש והכי מוזר לא יתחבר למלך סדום.
 

דמיון קלוש ורחוק, בכל זאת  זכה שהדמיון שיש בתפילין ובציצית אפילו שזה לכן
זה יפעל באופן מושלם, לקשר אותנו לריבונו של עולם, ולקבל יראת שמים שנזכור 

 את בורא עולם ושלא נחטא חלילה.
 

עד כמה בורא עולם מדקדק להטיב עמנו, מכל פעולה ולא רק אלא גם , ללמדנו
המופלגת  מכל דקות של זהירות מעבירה כמו שאברהם הפסיד הון למען הזהירות

זוכים לדורי דרות לשכר בזה ובבא, לקשר אמיץ וחיזוקים מעל לכל דמיון, ולכן 
עלינו למסור נפש להתנתק מכל בדל של חיבור ליצר הרע, אפילו בזהירות מוגזמת 

ודמיונית, וגם אם בגלל זה נשלם יותר ונפסיד הרבה כסף, אבל את העיקר 
חטא וזה השאיפה הטובה לכל אב נרוויח, נרוויח דורות של יראי שמים ויראי 

 ואם בעם ישראל.
 

כוח הדמיון מול כוח הדמיון "הציצית והתפילין" במלחמה 
 המשך –של ימות המשיח 

 

על  עבודה זרה ט'הדברים הקודמים, אפשר לפרש את דברי הגמרא ירושלמי  ולפי
 " הכוונהָלָמה ָרְגׁשּו גֹוִים" :המשיחמזמור ב' שבתהילים, מזמור שמתאר את תקופת 

ְנַנְּתָקה ֶאת מֹוְסרֹוֵתימֹו ", "ַעל ה' ְוַעל ְמִׁשיחֹו ִיְתַיְּצבּו ַמְלֵכי ֶאֶרץ: "גוג ומגוגלמלחמת 
" זו מצוות תפילין, מוסרותימומפרשת ש" והגמרא", ְוַנְׁשִליָכה ִמֶמנּו ֲעֹבֵתימֹו

 " זו מצוות ציצית.עבותימוו"
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  -נתפסו הגויים דווקא על מצוות אלו למה במלחמה נגד ה' ונגד משיחו,  ולכאורה
?? מה ראו הגויים באלו כוח לשבור את עם ישראל יותר משאר  תפילין וציצית

 המצוות, כשבת ומילה ולימוד תורה שגזרו עליהם בעבר היוונים והרומאים??
 

, שהגויים מקנאים בנו בעיקר במצוות אלו, שאפילו בכוח הדמיון כביכול והתשובה
לפעול באמת ולהתקשר ולהתחבר לבורא עולם ולקבל יראת שמים,  אנחנו מצליחים

רק רע , ולמחשבות של "לכן הם ינסו בכל הכוח לכבוש את הדמיון שלנו לטומאה
" אם מחוט ועד שרוך נעל", ואם ננצח יקוים בנו מאמר המדרש שבזכות "כל היום

אם ננצל את , כי תהלים ס' י'" "על אדום אשליך נעליה' פורע משונאיהם, שנאמר 
 כוח שקיבלנו, נראה כוח ה' שנפרע בגויים.

 

בדורנו דור שמשיח בא בעזרת ה', אכן רואים שפתאום יש מכשירים  ואכן
חכמים לכל כיס, שבו כוח דמיון היצר הרע מפותח עד לאין שיעור שבקלות 

מגיעים אתו ל"רק רע כל היום", ובזה כוח הרע והיצר הרע מנסים לנטרל מאתנו 
ון הטהור והקשר הטהור שבא לנו על ידי הציצית והתפילין להתקשר את הדמי

ביראת שמים לבורא עולם, ותחת זה לקשר אותנו בקשר וחיבור וירטואלי ודמיוני 
כל הזמן לטומאה, אבל אנחנו נצעק בקול גדול לא!! אלא בה' אנו מקושרים ואין 

כל חלקה לנו קשר אחר ח"ו, לא נהיה מקושרים לעצת היצר המטמא והורס 
 טובה, אלא ה' הוא מלכינו ונקבל משיחו בקרוב ממש בטהרה אמן.

 
 זעקת סדם ועמרה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד

 

האומר שלי שלי ושלך שלך, זו מדה בינונית, ויש " פרק ה' משנה י'באבות  במשנה
עצום איך לתנא קמא במשנה, זו דרך רגילה, ולדעה  ופלא ,"אומרים, זו מדת סדום

יתכן שינוי חד כל כך  איךיה זו מידת סדום שהיו רעים וחטאים לה' מאוד, השני
 בדעות התנאים???

 

לעצמו, ולכאורה עוד קיים  חברוכתב שלמרות שהשווה את  ישראל ובתפארת
", ואלי זה דעת התנא הראשון במשנה, שזו מידה ואהבת לרעך כמוךמצווה "

כי למרות רעיון השוויון בגלל בינונית, אבל התנא השני טוען שזו מידת סדום, 
, וכך  שבסדום מנעו רגל אורחים, לחברוהתנהגות כזו, תתבטל האהבה שבין אדם 

 .למרות שידעו שכך יתנהגו איתם בכל מדינה, ומזה נגררו להתאכזר גם על עניים
 

מביא מדרש שאנשי סדום תיקנו ביניהם לשדוד כל אורח ולפגוע בו  ואברבנאל
ום הייתה ארץ טובה ושמנה כגן ה' שלא חסר בה כלום, ורצו בעבירות קשות, כי סד

 אמרו, למנוע מעניים שיגיעו ליהנות מסדום, לכן תקנו שלא יבא שום אדם לארצם
שיד עני ואביון לא חז"ל שהיה באנשי סדום כל מדות רעות, אבל נגמר דינם על 

 ונשאלת ,הבשונה משאר מדינות שהיו עושים צדקה וחסד, ולכן סדום נחרב החזיקו,
השאלה היאך הם הגיעו למצב נורא ואכזרי שכזה?? ואם אכן כך היה מנהגם עוד 

 קודם שנפלו בקרב מדוע הצילם ה' ולא השמידם במלחמה??
 

הקלקול שלהם לפני המלחמה היה רק בענייני תועבות וכפירה ועבודה זרה  ואולי
ועוון חטא זה נוסף אבל בענייני בן אדם לחברו ושנאת עניים בזה עדיין לא חטאו, 
 להם   רק אחרי שחזרו מהשבי במלחמה והתחילו חיים חדשים.
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ואנשי רש"י מפרש את הפסוק שנכתב עוד קודם המלחמה " זה לא נכון, שהרי אבל
", שרעים בגופם, וחטאים בממונם, שלא הכניסו סדם רעים וחטאים לה' מאד

בירות שבן אדם אורחים, ואם כן עוד קודם המלחמה הם היו מושחתים גם בע
 למקום וגם בעבירות שבן אדם לחבירו, ולמה אם כ לא השמידם ה' במלחמה??

 

מזה יש לשאול, מדוע הציל אברהם את מלך סדום הרי היה רשע מחריד  ויותר
 וגם עדיף, אז למה הצילו?? שב ואל תעשהברשעותו, ולכאורה על כזה רשע וודאי 

י הם נכבשו על ידי אברהם כשלל תמוה, מדוע אברהם החזיר לו את אנשיו, הר
מהמלחמה, וכשמחזיר אותם למלך סדום הרי הוא במקום להחזיר אותם בתשובה 

 הוא זורק אותם לחטאים, וכאילו זרק אותם מאורה לאפילה???
 

ייתכן שבורא עולם נתן להם זעזוע עצום ומשמעותי, בכך שהם נכבשו במלחמה  אלא
, ומלכם כמעט מת בבורות הטיט, וניצל וכל רכושם נשדד והם עצמם נשבו במלחמה

ויצא מלך סדום בנס רק בזכות אברהם אבינו, וכפי שמסביר הרמב"ן על הפסוק "
בבור בכדי להצילו, וכן נוכחו  כוח הצדיק אברהם כשהביט", שיצא על ידי לקראתו

לראות כוחו של צדיק שאברהם מנצח בניסים גלויים את המלכים החזקים, על כן 
לשנות תפיסת עולם אצל מלך סדום ואנשיו שיתחילו דף חדש ומתוקן,  בכוח כל אלו

 ולכן השאירם הבורא בחיים.
 

ואברהם ראה שהם לא מתו במלחמה, לכן הציל אברהם את מלך סדום בכדי  והיות
כשראה אברהם שמלך  ובפרטשהוא ועמו יפתחו כרצון בורא עולם דף חדש ומתוקן, 

הכי חשוב בסדום, כסף ועוד כסף ועוד כסף!!!  סדום וויתר על הכסף שזה היה הדבר
ולא את הכסף, זה הוכיח לאברהם שאכן מלך סדום מתנתק  -ורק ביקש את אנשיו 

 מהתאוות שלו, ומתחיל דף חדש ונקי. 
 

שלי שלי שלך מלך סדום השחית דרכו שוב, כי הם הלכו כביכול בדרך בינונית,  אבל
, אבל מדרך בינונית שלי ושלך שלי ששלי, דרך טובה יחסית למידת הרשעים שלך

זו הם הידרדרו חזרה לשחיתות ואכזריות לאורחים והתעללות בעניים וכל מרעין 
 בישין. 

   

שעל האדם לבחור בדרך הבינונית, אבל אם היה אדם  הרמב"םכבר כתב  כי?? ולמה
בדרך רעה אז בכדי לתקן את עצמו חייב במשך תקופה לנקוט בקיצוניות הפוכה 

, ורק אחרי תקופה לחזור לדרך הבינונית האמצע, אבל אנשי סדום לא עשו לטובה
כן מיד פנו לדרך האמצע הבינונית, במקום לתקן בקיצוניות את דרכם הרעה, לכן 

 כשלו ונפלו.
 

, עד כמה חשוב לתקן נכון את דרכנו, ואם זכינו לקבל הזדמנות שניה ללמדנו
ונה להתנהג בקיצוניות ההפוכה לפתוח דף חדש ונקי, אתה חייב בתקופה הראש

מהטומאה והחטא בו נכשלת, ורק לאחר מכן להתאזן לדרך האמצע והבינונית, 
וכמובן כל אחד לפי עניינו, לכן עליך להיות צמוד לרב שמכיר אותך ושישקיע בך 

מחשבה ומעקב עקבי ונכון המתאים בדיוק לכוחות הנפש שבך, ורק כך תצליח לא 
 לך אמן.לחזור לנפילה הקודמת ש
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מלך סדום מחשיב עצמו לתלמיד של  –וחטאתם כי כבדה מאד 
 אברהם אבינו

 

שאלנו איך ייתכן שמלך סדום ועמו גם לאחר המכה הקשה שחטפו בכל זאת  קודם
חזרו לסורם והרשיעו עוד, עד כדי כך שהפעם הם הגדישו את הסאה, ובורא עולם 

השנייה הרשיעו יותר, או רק יש לבדוק האם בפעם  וגם הפך אותם והשמיד אותם??
 חזרו לרשעות הקודמת שהייתה להם קודם המלחמה??

 

 דרך חיים, והפיץ כתלמיד של אברהם אבינושמלך סדום החשיב את עצמו  וייתכן
שלי שלי שלך , והיא "כאילו אותה קיבל אותה מרבו אברהם אבינושהלביש אותה 

מה שאמר לו אברהם אבינו ", שמכוח הרשעות שלו הוא פירש באופן מעוות את שלך
הרמתי ידי אל ה' אם מחוט ועד שרוך נעל, ואם אקח מכל אשר לך, ולא תאמר אני "

", והוא הוציא מזה דרך חיים, שכל בן אדם יחיה ממה שיש לו העשרתי את אברם
שלי שלי ושלך ולא על חשבון השני, אפילו לא חוט פשוט כלום לא מהשני, בקיצור 

 שלך!!!
 

", לא "ולא תאמר אני העשרתי את אברם א סיפר את העיקר!! אתרשע זה ל אבל
שביארנו  וכפי ,סיפר, שאברהם בז למלך סדום אישית, ולכן לא רצה את כספו

", והרכוש קח לךבפרשה הקודמת, שאברהם נגעל מהחוצפה כי מלך סדום אמר "
תוס' שהרי הם שלו  לקחת", שהרי אברהם לא היה צריך תשאיר לךבמקום לאמר "

שמלך סדום בעצמו  ובפרטאצלו,  רק היה לו לשאירכשלל מהמלחמה,  גיטין לח'
 נחשב לרכוש אברהם וכעבדו, שהרי הוא ניצח וכבש והציל אותו!! 

 

לא דרך חיים זו מעולם לא נאמרה מאברהם אבינו, והכל שקר מעיקרו, כי  ולכן
תגלגל לי , ובכל זאת מה שהכאן הכל שלי היה אלאהיה כאן שלי שלי שלך שלך, 

אברהם אבינו ויתר על הכסף, ולא היה  כילהיות שלי מרכושך לשעבר קח ממני, 
אכפת לו להפסיד מה שזכה בו מן הדין, כי יותר חשוב לו ששום אחיזה אפילו 

יפרסם את דמיונותיו, שהוא מלך סדום  שלא ,דמיונית לא תהיה לו ממלך סדום
וחלט, ורק דמיון קלוש ביותר שברור שזה שקר מ למרותתרם והעשיר את אברהם, 

 אולי אפשר לדמיין כאן, כי אפילו חיבור דמיוני עם רשע סדומי לא רצה אברהם.
 

מצד אחד אברהם חשב שיתכן שמלך סדום יחזור בתשובה ויפתח דף חדש,  ואכן
אבל מצד שני חשש ופחד שמלך סדום יחזור לסורו ולדרך חטאים, לכן אברהם נזהר 

למרות זהירות אברהם אבינו, בכל זאת  והנה ,ום אחיזה בושלא יהיה למלך סדום ש
מלך סדום שיקר וצנזר חלק מהמילים של אברהם ועיוות ועל ידי זה ניצל לרעה 

 " בטענה שכביכול למד זאת מרבו אברהם.מידת סדוםוהמציא דרך חיים "
 

שאת הרוע הכי אכזרי אפשר לקבל על ידי עיוות התורה ועיוות דברי  ,ללמדנו
ים, ולכן עלינו לקבל את דברי התורה ודברי רבותינו בלב טהור, בלי נגיעות צדיק

ובלי סילופים ולא לקבל רק חצי מדבריהם אלא את כל דבריהם, וכמובן עליך 
החובה להיות בקשר עם רבנים לשמוע את דעתם הרחבה והנקייה, ולא תהיה 

אתה מושחת  כשה טועה המדמיין שעושה רצון הבורא והולך בדרכי רבך, ובעצם
ורשע ומשחיר ומבייש את התורה ואת רבותיך בלי נקיפות מצפון כאנשי סדום 

 ועמורה, שרק להפוך לגמרי בלי להשאיר שום זכר זה הפתרון היחידי.
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 ולוט ישב בשער סדם
 

אבינו המחזק הגדול זרק את לוט, ואמר הפרד מעלי, ולמה?? הרי אברהם  אברהם
שהיה  הרןא בלוט בן משפחתו, שהוא בן אחיו אבינו חיזק את כל העולם, ודווק

הקש  ומה הראשון שמת על קידוש השם, וגם היה  אחי אשתו, דווקא בו נכשל???
ידע שבורא עולם מתרחק ממנו בגלל הרשע לוט כפי שכתב  הריששבר את גב הגמל?? 

שכל זמן שלוט  יג' יד'" וה' אמר אל אברם אחרי הפרד לוט מעמורש"י על הפסוק "
היה עמו לא התגלה אליו בורא עולם, אז מה גרם פתאום לשנות דעה  הרשע

 ולגרשו???
 

כתב שם שגרשו בגלל המריבות והוויכוחים שלדעת לוט היה מותר לתת  ורש"י
לבהמות לרעות בשדות אחרים כי מותר לגזול מתושבי ארץ ישראל, שהרי הארץ 

זל כי עדיין זה רק ניתנה לאברהם על ידי בורא עולם, ואילו אברהם טען שזה ג
 הבטחה ועוד לא שלו, ולוט לא הקשיב. 

 

טען שאברהם טוען כך כי הוא עדיין מחכה לבן שיירש אותו ולכן אברהם  וכנראה
טוען שיש להמתין, ולוט לא האמין שלאברהם ושרה הזקנים יהיו ילדים, לכן טען 

וה על שהוא היורש ומעכשיו הארץ שלו, וגם הוכיח זאת מכך שבורא עולם ציו
אברהם לבוא לארץ ישראל, כי כבר עכשיו הוא קנה אותה ומעכשיו היא שלו, וייתכן 
שאפילו בתוך ליבו חשד והאשים את אברהם שהוא לא מפרגן לו את הירושה, ובגלל 

האם עוון זה חמור מעבירות אחרות  ולכאורההוויכוח הזה אברהם זרק אותו!! 
 לא נגלה אליו???שעשה לוט שלכן בורא עולם התרחק מאברהם ו

  

שכאשר אדם יודע שהוא לא בסדר אפשר לחזק אותו, אבל לוט שידע את  ונראה
האמת ובכוונה עיוות את האמת לצד הרוע רק בגלל הנגיעות והאינטרסים שיש לו, 

שקר גמור אפשר  כי ,אדם זה חסר תקנה ותעיף אותו!!! כי הוא יקלקל את כולם
הבנוי על בסיס אמת או שמעורב בו חלקים  לגלותו ולהראות ששקר הוא, אבל שקר

שיש בהם אמת צרופה או מעוותת, קשה מאוד לגלותו ולתקן עיוותו, וזה מבלבל את 
השיבה שופטינו ויועצינו כבתחילה והסר ממנו יגון האחרים, ולכן מתפללים "

 .ואנחה"
 

אדם שחושב שהוא מבין וצודק יותר מהרב שלו, זה רק בגלל שהוא מלא  ולכן
יעות אישיות, והוא חסר תקנה!! ואל תתווכח אתו, כזה אחד עלינו להעיף בנג

שיש היודעים שאסור לדבר על רבנים, ויכולים לדרוש  כמו ,ולהרחיק ולהתרחק
דרשות ארוכות בעניין ביזוי תלמידי חכמים, אבל הם מדברים בגסות ובאופן 

ישים שום מחפיר ומזעזע על גדולי ישראל ורבנים חשובים, אבל הם לא מרג
נקיפות מצפון כי תירוץ חד בפיהם, שברור שאסור לדבר על רבנים, אבל זה לא רב 

 והם לא גדולי ישראל, אלא להיפך הם מחריבי והורסי הדת, וככה הכל מותר!!
 

יש כאלו שחושבים שברור שאסור לחטוא ואסור להיטמאות חלילה, אבל אם  וכן
אתה נקי מהעבירה, זה עיוות נכשלת לא נורא רק תלך למקווה והכל נמחק ו

האמת וטיפשות, עליך לדעת שעבירה לא נמחקת במקווה, אלא בתשובה וחרטה 
על העבר וקבלה בלב לא לחטוא בעתיד, וגם זה לא מספיק!! אלא בעיקר עליך 

לשכנע את בורא עולם וגם את עצמך באמת שסגרת כל הפתחים לייצר הרע, שכך 
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וא כמו שנכשלת בעבר, ואחרי תשובה באמת לא תיגרר ולא תימשך שוב לחט
מושלמת כזו המקווה יוסיף לך טהרה וקדושה, ובעזרת השם יזכנו ה' לשוב אליו 

 בתשובה שלימה ובטהרת הלב אמו ואמן.
 

 לוט ישב בשער סדם
 

שבאותו יום אנשי סדום רש"י שמזה שכתוב ישב ולא יושב זה מלמד אותנו  כתב
שהרי אנשי י הוא בעיני  וממש אינו מובן, זה פלא ודבר ,מינו אותו שופט עליהם

שרצחו באכזריות את בתו של לוט רק בגלל סדום הרשעים שונאים חסד, עד כדי כך 
עני, ולכן הרגו אותה בכך שציפו אותה בדבש שעקבו וגילו שהיא גמלה חסד עם 

 -" הכצעקתה הבאה אליכשהיא צורחת מכאבים, וזה "והדבורים עקצו אותה 
 .כפי שדרשה הגמרא בפרק חלקאותה נערה, הצעקה של 

 

וממנים עליהם כשופט את לוט!!!  דווקא הם אנשי סדום, לוקחים  ולהפתעתנו
שהוא גם האחיין של אברהם איש החסד המפורסם בכל האבא של בעלת החסד, 

שטן ושכל משפחתו זה הגיוני?? הרי היה עליהם לקחת אדם אכזרי בן של העולם, וכי 
מתברר שאכן גם לוט עצמו הוא בעל חסד  ובעצם שיאים של רשעות????  מתחרים על

להכניס אורחים, אז שבאותו יום שנהיה שופט עליהם בסדום הוא מוסר נפש עצום, 
 לשטות זו???באמת לא מובן מה ראו אנשי סדום 

 

והאדמו"ר מסדיגורא דרשתי בשבע ברכות ועניתי על כך תשובה בס"ד,  ובבחרותי
 שבעצםהיה באירוע נהנה, וצחק מהנאתו מהתשובה שזכינו בה הקב"ה, זצ"ל ש

עזב את אברהם הצדיק כי הוא הבן אדם  מסכןאנשי סדום פשוט רחמו על לוט!!  
רחמנות לא הולך לו להתקלקל לגמרי, כי הנה  אבלרוצה להתקלקל ולכן בא לסדום, 

מול חסד למרות עדיין יש בו מידת החסד במשפחה, עובדה שבתו מסרה נפש לג
 הסכנה!!

  

מזכיר לי סיפור, שפעם אחת בשכונתי הייתה אישה קשת יום שלא הלך לה שום  וזה
דבר בחיים, ולכן החליטה לקפוץ מהמרפסת שלה שהייתה בקומה שמינית ולמות, 
אבל כשהיא קפצה לא נפלה יישר לאדמה, אלא היא נחתה על גגון בד של שכנה 

את המכה שלה, וככה החליקה לאדמה חבולה  מקומה א' והגגון התעקם וספג
אפילו למות לא הולך ופצועה אבל לא מתה אלא חיה ונושמת, והיא בוכה וצועקת "

" מה יהיה?? אבל זה לא נגמר, השכנה מקומה א' יצאה וצעקה עליה הרסת לי בחיים
 לי את הגגון תשלמי על זה ביוקר!!!! אוי רחמנות ממש!!!

 

שלו ושל כמיה ואמרו כנראה גמילות חסדים זה בגנטיקה ישבו זקני סדום וח ולכן
שהביאו אותו להיות של משפחת אברהם אבינו, והפתרון החכם שמצאו  -משפחתו 

וכבוד הוא ישתנה לרעה, וכמו שאומרים ביידיש שופט בסדום, שכך כשיש לו מעמד 
וא יהיה שתוך זמן קצר ה "תנו לו כיסא בממשלה והכל יסתדרזה נשמע יותר טוב, "

 מושחת.
 

כי הכבוד והמעמד הורס הכל!!! גם את תכנית זו הייתה אמורה לפעול,  ואכן
בגנים, רק המזל הרע של אנשי סדום שהיות ולא עבר לילה, התכונות הטבועות לנו 
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במשפחת אברהם אבינו והוא לא ישן על זה, אז עדיין הגנים של החסד הטבוע 
 האורחים.עם  השפיעו, ולכן עדיין לוט עשה חסד

   

ברגע האחרון, בכדי שלא יפסיד את המתנה עולם הציל את אביהם לוט  ובורא
בו מידת החסד, שהרי דוד יצא מזרעו, וחייב שיהיה מושרש הטובה המושרשת 
 החסד במשפחה זו.

 

, שעלינו להתחבר לשורשים הטובים שלנו, וחלילה לנו להתבייש בהם, ללמדנו
צדיקים!! ואדרבא היראת שמים התמימה שבהם חייבת באבותינו ובזקנינו ה

להיות הגאווה שלנו ונר לרגלינו, וחלילה לנו להתרוקן ממעלת משפחתנו, אדרבא 
נוסיף טוב על הטוב שירשנו, שנהיה במגמת עלייה טובה וכך גם הדור הבא 

 אחרינו ימשיך את מגמת העלייה אמן ואמן.
 

 צדיק בסדום –עשרה צדיקים 
 

שעל פחות מעשרה צדיקים אברהם לא ביקש שיהיה הצלה לעיר, כי רש"י:  כתב
 9צדיקים, שהם נח ובניו ונשיהם, וגם  8ראה שדור המבול לא ניצל כי היו רק 

 חזקוני. -שהיו רק לוט ומשפחתו ובצירוף בורא עולם כעשירי חיפש ולא מצא, 
 

' אמר אל וההרי כתב רש"י על הפסוק " השאלה, וכי ללוט יקרא צדיק?? ונשאלת
שכל זמן שלוט הרשע היה עמו לא התגלה  יג' יד' פרק" אברם אחרי הפרד לוט מעמו

הביא מדרש אגדה שלוט עזב את בורא וכמו שרש"י שם יג' יא'  אליו בורא עולם,
ידו קלה על ההדק שכשצרו וגם  עולם, אמר: אי אפשר לא באברם ולא באלוקיו,

הנשואות לזנות, ובפרט שיש ראשונים  אנשי סדום על ביתו מיד הפקיר את בנותיו
שכתבו שהמלאכים מיד נראו ללוט כמלאכים, ואם כן למה מיהר להציע להוציא 
בנותיו לעבירת זנות, היה עליו לבדוק את כוחם של המלאכים ודעתם, אלא היות 

 והיה ידו קלה על ההדק של זנות לכן מיד הציע זאת.
 

ם בסדום, כי עדיין נשאר בו שורשים בכל זאת הוא ומשפחתו נחשבים לצדיקי אבל
טובים של חסד וכאמור לעיל, וגם בזכות אביו הרן שהיה הראשון שמת על קידוש 

נחשב צדיק השם, וגם בזכות בתו שמתה על קדושת מצוות הצדקה, ולכן הוא 
בסדום, שביחס לרעים הוא היה פחות רע, ולכן עדיין יש בו נקודת זכות עד כדי כוח 

 כמוהו עשרה בעיר.להציל אם היו 
 

, שאל תיתן ליצר לשקר שאתה חוטא חסר תקוה, אלא תנצל את נקודות ללמדנו
הטובות שבך כי יש בהם עוצמה ואדרבא תתעלה דרכם, ותשאף תמיד להיות טוב 
 יותר מאחרים, ותשתדל  יותר טוב מאנשים טובים ולא מאנשי סדום ואנשי רשע.

, אביו הרןשזה  ההורהההר  בזכותול אולי רמזו לו המלאכים, שהוא נמלט וניצ
 הקדוש הנרצח הראשון במסירות נפש על קידוש ה'.

 

שיר ( "תהלים קכא, רבי שמואל בר נחמן פתח )רבה ויצאשמובא במדרש  וכפי
 .ההוריםאשא עיני אל   -" למעלות אשא עיני אל ההרים

האש  , שהלך בעקבותיו לכבשןבזכות אברהם שקירב את הרן אחיוהכל זה  ובעצם
וכידוע!! ובזכות אביו הרן בורא עולם הקים ממנו אומות שמהם יצא דוד המלך 
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ומשיח בן דוד ועוד צדיקים, כי מצדיק שפעל כזאת בארץ למות ראשון על קידוש 
 השם כזה עוצמה לא תימחק אלא יהיה לזה פירות מבורכים בארץ.

 

נו לקדש שם שמים , עד כמה עלינו למסור נפש על כל מצווה ומצווה, ועליללמדנו
בגלוי ובסתר, וזה לא הולך לאיבוד, גם אם בן שלך נפל הרחק ממך, ואתה שבור 
ורצוץ מזה, דע לך שכל מסירות נפש שלך עוצמתית ותאיר את הדורות הבאים 
אחריך ולנצח, כל מסירות נפש כל שמירת עיניים עוצמתית רק חזק ואמץ ולך 

 בכוחך זה והושע את ישראל.
 

 העשרה בעבור אשחית לא ויאמר עשרה שם ימצאון אולי
 

 ,"וילך ה' כאשר כלה לדבר אל אברהם, ואברהם שב למקמוהבא כתוב " ובפסוק
השאלה והרי אברהם ידע שלוט גר בסדום ולמה לא נשאר לבקש רחמים  ונשאלת

צעקת סדום זה בעצם בתו של לוט קרובת  וגם על לוט שלפחות יינצל לבדו???
חה באכזריות על מעשה החסד שעשתה, והיה צורך בנקמת משפחה של אברהם שנרצ

 גואל הדם, ודווקא אברהם מלמד זכות על סדום במקום לדרוש נקמה???
 

שהיות ולוט כבר היה לו הזדמנות לחזור בתשובה ולהתחיל דף חדש, כאשר  וייתכן
נשבה במלחמה עם נמרוד, ובכל זאת חזר לסורו והתגורר שוב בסדום לכן אין עליו 

מוכח במפורש שזה לא נכון,  אבל ון פה להצילו, כי הוא ככלב שב אל קיאו!!!פתח
שהרי אם כן מדוע אברהם ניגש להילחם ולהגן על סדום, הרי גם להם זו הזדמנות 
שנייה שנכשלו ולא תיקנו את דרכם למרות המלחמה, הרי לנו שגם אחרי הזדמנות 

 שנייה יש מקום לבקש רחמים.
 

התחיל וטען הצדיק עם רשע תהרוג, כבר ביקש רחמים על  נראה, שכשאברהם ולכן
 לוט, וכל ההמשך היה כי אברהם ביקש הגנה גם לאחרים.

 

לוט נחשב כצדיק בייחס לאחרים, כי עדיין מידת החסד הייתה טבועה בו,  וכאמור
ולכן הוא היה פחות גרוע מאחרים באופן משמעותי, ואפילו אם זה לא נחשב כזכות 

 היה, בכל זאת היה לו זכות אביו, ובעיקר זכות דודו אברהם. כי החסד מטבעו
 

שבורא עולם לא סוגר שער גם בהזדמנות שנייה שכשלה, נכון שאז , ללמדנו
צריכים עוצמה של צדיק גדול שילמד זכות, אבל עדיין יש פתח, אומנם אם אין 

! אז שום לימוד זכות אז זהו ה' ירחם הכל נהפך לגמרי כמהפכת סדום ועמורה!!
זהירות קיבלת הזדמנות שנייה אתה חייב לנצל אותה ולתקן ולהשתפר, 

 חובה!!!!!
 

 :עשה אני אשר מאברהם אני המכסה אמר וה'
 

 אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשר למען ידעתיו "כיבורא עולם ואומר:  וממשיך
 וחטאתם רבה כי ועמרה סדם זעקת ה' ויאמר ומשפט, צדקה לעשות ה' דרך ושמרו

, שהבנים ידעו כמה ואולילהבין מה הקשר בין הדברים??  וצריך ,מאד" כבדה כי
הרסני זה מקום עבירה אפילו בארץ ישראל עד כדי כך שהאדמה עצמה נהפכת מגן 
פורה כולה משקה לארץ מלוחה, ולכן אברהם שמחנך לדורות ישרים, יחנך אותם 
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ו שהמקום נמצא בארץ עד כמה עליהם להתרחק ממקום שיש שם בעלי עבירה אפיל
 ישראל.

 

לאברהם אבינו על ידי המשא ומתן והמשפט שאין זכות  המחישבורא עולם  ולכן
 ,והגנה למקום כזה, וכשבן אדם רואה במוחשי זה נחרט יותר בליבו ולדורי דורות

 זעקת" יפות בפניםנקודה חשובה המחיש הבורא לאברהם לדורות, וכמו שכתב  ועוד
 ,כהיתר כבר בלי יצר עברו עליהם שהעבירות מחמת ההרגל "רבה כי ועמורה סדום

 ולכן, הנאה בלי אפילו שעברו עבירות "חסר לא וזה נהנה זה" סדום מידת ענין וכן
 עליהם. מגן זכותו שאין לאברהם זה התשובה

 

עד כמה עלינו לברוח מהיות בחבורה רעה ומקום רע, ולהיזהר מאוד , ללמדנו
ו כהיתר, שאז עלינו לעצור מיד!! כי זה מכביד את ממצב שהעבירות נהפכות לנ

העבירה פי כמה, ועל זה לא נזכה לזכותו של צדיק וכד', לכן סור מרע ועשה טוב 
 אמן.

  
  ֶפַסח, ֻחַלץ לֹוט ֵמֶהם ּוַמצֹות ָאָפה ְבֵקץ
 , ַּבֶפַסחִטאֵטאֶת ַאְדַמת ֹמף ְוֹנף ְבָעְבְרָך 

 . ַוֲאַמְרֶּתם  ֶזַבח ֶפַסח
 

 , ֶפַסח ָיּה רֹאש ָכל  אֹון ָמַחְצָּת ְבֵליל ִשמּור
 , ֶפַסחַכִביר, ַעל ֵבן ְבכֹור ָפַסְחָּת ְבַדם 

 ,  ַּבֶפַסחְלִבְלִּתי ֵּתת ַמְשִחית ָלבֹא ִבְפָתַחי 
 . ַוֲאַמְרֶּתם  ֶזַבח ֶפַסח

 
 , ֶפַסחְמֻסֶגֶרת ֻסָגָרה ְבִעּתֹוֵתי 

ה ִמְד   , ֶפַסח ָין ִבְצִליל ְשעֹוֵרי ֹעֶמרִנְשְמֶדָ
 , ֶפַסחשֹורפּו ִמְשַמֵני פּול ְולּוד ִביַקד ְיקֹוד 

 . ַוֲאַמְרֶּתם  ֶזַבח ֶפַסח
 

  ֶפַסח,עֹוד ַהיֹום ְבֹנב ַלֲעמֹוד ַעד  ָגָעה עֹוַנת 
 ,ַּבֶפַסחַפס ַיד ָכְתָבה ְלַקֲעֵקַע צּול 

רֹוְך ַהשֻ   ,  ַּבֶפַסחְלָחן ָצֹפה ַהָצִפית ִעָ
 . ַוֲאַמְרֶּתם  ֶזַבח ֶפַסח

 
 , ַּבֶפַסחָקָהל ִכְנָסה ֲהַדָסה ְלַשֵלש צֹום 

 , ַּבֶפַסחרֹאש ִמֵבית ָרָשע ָמַחְצָּת ְבֵעץ ֲחִמִשים  
 ,ַּבֶפַסחְשֵּתי ֵאֶלה ֶרַגע ָּתִביא ְלעּוִצית 

 , ֶפַסחל ִהְתַקֵדש ַחג ָּתֹעז ָיְדָך ְוָתרּום ְיִמיְנָך ְכֵלי
 . ַוֲאַמְרֶּתם  ֶזַבח ֶפַסח
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ה, ִּכי לֹו ָיֶאה.   ִּכי לֹו ָנֵאֶ
 

 ַאִדיר ִבְמלּוָכה, ָבחּור ַכֲהָלָכה, ְגדּוָדיו יֹאְמרּו לֹו: 
ה, ִּכי לֹו  ְלָך  ּוְלָך , ְלָך  ִכי ְלָך , ְלָך  ַאף ְלָך , ְלָך  יי ַהַמְמָלָכה, ִּכי לֹו ָנֵאֶ

 ָיֶאה. 
 

 ָדגּול ִבְמלּוָכה, ָהדּור ַכֲהָלָכה, ָוִתיָקיו  יֹאְמרּו לֹו: 
ה, ִּכי לֹו ְלָך  ּוְלָך , ְלָך  ִכי ְלָך , ְלָך  ַאף ְלָך , ְלָך  יי ַהַמְמָלָכה,  ִּכי לֹו ָנֵאֶ

  ָיֶאה.
 

 ַזַכאי  ִבְמלּוָכה,, ָחִסין ַכֲהָלָכה ַטְפְסָריו  יֹאְמרּו לֹו: 
ה, ִּכי לֹו ּוְלָך , ְלָך  ִכי ְלָך , ְלָך  ַאף ְלָך , ְלָך  יי ַהַמְמָלָכה,  ְלָך  ִּכי לֹו ָנֵאֶ

 ָיֶאה. 
 

 ָיִחיד  ִבְמלּוָכה,, ַכִביר ַכֲהָלָכה ִלמּוָדיו  יֹאְמרּו לֹו: 
ה, ִּכי לֹו ִּכי לֹו ָנֵאֶ ְלָך  ּוְלָך , ְלָך  ִכי ְלָך , ְלָך  ַאף ְלָך , ְלָך  יי ַהַמְמָלָכה, 

 ָיֶאה. 
 

 מֹוֵשל ִבְמלּוָכה,, נֹוָרא ַכֲהָלָכה ְסִביָביו  יֹאְמרּו לֹו: 
ה, ִּכי לֹו ְלָך  ּוְלָך , ְלָך  ִכי ְלָך , ְלָך  ַאף ְלָך , ְלָך  יי ַהַמְמָלָכה,  ִּכי לֹו ָנֵאֶ

  ָיֶאה.
 

 ּו לֹו: ָעָניו  ִבְמלּוָכה, פֹוֶדה ַכֲהָלָכה, ַצִדיָקיו  יֹאְמר
ה, ִּכי לֹו ְלָך  ּוְלָך , ְלָך  ִכי ְלָך , ְלָך  ַאף ְלָך , ְלָך  יי ַהַמְמָלָכה,  ִּכי לֹו ָנֵאֶ

 ָיֶאה. 
 

 ָקדֹוש  ִבְמלּוָכה, ַרחּום ַכֲהָלָכה  ִשְנַאָניו  יֹאְמרּו לֹו: 
ה, ִּכי לֹו ה, ְלָך  ּוְלָך , ְלָך  ִכי ְלָך , ְלָך  ַאף ְלָך , ְלָך  יי ַהַמְמָלכָ  ִּכי לֹו ָנֵאֶ

 ָיֶאה. 
 

 ַּתִקיף  ִבְמלּוָכה,, ּתֹוֵמְך ַכֲהָלָכה ְּתִמיָמיו יֹאְמרּו לֹו: 
ה, ִכי לֹו ָיֶאה.   ְלָך  ּוְלָך , ְלָך  ִכי ְלָך , ְלָך  ַאף ְלָך , ְלָך  יי ַהַמְמָלָכה, ִכי לֹו ָנֵאֶ

 
 ִיְבֶנה ֵביתֹו ְבָקרֹוב. ַאִדיר הּוא 

 ִבְמֵהָרה,ִבְמֵהָרה, ְבָיֵמינּו ְבָקרֹוב.  
 ֵאל ְבֵנה, ֵאל ְבֵנה, ְבֵנה ֵביְתָך ְבָקרֹוב. 
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 ִיְבֶנה ֵביתֹו ְבָקרֹוב. ָּבחּור הּוא, ָגדֹול הּוא, ָדגּול הּוא  

 ִבְמֵהָרה,ִבְמֵהָרה, ְבָיֵמינּו ְבָקרֹוב.  
 ְתָך ְבָקרֹוב.ֵאל ְבֵנה, ֵאל ְבֵנה, ְבֵנה ֵבי 

 
 ִיְבֶנה ֵביתֹו ְבָקרֹוב.   ָהדּור הּוא, ָוִתיק הּוא, ַזַּכאי הּוא

 ִבְמֵהָרה,ִבְמֵהָרה, ְבָיֵמינּו ְבָקרֹוב.  
 ֵאל ְבֵנה, ֵאל ְבֵנה, ְבֵנה ֵביְתָך ְבָקרֹוב. 

 
 ִיְבֶנה ֵביתֹו ְבָקרֹוב.   ָחִסיד הּוא, ָטהֹור הּוא, ָיִחיד הּוא

 ְמֵהָרה,ִבְמֵהָרה, ְבָיֵמינּו ְבָקרֹוב. בִ  
 ֵאל ְבֵנה, ֵאל ְבֵנה, ְבֵנה ֵביְתָך ְבָקרֹוב. 

 
 ִיְבֶנה ֵביתֹו ְבָקרֹוב.   ַּכִּביר הּוא, ָלמּוד הּוא, ֶמֶלְך הּוא

 ִבְמֵהָרה,ִבְמֵהָרה, ְבָיֵמינּו ְבָקרֹוב.  
 ְבָקרֹוב.ֵאל ְבֵנה, ֵאל ְבֵנה, ְבֵנה ֵביְתָך  

 
 ִיְבֶנה ֵביתֹו ְבָקרֹוב.   נֹוָרא הּוא, ַסִגיב הּוא, ִעזּוז הּוא

 ִבְמֵהָרה,ִבְמֵהָרה, ְבָיֵמינּו ְבָקרֹוב.  
 ֵאל ְבֵנה, ֵאל ְבֵנה, ְבֵנה ֵביְתָך ְבָקרֹוב. 

 
 ִיְבֶנה ֵביתֹו ְבָקרֹוב. פֹוֶדה הּוא, ַצִדיק הּוא, ָקדֹוׁש הּוא  

 ְמֵהָרה,ִבְמֵהָרה, ְבָיֵמינּו ְבָקרֹוב. בִ  
 ֵאל ְבֵנה, ֵאל ְבֵנה, ְבֵנה ֵביְתָך ְבָקרֹוב. 

 
 ִיְבֶנה ֵביתֹו ְבָקרֹוב.   ַרחּום הּוא, ַׁשַדי הּוא, ַּתִקיף הּוא

 ִבְמֵהָרה,ִבְמֵהָרה, ְבָיֵמינּו ְבָקרֹוב.  
 ְבָקרֹוב. ֵאל ְבֵנה, ֵאל ְבֵנה, ְבֵנה ֵביְתָך  

 
 

 ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע? 
 

 ֲאִני יֹוֵדַע: ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמים ּוָבָאֶרץ.  ֶאָחד 
 

 ִמי יֹוֵדַע?  ְׁשַנִים
 

 ֲאִני יֹוֵדַע: ְשֵני ֻלחֹות ַהְבִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמים ּוָבָאֶרץ.   ְׁשַנִים
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 ִמי יֹוֵדַע? ְׁשלָׁשה

  
ֲאִני יֹוֵדַע:  ְשלָשה  ָאבֹות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְבִרית,  ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו   ְׁשלָׁשה 

 ֶשַבָשַמים ּוָבָאֶרץ 
 

 ַאְרַּבע ִמי יֹוֵדַע? 
 

ֲאִני יֹוֵדַע: ַאְרַבע ִאָמהֹות,  ְשלָשה  ָאבֹות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְבִרית,  ֶאָחד  ַאְרַּבע 
 ֶרץ ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמים ּוָבאָ 

 
 ֲחִמָשה ִמי יֹוֵדַע? 

 
ֲאִני יֹוֵדַע: ֲחִמָשה חּוְמֵשי תֹוָרה, ַאְרַבע ִאָמהֹות,  ְשלָשה  ָאבֹות,  ֲחִמָשה 

 ְשֵני ֻלחֹות ַהְבִרית,  ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמים ּוָבָאֶרץ 
 

ה  ִמי יֹוֵדַע?   ִׁשִשָ
ה  ְדֵרי ִמְשָנה, ֲחִמָשה חּוְמֵשי תֹוָרה, ַאְרַבע ֲאִני יֹוֵדַע: ִשָשה ִס  ִׁשִשָ

ִאָמהֹות,  ְשלָשה  ָאבֹות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְבִרית,  ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמים 
 ּוָבָאֶרץ 

  
 ִׁשְבָעה ִמי יֹוֵדַע? 

 
ִמָשה חּוְמֵשי ֲאִני יֹוֵדַע: ִשְבָעה ְיֵמי ַשָבָתא, ִשָשה ִסְדֵרי ִמְשָנה, חֲ  ִׁשְבָעה 

תֹוָרה, ַאְרַבע ִאָמהֹות,  ְשלָשה  ָאבֹות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְבִרית,  ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו 
 ֶשַבָשַמים ּוָבָאֶרץ 

  
 ְׁשמֹוָנה ִמי יֹוֵדַע? 

 
ֲאִני יֹוֵדַע: ְשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשְבָעה ְיֵמי ַשָבָתא, ִשָשה ִסְדֵרי  ְׁשמֹוָנה 

ָנה, ֲחִמָשה חּוְמֵשי תֹוָרה, ַאְרַבע ִאָמהֹות,  ְשלָשה  ָאבֹות, ְשֵני ֻלחֹות ִמְש 
 ַהְבִרית,  ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמים ּוָבָאֶרץ 

  
 ִּתְׁשָעה ִמי יֹוֵדַע? 
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ַשָבָתא, ֲאִני יֹוֵדַע: ִּתְשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשְבָעה ְיֵמי ִּתְׁשָעה 
ִשָשה ִסְדֵרי ִמְשָנה, ֲחִמָשה חּוְמֵשי תֹוָרה, ַאְרַבע ִאָמהֹות,  ְשלָשה  ָאבֹות, 

 ְשֵני ֻלחֹות ַהְבִרית,  ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמים ּוָבָאֶרץ 
  

ָרה  ִמי יֹוֵדַע?  ֲעֶשָ
 

ָרה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה,  ֲאִני יֹוֵדַע:  ֲעָשָרה ִדְבַרָיא, ִּתְשָעה  ֲעֶשָ
ִשְבָעה ְיֵמי ַשָבָתא, ִשָשה ִסְדֵרי ִמְשָנה, ֲחִמָשה חּוְמֵשי תֹוָרה, ַאְרַבע 

ִאָמהֹות,  ְשלָשה  ָאבֹות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְבִרית,  ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמים 
 ּוָבָאֶרץ 

  
 ַאַחד  ָעָשר ִמי יֹוֵדַע? 

 
ָשר כֹוְכַבָיא, ֲעָשָרה ִדְבַרָיא, ִּתְשָעה ַיְרֵחי ַאַחד  ָעָשר  ֲאִני יֹוֵדַע:  ַאַחד ַעָ

ֵלָדה, ְשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשְבָעה ְיֵמי ַשָבָתא, ִשָשה ִסְדֵרי ִמְשָנה, ֲחִמָשה 
חֹות ַהְבִרית,  ֶאָחד חּוְמֵשי תֹוָרה, ַאְרַבע ִאָמהֹות,  ְשלָשה  ָאבֹות, ְשֵני לֻ 

 ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמים ּוָבָאֶרץ 
  

 ְׁשֵנים ָעָשר ִמי יודע? 
 

ָשר כֹוְכַבָיא, ֲעָשָרה  ָעָשר  שנים  ָשר ִשְבַטָיא, ַאַחד ַעָ ֲאִני יֹוֵדַע:  ְשֵנים ֶעָ
ֵמי ַשָבָתא, ִשָשה ִדְבַרָיא, ִּתְשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשְבָעה יְ 

ִסְדֵרי ִמְשָנה, ֲחִמָשה חּוְמֵשי תֹוָרה, ַאְרַבע ִאָמהֹות,  ְשלָשה  ָאבֹות, ְשֵני 
 ֻלחֹות ַהְבִרית,  ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמים ּוָבָאֶרץ 

  
ָשר ִמי יֹוֵדַע?   ְׁשלָׁשה  ֶעָ
  
ָשר ִשְבַטָיא, ַאַחד  ֲאִני יֹוֵדַע:  ְשלָשה  ְׁשלָׁשה  ָעָשר  ָעָשר ִמַדָיא. ְשֵנים ֶעָ

ָשר כֹוְכַבָיא, ֲעָשָרה ִדְבַרָיא, ִּתְשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשְבָעה  ַעָ
ְיֵמי ַשָבָתא, ִשָשה ִסְדֵרי ִמְשָנה, ֲחִמָשה חּוְמֵשי תֹוָרה, ַאְרַבע ִאָמהֹות,  

 בֹות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְבִרית,  ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמים ּוָבָאֶרץ ְשלָשה  ָא 
 

 ַחד ַגְדָיא,ַחד ַגְדָיא
   ְדַזִבין ַאָבא ִבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגְדָיא,ַחד ַגְדָיא. 

ְכָלה ְלַגְדָיא,  ְדַזִבין ַאָבא ִבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ְוָאָתא  ׁשּוְנָרא  ְוַאָ
 ,ַחד ַגְדָיא.ַגְדָיא



 131 
 

 
ְכָלה ְלַגְדָיא,  ְדַזִבין ַאָבא ִבְתֵרי ְוָאָתא ַכְלָּבא  ְוָנַשְך ְלשּוְנָרא, ְדַאָ

 זּוֵזי, ַחד ַגְדָיא,ַחד ַגְדָיא.
 

ְכָלה ְלַגְדָיא,   ְוָאָתא חּוְטָרא  וִהָכה ְלַכְלָבא, ְדָנַשְך ְלשּוְנָרא, ְדַאָ
 זּוֵזי, ַחד ַגְדָיא,ַחד ַגְדָיא.ְדַזִבין ַאָבא ִבְתֵרי 

 
 

ְוָשַרף ְלחּוְטָרא, ְדִהָכה ְלַכְלָבא, ְדָנַשְך ְלשּוְנָרא, ְוָאָתא נּוָרא 
ְכָלה ְלַגְדָיא,  ְדַזִבין ַאָבא ִבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגְדָיא,ַחד ַגְדָיא.  ְדַאָ

 
א, ְדִהָכה ְלַכְלָבא, ְדָנַשְך ְוָכָבה ְלנּוָרא, ְדָשַרף ְלחּוְטָר  ְוָאָתא ַמָיא

ְכָלה ְלַגְדָיא,  ְדַזִבין ַאָבא ִבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגְדָיא,ַחד  ְלשּוְנָרא, ְדַאָ
 ַגְדָיא.

 
ְוָשָתה ְלַמָיא, ְדָכָבה ְלנּוָרא, ְדָשַרף ְלחּוְטָרא, ְדִהָכה ְוָאָתא תֹוָרא 

ְכָלה ְלַגְדָיא,  ְדַזִבין ַאָבא ִבְתֵרי זּוֵזי,  ְלַכְלָבא, ְדָנַשְך ְלשּוְנָרא, ְדַאָ
 ַחד ַגְדָיא,ַחד ַגְדָיא.

 
ְוָשַחט ְלתֹוָרא, ְדָשָתה ְלַמָיא, ְדָכָבה ְלנּוָרא,  ְוָאָתא ַהׁשֹוֵחט

ְכָלה ְלַגְדָיא,   ְדָשַרף ְלחּוְטָרא, ְדִהָכה ְלַכְלָבא, ְדָנַשְך ְלשּוְנָרא, ְדַאָ
 ְדַזִבין ַאָבא ִבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגְדָיא,ַחד ַגְדָיא. 

 
ְוָשַחט ְלשֹוֵחט, ְדָשַחט ְלתֹוָרא, ְדָשָתה ְלַמָיא,  ְוָאָתא ַמְלָאְך ַהָמֶות

ְדָכָבה ְלנּוָרא, ְדָשַרף ְלחּוְטָרא, ְדִהָכה ְלַכְלָבא, ְדָנַשְך ְלשּוְנָרא, 
ְכָלה ְלַגְדיָ   א,  ְדַזִבין ַאָבא ִבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגְדָיא,ַחד ַגְדָיא. ְדַאָ

 
ְוָשַחט ְלַמְלַאְך ַהָמֶות, ְדָשַחט ְלשֹוֵחט,  ְוָאָתא ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא

ְדָשַחט ְלתֹוָרא, ְדָשָתה ְלַמָיא, ְדָכָבה ְלנּוָרא, ְדָשַרף ְלחּוְטָרא, 
ְכָלה ְלַגְדָיא, ְדִהָכה ְלַכְלָבא,   ְדָנַשְך ְלשּוְנָרא, ְדַאָ

 ְדַזִבין ַאָבא ִבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגְדָיא,ַחד ַגְדָיא.
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 עושי מצווהמפרסמים 
 עבור הוצאת הגדה זושתרמו 

 ה' ישלם שכרם אמן ואמן 
 
 נשמתלעילוי 

. תלמידי היקר צביאבי  ולנטין  ,אסנת בן יוסף  ,אמיליה בת צביה

 אהרון שלה סבא- גולדה בת אמיליה. תלמידי צביהסבתא של  רונה
 

 נשמת לעילוי
 מסעודה בן דוד

 אסתר בן מורןל הגוןג וזיוולהבדיל 
 

 משפחת סיבוני שיחי'להצלחת 
 

 ופהקהצדיק והיקר משדרות, התורם קבוע לעלונים זה תולמוהל 
 ארוכה ממש, ממש מזכה הרבים.

 
 המסייעיםידידי היקרים שתמכו בי משך תקופה ארוכה, ולכל 

עזרת השם כל משאלות לבם בידי בכל תחום העלונים ובכלל, וב
 יתמלא לטובה בברכות עד בלי די אמן ואמן.

 

 מתוך הכרת הטוב עצומה להזכירומחובתי 

 ב "שנשמת לעילוי 

בן הרב  (יודל)דה והרבי יהמפורסם הצדיק 

 ל"זצ אקרמןצבי אריה 
 ליןחסידי קרלין סטווזקני  מחשובי
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 יהודי  יקר
 

הספר "וטהר ליבנו", שיצא משך השנה  מתוךכפי מראה עיניך, זה 

רחוק הוא ממראה של לצערי ו ,לערךאנשים  10000בעלונים בתפוצה של 

ספר להדפסה, כי חסר בו עיצוב ועימוד מקצועי, ואולי גם הגהה וליטוש 

 הכתיבה.
 

רוצה מראה יפה ובאותיות נוחות  ובימינו יותר מתמיד, הציבור רוצה נוחות,

 לקריאה, וזה חשוב מאוד
 

 כי על פי גדולי ישראל זה ספר שמצווה גדולה מאוד להפיצו, 

 כי רבים נצלו מעוון, ורבים הצילו את ביתם ומשפחתם, 

 וצדיקים רבים שיפרו מעשיהם, והתעלו עוד יותר!!!

 

לך שכל  ספר זה בהידור, דע סייע ולהשתתף בהדפסתלכן, אם תבחר ל

 יהודי שמתחזק,

  

 זה זכות נצחית ועולמית עבורך

 וגם עבור מי שתקדיש עבורו את הספר 
 

 וכידוע שעל חילול ה' אין יום הכיפורים ומיתה מכפרת, 

 ורק קידוש ה' מכפרת על חילול ה'.
 

 אז בבקשה ממך, יהודי יקר!!
 

 בא נקדש ביחד שם ה' הגדול והנורא

 ועזור לי להדפיס ספר זה

 המתחזקים מהספר וכל

 זה קידוש ה' עצום וגדול

 

 קידוש ה' של רבים!!!

 

 בתודה ובברכה

 

 יוחנן ריינר
 למחייגים מחו"ל  972-527120333+

0527120333ְּבארץ ישראל 
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ְּ



 

' דפוס נטוכל הזכויות שמורות ל'
 עד לאחר התשלום

 
 ....בתקוה להבנה




