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וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות
הרב אבא קליינרמן

"ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות". )פרק י"ב 
ג' פעמים את ענין השאילה ממצרים, שני פעמים  פסוק ל"ה(, הנה בפסוקים כתוב 
כתוב שהקב"ה אמר למשה שיאמר לכלל ישראל לשאול ממצרים, והפעם השלישית 

הוא כאן בפסוק הזה שכתוב שבני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים.
והנה בפעם הראשונה הקב"ה אמר למשה בסנה שכאשר יצאו ממצרים לא יצאו ריקם, 
ושם נאמר )פרק ג' פסוק כ"ב( "ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב 

ושמלות ושמתם על בניכם ועל בנותיכם וניצלתם את מצרים".
בפעם השניה מדובר לפני ההתראה על מכת בכורות שהקב"ה אומר למשה שיאמר 
לכלל ישראל שישאלו ממצרים, וכתוב בזה )פרק י"א פסוק ב'( "דבר נא באזני העם 

וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב".
והפעם השלישית זה הפסוק הכתוב כאן בפרשה "בני ישראל עשו כדבר משה וגו'", 
ולכאורה יש לדייק בפסוקים שבפעם הראשונה כתוב "ושאלה אשה משכנתה וגו' כלי 
כסף וכלי זהב ושמלות", כתוב בזה שישאלו ג' דברים אכלי כסף בכלי זהב גושמלות. 
וכלי  כסף  כלי  וגו'  "וישאלו  רק  ענין השמלות שכתוב  מוזכר את  לא  ובפעם השניה 
זהב", ואילו בפעם השלישית שבני ישראל עשו כדבר משה שם כבר כתוב שוב גם ענין 
השמלות, "וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות", ויש לעיין למה בפעם השניה 

לא מוזכר "שמלות", הלא דבר הוא.

וישאלו איש מאת רעהו
ונראה לומר בזה דבר נפלא לפי דברי הגר"א בפסוקים הללו, ואעתיק את לשונו הזהב, 
ושמלות.  זהב  וכלי  כסף  כלי  ממצרים  וישאלו  משה  כדבר  עשו  ישראל  "ובני  וז"ל: 

ופירש"י כדבר משה, שאמר להם במצרים וישאלו איש מאת רעהו עכ"ל.
ויש לדקדק הלא מפורש הוא, "ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף 
וגו'", ומה חידש רש"י ז"ל בזה. אמנם י"ל דכוונת רש"י ז"ל כך היא, דהנה איתא במס' 
ב"ק )דף ל"ו ב'( שור של ישראל שנגח שור של מצרי פטור, והטעם דכתיב כי יגח שור 
איש את שור רעהו ולא של מצרי, א"כ כאן היה קשה לרש"י ז"ל איך נאמר לעיל )פרק 
י"א פסוק ב'( "דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו וגו'" היינו מהמצריים הא 
קיי"ל דמצרי איננו בכלל רעהו. ועוד קשה הלא שם כתיב דבר נא ופירש"י ז"ל שם, אין 

נא אלא לשון בקשה למה היה צריך לבקש לרכוש למו הון ושלל רב.
אלא ע"כ צ"ל דלא היה ביכולתם לעשות כזאת אם לא אשר מקודם יכופו את יצרם 
לעשות חסד איש עם רעהו ואזי עולם חסד יבנה, כי על ידי זה ויתן ה' את חן העם 
בעיני מצרים וגו' ולפי זה קאי רעהו על ישראל ושפיר שייך בזה לשון בקשה, והשתא 
להם  כדבר משה שאמר  ישראל עשו  ובני  דכתיב  כאן  ז"ל  רש"י  דברי  מיושב  לפי"ז 
במצרים וישאלו איש מאת רעהו, היינו כי בני ישראל עשו חסד זה לזה ע"י שאלה. 

ועי"ז וישאלו ממצרים כלי כסף וגו' וה' נתן חן העם בעיני מצרים וישאלום, עכ"ד.
ומעתה לפי זה מדוייק יפה הפסוקים שהפסוק הראשון האחרון שמדובר על המצריים 
בזה כתוב שיבקשו מהם את הכל "כלי כסף וכלי זהב ושמלות" )החשוב חשוב קודם 
ובני ישראל עשו בזה כדבר  והזהב, רש"י(.  יותר מהכסף  ושמלות היו חשובים להם 
משה וביקשו ממצרים את הכל אפילו את השמלות. וכמו שכתוב בפסוק הבא "וה' נתן 
את חן העם בעיני מצרים וישאלום, וינצלו את מצרים" ופרש"י וינצלו ורוקינו. שכלל 
וכל דבר שביקשו  ורוקנו את מצרים מהכל.  ישראל לקחו ממצרים את כל נכסיהם, 

מהצריים המצריים נתנו להם מזה כפליים.
אבל בפסוק השני "דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה 
כלי כסף וכלי זהב", מדובר על ישראל "וישאלו איש מאת רעהו" ומפרש הגר"א רעהו 
הישראל, שיעשו חסד זה עם זה, בהא לא צריך לבקש כל כך הרבה אלא מספיק רק 
לבקש כלי כסף וכלי זהב, ובזה לבד כבר כלל ישראל הועיל לכוף את יצרו ולהתחנך 

במידת החסד ולזכות להנהגה של עולם חסד יבנה.

ויתן ה' את חן העם
בפעם  שכתוב  מה  הגר"א  דברי  לפי  דהנה  עצומה,  הרגשה  עוד  בזה  להוסיף  ונראה 
השניה "דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי 
זהב", מדובר על כלל ישראל שהם יכופו את יצרם ויעשו חסד איש עם רעהו. ואחרי 
"ויתן ה' את חן העם בעיני מצרים".  שעשו את החסד הזה, כתוב מיד בפסוק הבא 
ומבאר הגר"א שבזכות החסד שעשו זה עם זה זכו לחן בעיני מצרים. והחן היה כל 
כך גדול עד שלא רק שהמצריים נתנו להם את מבוקשתם, אלא הם עוד הוסיפו להם 

כפליים יותר ממה שביקשו.
מופלגת  כזו  בצורה  חן  מציאת  להם  נתן  החסד  עשיית  שאם  מזה,  ללמוד  ונראה 
הקב"ה,  המלכים  מלכי  מלך  לגבי  וכמה  כמה  אחת  על  הרי  מצרים,  בעיני  ומופרזת 
שכאשר אדם משתדל לכוף את יצרו ולעשות חסד עם הבריות בוודאי ובוודאי שיזכה 

למצוא חן בעיני הקב"ה, והקב"ה ימלא את כל משאלותיו לטובה ולברכה.

עשה עמנו צדקה וחסד
עשה  מעשים,  בנו  אין  כי  ועננו  חננו  מלכנו  "אבינו  אומרים,  מלכנו  אבינו  ובתפילת 
עמנו צדקה וחסד והושיענו". בפשוטו מבקשים מהקב"ה שיושיענו במידת הרחמים, 

שמידת הרחמים לעולם עומדת, ובזכות זה תמיד אפשר לקבל.
וכמו שמבאר הגר"א את התפילה שאומרים בתפילת נשמת, "עד הנה עזרונו רחמיך, 
ולא עזבונו חסדיך, ואל תטשנו ה' אלוקינו לנצח", וביאר "עד הנה עזרונו - מה שעד 
מידת  מצד  היה  זה  כל  השמים,  מן  והצלחה  דשמיא  סייעתא  שקיבלנו  עזרונו,  הנה 
ומעשינו איננו ראויים לקבל את כל הטובות הללו, אבל  רחמיך, שאנו מצד עצמינו 
רחמי הקב"ה הם עזרו לנו שקיבלנו את מה שקיבלנו. ומה שלא עזבונו כל הטובות 
שקיבלנו היה מצד מידת חסדיך. ומעתה אם אנו מקבלים מצד רחמיך וחסדיך, אנו 
ולעולמי  לעד  לנצח  קיימים  וחסדיו  רחמיך  כי  לנצח,  יתשטנו  לא  בטוחים שהקב"ה 
וחסד  וחסד, שהצדקה  צדקה  עמנו  עשה  מלכו,  באבינו  אנו מבקשים,  כך  עולמים", 
של הקב"ה קיים לעולם, גם כאשר אנו אין בנו מעשים טובים שנוכל לזכות בעבורם.

משתדלים  א"כ  מהקב"ה,  לחסד  לזכות  סיבה  זה  חסד  שעשיית  המבואר  לפי  אבל 
ומרבים בחסד ובאהבת חסד, זה סיבה לזכות לצדקה וחסד מהקב"ה בלא גבול ובלא 

שיעור, ואז נזכה ל"הושיענו" במלא מובן המילה.

ענין גלות מצרים ויציאתה
"ויאמר ה' אל משה לא ישמע אליכם פרעה, למען רבות מופתי בארץ מצרים". )פרק 
י"א פסוק ט'(, בפסוק הזה יש רמז יפה לשמו של הרמב"ם במילים "רבות מופתי בארץ 
מצרים", שהם ר"ת רמב"ם רבנו משה בן מיימון, וגם הרמב"ם ישב בארץ מצרים, א"כ 

רבות מופתי בארץ מצרים זהו הרמב"ם שישב בארץ מצרים והרבה שם מופתי ה'.
וידוע שכל אחד מכלל ישראל שמו מרומז בתורה, ומרומז שם את כל העתיד לבוא 
וכאן  לישראל"(,  אלף  רבוא  ששים  "יש  בנוטריקין  שמרמז  "ישראל"  )וכעין  עליו, 

הפסוק מרמז את שמו של הרמב"ם ואת עתידו.

הטעם שהרמב"ם הוצרך לשבת במצרים
והנה ענין זה שהרמב"ם דר במצרים, בוודאי היה בזה טעמים כמוסים למה הוצרך 
לגבי  הדבר  ואותו  לשם,  דווקא  שיבוא  הסיבות  נסתבב  ולמה  למצרים  לבוא  דווקא 
ובאמת האר"י ז"ל הקדוש, שגם גר במצרים, ובוודאי היה טעמים כמוסים ועליונים 

לסיבה שהיה צריך לדור שם.
ונראה לומר בזה דבר "עמוק ונחוץ", דהנה ידוע מה שכתבו הספרים הקדושים האריז"ל 
והאור החיים הק' )בפרשת ויגש, פרק מ"ו פסוק ג'(, שענין שיעבוד מצרים היה כדי 
לתקן את ניצוצות הקדושה שנפלו בקליפה מכח חטאו של אדם הראשון, שמצרים 
היתה מקום הטומאה ששם היו נמצאים כל ניצוצות הקדושה שנפלו לטומאה. וכלל 

ישראל נכנסו לתוך מקום הטומאה הגדול הזה, והשתעבדו בשיעבוד גדול ונורא 
כדי להוציא את כל ניצוצות הקדושה הללו.



ורודה לרדותו במכות  )ז, א(. ברש”י פירש שופט  “ראה נתתיך אלוהים לפרעה”  ב. 
היו  לא  דהמכות  דכיון  האלו  רש”י  בדברי  ביאר  הלוי  רי”ז  מרן  ובחידושי  וביסורין. 
למטרה לשלח את העם אלא לקיים את הנאמר בברית בין הבתרים וגם את הגוי אשר 
יעבודו דן אנכי הוצרך הקב”ה למנות את משה לדיין ושופט לרדותו במכות ויסורין 
הראויין לו. וע”כ היה משפט המצריים י”ב חודש כיון שהמכות היו בתור דין ועונש. 
ולכן בכל מכה ומכה כתוב פרעה לחוד ועבדיו לחוד ועמו לחוד כי לכל אחד היתה 
המכה והדין כפי שנתחייב. עכת”ד. והדברים מבוארים גם ברש”י בפסוק כח במכת 
צפרדע “ובאו בביתך ואח”כ בבית עבדיך” הוא התחיל בעצה תחילה וממנו התחילה 

הפורענות. והיינו דהעונש היה כפי העבירה.

ומבואר דמטרת המכות היה עונש לפרעה. והנה במכת ערוב כתוב למען תדע כי אני 
ה’ בקרב הארץ ורש”י לפי דרכו מפרש דאע”פ ששכינתי בעליונים גזרתי מתקיימת 
אלא  והשגחתו  הבורא  למציאות  ראיה  היתה  עצמה  לא שהמכה  והיינו  בתחתונים. 
דעצם הענין שיש מכה ע”פ גזרתו של מקום הוא ההוכחה כי אני ה’ בקרב הארץ ודו”ק 
בזה. ויעוי’ גם לעיל בפסוק ג’ עה”פ ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אותותי 
ואת מופתי בארץ מצרים פירש”י מאחר שהרשיע והתריס כנגדי וגלוי לפני שאין נחת 
רוח באומות עו”א לתת לב שלם לשוב, טוב לי שיתקשה לבו ותכירו אתם גבורתי. 
וכן מדתו של הקב”ה מביא פורענות על האומות עו”א כדי שישמעו ישראל וייראו. 
העונש  את  יראו  שכולם  באופן  עונשו  שיקבל  טוב  באמת  שב  דאינו  דכיון  ומבואר 
וייראו. וע”ע בריש בשלח עה”פ ואכבדה בפרעה דפירש”י דע”י הנקמה בפרעה שמו 
מתגדל אצל בנ”י ומפורש שם דהיינו ע”י המשפט שנעשה ברשעים שמו של הקב”ה 
הביא  המכות  דע”י  בזה  שהאריך  זה  בפסוק  כאן  בספורנו  ועי’  ומתקדש.  מתגדל 
הקב”ה את המצריים לתשובה אמיתית “ואת זה תספר אתה ישראל הרואה באזני 
בנך להודיע שכל אלה יפעל א-ל עם גבר להשיבו אליו וזה כשיפשפשו במעשיהם 

בבוא עליהם איזה פורענות”.

רוחו  את  ה’  הקשה  “כי  פירש  לבו  את  אקשה  ואני  של  הפסוק  על  הרמב”ן  אמנם 
המכות  הביא  למה  הזכיר  “והנה  עזרא  באבן  וכן  שמו”  ספר  למען  לבבו  את  ואמץ 
כל  ביאר הרמב”ן את  בא  פ’  ובסוף  בעולם”.  הנכבד  שמו  שיוודע  כדי  על המצריים 
הפסוקים שנאמרו במכות “ולכן יאמר הכתוב במופתים למען תדע כי אני ה’ בקרב 
הארץ להורות על ההשגחה וכו’ ויאמר למען תדע כי לה’ הארץ להורות על החידוש 
וכו’ ואמר בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ להורות על היכולת וכו’ כי בכל אלו היו 
המצריים מכחישים או מסתפקים אם כן האותות והמופתים הגדולים עדים נאמנים 

באמונת הבורא ובתורה כולה”.

ונמצינו למדים דלרש”י והספורנו, המכוון במכות הוא העונש והנקמה בפרעה ועמו, 
והלימוד מהמכות הוא היראה, ולהרמב”ן והאבן עזרא, המכוון במכות הוא להוכיח 

את כל הדברים שנשתבשו בהם הדעות, והלימוד מהמכות הוא כל יסודות האמונה.

בדמיך חיי
הרב יהודה שניידר

והיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם וראיתי את הדם ופסחתי עליכם ולא 
יהיה בכם נגף למשחית בהכותי בארץ מצרים.

ובתרגום יונתן ב"ע ויהי דם נכסת פסחא וגזירת מהולתא מערב לכון למעבד מיניה 
את על בתיא דאתון שרין תמן ואחמי ית זכות דמא ואיחוס עליכון וכו'.

וז"ל, היה ר' מתיא בן חרש אומר הרי הוא אומר  רש"י י"ב-ו' כתב בשם המכילתא 
ואעבור עליך ואראך והנה עתך עת דודים הגיעה שבועה שנשבעתי לאברהם שאגאל 
את בניו ולא היו בידם מצות להתעסק בהם כדי שיגאלו שנאמר ואת ערום ועריה ונתן 
להם שתי מצות דם פסח ודם מילה שמלו באותו הלילה שנאמר מתבוססת בדמיך 

בשני דמים ואומר גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך מבור אין מים בו, עכ"ל.
ויש להתבונן מה ענין שתי המצות באלו שהם בדם, ומה ענין תערובת הדמים כלשון 
התיב"ע ויהי דם נכסת פסחא וגזירת מהולתא מערב לכון, ועוד דבשלמא עיקר מצות 
הפסח הוא הדם שבכל הקרבנות הדם הוא מרצה ע"ג המזבח, אבל משא"כ במילה 

אין העיקר בדם אלא בהסרת הערלה ובחותם הברית.   
מילה  ודם  פסח  דם  אצל  הנאמר  בדמיך  הלשון מתבוססת  ענין משמעות  מה  ועוד 
כמו  נרפסת  רש"י מתבוססת,  ט"ז-ח'  ביחזקאל  רש"י  וכלשון  דהוא מלשון תבוסה, 
יבוס קמינו, עכ"ל. ובמצודת ציון שם ז"ל, מתבוססת, ענין גלגול ורמיסה כמו כפגר 
מובס, עכ"ל. מדוע דוקא ענין התבוסה והרמיסה כפגר מובס, היא היתה לזכות לבית 

ישראל לצאתם ממצרים.
אותך  הולדת  ביום  ומולדותיך  פט"ז  יחזקאל  נבואת  בפסוקי  להתבונן  יש  והנה 
ואראך  עליך  ואעבור  אותך  הולדת  ביום  נפשך  בגועל  השדה  פני  אל  ותושלכי  וגו' 
מתבוססת בדמיך ואומר לך בדמיך חיי ואומר לך בדמיך חיי, ודרשו חז"ל את הנבואה 

על יציאת מצרים. 
וצריך בינה להבין מדוע יציאת מצרים נמשלה ללידה, ומדוע דוקא גועל הנפש של 

ההשלכה על פני השדה וכו' היא הזכות ליציאת מצרים.
הנה עם ישראל בעת צאתם ממצרים היו דבוקים בע"ז וכדברי המכילתא 

ולפי שהיו שטופין  וגו',  וקחו לכם צאן  י"ב-כ"א משכו  עה"כ 

שובבי"ם
הם  מצרים,  שיעבוד  של  הללו  פרשיות  לימוד  של  הללו  שהשבועות  ידוע  והנה 
לימוד הפרשיות הללו  זמן  ידוע, שסגולת  מסוגלים מאוד מאוד לתקן את החטא 

מסוגל להוציא את הניצוצות מעומק הקליפה אל הקדושה.
ויש בידי קבלה מאדם גדול מאוד, שקדושת התורה בלימוד לאסוקי שמעתא אליבא 
דהילכתא, יש בזה כח עצום מאוד לתקן את העוונות הללו, ולהוציא את ניצוצות 
הקדושה מהקליפות. ואמר, שמי שאין בכוחו וביכולתו להתענות את התעניות, אם 
הוא משקיע את עצמו בכל כוחו לאסוקי שמעתא אליבא דהילכתא הוא מתקן בזה 

תיקונים גדולים ונשגבים.
ויגע הרבה לאסוקי שמעתא  והנה מי לנו גדול מהרמב"ם שבקדושת תורתו עמל 
וכל ספריו "היד החזקה" הם פסקי הלכות מכל סוגיות הבבלי  אליבא דהילכתא, 
שתיקן  בוודאי  א"כ  דהילכתא.  אליבא  הלימוד  עיון  מתוך  שהוציא  והירושלמי 
תיקונים עצומים בכח לימודו הנשגב הזה, והוציא הרבה הרבה מניצוצות הקדושה 

שנפלו לתוך טומאת מצרים, וגאלם מידם.

ויתכן לומר שהתיקון שלו הועיל לא רק כלפי להבא, אלא גם למפרע, שזה גרם 
לכלל ישראל לגאל מיד מצרים, שכח הלימוד שלו שהוא עתיד ללמוד במקום הזה 
מהשיעבוד  לצאת  לזכות  במצרים  ישראל  לכלל  גרם  הללו  הניצוצות  את  לגאול 

הגדול הזה.
דהנה במדרש בריש פרשת תולדות )פרשה ס"ג( מביא שהזכות הזו שעתיד לקום 
יעקב אבינו עמדה לאברהם אבינו שבזכות זה ניצל מאור כשדים. ואפילו שיעקב 
טובים  מעשים  ולעשות  להוולד  עתיד  שהוא  המציאות  עצם  מ"מ  נולד,  לא  עדיין 
אותו הדבר  לומר  יתכן  א"כ  זכות לאברהם להנצל מאור כשדים,  גרם למפרע  זה 
וללמוד  כהרמב"ם  ישראל  קדוש  למצרים  לבוא  שעתיד  זה  שעצם  הרמב"ם  לגבי 
גרם  זה  הקדושה,  ניצוצות  את  ולהוציא  דהילכתא,  אליבא  שמעתא  לאסוקי  שם 
כבר היום לכלל ישראל שיזכו לצאת משיעבוד מצרים, ואותו הדבר האריז"ל פעל 
תיקונים גדולים בשבתו במצרים, והוציא מכח זה את ניצוצות הקדושה, וגרם לכלל 
ישראל שייצאו ממצרים, ומעתה יתכן לומר שמשום כן סובבה ההשגחה העליונה 

שהרמב"ם יישב במצרים, לזכות את כלל ישראל שהיו בשיעבוד מצרים לגאולה.
הנה ביום היארצייט של הרמב"ם )כ' טבת( חשבתי עוד רמז נאה לשמו, בקריאת 
רצון  ויהי  מימון",  "בן  תיבות  ראשי  זה  "בם"  המילה  בם",  "ודברת  נאמר  שמע 
שבזכות התורה שנאמר בה "ודברת בם", נזכה גם אנחנו לגאולה השלמה במהרה 

בימינו, אמן.
ולהעתיק את דברי האורחות חיים להרא"ש )אות כ"ו(, "לבטוח בה'  והנני לסיים 
בכל לבבך ולהאמין בהשגחתו הפרטית ובזה תקיים בלבבך היחוד השלם בהאמין 
בו כי עיניו משוטטות בכל הארץ ועיניו על כל דרכי איש ובוחן לב וחוקר כליות, כי מי 
שאינו מאמין "אשר הוצאתיך מארץ מצרים" אף "באנכי ה' אלקיך" אינו מאמין, ואין 

זה ייחוד שלם כי זה הוא סגולת ישראל על כל העמים וזה יסוד כל התורה כולה".

ביאור תכלית עשרת המכות לרש”י ולהרמב”ן
הרב יחזקאל וינבך

רבותינו  בדברי  שיטות  שתי  בזה  לסדר  בס”ד  נראה  המכות  עשרת  תכלית  בעניין 
הראשונים.

א. שיטת  רש”י דמטרת המכות היו להעניש את פרעה ולקיים בזה את ההבטחה 
שנאמרה בברית בין הבתרים “וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי” ומזה נתגדל שמו 

של הקב”ה ע”י הדין שעושה ברשעים.

ב. שיטת הרמב”ן דמטרת המכות היו ללמד את יסודי האמונה כפי שהתבררו בכל 
הניסים של יציאת מצרים כפי שביאר הרמב”ן בסוף פ’ בא. וכן גם דעת האבן עזרא.

ונתחיל לסדר לענ”ד את המקורות לסדור השיטות הנ”ל וביאור המקראות לשיטתם.

א. בריש פרשת וארא הקב”ה אומר למשה על הטענה “ולמה זה שלחתני”, וארא 
אמר  שהקב”ה  מפרש  רש”י  להם.  נודעתי  לא  ה’  ושמי  ש-ד-י  בא-ל  האבות  אל 
למשה שלאבות הבטחתי ולא קיימתי עדיין את הבטחותי, וכאן אני מקיים ומאמת 
וכו’  בנ”י  נאקת  את  אני שמעתי  “וגם  הפסוק  את  רש”י  ביאר  ובזה  את ההבטחה 
ואזכור את בריתי”. “כמו שהצבתי והעמדתי הברית יש עלי לקיים וכו’ כי בברית בין 

הבתרים אמרתי לו וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי”. 

לעומת זה הרמב”ן מביא את דברי האבן עזרא ששמי ה’ לא נודעתי להם הכוונה 
שעדיין לא נתגלו על ידם נסים של שינוי מערכות הטבע “ועתה יודיע לבני ישראל 
את השם הגדול כי בו אני עושה עמהם להפליא וידעו כי אני ה’ עושה כל”. עכת”ד. 
ובאבן עזרא הוסיף דזה התשובה לשאלת משה למה זה שלחתני כיון “שעל ידך יודע 

שמי הנכבד בעולם והנה שלחתיך להודיע זה השם”.

נמצינו למדים שני אופנים בהגדרת השליחות של משה, דרש”י פירש דהשליחות 
השם  את  להודיע  היא  שהשליחות  פי’  והרמב”ן  הברית,  את  לקיים  היא 

הנכבד בעולם ע”י ניסי יציאת מצרים.

 



בעבודת כוכבים אמר להם משכו וקחו לכם משכו ידיכם מעבודת כוכבים וקחו לכם 
צאן של מצוה.

ואי לכך נצרכה הפרדה דקה מן הדקה בין ישראל למצרים, להבחין במעלתם של 
לפסוח  להפליא  פלא  עשה  וחסדיו  רחמיו  ברוב  והקב"ה  זכותם,  ולעורר  ישראל 
ולדלג בין מצרים לבין ישראל, להבדיל את ישראל ממצרים, להוציאם מכור הברזל, 

גוי מקרב גוי, ולגאלם לחירות עולם.
כח,  חדל  רופס  הוא  בלידתו  התינוק  שהנה  הלידה,  משל  מליצת  חזיון  בא  וכאן 
לא פיתחו עיניו, ומוטל תחתיו באפסיות, אמנם חינו עולה על עין כל רואיו והכל 
לידתו ממש  בעת  כן  על  ויתר  ואהבה,  בשחוק  בו  וחושקים  בו בשמחה  מעוללים 
כאשר הוא מגולל בדם אמו, תגעל נפש הרואה, וסורו אל תגעו יקרא, ואין מראה 
עלוב מזה, ודלי דלותו מעוררים עליו רחמים גדולים אשר אין מי שיעלה על ליבו 

לעשות לו משפט לחקור דינו אם זכאי הוא, אלא ידלג ויקפוץ להצילו ולגוננו.
וכמו"כ עם ישראל בצאתם ממצרים רצה הקב"ה לגרום להם להיות ראויים לגאולה, 
ואיך יהיו ראויים גם אם דבקו באלילים ובלהטי און, ולכך ציוה להם פסח מילה, ואז 
בהיותם מסובבים בדם פסח ודם מילה נדמו כתינוק חסר ישע מסכן ועלוב מגולל 
בדם, ובכך נמלטו ישראל מן המשפט וחיקור הדין, והקב"ה פסח עליהם ומילטם 

מעון טומאת מצרים, לחמול עליהם ולהביאם אל תחת כנפי השכינה.
ויסוד לכל זה הוא ריצוי דם הקרבנות על קיר המזבח, שהערת הרצון בזה היא היות 

הדם שהוא הנפש נזרק אליו יתברך שמו, וזה הוא תכלית הרצון.
מהריחוק  הם  בעולם  הרעות  וכל  הטוב,  תכלית  יתברך  שהוא  הענין,  וביאור 
שמתרחקים הבריות ממנו יתברך, אבל כאשר הדם שהוא הנפש יוצא מן הגוף ונזרק 
אליו יתברך שמו, ובזה באה ההתדבקות אליו ית"ש וזה הוא תכלית הרחמים והרצון.

יצא  הנפש  שהוא  הדם  כאשר  מצרים  ביציאת  הרצון  הרחמים  הערת  היתה  וכן 
להטיב  העליון  הרצון  נתעורר  ית"ש,  לפניו  לרצון  להיות  ועלה  והמילה  הפסח  מן 
לישראל לשמוע זעקתם ולהושיעם כמו הרחמים הגדולים המתפרצים למראה הדם 

האופף תינוק הנולד.
שנאמר  אבינו,  באברהם  יסודו  הזה  באופן  הגאולה  מהלך  כי  והבן  ראה  ועתה 
)בראשית ט"ו-ז'( ויאמר ד' אליו אני ד' אשר הוצאתיך מאור כסדים לתת לך את 

הארץ הזאת לרשתה ויאמר ד' אלוק' במה אדע כי אירשנה.
אבינו  אברהם  נענש  מה  מפני  אלעזר  רבי  אמר  אבהו  רבי  אמר  ל"ב.  ובנדרים 
וכו' ושמואל אמר מפני שהפריז על  ועשר שנים  בניו למצרים מאתים  ונשתעבדו 

מדותיו של הקב''ה שנא' במה אדע כי אירשנה.
ובביאור הענין נראה דכתי' )שם ט"ו-א'( אחר הדברים האלה היה דבר ד' אל אברם 
במחזה לאמר אל תירא אברם אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד ויאמר אברם וגו' מה 
תתן לי ואנכי הולך ערירי וגו' והנה דבר ד' אליו לאמר לא יירשך זה כי אם אשר יצא 

ממעיך וגו' והאמין בד' ויחשבה לו צדקה.
כי בצדקו  וחשב  בד'  יאמר שהאמין  כי  והנכון בעיני  ז"ל,  וברמב"ן )שם ט"ו-ו',ז'( 
לו  שאמר  אע"פ  ובשכרו  אברם  בצדקת  לא  פנים  כל  על  זרע  לו  יתן  הקב"ה  של 
שכרך הרבה מאד ומעתה לא יירא פן יגרום החטא, ואע"פ שבנבואה ראשונה חשב 
ויתן  יירא מן החטא  שתהיה על תנאי כפי שכר מעשיו, עתה כיון שהבטיחו שלא 
לו זרע האמין כי נכון הדבר מעם האלוק' אמת לא ישוב ממנה כי צדקת ד' אין לה 
הפסק וכו', עכ"ל. ולגבי מה שאמר אברהם אבינו על הבטחת הארץ במה אדע, ביאר 
הרמב"ן שעל הבטחה זו חשש שמא יגרום החטא ולא האמין בה שלא יגרום החטא 

כמו בבשורת הזרע.
ומבואר דגם לגבי גזירת הגלות היה הרצון מלכתחילה לפניו ית"ש להבטיח לאברהם 
אבינו אנכי מגן לך וגו', אלא דמכיון ששאל במה אדע כי אירשנה, הפסיד אברהם 
ונמצינו  החטא,  יגרום  שלא  האמין  שלא  ומשום  לך  מגן  אנכי  הבטחת  את  אבינו 
למידים שאם היה אברהם אבינו מאמין שלא יגרום החטא להסיר הבטחת הארץ היו 

זוכין מיד ליכנס לארץ והיתה נחסכת מהם גלות מצרים.
ולפז"נ דבאמת דבר אלוקינו יקום לעולם כמו שעלה במחשבה תחילה, ובסופו של 
דבר לא גרם החטא, שהרי היו דבקים בע"ז ואפ"ה יצאו ממצרים, אלא שכדי לעורר 
את הרחמים על ישראל להכניסם לארץ אע"פ שחטאו היו צריכים לשעבוד הקשה 
עד שהיו שבורים ומפורכים ואז בגאולתם כשהיו מגוללים בדם פסח ובדם מילה, 
היו נראים ממש כתינוק בצאתו מרחם אמו, כחוש ודל אשר כל רואהו יחמול עליו, 
ובזה זכו לגאולה באופן זה כמו שאמר הקב"ה לאברהם אנוכי מגן לך, דהיינו הגנה 
ללא תנאי, וכן ביציאת מצרים היתה ההנהגתו ית"ש כך לגוננם תחת כנפיו בתגבורת 

שפעת הרחמים.   

הערות לפרשת השבוע
"והיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם וראיתי את הדם" 

בת"י איתא ויהי דם נכסת פסחא וגזרת מהולתא מערב לכון, למעבד מיניה אות על 
בתיא וכו', הק' המפרש מה הביאו לומר כן דאף דם המילה יהיה לאות על הבתים, 
וגו', התם לא  ונתנו על שתי המזוזות  ולקחו מן הדם  יקשה דלעיל עה"כ  וביותר 

פירש הת"י מידי דתהיה נתינת הדם מעורבת עם דם המילה, וצ"ע.
והמילה  הפסח  מדם  נתינה  דהאי  דס"ל  הת"י  בדעת  והנראה 

מעורבים לאות על הבתים, היא נתינה אחריתי מלבד 

 

עבודת נתינת דם הפסח לחודא על המשקוף והמזוזות הנאמר לעיל, ולדעתו כך הוא 
דם  נתינת  עבודת  דמלבד  בזה  דנאמר  וגו',  לאות  לכם  הדם  והיה  הכתוב  משמעות 
וגו', עוד  ועל המשקוף  ונתנו על שתי המזוזות  הקרבן דכתיב לעיל ולקחו מן הדם 

תתנו נתינה אחריתי דדם לאות על הבתים. 
ואף קצת מדוקדק כן דוהיה הדם וגו' נתינה אחריתי היא, דהא המתין הכתוב מלומר 
זאת עד לאחר מצות העבודה והאכילה, ולא כתבו לעיל גבי ולקחו מן הדם וגו', והיינו 
אלא  ואכילתו,  עבודת הקרבת הפסח  מענין מצות  אינה  אכן  היא  זו  דנתינה  משום 

נתינה אחריתי היא בפ"ע לענין אות. 
ומפרש הת"י דהאי נתינה אחריתי משום אות היא מב' הדמים דפסח ומילה כשהם 
מעורבים, ופירש כן משום דס"ל דמשמעות הכתוב והיה הדם וגו', דמשמע ליה דלא 
קאי אדלעיל אלא נתינה אחריתי, א"כ האי הדם הנאמר בסתמא משמע מכל דם מצוה 
דנתעסקתם בו, והיינו מדם הפסח וכן מדם המילה דנתעסקו בה בליל ט"ו כדפרש"י 
לעיל, ואמר הכתוב והיה הדם וגו' דמכל הני דמים תתנו מהם כשהם מעורבים נתינה 

אחריתי לאות על הבתים.
הרב יצחק זאב דיסקין

הערות לדף היומי
הרב מנחם מנדל לבנטל

יג. ז' ע"א זמרא מלנן דאסור, רש"י מפרש בבית המשתאות  וכן מוכח מהסוגיא כאן 
ויעוין משנ"ב ומקורו בב"ח אם מותר לנגן בזה"ז שלא בבתי המשתאות.

יד. ז' ע"ב עציץ נקוב, מרן הגר"ח יסד דהא דעציץ נקוב דינו דקרקע לא סגי במה דיונק 
מן הקרקע אלא דהנקב מבטל מהכלי שם כלי וממילא חל על הזרעים דין קרקע. וכן 
מוכח מהתוספתא דאף המים שבתוך העציץ דינו כקרקע דאינו מכשיר וא"כ מוכח 
דהנקב מבטל מהכלי שם כלי ויעוין שבת צה' חמש מדות בכלי חרס מבואר דהוה 
שיעור בהכלי דכלי שיש בו נקב כשורש קטן בטל מהכלי שם כלי. והנה בסוגיא כאן 
מבואר ברש"י דעציץ של חרס אי"צ לינקב ובתו' מבואר דשל עץ אי"צ לינקב וקשה 

דלמה אי"צ לינקב לבטל מהכלי שם כלי וצ"ע.
י"ל  יעוין ע"ב כל הקונה שדה בסוריא כקונה בפרוארי ירושלים  טו. ח' ע"א סוריא, 
הביאור בזה דאיתא בחז"ל עתידה ירושלים שתתפשט עד דמשק וא"כ זהו דהקונה 
גזרו  לא  אוירה  על  גזרו  גושה  על  סוריא  והנה  ירושלים.  בפרוארי  כקונה  שם שדה 

דעתידה ירושלים שתתפשט עד לשם ודו"ק.
טז. ח' ע"א סמוך לפלטרין שלך לא כבשת ואתה הולך וכובש עד ארם נהרים ועד ארם 
צבא ומה דנהג כן י"ל דעתידה ירושלים שתתפשט עד דמשק ומקום מלכות בי"ד הוא 

בירושלים והלך לכבוש ולהכין המקום למלכות בי"ד וכנ"ל.
יז. ח' ע"ב אמירה לעכו"ם רש"י בע"ז טו' כתב דיליף מקרא דממצוא חפצך ודבר דבר 
וקשה טובא דבב"מ צ' איבע"ל אם יש איסור שבות בחייבי לאוין מבואר א"כ דאי"ז 
מדין ודבר דבר וצ"ע. ויעוין קה"י דבר נפלא דיש שני איסורים האחד איסור אמירה 
וזהו שאומר לו בשבת שיעשה עבורו אף בחול ועוד דאסור לומר לו בער"ש שיעשה 

עבורו בשבת וזהו איסור שבות וזהו דמספ"ל אם נוהג אף בחייבי לאוין ודו"ק.
יח. ח' ע"ב פיקו"נ בשבת, יעוין רמב"ם שבת ב' דחויה היא פיקו"נ אצל השבת אבל 
יעוין תו' פסחים מו' משמע דהוה הותרה דהתו' מקשים למה לא נימא הואיל ואילו 

מיקלעיה ליה פיקו"נ בשבת משמע דהוה הותרה ולא דחויה.
יט. ח' ע"ב ריבוי בשיעורין, יש לעיין מהו החילוק בין ריבוי בשיעורין לריבוי מלאכות 
ויעוין  ב' מלאכות  חייב שתיים מבואר דהוה  דיעוין שבת צא' המוציא אוכלין בכלי 
שבת צ' המוציא קופת הרוכלין חייב אחת ונראה דכל היכא דהריבוי חזי לאיצטרופי 
למלאכה אחת כגון ב' גרוגרות הוה מלאכה אחת והיכא דהריבוי לא חזי לאיצטרופי 
נראה  אחת  מלאכה  חשיב  הרוכלין  דקופת  והא  מלאכות.  ב'  חשיב  אחת  למלאכה 

דדעת הרוכל משוויא ליה למלאכה אחת. 
כ. ח' ע"ב בספר מחנה ישראל כתב דחייל יהודי יניח התפילין יחד עם שאר חפציו 
ושם בהג"ה הוסיף דחשיב כמו ריבוי בשיעורין. אבל דבריו תמוהים דלכאו' כל כלי 
הוה מלאכה בפנ"ע ובאמת שבהוצאות מאוחרות השמיט ההג"ה והניח הדין ואולי 

ס"ל דהוה כמו קופת הרוכלין וצ"ע.
כא. ט' ע"א פלג"ד, יעוין יבמות כה' מבואר דאם גזלן כשר בעדות אשה נאמן לומר 
וא"כ  דאאמע"ר  נאמן  אינו  הרגו  שהוא  שמעיד  דבמה  הגרע"א  והקשה  הרגתיו. 
מוכרחים אנו לדין פלגינן דיבורא וא"כ למ"ד דלא פלג"ד למה נאמן בהרגתיו וצ"ע. 
ויעוין בברכ"ש הביא בשם הגריל"ד דהא דאם לא פלגינן דיבורא העדות בטילה היינו 
מהדין דעדות שבטלה מקצתה בטלה כולה ולפ"ז נראה דאם גזלן כשר בעדות אשה 

אזי נאמן בהרגתיו דהיכא דאין פסול בגופה של עדות לכו"ע פלג"ד.
והנה יעוין מכות ז' ע"א מבואר דלמ"ד דפלגינן דיבורא ה"ה דפלגינן נאמנות ולמ"ד 
דלא פלגינן דיבורא ה"ה דלא פלגינן נאמנות. והביאור נראה דהא דאם לא פלגינן 
עדויות  ב'  נעשה  הפלגינן  וע"י  שבטלה  דעדות  מהדין  היינו  בטילה  העדות  דיבורא 
נפרדות וזהו דפליגי אם פלגינן דיבורא ואם פלגינן נאמנות היינו דע"י הפלגינן נעשה 

שתי עדויות ודו"ק.  
כב. ט' ע"ב אע"פ שחותמיהן עכו"ם, בתו' כאן מבואר דצריך למנותו שליח 

דין  רק  שליחות  דין  דאין  מבואר  כב'  תו'  יעוין  אבל  הגט  לנתינת 
ציווי הבעל.



דברי חזוק
לע"נ הילדה רחל בלומה בת משה יעקב

לצאת שהס”ת בבית כנסת- “אסור לצאת ולהניח ס”ת שהוא פתוח” 
)שו”ע קמ”ו סעיף א’( ואפילו איכא עשרה דצייתי לס”ת זולתו, וגם 
ואפילו  א’(  ס”ק  )מ”ב  אסור  אפ”ה  בעשרה,  קה”ת  שמע  כבר  הוא 
לא התחילו עדין לקרות אסור מכיוון שכבר נפתח הספר ]כך נראה 

שמסיק שם בביה”ל[

והיינו שכבר שמע קה”ת  )שו”ע(  גברא לגברא שפיר דמי  בין  אבל 
או שדעתו לבא מיד, וגם זה  אינו מותר כי אם כשהוא לצורך גדול. 

)מ”ב ס”ק ג’( 

“כתב של”ה שבכל סעודה יאמר “על נהרות בבל” ובשבת וכן בימים 
שאין אומרים בהם תחנון יאמר שיר המעלות בשוב ה’ וגו’, והעיקר 
שידע מה קאמר, ואחר כונת הלב הן הדברים” )מ”ב סי’ א’ ס”ק י”א(

שתי  יטול  לאכול  ורוצה  צרכיו  העושה  נט”י-  על  וברכת  יצר  אשר 
ועל השניה מברך על נטילת  יצר  פעמים על הראשונה מברך אשר 
שלא  דצריך להזהר  ידיים )שו”ע קס”ה סעיף א’( וכתבו האחרונים 
ליטול בפעם הראשון נטילה גמורה, ורק מעט משום נקיות, דאל”ה 
הרי נטהרו ידיו בפעם הראשון ואין שייך לברך עוד על נטילה שניה 

]מ”ב ס”ק ב’, ע”ש עוד אופנים[

הוא  הכבוד  ג’(  סעיף  ס”ז  )כלל  אדם  החיי  לשון  ואם-  אב  כיבוד 
כדכתיב “נבזה בעיניו נמאס,  במחשבה  ובמעשה ובדיבור,  במחשבה 
ואת יראי ה’ יכבד” והיינו “יכבד” במחשבה, דאין לומר שבלבו ובעיניו 
כמוהו,  בעיניו  שוין  הן  א”כ  בדברים,  אותם  שמכבד  רק  נבזים  הם 
שהם  בליבו  שמכבדם  דר”ל  ע”כ  אלא  בעיניו,  נבזה  הוא  גם  שהרי 
חשובים בעיניו ובלבו דהיינו שידמה בעיניו שהם גדולים ונכבדי ארץ 
, אף שיהיו בעיני שאר בני אדם אינם חשובים כלל, וזהו עיקר כבוד, 

שאל”כ הרי כתוב בפיו ובשפתיו כבדוני וליבו רחק ממני עכ”ד.

סבר פנים יפות- “והוי מקבל כל האדם בסבר פנים יפות כיצד מלמד 
כבושים  ופניו  שבעולם  טובות  מתנות  כל  לחבירו  אדם  נתן  שאם 
בארץ, מעלה עליו הכתוב כאילו לא נתן לא כלום. אבל המקבל את 
חבירו בסבר פנים יפות אפילו לא נתן לו כלום, מעלה עליו הכתוב 
כאילו נתן לו כל מתנות טובות שבעולם”. )אבות דרבי נתן סוף פי”ג(

הרוצה לקבל כל 
שבוע את ה"עומקא 
דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

חידו"ת ובירורי הלכה,  ]עד 700 מילים[
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 
haym@mehadrin.net

או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:
* * *

בשלח – קריאת התורה 
יתרו – כבוד חמיו

כג. י' ע"ב מצת כותי, יעוין חידושי רח"ה האריך דבהדין לשמה תרתי איתנהו ביה האחד 
ויעוין פסחים לח' שימר לשם לחמי תודה  והב' שימור לשם מצה  יחמיץ  שימור שלא 
פסול לשם מצה מבואר דיש דין שימור לשם מצה. ונראה דזהו רק מלישה ואילך אבל 
עד לישה אין השימור רק שלא יחמיץ ויעוין תו' ביצה ג' ע"א מבואר דהיתר דאו"נ אינו 
אלא מלישה ואילך. לכאו' קשה לרבא דשימור מתחיל משעת קצירה למה אסור לקצור 
ביו"ט ולהנ"ל הוא מיושב היטב דשימור לשם מצה לכו"ע אינו אלא מלישה ואילך ודו"ק.

קנה  שליח  ועשאו  לאחרים  שחב  במקום  לבע"ח  דתופס  רש"י  דעת  כזכי,  תן  יא'  כד. 
המשלח אבל התו' הקשו דבסוגיא בכתובות מוכח דלא כרש"י ויעוין קצה"ח.

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

“ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אתתי 
אלה בקרבו" )י', א'( צ"ב דלא אמר לו לשם מה יבוא. ורש"י כתב, ויאמר ה' אל משה בא 
אל פרעה - והתרה בו, עכ"ל. וצ"ב אמאי לא אמר כן להדיא כדאמר ליה בפרשת וארא 
במכת צפרדע "ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה ואמרת אליו כה אמר ה' שלח את עמי 
ויעבדני:  ואם מאן אתה לשלח הנה אנכי נגף את כל גבולך בצפרדעים" )ז', כ"ו, כ"ז( 
ובמכת דבר “ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה ודברת אליו כה אמר ה' אלהי העברים שלח 
את עמי ויעבדני:  כי אם מאן אתה לשלח ועודך מחזיק בם:  הנה יד ה' הויה במקנך אשר 

בשדה בסוסים בחמרים בגמלים בבקר ובצאן דבר כבד מאד" )ט' א' – ג'(.
)י', ב'( יל"ע מהו לישנא ד"באזני בנך" ואמאי לא כתב  וכו'"  “ולמען תספר באזני בנך 
"תספר לבנך" כדכתיב בכמה דוכתי, "ויספר משה לחתנו" )שמות י"ח, ח'(, "ויבא משה 

ויספר לעם את כל דברי ה' ואת כל המשפטים” )שמות כ”ד, ג’(.
התרגום אונקלוס כתב כאן, ובדיל דתשתעי קדם ברך ובר ברך, ויל"ע דלכאו' אי"ז תרגום 

של "באזני בנך" ולכאו' הוה ליה לתרגומי "באודני ברך וכו'".
"וכי יגור אתך גר ועשה פסח לה' המול לו כל זכר ואז יקרב לעשתו” )י”ב, מ”ח( בחידושי 
מרן רי”ז הלוי עה”ת כאן הביא דברי הרמב”ן דקאי אפסח מצרים והוכיח מזה דדדין גרות 
דגם  גם מהתוספתא פסחים פ”ח דמבואר התם  כן  והביא  גם קודם מתן תורה.  היתה 
בפסח מצרים היה מעכב מילת עבדים וטבילת שפחות. ויל”ע דבגמ’ הא ילפינן טבילת 
גרות ממעמד הר סיני דהיתה שם טבילה משום דהיתה שם הזאה ואין הזאה בלא טבילה, 
ונמצא דלא נאמר דין זה עדיין בשעת יציאת מצרים, והיאך שייך לומר דטבילת השפחות 
שלא נאמרה עדיין מעכבת, והיאך ניתן לומר דהיה נוהג גרות ע”י מילה וטבילה. וכמו”כ 
גיסא, דאם נהגה כבר טבילת גרות כשהיו במצרים, מדוע הוצרכו  יש להקשות לאידך 

לטבול פעם נוספת במתן תורה.

תגובות
תגובה לדברי הג”ר דוד אריה שלזינגר שליט”א,

יישר כח על דבריו הנפלאים, והנה אני הקשיתי על דברי התרגום שנשבע משה ליתרו 
דלא ימול את בנו, דהיאך יכל משה להישבע על כך והא זוהי שבועה לבטל המצוה. וכ”ת 
כתב דבני ציפורה היו גויים ולא נתחייב משה למולם. אך אם כן יקשה, דכיון דבני משה 
מציפורה לא היו חייבים במילה, אמאי נתבע משה על כך, ומדוע נתחייב מיתה? עוד יל”ע 
דבמכילתא איתא דנשבע משה ליתרו לתת הבן הראשון לעבודה זרה, ועל זה ודאי היה 

מוזהר, והיאך יכל להישבע על כך?
הרב שמואל מנחם כהן

בדברי חיזוק הבאתם הדין שיש לנגן התיבות שאומר עם הצבור שקורין שמע במקום 
שאסור לו להפסיק, ויש להוסיף שיש עוד עצה לשים ידו על עיניו שגם זה מראה שאינו 

פורש מהם.
והדין לומר ואנחנו לא נודע בישיבה נוח לקיימו אחרי שבלאו הכי ישב מקודם בנפילת 
אפים, אולם בימי שני וחמישי שעמד מקודם בפיוט ה' אלקי ישראל יש לדקדק לישב 

בתיבות אלו.
יש  כן  "ותנני",  ויש להעיר דבמ"ב שם איתא  "ותתנני",  בתפילת הדרך הבאתם הנוסח 
להוסיף דאם אין ברכה כדי להסמיכה לתפילת הדרך יכול גם לברך על בשמים וברכות 

הראיה וכדומה די"א דמהני ומה שמריח אינו הפסק.
הרב דוד אריה שלזינגר

מפאת ריבוי הכותבים שליט"א
ועקב ההוצאות הרבות המשתרגות ותופחות

הננו להודיע שמכיון שמלכתחילה המאמרים הם 
במתכונת של 700 מילים בלבד

וכפי שרשום ליד כתובת הדוא"ל,
לפיכך החורג מסך 700 מילים

מתבקש לשאת בהוצאות בסך 40 ₪


