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רק שתדע...
הוא כמעט  יש טבח שיודע לבשל מעולה, אבל  "בישיבה 
ולא מבשל. תמיד יש לו תירוצים", התלונן שמעון באוזני 
דווקא  הישיבה  "הנהלת  אחרת.  בישיבה  שלמד  חברו 

מרוצים מהחיסכון", התמרמר.
חברו גיחך ואמר לו שיגיד תודה: "הרבה יותר גרוע טבח 

שלא יודע לבשל ומבשל כל יום"...
***

שונים  מעמדות  בין  והבדלות  מדרגות 
קיימים בעולם. מן ההבדלות הידועות: 
ולמדבר.  לחי  לצומח,  הדומם,  בין  היא 
נקוט  כלל  אך  ועוד.  לחול,  קודש  בין 
למרות   – לדרגה  דרגה  שבין  בידינו 
אמצעי  דבר  יש   – מזו  זו  הן  שנבדלות 

שְמַמֵצַע ומחבר ביניהן. 
ישראל  בין  היא  ידועה  נוספת  הבדלה 
לעמים. וכך מודיע משה לפרעה שבמכת 
בכורות ויציאת מצרים "לכל בני ישראל 
לא יחרץ כלב לשונו למאיש ועד בהמה, 
מצרים  בין  ה'  יפלה  אשר  תדעון  למען 

ובין ישראל". 
צבי  נפתלי  רבי  מוואלוז'ין",  ה"נצי"ב 

בלשון  התקשה  דבר",  "העמק  בספרו  ברלין,  יהודה 
הפסוק: משמע שהכלבים לא יחרצו לישראל את לשונם 
בין  ומבדיל  מפלה  שהקב"ה  ידעו  שהמצרים  בשביל 
עשרת  לאורך  האחרונה,  השנה  בכל  וכי  ומצרים.  ישראל 
מכות  קיבלו  שמצרים  בכך  זו  הפליה  הוכרה  לא  המכות, 
שינוי  כלל  אירע  לא  ישראל  לבני  ואילו  ונוראות  קשות 

בסדר היום ממכות אלו?!
הגאון רבי אלחנן וסרמן נוהג היה לסובב בעיירות שסביב 

גדולה  ישיבה  לו  הייתה  שם  מגוריו,  מקום  לברנוביץ', 
על  להידפק  רבי אלחנן  הוצרך  לכלכלם  וכדי  לתלמידים, 
דלתות נדיבי-עם ולבקש מהם שיתמכו בבחורי הישיבה, 

שכן אם אין קמח – אין תורה. 
הייתה  וסרמן,  אלחנן  רבי  הגיע  אליו  הכפרים  באחד 
מבואה לפני הבית, מבואה זו הייתה סגורה בדלת שחציה 
התחתון עשוי עץ וחלקה העליון זכוכית, 
את  לראות  ניתן  יהיה   – הבית  שמן  כך 

המתקרבים לדלתו.
עץ,  העשויה  הבית  דלת  שבין  זה  ברווח 
לבין הדלת שקודמת לה העשויה בחציה 
גדול-מימדים  שחור  כלב  רבץ  זכוכית, 
לשמור  היה  תפקידו  במראהו.  ומבהיל 
רבי  התקרב  כאשר  כמובן.  גנבים,  מפני 
הענק  הכלב  קפץ  הבית,  לדלת  אלחנן 

ממקומו בנביחה עזה ומיד השתתק.
זר  – משמע,  נביחה  בעלי הבית ששמעו 
שקט  השתרר  מכן  ולאחר  לחצר,  הגיע 
שתק  מדוע  לראות  הדלת  אל  מיהרו   –
מפעים:  מחזה  לראות  ונוכחו  הכלב. 
ו"נמרח"  הזכוכית  דלת  על  זינק  הכלב 
עליה בעודו דבוק לדלת באוויר ומשותק 

מבלי יכולת לזוז או לנבוח.
רבי אלחנן לעומתו פסע בצעד בוטח משל לא אירע שום 
נכנס  עליה,  כשהכלב  הדלת  את  פתח  דופן,  יוצא  דבר 
לכבודו  חרדו   – לפתח  חשו  שכבר  הבית  ובעלי  פנימה, 
בבית  וסרמן  הגר"א  ישב  ארוכה  שעה  להכניסו.  ומיהרו 
אותו יהודי והרעיף עליו טללי תחייה, כשבעל הבית עדיין 

נסער ממה שראו עיניו. 

הכלב שקפא 
על דלת הזכוכית

מה המצרים 
לא ידעו?



בעל  ליווה  במיוחד,  הנדיבה  תרומתו  את  שהרים  לאחר 
הכלב  הזמן  אותו  כשכל  החוצה,  אלחנן  רבי  את  הבית 
תלוי באוויר בדבק בלתי-נראה. לאחר שיצא רבי אלחנן 
לצורתו  וחזר  ממקומו  בניחותא  הכלב  גלש  החצר,  מן 

הטבעית כשאינו מודע כלל לתדהמתם של בני הבית.
מוואלוז'ין,  הנצי"ב  של  לשאלתו  נשוב 
מביא  שהוא  יסוד  מקדים  הוא  ראשית 
מקום  בכל  בספרו:  מקומות  וכמה  בכמה 
שני  שישנם  פירושו   – ובין"  "בין  שנאמר 
אמצעי.  דבר  יש  לקצה  קצה  ובין  קצוות, 
והנה בכל מכות מצרים הייתה הבדלה בין 
ישראל ובין מצרים. אך בעשר המכות היו 
וייסוריהם  בצרותיהם  עסוקים  המצרים 

המכות  פוסחות  היהודים  שעל  העובדה  להם  ניכרה  ולא 
למגדולם ועד קטנם באופן גורף. 

כל האומה המצרית,  לעיני  ישראל ממצרים  יוצאים  כעת 
או לעיני מה שנותר ממנה... הכלבים באופן טבעי אמורים 
לנבוח. אך כדי שישראל לא יפחדו מנביחתם, לא חרץ כלב 
לשונו. לא רק לצדיקים, אלא גם לאלו שנמצאים בדרגת 

הממוצע בין ישראל ובין מצרים, קרי: רשעי ישראל. ולא 
רק שלרשעי ישראל לא חרץ כלב לשונו, אלא אף לבהמות 

ישראל!...   
***

של  בהמה  על  ינבח  לא  שכלב  שכזה,  בנס  התועלת  מה 
יהודי? 

מלמדנו הנצי"ב מוואלוז'ין חידוש גדול 
תדעון  "למען  הפסוק:  לשון  בפשטות 
מצרים  בין  ה'  יפלה  אשר  (המצרים) 
ובין ישראל" – לא רק הצדיקים בעצמם 
כדוגמת  ענייניהם,  בכל  לשמירה  זוכים 
אלא  וסרמן.  אלחנן  רבי  על  הסיפור 
כה  הינה  הקב"ה  אצל  ישראל  חביבות 
 – בהמותיהם  ואפילו  לצדיקים,  הנלווים  שאפילו  גדולה, 
לפני  חיבתן  להראות  בכדי  מיותר,  שכביכול  לנס  זוכים 

המקום.
נס מיוחד 'בישל' עבורנו הבורא יתברך רק למען נדע את 

החיבה שרוחש הוא לנו. נדע, נודה לו, ונעריך... 

"עד מתי מאנת ֵלָעֹנת מפני שלח עמי ויעבדוני" (י, ג)

משל נפלא לסכלותו של פרעה ולהתראה שהתרה בו הקב"ה 
באמצעות משה רבינו, הביא המשגיח החסיד רבי גד'ל אייזנר: 
רועה שצאנו הלך והתדלדל עקב זאב עז-פנים שהתגנב לעדרו 
החליט  אחד  יום  למאכלו.  יום  בכל  אחד  כבש  ממנו  וטרף 
הרועה לארוב לזאב, לתפסו ולשים קץ למזיק שמכלה בעדרו.

הזאב  הגיע  וכאשר  בסבלנות,  שעות  מספר  במארב  המתין 
לטרוף השליך עליו הרועה אבן גדולה. האבן פגעה בזאב, אך 
הוא לא כרע, תחת זאת נשא רגליו וברח. רדף אחריו הרועה 
שניהם  וירוצו  בזנבו,  היטב  לאחוז  שהצליח  עד  זעם  בחמת 

יחדיו...

תוך  הקרקע  גבי  על  כשל  הרועה  של  כוחותיו  שאפסו  לאחר 
שהוא אוחז בחוזקה בזנב ואינו מרפה. הוא נגרר על הקרקע, 
בשרו נשרט ונחבט ללא הרף ובשארית כוחותיו החל לזעוק: 
"שוטה!  לו:  והעיר  אחד  חכם  שם  עברו  (הצילו).  געוואלד 
לאז אפ די שוואנץ" (עזוב את הזנב) ותינצל. סיים רבי גד'ל 
המכות  על  געוואלד  וזעק  ישראל  בבני  אחז  פרעה  אייזנר: 
שנחתו עליו. ואנו מה? כלום איננו מסרבים להרפות מן הרע, 
בוכים אנו על הייסורים שבאים בעקבותיו, וממשיכים לזעוק 

להצלה?!... 

"ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו" (יא, ז)

כלבים  לעיר,  בא  המוות  מלאך  בוכים  כלבים  רבנן  "תנו 
משחקים אליהו הנביא בא לעיר" (בבא קמא ס:). 

ביארו  שלנו)  הפסוק  (על  התוספות  לבעלי  זקנים"  [ב"דעת 
שכשאליהו הנביא בא לעיר הכלבים משחקים, מפני שכשהרג 
אליהו את ד' מאות נביאי הבעל, השליך את נבלתם לכלבים. 

לפיכך חושבים הם שגם עתה הוא בא להעניק להם נבלה...]. 

שמעתי לפרש בדרך צחות: בליל הסדר הסתובב מלאך המוות 
מלאך  של  שהותו  עקב  הבכורות.  את  להרוג  בכדי  במצרים 

המוות, היו צריכים הכלבים לבכות. 

אך כיון שבאותו הלילה מלו בני ישראל את עצמם בכדי שיוכלו 
הנביא  אליהו  מגיע  הלא  מילה  ובברית  הפסח,  מקרבן  לאכול 

להשתתף, היו הכלבים צריכים לשחק. 

בגינו  לבכות  האם   - קשה  במבוכה  הכלבים  עצמם  שראו  כיון 
של מלאך המוות, או שמא לשחק בשל אליהו הנביא שנמצא 
כעת במצרים, נקטו את הכלל הידוע: "שב ואל תעשה עדיף". 

וזהו שכתוב "ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו"...

למען דעת 
עמי הארץ



ארבעה  עד  למשמרת  לכם  "והיה 
עשר יום לחודש הזה" (יב, ו)

לאברהם  שנשבעתי  שבועה  "הגיעה 
בידם  היו  ולא  בניו,  את  שאגאל 
שייגאלו  כדי  בהם  להתעסק  מצוות 
שנאמר 'ואת ערום ועריה', ונתן להם 
מילה"  ודם  פסח  דם   - מצוות  שתי 

(רש"י).
שתי מצוות הללו דם פסח ודם מילה, 
טעונות לכאורה ביאור, מדוע דווקא 
שיוכל  בכדי  אברהם  לבני  ניתנו  הן 
שנשבע  השבועה  את  לקיים  הקב"ה 
עולם  גאולת  ישראל  את  ולגאול  לו, 

ולהיותם לו לעם ה'.
במצוות  שיש  לומר  יש  בפשטות, 
המשתמע  כפי  נפש,  מסירות  אלו 

מהפסוקים שהביא רש"י בהמשך.
  ***

התבססה  שפרנסתו  יהודי  חוכר 
בכפר  פונדק  חכירת  על  רבות  שנים 
ושבים  העוברים  נכנסו  בו  קטן, 
בדרכם ממקום למקום, להחיות את 
ולינה, הגיע אל  נפשם במזון, משקה 
"דברי  רבי חיים מצאנז, בעל  הגה"ק 

חיים", ובפיו קובלנה:
בעל  הפריץ  אל  הלך  כמותו,  יהודי 
הפונדק, ושכנע אותו לבל יחכיר את 
מדי  כמנהגו  זו,  בשנה  גם  הפונדק 
לו.  ישכירנו  אלא  לרעהו,  בשנה  שנה 
הלה  העלה  הפריץ  לו  שיתרצה  בכדי 
ועתה  הרגילים.  החכירה  דמי  את 
נשבר מטה לחמו של החוכר הוותיק, 

והוא בא בטענת "השגת-גבול".
למשיג  לקרוא  חיים"  ה"דברי  שלח 
מעשה  על  קשות  והוכיחו  הגבול 

חמור זה. 
נרתע  לא  החדש  שהחוכר  אלא 

והשיב: "הלא זה שמתלונן עלי, רשע 
לקברו"...  מצוה  ישראל.  ופושע  הוא 
פלט האיש בסלידה מעושה מ'מעשיו 
לפי   – הקודם  החוכר  של  הנלוזים' 

דבריו, כמובן.
ישירות  הגיב  לא  חיים"  ה"דברי 
לדבריו והציב בפניו שאלה: כידוע לך, 
שכאשר  מצרים  ביציאת  כותב  רש"י 
לא  ישראל,  את  לגאול  הקב"ה  רצה 

הקב"ה  להם  ונתן  מצוות  בידם  היו 
מילה.  ודם  פסח  דם  מצוות:  שתי 

החוכר הנהן לאישור בראשו.
מצאנז  הרה"ק  הוסיף   – הוא  פלא 
ש"ד'  יודע  יהודי  ילד  כל   – להקשות 
אפילה"  ימי  בשלושת  מתו  חלקים 
כתוב  ובמדרש  יח).  יג,  שמות  (רש"י 
הייתה  נוספת למכת החושך  שסיבה 
רשעיהם  את  ישראל  שיקברו  בכדי 
בימי החושך לבל יבחינו בכך המצרים 

וילעגו למשבתם.
 – מצאנז  הרה"ק  סיים   – כן  כי  הנה 
מצרים  מיוצאי  כפול  חלקים  ארבעה 
החושך  בימי  ישראל  קברו  בפועל, 
והאפילה, ואף על פי כן אמר הקב"ה 
שאין  ללמדך:  מצוות".  בידם  ש"אין 

מצוה "לקבור רשעים"... 
 ***

מביא  חיים",  "חפץ  לספר  בהקדמה 
מראדין,  הכהן  מאיר  ישראל  רבי 
נתגלגל  בשלהם  שלדעתו  דברים 
פרוץ  כה  הינו  הרע  שלשון  הדבר 
הינו:  מהם  אחד  רבות.  בו  וחוטאים 
ברעיוניו  הרע  היצר  מחשיב  "תיכף 
לחונף,  עליו  מספר  שהוא  האיש  את 
לו מצוה לפרסם את החנפים  ואומר 
הלא  לו,  אומר  ופעמים  והרשעים. 
ומותר  מחלוקת  בעל  הוא  פלוני 

לספר לשון הרע עליו", וכו'.
בדרך רמז אפשר לומר ששתי מצוות 
לבד  מילה,  ודם  פסח  דם  של  אלו 
אף  בהן  יש  הנפש,  מסירות  מעניין 
בדם  עצמי.  ביטול  של  נוסף  רובד 
ונצא  "נמול  לומר  ישראל  יכלו  מילה 
הגמרא  (מלשון  היא"  סכנה  לדרך? 
דעתם  ביטלו  ואעפ"כ  לא:).  נדרים 

ומלו קודם היציאה ממצרים.
למרוח  ישראל  נצטוו  פסח  בדם 
ולשמירה  לאות  הדלתות,  על  דם 
נמרח  שהדם  למרות  המזיקים.  מן 
נראה  שאינו  הדלת  של  הפנימי  בצד 
עבר  עצמו  שהקב"ה  וביותר  מבחוץ, 
"פסח  והוא  מצרים  בכורות  להכות 
על בתי בני ישראל", ולו עצמו אין כל 

צורך באות וסימן. 
יכלו ישראל לומר: מה הטעם בסימן 
שכזה שמיותר הוא מעיקרו? אך לא 
לדעת  דעתם  וביטלו  שאלות  שאלו 

המקום. 
כאשר יהודי מבטל עצמו ואינו חושב 
את עצמו לגבוה מעל חברו, יכול הוא 
שתכליתן  שכאלו  מ"מצוות"  להינצל 

להזיק ולהרע לשני. 
עיקרי  חלק  זהו  לומר,  לכשתמצי 
לשעה  ישראל,  של  בגאולתן 

ולדורות...

החוכר החדש לא 
נרתע והשיב: "הלא זה 

שמתלונן עלי, רשע הוא 
ופושע ישראל. 
מצוה לקברו"...

'מצוות' אשר לא תעשינה
במחשבה שניה

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


