
  

 

   ������� נא לשמור על קדושת הגליון  �������

 לפרשהפנינים 
 
ויאמר ד' אל משה בא אל פרעה כי אני "

הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי 
  )י, א(               "           אתתי אלה בקרבו

לך אל " – ויאמר ד' אל משה בא אל פרעה
כי  –פרעה" אין כתיב כאן אלא "בא אל פרעה" 

מן הקב"ה אין הולכים. אי אפשר להתרחק 
נמצא בכל מקום, מלוא כל הארץ ממנו, הוא 

כבודו. לכן אמר כאן "בא" כלומר: בא אתי, 
  )ר' מ"מ מקוצק(          הנני אתך בכל אשר תלך.

  
משה  – בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו

הי'ה תוהה ומתפלא: קשיות עורף כזו ועקביות 
עזה כזאת לפרעה!? מידות אלה הרי ראויות 

וכו' לעשות רצון  שמים, להיות עז כנמר-לירא
אבינו שבשמים? אמר לו השם: אני הכבדתי 

  את לבו, לא ממנו המן המידות הללו..
  )אדמו"ר רי"מ מגוסטינין(                                    

  
הדא  – בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו

הוא דכתיב (משלי כז, ג): כבד אבן ונטל החול 
רבה). הכוונה:  (מדרש הםימשנוכעס אויל כבד 

ב על אבן, אבל אחרי שנחקק וכי קשה לכת
עלי'ה דבר מה יעמוד לעולם. על חול קל 
לכתוב, אבל בן רגע הכתב מיטשטש ונמחק. 
וזה עניין מהיר לשמוע ומהיר לאבד. וקשה 
לשמוע וקשה לאבד, לפרעה היו שתי המגרעות 

 –קשה לשמוע, ונטל החול  –גם יחד, כובד אבן 
ד אחרי אמרו: ד' הצדיק, מהיר לאבד. מי

  התחרט ולא שלח את בני ישראל.
  )דמשק אליעזר(                                                   

  
עד כאן  – בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו

לא הועילו לרשע הזה כל המכות וכל 
כך הי'ה מושרש בחטא, מומר -ההתראות. כל

למשה רבינו  להכעיס ועומד במרדו. ולא הי'ה
להכנס לתוך ד' אמותיו של זה הטמא, כי 

לא נשאר בו אף ניצוץ אחד של  אורהלכ
קדושה. אולם בחמש המכות האחרונות נאמר 
כי ד' הכביד את לבו, סימן שבכל זאת עדיין ד' 
עמו. והכבדת לבו וקשיות ערפו ממנו יתברך. 
ולכן הי'ה משה יכול להיכנס למחצתו, וזה 

  אני הכבדתי את לבו". כי –"בא אל פרעה 
  )חתם סופר(                                                        

  
בא אל  – בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו

והתרה בו (רש"י). כשנעיין היטב  –פרעה 
בדברי רש"י נמצא מרגניתא טבא, תוכחת 
מוסר בדבריו הקדושים. רש"י בא ללמדנו, כי 

ה מכביד לפעמים לב האדם, פי שהקב"-על- אף
מכל מקום נשארת הבחירה בידו. להתגבר 

  כארי נגד טבע החומר ולציית לנפש המשכלת, 

  
  
  

השואפת לטוב ולנעלה. כי ממידת חסדו וטובו 
של הקב"ה עם בני האדם הוא לא רק שיצוה 
לו לסור מרע, אלא גם שיאמר לו האזהרה 
 והעונש אם יעבור על צו ד', למען יתחזק האדם

ויגביר יצר הטוב על יצר הרע. וזו כוונת רש"י 
"בא אל פרעה והתרה בו", כי אני הכבדתי את 

תי את לבו, שגם דלבו, התרה בו שאני הכב
שר ידע את חומר אזאת מן ההתראה; למען 

  העניין, ויתגבר על יצרו הרע ויבחר בטוב.
  )ייםתוצאות ח(                                                   

  
מהו הכבדתי? שעשה  – כי אני הכבדתי את לבו

הקב"ה את לבו ככבד (מ"ר בא פרשה יג, כ). 
אפשר להסביר בדרך חידוד, לפי הגמרא (חולין 
מו): כבד שהתליע אם נשאר כזית במקום מרה 

טריפה. ובפרשת וארא  –כשר; לב שהתליע  –
במכת הצפרדעים אומר רש"י על הפסוק (ז, 

מעיהם נכנסו הצפרדעים,  כט) "ובכה" בתוך
והרי הקב"ה רצה שפרעה יחיה ויספר את 

רא ט, טז): "ואולם בעבור אהניסים כנאמר (ו
זאת העמדתיך בעבור הראותך את כחי ולמען 
ספר שמי בכל הארץ". ואם הצפרדעים יתליעו 

לא יחי'ה, לכן נעשה  –ויאכלו את לבו וייטרף 
  )יוסף פצנובסקי הרב(                          לבו ככבד.

  
"בקרבו", כי  – למען שתי אתתי אלה בקרבו

בן יחיד די שמכניע עצמו ומראה סימני חרטה 
אף שאין זה מקירות לבו. מה שאין כן בעבד, 
ממנו דורשים חרטה והכנעה מליאה. וזהו 

 –שנאמר (משלי טו, כג) "שמחה לאיש" 
"במענה פיו",  –להקב"ה, ד' איש מלחמה 

מתוודים רק בפה ולא אפילו כשישראל 
"למען שתי  –בפנימיות לבם. אבל לפרעה 

  אותותי אלה בקרבו", שיחלחלו בתוך מעיו.
  )לפי בעל פרי מגדים(                                          

  
ויבא משה ואהרן אל פרעה ויאמרו אליו "

כה אמר ד' אלקי העברים עד מתי מאנת 
  )י, ג(            "לענת מפני שלח עמי ויעבדני

פרעה גבר בגוברין הי'ה. מלך אחר אילו באה 
שמינית שבשמינית של מכה אחת ממכות  ועלי

מצרים מיד הי'ה נכנע והי'ה מקבל עליו את 
 הבר בעוז, מכגהדין. אך פרעה בעל אופי הי'ה. 

אחרי מכה הביא הקב"ה עליו, והוא בשלו 
  מ"מ מקוצק) השם ר'(                                  עמד.

  
אדם מישראל  – עד מתי מאנת לענת מפני

לבו  ,הסר מן הדרך הטוב ואינו ממלא רצון ד'
נשבר בקרבו. מתחרט הוא ומצטער על שלא 

ק עמוק בלבו מתגעגע הוא וועמעמד בנסיון, 
  ומתפלל לרצון חזק ויכולת נפשית לקיים רצונו 

  
  

יתברך. זה נחשב למעלה  ממדריגת רצון סתם, 
  .רעווא דרעווא", רצון שיהי'ה רצוןונקרא 

פרעה לא זו בלבד שלא היו לו עגמת נפש 
ב על שלא הכניע את עצמו לרצון ד', לושברון ה

אלא שמח על הכבדת לבו והמרותו את דבר ד'. 
וזה הי'ה עיקר חטאו: "עד מתי מאנת לענות 

אין לך גם כל  -ממאן להיענות   מפני", שאתה
  )שפת אמת(      .הלבולרצון  רצון לכניעת הרצון

  
כתרגומו  – עד מתי מאנת לענת מפני

לאתכנעא (רש"י). אדמו"ר רבי אברהם מרדכי 
מגור אמר: כי פעם אחת אמר אביו ה"שפת 

 ,אמת", כי ב"אנא ד'" יכולים לפעול הכל
הקהל שחשב שכוונתו על "אנא ד' הושיעה 

אנא ד' כי "ה על תתי שכוונתו היננא", ואני הב
תהלים קטו טז). שבהכנעה יכולים אני עבדך" (
  )ליקוטי תורה(                                  לפעול הכל.

  
שלוש לשונות מצינו  – שלח עמי ויעבדני

במקרא לגבי היוצאים ממצרים. משה אמר 
שלח "עמי", פרעה אמר: לכו נא "הגברים", 
ועבדי פרעה אמרו: שלח את "האנשים" וזה 

י פעמים "גבר" נמיעוט גברים שניים. ש
בגימטריא "קדוש", הוא שאמר פרעה רק 

בלבד ילכו. עבדי פרעה אמרו  הקדשים
ש בגימטריא "שבת", רק נ"אנשים", פעמיים א

. אבל משה אמר שלח את שומרי שבת ילכו
  עמי, העם כמו שהוא, אפילו הריקנים שבם.

  )הרב בן יאיר בשם אדמו"ר מבעלז(            
  

   
-, נטה ידך עלויאמר ד' אל משה"

השמים, ויהי חשך, על ארץ מצרים וימש 
  )י, כא(       "                                         חשך

זה שאמר הכתוב (תהלים קה, כח)  – ויהי חשך
שלח חש ויחשך ולא מרו את דברו (מדרש רבה 
בא). הכוונה היא, כי בימי החושך היו בני 

מרו את ישראל יכולים לצאת ממצרים "ולא 
דברו". כי לפי תרגום יונתן על הפסוק 
(בראשית נ, כה) וישבע יוסף את בני ישראל 

השביע  –לאמר פקד יפקוד אלהים אתכם 
ם שלא יצאו לפני זמנם ולא עברו על תאו

  )חתם סופר(                         השבועה.                 
  

  
הה"ד (תהלים קה, כח) שלח חשך  –ויהי חשך 

שך ולא מרו את דברו. אמר הקב"ה ויח
למלאכים המצריים ראויין ללקות בחושך, מי 
שהסכימו כולן כאחד ולא המרו (מדרש רבה 
פרשה יד). ונראה לומר, כי למעלה הי'ה



בדי עבודה זרה וקיטרוג על ישראל "הללו ע
והללו עובדי עבודה זרה", אבל במכת חושך 
מתו רשעי בני ישראל, פסק הקיטרוג, 

  מו כל מלאכי מלעלה כאחד.והסכי
  )הרב י' י' טרונק(                                              

  
  
דבר נא באזני העם; וישאלו איש מאת "

רעהו, ואשה מאת רעותה, כלי כסף וכלי 
  )יא, ב(                                                 "זהב

שלא יאמר  – דבר נא באזני העם וישאלו
ותו צדיק אברהם "ועבדום וענו אותם" א

י כן יצאו ברכוש גדול" לא "ואחרקיים בהם. 
קיים בהם (רש"י). הכל מקשים, וכי הבטחת 
ד' לא די בה. אלא צריך עוד שלא יאמר אותו 

  צדיק. אברהם?
בדרך החידוד: כי הזירוז לשאול כלי כסף 
וכלי זהב הי'ה נחרץ משום משא הדרך. והי'ה 

ל ישראל, לכן זירז אותם. זה בעל כורחם ש
י מה שמובא (הר"מ מ"ג סעיף ז) פאך ל

א רצה לקבלו להנשבע לתת מתנה לחברו ו
פטור, אם כן, הקב"ה פטור מהבטחתו לכן 
תלה באברהם "שלא יאמר אותו צדיק", כי 

  הוא לא ידע שישראל לא ירצו לקבלה.
  )ענג שבת(                 

 
 – ..וישאלו איש את רעהו.. כלי כסף.

לכאורה קשה, הרי מובא בחז"ל שכל מקום 
שנאמר רעהו היינו ישראל. אלא העניין הוא, 
כאותו דבר שאנו רואים בתלמיד חכם עני 
הבא לעיר לבקש עזרה: הוא הולך תחילה אל 

ף על פי שהרב עני אף הוא. אלא אהרב, 
תחילה דרושה התעוררות המחשבה על נתינה 

במצרים:  ואחר כך בא המעשה. וכך הי'ה שם
תחילה הלכו איש אל רעהו לעורר את 

פי שלרעהו לא הי'ה מה -על-המחשבה,  אף
לתת, ומתוך כך נפתח השפע, וזה "גדול 

  )עלזבאדמו"ר ר' שלום רוקח מ(           המעשה".

    
בדרך  – וישאלו איש את רעהו.. כלי כסף...

צחות: לכך נאמר להם שיקחו מהם בהשאלה 
מגלים לנשים את הסוד ובמלווה. כי לו היו 

שהכסף והזהב הוא להן לצמיתות. מיד היו 
מבזבזות אותם על בגדי מותרות ומלבושי 
כבוד. ושוב הי'ה ה"רכוש הגדול" נשאר בידי 

  הסוחרים המצרים והתופרות המצריות.
  (מגנזנו העתיק בשם לחמי תודה)                         

  
 ויתן ד' חן העם בעיני מצרים גם האיש"

משה גדול מאד בארץ מצרים בעיני עבדי 
  )יא, ג(            "             פרעה ובעיני העם

בלתי שכיח הוא שיהא מנהיג מקובל ואהוב 
על שרי העם וגדוליו, חכמיו וסופריו וגם על 
ההמון הפשוט. לרוב, כי שמרוצה וחביב על 
ההמון, יחס גדולי העם אליו הוא מסויג ואין 

ם. כי שונים ומיוחדים הם הוא נהנה מאהדת
שרונות שכל אחת מהשכבות כהסגולות וה

הללו מבקשת במנהיג. בא הכתוב ומספר לנו 
על משה, שהי'ה "גדול" בעיני "עבדי פרעה", 

  בעיני השרים והאצילים "ובעיני העם".
  )הדרש והעיון(

  
, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשנו"

למאיש ועד בהמה למען תדעון אשר 
  יא, ז)(    "' בין מצרים ובין ישראליפלה ד

כובד העוון של פרעה הי'ה בזה. שלא הי'ה לו 
הבית. -אפילו חלקו של הלב בהתעוררות בעל

ל ידי כך עגנבים או פורצים בבית הכלב נובח ו
הבית ומציל את ביתו מתקלה. פרעה - בא בעל

לא הי'ה אפילו הגורם להתעוררות זו, הוא 
ייע לגאולתם סלא ניסה אפילו בצעד אחד ל

של ישראל וישראל יצאו לחירות כשהקב"ה 
לבדו הוא גואלם. ולכן נאמר: ויעבור מרדכי 
(אסתר ד'. יז), מהו ויעבוד, אמר רב שהעביר 
יום ראשון של פסח בתענית (מגילה טו), כי 
נצטער על ששמחתם של ישראל לא תהי'ה 
שלימה. כיון שגם ידו של אחשורוש מעורבת 

  ק בתשועתם של ישראל.בדבר. וגם לא חל
  )אדמו"ר ר' מאיר יחיאל מאסטרובצה(               

 
  

כי  – ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשנו
אמרו חז"ל "כלבים בוכים מלאך המוות בא 
לעיר". אבל בלילה הזה הי'ה הכל על ידי 
הקב"ה בכבודו ובעצמו. כאומרם "אני ולא 
מלאך". וזה שסיים הפסוק "למען תדעון 

יפלה ד' בין מצרים ובין ישראל", ד'  ראש
  בעצמו ולא שליחו, לכן לא יחרץ כלב לשונו.

  )דמשק אליעזר(

  
  

בדרך  – ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשנו
צחות: איתא בחז"ל (ב"ק ס) "כלבים בוכים 
מלאך המוות בא לעיר, כלבים משחקים 
אליהו הנביא בא לעיר". וכיון שכאן מצד 

ומן הצד האחר "אין אחד שמחת הגאולה 
בית אשר אין שם מת", לא ידעו הכלבים 

  להתנהג, לשחוק או לבכות, שתקו לגמרי. 
  )בפי העם(

  
ויאמר ד' אל משה לא ישמע אליכם "

  "פרעה למען רבות מופתי בארץ מצרים
  )יא, ט(

ליכא מידי  – למען רבות מופתי בארץ מצרים
דלא רמיזא באוריתא". מורי ורבי הגר"א 

ע לגלות ולהראות היכן מרומז כל הי'ה יוד
אחד מגדולי חכמי ישראל בספר התורה. 
ופעם אחת כששאלנוהו היכן מרומז שמו של 
הרמב"ם בתורה? אמר: "רבות מופתי בארץ 
מצרים", ראשי תיבות: רמב"ם. ואמנם 
הרמב"ם הי'ה איש המופת השלישי בארץ 

ומי הי'ה השני?  –מצרים אחרי משה רבינו 
  לא קם כמשה. –'ה שני למשה לא הי

  )דור המאה בשם ר' ישראל משקלוב(
  
החדש הזה לכם ראש חדשים: ראשון "

  )ב, בי(     "            הוא לכם לחדשי השנה
ישראל מונים ללבנה  – החדש הזה לכם

ואומות העולם לחמה (סוכה כט). רמז 
שאומות העולם יכולים להתקיים רק בזמן 

חדלים שטוב ואור להם, וכששמשם שוקעת, 
הם להתקיים ונעלמים. ואמנם ההיסטורי'ה 
יודעת הרבה מקרים כאלה. ישראל חיים 
וקיימים אפילו בשעת חושך ואפילה, וגם 

  בעיתות חשיכה מפיצים הם אורם כלבנה.
  )שפת אמת(                                                          

 
נמצינו למדים שישראל  –החודש הזה לכם 

נים ללבנה ואומת העולם לחמה. לא דיים מו
לישראל, אלא אחד לשלושים יום מגביהים 
עיניהם לאביהם שבשמים (מכילתא בא). 
ישראל מונים ללבנה, לפי שהלבנה היא סמל 
בית ישראל. כידוע הלבנה לית לה מדגרמה 
כלום, והיא מקבלת האורה כפי מצבה נוכח 
 השמש, כך יודעים ישראל, "כי שמש ומגן ד'

אלקים, חן וכבוד יתן" (תהלים פד). כיחס 
ישראל לד' אורם וישעם כן יאציל ד' עליהם 

  מהודו להאיר להם באור אלקים חיים.

  )ילקוט מרגליות(                                                   

  
דברו אל כל עדת ישראל לאמר בעשר "

לחדש הזה ויקחו להם איש שה לבית 
  )יב, ג(                              " אבת שה לבית

ראשי  – איש שה לבית אבת שה לבית
תיבות: ב' פעמים אש"ל. הזכיר זכות 

אכילה, שתייה, לינה  –אברהם: אש"ל גופני 
כניסה תחת  –גמ"ח), ואש"ל רוחני  –(לויה 

כנפי השכינה. וקרבן פסח הוא גדי או טלה. 
להזכרת זכות יצחק המרומז בגדי  –גדי 

ים הפריד שזכות יעקב, "הכב –ם. וטלה עזי
   יעקב" (לפי רש"י בפרשת פנחס כח, יט).

  )חתם סופר(  
  

ואם ימעט הבית מהיות משה ולקח "
ב אל ביתו במכסת נפשת הוא ושכנו הקר

  )יב, ד(       "איש לפי אכלו תכסו על השה
אין הפסח  – איש לפי אכלו לכסו על השה

וד). נשחט אלא למנוייו (פסחים סא, וע
ביציאת מצרים היו כאלה. שלכתחילה לא 
האמינו כי הגאולה אמנם תבוא. הם היססו 
ולא רצו להצטרף למאמינים ביציאת מצרים. 
רק ברגע האחרון, כשהגאולה דפקה בדלת 
והכל ישבו בהסיבה לאכול את קרבן הפסח, 
באו להצטרף ולאכול מן המוכן, לאלה נאמר 

יהנות ל –"אין הפסח נאכל אלא למנוייו" 
מקרבן הפסח צריכים אלה שנימנו עליו, 
שהתכוננו לקרבן. בשעה שהדבר הי'ה כרוך 

  במסירות נפש, לאלה שהכינו את הגאולה.
  )דבר בשער(

  
ולא תותירו ממנו עד בקר; והנתר ממנו "

  )ייב, (                    "בקר באש תשרפו-עד
ולהלן (יב, מו)   - ולא תותירו ממנו עד בקר

ועצם לא תשברו בו. הטעם של המצוות הללו 
כול אהוא, כי העני דרכו לשבור העצמות ול

את המח בהן. גם דרכו להשאיר מעט 
ממאכלו ליום מחר, כי אינו יודע אם יהי'ה לו 
מחר מה לאכול. לכן בחג הפסח. כאשר הלכו 
אבותינו אחרי ד' במדבר וגם צידה לא עשו 

' לזכרון דורות להתנהג להם, ציווה לנו ד
במידת אמונה, שלא לדאוג למחר ושלא 

  נתנהג כעניים לשבור עצמות.
  )הרב שלמה זלמן אולמן אב"ד בביסטריץ(          

  
וככה תאכלו אתו מתניכם חגרים "

נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם 
  "ואכלתם אתו בחפזון פסח הוא לד'

  יב, יא)(                                
ראשית  – ואכלתם אתו בחפזון פסח הוא לד'

כניסת האדם לעבודת ד' צריכה להיות 
בחפזון, כפסח מצרים שנאכל בחפזון, לפי 
שבהתחלה, כשאדם מנתק עצמו מכל תאוות 
העולם הזה שהוא מקושר להן, צריך הוא 
לשמור את הרגע שמתעורר בו רצון ד' ולחפוז 
 על אותו רגע, למהר לצאת מן התאוות. אחר

כך, כיון שנכנס לעבודת ד', שוב ילך 
  דין פסח דורות.כבמתינות, בלאט, 
  )אדמו"ר ר' צדוק הכהן מלובלין(

  
ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה "

והכיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד 
בהמה ובכל אלק מצרים אעשה שפטים 

  )יב, יב(                                           "אני ד'
י בארץ מצרים בלילה הזה והכיתי כל ועברת

הרי אין הקב"ה מייחד שמו על  – בכור
הרעה? אלא, מכת בכורות היתה על ידי 
הקב"ה אשר הוא ראשון, ועל ידי זה נתבטל 



 

  

ממילא כל אשר יכונה בשם ראשית זולתו, 
  בכור השפחה ובכור השבי.ולזה מתו גם 

  )נם משפיסחארבי ר' בו(                                    

 
ושמרת את המצות כי בעצם היום הזה "

את צבאותיכם מארץ מצרים  יהוצאת
היום הזה, לדרתיכם חקת -ושמרתם את

  )יב, יז(                                            "עולם 
אמר ר' יאשיה אל תהי  – ושמרת את המצות

קורא את המצות אלא את המצוות. כדרך 
צות כך אין מחמיצין שאין מחמיצין את המ

את המצוות (רש"י בשם המכילתא), וברש"י 
 –(מגילה ו) מצוה שבאה לידך את תחמיצנה 

כשאתה מקיים מצוה אל תעשינה בפנים 
צון, בלי רבלא  .כפאך שדחמוצות, כאילו 
  )בשם אחד מגדולי החסידים( שמחה ונחת רוח.

 
אל תהי קורא את  – ושמרתם את המצות

ות (רש"י בשם המצות אלא את המצו
המכילתא). מובן באחרונים (באר היטב או"ח 
תמ"ז) בשם האר"י: הנזהר ממשהו חמץ 
בפסח מובטח לו שלא יחטא כל השנה. וזה 

 –מובן במכילתא "ושמרתם את המצות ה
  ושמרתם את המצוות". –ממילא יהי'ה 

  )הרב ר' שמעון בר אונלין אב"ד בשדליץ(            
  
ישראל ויאמר  זקני-ויקרא משה לכל"

אלהם משכו וקחו לכם צאן 
  )יב, יכא(למשפחתיכם ושחטו הפסח"      

נראה שדור גלות  – משכו וקחו לכם צאן
מצרים הי'ה דור של אנשים גדולים, לצאת 
בשעה קלה מכלל עבדי פרעה ולהיכנס לכלל 
צבא ד' לאו מילתא זוטרתא היא. על הכתוב 

דרשו חז"ל  –"משכו וקחו לכם צאן" 
לתא) "משכו ידיכם מעבודה זרה", כי (מכי

היו בני ישראל שטופים בעבודה זרה וקשה 
הי'ה להם לפרוש ממנה. ומיד אחר זה נאמר: 
"וגם צדה לא עשו להם" (יב, לט), תוך שעה 
קלה הפכו והגיעו לאמונה גדולה בד' שאפילו 

  )שפת אמת(צידה לדרך לא הכינו להם.           
  
וראה את הדם ועבר ד' לנגף את מצרים "

על המשקוף ועל שתי המזוזות ופסח ד' 
ולא יתן המשחית לבא אל  הפתח,על 

  )יב, כג(                      בתיכם לנגוף"     
 – ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגף

ותמוה, הרי בעל ההגדה אומר בפירוש שמכת 
בכורות היתה על ידי הקב"ה בכבודו ובעצמו, 

מצרים, אני ולא  שנאמר "ועברתי בארץ
מלאך, אני ולא שרף" וגו'. ואם כן, מדוע 

חית לבא אל שאמר הכתוב ולא יתן המ
בתיכם לנגוף, משחית מה עניינו לכאן? צריך 
הי'ה לכתוב, וראה את הדם... ופסח ד' על 
הפתח ולא ישחית. אלא ההסבר הוא: אמנם 
מכת בכורות היתה על ידי הקב"ה בעצמו, 

ה גם מיתות רגילות אבל הרי היו בלילה הז
טבעיות, מי שהגיעה שעתו למות באותו 

 –לילה. ואת אלה המית מלאך המוות 
המלאך המשחית. ואומר הכתוב באותה 
השעה, לא יתן המשחית לבוא אל בתיכם. 
כדי לא לתת פתחון פה למצרים לומר, שגם 

  )הגר"א( בני ישראל ניגפו על ידי מכת בכורות.
  
אשר פסח  ואמרתם זבח פסח הוא לד',"

על בתי בני ישראל במצרים, בנגפו את 
מצרים, ואת בתינו הציל; ויקד העם 

  )יב, כז(                                       "וישתחוו

על בשורת הבנים  – ויקד העם וישתחוו
ו להם" (רש"י). ותמוה, מה עלה על ישיה

נראה לומר,  –דעתם שלא יהיו להם בנים? 
ובר בשאלת הרשע בפסוק הקודם מד ההנ

ובה תפש הכתוב לשון "והי'ה כי יאמרו", 
והרי "והי'ה" לשון שמחה הוא? אלא חז"ל 
אמרו (ב"ב קלג) "לא תחוי בי עיבורא 

מקום שמעביר האב ירושה מזה  –אחסנתא 
אפילו מברא בישא לברא טבא,  –הראוי לה 

שמא נפיק מיניה זרעא מעליא". ולכן במקום 
שיצאו מהם בנים  שיש בשורת בנים יש תקוה

טובים. וזאת הבשורה וזאת השמחה. ובזה 
ת הקושיא על תשובת בעל ההגדה במתייש

לבן הרשע "אילו הי'ה שם לא הי'ה נגאל", 
ל, אלא הכוונה שנגאל אהרי אנו רואים שנג

בזכות התולדות שיצאו ממנו, הבנים 
  )בני יששכר(                               הטובים.        

 
ומקשים, הלא שאלה  – קד העם וישתחוו וי

זו היא שאלת רשע, מדוע אפוא מסתיימת 
הפרשה ב"ויקוד העם וישתחוו"? מה שמחה 
והודיה יש כאן? אלא הודיה יש כאן לד' על 
שעדיין הרשע בבחינת שואל, טיפוס של 
"משכיל", מתעניין עדיין במצוה יהודית 
ובמנהגי ישראל, כי יש רשע גרוע יותר הרחוק 
ממסורת ישראל, אדיש לכל מצוות ד' וזרה 

  (בספרים)                            לו תורת ד' בכלל. 
  

  (יג, ט)                 "והיה לך לאות על ידך"
הטעם שמקדימים תפילין של יד לתפילין של 
ראש. לפי שהלב והעין שני סרסורי עבירה, 
והסרסור הגדול הלב שהוא החומר, לכן יש 

תחלה הלב, ולכן מניחים תפילין של  לשעבד
יד בסתר ושל ראש בגלוי, כי החמדה בלב 
ואין אדם רואה לכן יש לבטל חמדה זו אבל 
תפילין של ראש באה לבטל חמדת העין וזה 

  (נפש יהודא ושמע שלמה)             דבר שבגלוי. 
  

  (שם)                       "ולטטפות בין עיניך"
צ'וב הי'ה אומר: תפילין ר' לוי יצחק מברדי

אסורים בהיסח הדעת. שכל אדם צריך 
לעסוק תמיד או בשבחו של הקב"ה, שהיא 
תכלית הנחת התפילין או בשבחם של 
ישראל, שנאמר תפילין של הקב"ה ומי כעמך 

  ישראל גוי אחד בארץ.
  
  

  משל ונמשל
  ואחרי כן יצאו ברכש גדול

בהגיע מועד הגאולה אמר הקב"ה למשה 
דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רבינו: "

רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב" 
וגו'. אמרו חז"ל (ברכות ז.) אין "נא", אלא 
לשון בקשה. שלא יאמר אותו צדיק (אברהם 

קיים בהם,  –אבינו): "ועבדום ועינו אתם" 
לא קיים  –"ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" 

: וכי בהם. וכבר התעוררו המפרשים להקשות
לולי תרעמתו של אברהם אבינו, לא היה 
הקב"ה מקיים חלילה את דברו? אלא, 
שלמעשה לא הגיע מועד ההבטחה שהרי 
בפרוש נאמר, שהעם ישתעבד משך ארבע 
מאות שנה, ורק אחרי כן יצאו ברכוש גדול. 
וידוע, שהעם היה במצרים מאתים ועשר 
שנים בלבד, והגיע עד למ"ט שערי טמאה, 

לחלצם משם מיד, לבל יטמעו  והיה הכרח
במצרים. כמו שנאמר: "ולא יכלו 

להתמהמה" ואת יתר שנות השעבוד. השלים 
הקב"ה בגלויות האחרות, כמבאר בספרים 
הקדושים. לפיכך, לא הגיעה עדין עת הרכוש 

  הגדול להנתן.
אבל אם כך יש להבין על מה היה אברהם 
אבינו מתרעם, ומה היתה טענתו שבעטיה 

ליטול את הרכוש הגדול כבר אז? על נצטוינו 
  כך ענה המגיד מדובנא זצ"ל במשל.

מעשה באדם אחד שהחליט להיות למלצר 
באולם שמחות. הלך ולמד את רזי המקצוע 
ואת סדר הארוחה: תחילה מגישים מציות 
ודג מלוח, סלטים שונים וכעכים. לאחר מכן 
מגישים את הדגים ועמם חזרת וחרדל ואז 

ועמו תפוחי אדמה, אורז מגיע תור הבשר 
וכמה תוספות. לבסוף מגישים את הקפה 

  והעוגה.
שנן המלצר את הסדר לפרטיו, והתכונן 
כהלכה לפעם הראשונה. הגיעו המזומנים אל 
הסעודה, וישבו אל השולחנות טורים טורים. 
המלצר עבר בין טורי השולחנות ובידו 
הצלחות הגדושות. על השולחן הימני הניח 

וח, ועל השולחן השמאלי את את הדג המל
המציות. על השולחן הימני את הסלטים, ועל 
השמאלי את הכעכים. תור הדגים הגיע: על 
השולחן הימני הניח את הדגים, ועל השמאלי 
את החרדל ואת החזרת. הרטונים בקהל 
הפכו לרנונים , והרינונים לצעקות. כאשר 
הניח את הבשר על השולחן הימני, ואת 

והאורז על השולחן השמאלי,  תפוחי האדמה
  רעש האולם ממחאות רמות...

ובצדק! כי מה יעשו הללו בחזרת ובחרדל, 
  אם נתנו הדגים ליושבים ממול..

והנמשל: אמת, נכון הדבר, שעדין לא שילמו 
ארבע מאות השנים, והם ישלמו רק לעתיד 
לבוא, בשנים יבואו. אבל אברהם אבינו, האב 

ם בניו אהוביו: הרחמן יטען לפני הקב"ה בש
רבונו של עולם, "ועבדום וענו אותם" קיים 

 –בהם ביוצאי מצרים, ששבעו מרורים 
"חזרת וחרדל", ומדוע תתקיים הבטחת 
הרכוש הגדול באחרים, אשר לא סבלו 

  כמותם?!
הסכים הקב"ה לטענה, והעניק להם את 

  (אהל יעקב, בא)                 ...הרכוש

  
  
  

  הליכות והלכות 
  וחן בשבתמדיני ט

איסור טוחן בשבת פירושו לפורר דבר 
לחלקים קטנים ואין להבדיל בין חותך 

  בכלל איסור זה. ילקוצץ או מרסק הר
: אין טוחן אלא בגידולי כללים יסודיים

קרקע ולכן ביצים או בשר ודגים אין חשש 
טוחן רק יש להזהר לא להשתמש בכלי 

  מיוחד כגון פומפיה אלא בשיני המזלג.
ן  אחר טוחן פירושו: דבר שכבר אין טוח

נטחן וחובר מחדש אין איסור טוחן כגון מצה 
(שהיתה קמח לפני האפיה) אין בה איסור 
טוחן ומותר לפורר אותה בשבת וכן ביסקויט 
או גבשי סוכר או מלח. ודין דומה נאמר 
בפירות וירקות שנתמעכו על ידי בישול כגון 
תפוח אדמה של חמין שקלים לריסוק וכן 

ונפטוריה (ריבת פירות) מותר למרוח על ק
  פרוסת לחם.

טוחן  יש איסוראבל בפירות וירקות רגילים 
ורק מותר להכינם לאכילה ולכן צריך להזהר 
מלחתוך את הירקות דק דק אלא יחתוך 
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חתיכות גדולות מהרגיל משום חשש טוחן 
ויש פוסקים שהתירו לחתוך ירק דק דק אם 

ה או שעה חצי שע ךזה סמוך לסעודה בתו
לסעודה ולכן לצאת מידי ספק ישתדל 
להקפיד לחתוך ירקות רק סמוך לסעודה. 
ומכל מקום מי שחותך דק דק כגון בצל 
ביותר משעה סמוך לסעודה שזה רחוק מזמן 
הסעודה קרוב לאיסור תורה. וכן אין לחתוך 
בכלי המיוחד לחיתוך כגון מקצץ ירקות עם 

  נים וכדו'.כיס
לחתוך סלט או ירקות ולכן יש להזהר שלא 

לפני תפילת שחרית בשבת אלא לעשות זאת 
  קרוב לסעודה בשבת.

ריסוק פירות כגון בננה או אבוקדו יש לעשות 
בשינוי ומהו השינוי? לדעת ה"אור לציון" גם 
ריסוק במזלג נחשב שינוי ולכן מותר בשיני 
מזלג ודעת "החזון איש" יש לעשות זאת בכף 

  מזלג. או בידית מזלג ולא בשיני
מש בכלי המיועד לחתוך אבטיח תאין להש

או פירות בצורה מיוחד כגון עיגול או 
  משולש.

  
  

  מעשה חכמים
        מידה כנגד מידהמידה כנגד מידהמידה כנגד מידהמידה כנגד מידה

סיפור מפי הרב ברל ויין הרב ויין נקלע פעם 
לבית כנסת אחד, והנה מתיישב לידו אדם 

-ילדים, הדומים במראה 3שיער, עם -בהיר
ובבניו, פניהם לאביהם. לאחר שהתבונן באב 

לא יכול הי'ה הרב ויין להתעלם מהתחושה 
  שמדובר באנשים שהשתייכו בעבר לגזע 

  
  אמת.-והפכו לגרי –הגרמני - 'הארי

הוא החליט שלא להשאיר את הדברים בליבו 
  כהשערה גרידא, אלא פנה אל האבא ושאלו 

למוצאו. ואכן, לא רק שהשערתו של הרב ויין 
רמני, התבררה כנכונה, והאב היה ממוצא ג

אלא אביו הי'ה קצין ביחידת העלית של 
הרג שנודעה בשם 'יחידת -הגסטאפו, יחידת

  ראשי המוות'.
אביו מעולם לא סיפר על עברו המושחת, כך 
שהבן לא הי'ה מודע לעלילות הנוראיות שהיו 

חלקו של האבא ביחידת הגסטאפו. -מנת
מסיפורו של הגר עולה שעל מעשיו הנפשעים 

שנים  –אשר נלכד האבא של אביו שמע רק כ
ונידון לשנות מאסר  –רבות לאחר המלחמה 

  ממושכות.
אז החלו העיתונים לספר על מעשיו - או

המפלצתיים, זרק אז נחשף הבן למעשים 
  אלה, שכוונו בעיקר נגד העם היהודי.

  
  החל להתעניין בקורות העם היהודי

הבן נכנס להלם, ובעקבות כך החל להתעניין 
הזה, העם היהודי,  בקורות העם הנרדף

ולאחר כמה שנים החליט לבקר בארץ 
ישראל, וכך התגלגלו העניינים עד שהפך לגר 

בנים, הדומים  3צדק, התחתן, ויש לו עכשיו 
  לו מאוד במראה פניהם.

היהדות סיפקה לו תשובות על כל שאלותיו. 
רק דבר אחד 'הציק' לו: במה זכה אביו להן 

בכל רמ"ח  כזה, שהתגייר והפך ליהודי חרדי
ושס"ה שלו, וגם לשלושה נכדים תינוקות של 

  בית רבן?
כאשר התשחרר אביו מן הכלא, נסע אליו 
הבן והציג בפניו את השאלה, תוך שהוא 
מסביר לו שאנחנו, היהודים, מאמינים שכל 
מעשה ומעשה שאנחנו עושים, יש לו השלכות 
ישירות ועקיפות על חיינו, ולכן ברצוני לדעת 

עשה שגרר אחריו זכויות מה הי'ה המ
  שכאלה...

האב התבונן בבנו, הרהר בשאלה, ולא ידע 
מה להשיב. אבל לאחר שהבן לחץ עליו 
שימשיך לחשוב, נזכר לפתע הקצין הנאצי 

  לשעבר במעשה שאירע לו.

כאשר אספנו את היהודים בפרנקפורט, 
 3והוצאנו אותם להשמדה, סיפר, גיליתי 

יתומים ילדים יהודיים שהסתתרו בבית ה
הקתולי של העיר, ורציתי להוציא גם אותם 
אל המשאיות שהסיעו את היהודים אל 

  מחנות המות.
הילדים החלו לבכות ולהתייפח בפניי,  3אבל, 

וביקשו שארחם עליהם, ושלא אוציאם מבית 
מה -היתומים. הילדים בכו ובכו, ואני משום

לא יכולתי הפעם לעמוד מול הבכי הזה, 
  וריחמתי עליהם.

הם נשארו בבית היתומים, תחת זהות 
קתולית, ובהזדמנות הראשונה שעמדה 
בפניי, הפקדתי בידם את הטפסים 

  המתאימים, והם נמלטו מגרמני'ה.
ילדים יהודיים, וזו  3כך הצלתי במו ידיי 

אולי התשובה לשאלתך, אמר האב, הרוצח 
  הנפשע.

ואז אמר לו הבן: 'אתה יודע, אבא, חבל שלא 
נכדים  4שאז יתכן והיו לך  ילדים 4הצלת 

  )793(מאיר עיני ישראל עמוד     יהודיים'....      
  

  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  זצוק"ל יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ע"הרחל בת שרה    

  ת.נ.צ.ב.ה

  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  זצוק"לשרה 

  ת.נ.צ.ב.ה


