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

  ותשע" מצורעפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

  

  בזכות מילה נגאלו

הבעל הטורים בפרשת שמות מביא מדברי חז"ל שבשביל שלושה 
דברים נגאלו ישראל ממצרים, שלא שינו את שמותם, וששמרו שבת 

  ומילה, ויש להתבונן מה המעלה בשלושת דברים אלו. 

הנה מה ששמרו מילה במצרים, באמת היו חייבים בזה, שכבר נאמר 
ציווי על המילה לאברהם אבינו, והיו חייבים בזה גם לפני מתן תורה, 
ולכאורה אם כן מדוע זה נחשב זכות ומעלה, הרי היו חייבים בזה, ואם 
לא היו מלים זה היה חטא, וכפי הנראה שבמצרים היה בזה ניסיון גדול 

  עמדו בניסיון ושמרו מצות מילה. יותר, והם 

ויש בזה ענין נוסף שהמילה מוסיפה קדושה ושלמות בנפש האדם, 
שהרי ערלה היא פגם, והערל פסול לעבודה, ואסור לאכול בתרומה, 

ועל ידי ששמרו  ולדעת רבי עקיבא ערל הרי הוא כטמא (יבמות עב, ב),
  מילה קיבלו את המעלה של קדושת המילה. 

(שמות רבה יט, ו) שכל ישראל היו ערלים חוץ משבט ובאמת מצינו 
כל נימולו לוי שנאמר בהם ובריתך ינצרו, אבל לפני יציאת מצרים 

כמו שכתוב ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך ודרשו חז"ל ישראל 
  אלו דם פסח ודם מילה, ובזכות זה נגאלו. 

בכניסתם לארץ שכל ישראל היו ערלים  )פרק ה'(ביהושע שמצינו ומה 
ויהושע מל אותם, שם אין מדובר על יוצאי מצרים, אלא על הנולדים 
במדבר, כמפורש בפסוקים, והם לא היו יכולים למול כדאיתא בגמרא 

  (יבמות עב, א) מפני שלא נשבה להם רוח צפונית. 

  להיבדל מדרכי הגויים

ו והענין שהזכיר בעל הטורים שלא שינו את שמותם, וכיוצא בזה מצינ
הוא  בדברי חז"ל שלא שינו את לשונם ואת לבושם, הענין בכל זה

מדרכי הגויים, שלא להתערב ולא לקבל שייכות איתם, ולא להיבדל 
אדם נקרא בשם יהודי, כשכי להיות מושפע ממעשיהם ומהנהגתם, 

על ידי זה הוא זוכר שהוא ומדבר בלשון הקודש, ומתלבש בלבוש יהודי, 
  יהודי ובעל מדרגה אחרת, ונבדל מהגויים. 

וידוע שגם בדורות האחרונים בחוץ לארץ היהודים לא היו מדברים 
בשפת שדיברו הגויים אלא היו מדברים באידיש, ובמקומות בשפת 

הגויים לא היה טוב, כגון בגרמניה היו מדברים גרמנית, והייתה שם 
  . שם יצאו המשכילים הראשונים, ומהתבוללות נוראה

ובמדינת ספרד היו היהודים מדברים בלשון לאדינו, שזו הייתה שפה 
, שחיברם רבי יעקב 'ילקוט מעם לועז'מיוחדת ליהודים, וידוע שספרי 

כתב אותם בשפת לאדינו, בתחילה כולי תלמידו של בעל המשנה למלך, 
ליקוט גדול של ויש בהם , ורק אחר כך תרגמו אותם ללשון הקודש

המדרשים ומאמרי חז"ל על פרשיות התורה, כפי שיש ספר צאינה 
וראינה בלשון אידיש, שהנשים בחוץ לארץ היו קוראות בו, וכן זוכרני 

דיברו ובדרך כלל במדינות אירופה , מזקנתי ע"ה שהייתה קוראת בזה
  היהודים אידיש ולא דיברו בשפת הגויים. 

את שמם ואת לשונם ואת לבושם  אם כן מבואר המעלה שלא שינו
לא לקבל השפעה מהם, וכן ששכל זה היה כדי להיבדל מהמצרים 

המעלה של מצות מילה הוא כמו שנתבאר, שכבר היו חייבים במילה, 
  וגם קיבלו בזה את המעלה והשלמות של קדושת המילה. 

אבל המעלה מה ששמרו שבת במצרים צריך ביאור, שהרי עדיין לא 
נצטוו על השבת, ומבואר כי היה מעלה בשמירת השבת גם לפני הציווי, 

  עד כדי כך שבשביל מעלה זו יצאו ממצרים. 

  ויברך ויקדש אותו

כמו שכתוב (בראשית ב, ג) והענין בזה מפני ששבת הוא יום קדוש, 
, היינו שהזמן של שבת "ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו"

יורדת קדושה לעולם, וכל חלל כניסת השבת שבהוא זמן מקודש, 
האוויר מלא בקדושה, זה הפירוש הפשוט ויקדש אותו, שהזמן נעשה 

  ר מקודש בשבת. מקודש, וכל העולם הוא יות

וזה היה כבר מבריאת העולם כמו שכתוב ויקדש אותו, גם בדורות 
הראשונים של אדם שת אנוש וכו' כבר נתקדש יום השבת, אף על פי 
שהם לא היו מצווים בשמירת השבת, ואדרבה הרי הם היו גויים, וגוי 

[ויש נידון כיצד יעשה מי שהוא ספק גוי, אם יחלל  ששבת חייב מיתה
שבת שמא הוא יהודי וחייב בשמירת השבת, ואם ישמור שבת שמא הוא 

על כל פנים קדושת השבת כבר שבת, ויש עצות לזה] בשמירת גוי ואסור 
הייתה קיימת גם לפני הציווי, וגם לפני אברהם אבינו, אפילו בדורות 

  היה קדושה ביום השבת.  , כברשהיו עובדי עבודה זרה

והנה דרשו חז"ל (בראשית רבה יא, ב) ויברך אלוקים את יום השביעי 
ויקדש אותו, ברכו במן, שכל ימות השבוע היה יורד להם עומר לגולגולת 

וכי ביאור וצריך  ,ובששי לחם משנה, וקידשו במן שלא ירד כלל בשבת
  עד ירידת המן לא היה שום קדושה וברכה בשבת? 

המן אלא שבירידת כי בודאי קדושת השבת כבר הייתה קודם,  *הונרא
אז אבל המציאות של קדושת השבת כבר הייתה מראו את זה בחוש, 

וכן הברכה של שבת הייתה  ,בריאת העולם כמו שכתוב ויקדש אותו
מבריאת העולם כמו שכתוב ויברך, ואף על פי שלא הייתה מצות שבת, 

  כבר הייתה ברכה, והשומר שבת היה מתברך. 

(עיין בספרים  תוב"כי היא מקור הברכה", וכאנו מזכירים בלכה דודי 
כי השבת משפיעה ברכה על כל השבוע, וכל זוה"ק שמות פח, א) 

שבוע הם מכוח ברכת השבת, כגון מה שיש ברכה הבמשך הברכות שיש 
בצמחים ובבעלי חיים, וכן אצל בני אדם מה שיש בריאות וכל מיני 

  הצלחות, הכל מכוח השפעת שבת שהיא מקור הברכה. 

  מתנה טובה ושבת שמה

 ולא נתתו השם אלוקינו בתפילת שחרית של שבת והנה אנו אומרים 
שלושה דברים, לא נתתו לגויי שם ו', ומזכירים כלגויי הארצות ו

הארצות, ולא הנחלתו לעובדי פסילים, גם במנוחתו לא ישכנו ערלים, 
  . שלושת דברים אלומה הם לפרש להתבונן ויש 

מובן בפשוטו, כי השבת  "ולא נתתו לגויי הארצות"החלק הראשון 
אמר לו הקב"ה היא מתנה שניתנה לכלל ישראל, כמו שאמרו (שבת י, ב) 

ה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה למשה מתנ
, והטעם שנקראת השבת מתנה טובה לישראל, מפני שכלל לישראל

ישראל מתקדשים בשבת, והיינו מלבד מה שהיום הוא יום קדוש, גם 
  כלל ישראל בעצמם מתקדשים בקדושת השבת. 

תוספת קדושה בנשמה שיש ויתכן שזהו ענין הנשמה יתירה בשבת, 
בשם רבו ומו"ר הגה"צ רא"א דסלר זצ"ל כתב  ,מת קדושת השבתמח

, ) שאפשר להרגיש את הנשמה יתירה בשבת72(מכתב מאליהו ח"א עמ' 
  ודבר זה תלוי בהנהגת האדם כיצד הוא מתנהג בשבת. 

מחמת קדושת הנשמה יש אנשים שיש להם פנים חדשות בשבת, ו
מראה לי בשבת על היתירה, וכפי שאני זוכר מאאמו"ר זצ"ל שהיה 
אדם זה  ,ראה לי, אנשים שבאו להתפלל בבית הכנסת, והיה אומר

                                                
  עיין רש"י ורמב"ן בראשית ב, ג, ובגור אריה שם.  *
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יש לו פנים חדשות, והוא נראה אחרת מכל השבוע, ולעומת זה יש בשבת 
  אנשים אחרים שלא ניכר שום שינוי על מראה פניהם. 

כבר הזכרנו כי מראה הפנים תלוי בפנימיות, והפנים הם מלשון ְּפנים, ו
  . הפנים נובע מתוך שינוי הפנימיות שינוי מראה

וכיצד משתנה הפנימיות? על ידי מעשים טובים או על ידי דיבורים 
עדיין זוכר אני את האדם שהראה  .טובים או על ידי מחשבות טובות

אאמו"ר זצ"ל שפניו משתנות בשבת, הוא היה יושב בבית הכנסת כבר 
א ואחד משעה מוקדמת, וקורא את הפרשה בטעמים, שניים מקר

תרגום, מתוך מתיקות והנאה גדולה, ובודאי שגם זה משפיע, תורה עם 
  קדושה, רגשי קודש, משפיע שגם הפנימיות משתנה. 

שיום השבת הוא וכל זה נכלל במה שכתוב ויקדש אותו, מלבד מה 
, גם האדם בעצמו יש בידו להתקדש יותר ולהוסיף קדושה יום מקודש

  . בעולם על ידי הנהגתו בשבת

ומסתבר שגם ענין זה היה שייך כבר מבריאת העולם, שאם אדם 
מתנהג בשבת בהנהגה מקודשת עם מחשבות קדושות, מחשבות של 
אמונה, ושל תפילה, ושל מעשים טובים, על ידי זה הוא מקבל תוספת 

, וזו הייתה המעלה של בני ישראל ששמרו שבת קדושה ונשמה יתירה
  ת השבת. במצרים, ועל ידי זה התקדשו בקדוש

  שבת קדשך הנחלתנו

זהו מה שאומרים ולא נתתו לגויי הארצות, שהקב"ה נתן רק לכלל 
, עם כל המעלות שזוכים בה ישראל את המתנה הטובה ששבת שמה

  . םזה לא שייך לגוייו, לקדושה ולנשמה יתירה

היינו מלשון נחלה, , "לא הנחלתו לעובדי פסילים"והחלק השני הוא 
באהבה וברצון הנחלתנו", וכן  שבת קדשךובקידוש "וכפי שמזכירים 

בתפילה "והנחילנו השם אלוקינו באהבה וברצון שבת קדשך", היינו 
נחלה שאין לה הפסק (ב"ב  בבחינתשהשבת מוסיפה שלמות נצחית, 

מקבל השפעה של קדושה ומדרגה שעל ידי השבת אדם קכט, ב), 
ה שאנו זוכים שכל מ – 'והנחילנו' עוד הנמשכת תמיד, ומבקשים

  להתעלות בשבת יימשך הלאה כמו נחלה. 

גויי הארצות ולבסוף עובדי פסילים, ונראה כי נזכר והנה בתחילה 
עובדי פסילים היינו אפילו יהודי עובד עבודה זרה רח"ל, שהוא ישראל 
אף על פי שחטא, וחייב במצוות, וידוע שהגר"א אמר למשומד אחד 

ל פי שאתה משומד, עדיין אתה יהודי, ששתה בלא ברכה, דע לך, כי אף ע
 וזהו עובדי פסילים, ותקבל עונש בגיהינום גם על השתייה בלא ברכה, 

אפילו מי שהוא פוקר, לא תינוק שנשבה אלא עובד פסילים במזיד, גם 
  . שהוא יהודי, אינו זוכה לנחלה של קדושת השבת

  לא ישכנו ערלים

היינו הגויים  ,"גם במנוחתו לא ישכנו ערלים"והחלק השלישי 
אין להם שנקראים ערלים כמו שכתוב (ירמיה ט, כה) כל הגויים ערלים, 

זה מנוחה ימי את המנוחה של יום השבת, וגם מה שקבעו לעצמם 
  ולא בשבת, וזה בהשגחה מן השמים. בימים אחרים 

בזמן שגילו את אמריקה, הגיעו לשם הרבה אנשים מכל שדוע שיכמו 
העולם, והיו צריכים להחליט מה תהיה השפה המדוברת, והעלו הצעה 
לדבר בשפת המקרא בלשון הקודש, כי גם הנוצרים מאמינים בקדושת 

הצעה הלבסוף לא יצאה אמנם מעמד הר סיני, בהמקרא, ומאמינים 
אינה שייכת לגויים, וגם  הו בהשגחה, מפני שלשון הקודשזלפועל, ו

רק השפה המדוברת שלהם,  וזאין שיש גויים שמדברים עברית, בימינו 
  . בעברית משתמשים בזה כשצריכים לדבר עם מישהו

הוא מלשון מנוחה כמו ישכנו , "גם במנוחתו לא ישכנו ערלים"וזהו 
שמן השמים סיבבו שהגויים אין , והיינו שוכן לשבטיו (במדבר כד, ב)

   .בשבתיהיה וגם יום המנוחה שלהם לא להם שבת, 

  מקדשי שביעי

עם מקדשי שביעי כולם ישבעו "בהמשך התפילה  עוד מזכירים
, וצריך ביאור מהו עם מקדשי שביעי הנזכר כאן, הרי "ויתענגו מטובך

  שומרי שבת וקוראי עונג. נאמר כבר בתחילה 

  

היינו מי שנזהר  שומרי שבתונראה כי אלו הם כמה מדרגות, הא' 
מחילול שבת ואינו עושה מלאכה בשבת, אבל זה לא עונג בשבילו, כי 
הוא היה רוצה לעשות מלאכה ולהרוויח, ורק מפני שאסור הוא מונע את 

  היינו אלו ששמירת שבת  קוראי עונגעונג אצלו, והב' ואין זה עצמו, 
בת, היא עונג בשבילם, שהם מבינים שזה כדאי, ושמחים בשמירת הש

וגם נכלל בזה עונג שבת כפשוטו, שמקיימים מצות עונג שבת לכבוד 
שמקדשים את יום השבת ומוסיפים בו היינו  מקדשי שביעישבת, והג' 

כלומר מלבד הקדושה שהיום קדוש כבר מששת ימי בראשית קדושה, 
  על ידי הנהגה של קדושה. מקדשים אותו יותר 

מירות "כל מקדש שביעי ועל דרך זה ביארו המפרשים מה ששרים בז
כראוי לו, כל שומר שבת כדת מחללו, שכרו הרבה מאד על פי פעלו, איש 

מקדש שביעי כראוי על מחנהו ואיש על דגלו", ונזכרו כאן שני עניינים, 
ושומר שבת , לשבתהראויה קדושה לו היינו שמקדש את השבת בהנהגה 

כדת מחללו היינו שנזהר מחילול שבת, אבל אינו מקדש שביעי, על 
, פי דרגתולשניהם נאמר שכרו הרבה מאד, וכמה? על פי פעלו, כל אחד 

   .המקדש שביעי יזכה לפי פעלו, והשומר שבת יזכה לפי פעלו

  הנהגה מקודשת

מעשים, בהנהגה של קדושה נחלקת לשלושה חלקים, כלל הוהנה 
או בעונג שבת,  יםשעוסקכגון  מעשים היינומחשבות, בדיבורים, וב

כבוד שבת, ובמשנה ברורה סימן ר"נ הביא שם בגדי שבת ל יםשלובש
בשם מגן אברהם שטוב להזכיר בפה שעושים לכבוד שבת, וכן ראיתי 
אדם אחד שכל מה שהיו מביאים לו לאכול בשבת היה אומר לכבוד 
שבת קודש, לא מפני שזה טעים, ולא מפני שהוא חייב ומוכרח לאכול, 

ה, אלא צריך אלא לכבוד שבת קודש! ואמנם לא מספיק להזכיר בפ
  שבאמת זו תהיה כוונת האכילה, לכבוד שבת. 

וכן שאר מעשים טובים שעושים בשבת, או דיבורים של דברי תורה, 
כל זה נקרא מקדשי שביעי, שמקדשים את השבת או מחשבות קדושות, 

  ומוסיפים בה קדושה על ידי הנהגה מקודשת. 

  מטובך יתענגוישבעו ו

היינו כל אלו הנזכרים לעיל, שומרי "כולם ישבעו ויתענגו מטובך", 
מהמדרגה הקטנה ועד למדרגה שבת, וקוראי עונג, עם מקדשי שביעי, 

  ישבעו ויתענגו מטובך.  ,כולםהגדולה ביותר, 

על מה שנזכר קודם ישבעו ואחר  הזכרנו מדברי ההפלאה שעמדוכבר 
כך יתענגו, והרי בדרך הטבע המציאות היא להיפך, שהעונג בא לפני 
השביעה ולא לאחריה, ובשעה שאדם שבע כבר מאכילתו הרי זו אכילה 

 ,"מטובך"מוזכר גסה ואין לו שום תענוג בה, וביאר ההפלאה שכאן 
ין טוב אלא והיינו דברי תורה שנקראים טוב כמאמרם (אבות ו, ג) א

תורה, ובתורה גם כן שייך ענין שביעה כמו שאמרו (ברכות יד, א) 
ובלימוד התורה יש תענוג גדול כל כך המשביע עצמו מדברי תורה, 

שנמשך גם לאחר השביעה, ואדרבה ככל שלומדים יותר ברציפות גם 
  התענוג מתחזק יותר, ומתחשק יותר להמשיך ללמוד. 

"ל שתיאר את גודל התענוג של לימוד ומפורסם ממרן החזון איש זצ
ואין סוף לתענוגים ברציפות, שכל שעה נוספת התענוג עולה ועולה, 

האלו מעין עולם הבא, וכמו עולם הבא שהוא תענוג שאין לו סוף, וכל 
הזמן מתחדשים ונוספים עוד תענוגים ועוד תענוגים שאין לנו השגה 

רציפות התענוג מתחזק בהם, כך גם לימוד התורה ככל שלומדים יותר ב
  יותר ויותר ומוסיפים עוד תענוג ועוד תענוג. 

אלו הם ענייני שבת שבזכות זה יצאו ממצרים, ועניינים אלו נוגעים 
לכל אחד ואחד גם לאחר יציאת מצרים, להתקדש ולקדש את השבת 

  ! נזכה לזהבהנהגה של קדושה, ובסייעתא דשמיא 

 
  לעילוי נשמת

  ע"ה שושנה חשאי מרת

  ז"ל אהרן סמין "רב

 תנצב"ה - י"ד ניסן תשע"אנלב"ע 


