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 תשע"ז שמותפרשת אספקלריא ל

והארות מכל הדורות / פנינים  –אשרי האיש 

 ישראל אברהם קלאר

 וח"ט(ש' מד)המזמור הזה משובח מכל המזמורים אשרי האיש גו'. רבי יודן אומר: 

  ?ספרו בראש שמו את המלך דוד רמז היכן

 ??ספרו בראש שמו את המלך דוד רמז ן-כ-י-עוסקים אנו מזה כחודש בחידה: ה

חד יש לחידה זו, כי אם תשעה! גלה כי לא פתרון אוכעת נפתחה נא ספרים, ונ

 בתשעה אופנים עיקריים רמז דוד המלך את שמו בראש ספר התהלים! 

נראה דבריהם היקרים, כספיר ויהלום מזהירים. ללא אריכות דברים, רק ברמזים 

 קצרים, יובא יושר צוף האמרים: 

' שלשים בני' 'ציון חזה' "דוד  מלך ישראל חי וקיים"בגימטריא  "אשרי האיש"

  אועוד(; מקאסאני)

". ספר דוד( "41'במושב" ראשי תיבות בגימטריא )ו'בדרך, ו'שרי, א" .א

 הטעמים

עבור  4+  6952בגימטריא ) העול "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים" .ב

 . ספר הטעמיםג(27) ושנותיו של דוד ב(6962) פסוקי התהליםהכולל( כמנין 

צון", שנאמר על דוד המלך, שאות ט' ר' בקשי'וב ט'וחר ש'נוטריקון " "אשרי" .ג

 הכהן, מערכת הדל"ת(  לר"כמתחלפת בא' באטב"ח. ככר זהב )

. תהלה לדויד דויד בן ישי" ד"אני צעיר( 762בגימטריא ) "אשרי האיש" .ד

 רא"ח מוסאפיא(ל)

 ה. רד"מ הוברבנד"כתב דוד בן ישי אביו"( 762בגימטריא ) "אשרי האיש" .ה

                                                
 כפי שהוזכר באריכות במאמרים הקודמים, בתוספת הבנה ועומק. א
 כך הוא המנין שלפנינו, ועיין קידושין ל,א ותוספות שם. ב
 בראשית רבה בראשית פרשה יט,ח; ויחי פרשה צו,ד; זוה"ק בראשית בראשית נה,ב; ועוד. ג
 ם קיט,קמא( "צעיר אנכי".שם: ומצאנו שדוד המלך כינה את עצמו "צעיר", שאמר )תהלי ד
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 ששה. –עד כאן 

 :י בן לישי בית הלחמי ידע נגןראית

"אשרי  כי פסוקוהנה על כל אלו נראה להוסיף בסייעתא דשמיא רמז נוסף,  .ו

מדויקת כמנין הפסוק המדבר  בגימטריאעולה  האיש אשר לא הלך בעצת רשעים"

"ויען אחד מהנערים ויאמר הנה  על בחירת דוד המלך! הלוא הוא הפסוק הבא:

 .ונגן"ראיתי בן לישי בית הלחמי ידע 

 נקרא פסוק אותו בהמשך שכן, ' דיקאאיש'ה בלשון אשרידוד  פתח לכן ושמא

 !"תואר איש"ו" מלחמה איש" !"איש" בשם פעמיים דוד

 :רמז את שמו בשם הספר

 "תהלים", שנקרא בשם הספרובכיוון נוסף רמז דוד המלך את שמו, שרמזו  .ז

 . "דויד בן ישי הלחמי"( 157עם האותיות בגימטריא )ועולה 

שעולה  ,"תלים"או, בדומה יש לומר זאת, שרמז דוד את שמו בשם הספר 

 ז."דוד בן ישי הלחמי"( 177בגימטריא )

ובה רמז חדש אשר  חממדינת הים בעקבות פרסום המדור נשלחה אלינו תגובהט. 

 אשר וויליאמסבורגשליט"א מ ראזענבערג יואל הרבלא נודע עדיין! אלו דברי 

-ורובב' יונה תפארת' מייסד ל"זצ פעלדמן שלמה הרב וממור שמע, שברוקליןב

 !! "תהלים" (157) בגימטריא (התיבות עם) "ישי בן המלך דוד" :פארק

* 

עד כה יודעים אנו היכן רמז דוד המלך את שמו, אך הלוא אמרו חז"ל שספר 

התהלים אינו יצירה בלעדית של דוד המלך, אלא אמרו מפי 'עשרה זקנים' או 

'עשרה שליטים', האם גם הם מרומזים בראש ספר התהלים?? על ללשון אחרת 

 אודות כך אי"ה במאמר הבא...

                                                                                                                                                                         
 הובא ב"בית ועד לחכמים" חלק ט, עמוד טו, י"ל תר"צ. ה
כדברי  (725) א טז,יח. וכמו כן מרומז עניינו של דוד במלים "ובמושב לצים לא ישב", שהם בגימטריא-שמואל ו

 א יג,יד(.-)שמואל שמואל הנביא לשאול המלך על אודות דוד: ")בקש ה'( לו איש כלבבו ויצוהו ה' לנגיד על עמו"
 נתיבות. מצורף לספרו "חסדי ה'". –מג'רבה  רס"נ חדאדל 'יראתך היאהובא ב' ז

 פורסמה במדור התגובות לפני שבועיים. ח
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 שלמה יעקב הרב/  החיים האור במשנת

 'י"רש במשנת' ס"מח, שיינברגר

 מהו שער הנו"ן של שערי הטומאה?

, מהורנסטייפל הרבנית לימים, ל"זצ מצאנז חיים הדברי ק"הרה של הקטנה בתו

, ממצרים יצאנו לא אילו: "פסח של בהגדה דאומרים על בטרוניה שאלה

 הרשעה למלכות אנו משועבדים, שיצאנו ועכשיו – לפרעה היינו משועבדים

 !".צוואר עד הרודפת

 הבורא עבדי ואנו, תורה לנו יש עכשיו, ההשוואה מה וכי: "מצאנז הרבי נרעש

 ואין, ראינולבו אנו משועבדים, היום אבל. לפרעה היינו משועבדים, שם! יתברך

 (.יעמוד צדיקים בית!"... )פנימיותנו על שליטה כל לגויים

 ן"הנו נזכה לצאת משער התורה בכח

 בשיקוצי כך כל נתלכלכו שישראל( נ נהר' ב מעין לאברהם חסד) ל"ז אמרו

, עוד מתעכבים היו ו"ח ואם, טומאה של ט"מ בהיכל נכנסו פסח שבערב עד מצרים

 .עולמית תקנה להם היה ולא, לעולם יוצאים היו לא בושו' הנ בהיכל נכנסים היו

 שבזה מבאר", להצילו וארד( "ח, ג) בפסוק בפרשתינו 'הק החיים האור רבינו

, שכנגדן הקדושה לשערי ונכנסו כשיצאו, טומאה שערי ט"למ ישראל כלל שנכנסו

 התחזקו ולעומתם, טומאה שערי ט"המ לתוך שנפלו הקדושה ניצוצות כל הוציאו

 . הקדושה ריבשע

 את' ישראל כלל'ל היה שלא מכיון -' הנ לשער נכנסו דלא והא: נפלא דבר ומוסיף

 משם לצאת יכולים היו לא' הנ לשער נכנסים היו אם ולכן, הקדושה התורה

 את לנו שיש כיון' הנ בשער אותנו ת"השי מנסה, האחרון הזה בגלות אבל, לעולם

 להיכנס ישיגו תורתם באמצעות רוניםהאח דורות: "הזהב לשונו וזה' הק התורה

 .ק"עכלה" הטומאה בחינת תמו ספו ואז, מפיו בלעו ולהוציא' הנ לשער
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, הזה והמר הנורא בגלות ומחיינו כח לנו הנותנת היא, הקדושה התורה כח

 רבינו ודכתב, התחתונה מהדיוטא אפילו האדם את להוציא יכולה' הק התורה

 התעצמותו כפי להשיג יכול האדם כי: "ל"וז( יב, כב) אמור בפרשת ח"האוה

 העליונות הדרגות ישיג יטרח אם ממנה למטה שאין במדרגה יהיה אילו... בתורה

 .ל"עכ" היגיעה שיעור כפי

 מינות ואפיקורסות –שער הנו"ן 

 תיכף וגאלו מפניה כך כל חששו אשר הדבר מהו', הנ שער מהו לברר צריך ועתה

 .זה וטמא נורא לשער במקצת נגיעה להם שיהיה קודם ישראל בני את ומיד

 הגולה באר לספר בהסכמתו, זה רז לנו גילה, ל"זצ  מרוזין ישראל רבי ק"הרה

 ן"הנו שער נפתח יהיה דמשיחא בעיקבתא האחרון ובגלות" :ל"בזה וכתב

 על ש"ית הבורא והבטיחנו', וכו ליצלן רחמנא ואפיקורסות מינות שהיא שבטומאה

 השמים ומן, יתחזק לאבותינו המורשה באמונה להחזיק שירצה מי שכל, נביאו ידי

 לנו ויראה, יקשם מפח עצמנו להציל כוחו בכל שיתאמץ התאמצותו אחר יסייעוהו

 .ק"עכלה במצרים לנו שעשה הנפלאות כמו מידם להצילנו נפלאות

' פר) האיפה עשירית בספרו ל"זצ מקאמרנא אייזיק יצחק רבי ק"הגה כתב וכן

', הק ח"האוה רבינו דברי עם להפליא המכוונים, דברים ובתוספת(, י ,ג בחוקותי

 באיה שכל ואפיקורסות מינות של, היא הטומאה של החמישים ששערי וקבלנו: ל"ז

 . עלינו' ה ירחם עד האחרון דגלות ניסיון וזה, חיים אורחות ישיגו ולא ישובו לא

 ולא אמונה להם ההי הרשעים ואף ישראל בכל חזקה אמונה היה במצרים אבל

 ולצאת ן"הנו לשער לכנוס בכוחם היה לא, תורה להם היה שלא ומחמת, פקרו

 נכנסים היו רגע עוד מתעכבים היו שאם, ט"המ בשער אלא נכנסו ולא, משם

 פעמים ן"נו( בתורה) נכתב ולכן, עולמית תקנה להם היה לא ושוב ן"הנו להיכל

 בלעם ולהוציא לצאת כח לנו יש ההתור י"ע בתראה בגלותא ואנו, מצרים יציאת

 .ק"עכל וצדיקים וחכמים' ה אמונת, גדולה באמונה, ן"הנו משער אף מפיהם

  gmail.comLmo@448 בברכת 'שבתא טבא'

mailto:moL448@gmail.com
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 ס"מח, שפירא פינחס הרב/  שפירתא הלכתא

  שלום בריתי ת"שו

 מים סמוך לכניסת השבתדין יולדת החשה בצירי לידה מתקד

הוכחתי מתשובות רב פלטוי גאון בספרי שו"ת בריתי שלום )ח"ב סימן א'( 

)המובא בהלכות פסוקות מן הגאונים ( ורב שרירא גאון בסימן קמ"ו )המובא בכלבו

שאסור להכניס עצמו למצב שיצטרך אח"כ לעבור איסור תחומין בסימן קנ"ה( 

 בשביל פיקו"נ.

יב"ש )סימן י"ז( מבואר שלצורך דבר מצוה שרי להפליג בתשובת הרוהן אמת ש

בספינה אף בע"ש ואף שיודע בבירור שיצטרך לחלל את השבת אח"כ ברכיבה חוץ 

לתחום ג' פרסאות, וחזר ושנאו בתשובה נוספת )בסימן ק"א( להסכים עם תשובת 

התשב"ץ שכתב בעולה לא"י דשרי לצאת בשיירא אפילו בע"ש אם נזדמנה לו 

 אז כיון דדבר מצוה הוא, והביאם לדינא מרן השו"ע בסימן רמ"ח )סעיף ד'(.שיירא 

אך כבר הביא הביה"ל )שם בסימן רמ"ח סעיף ד' ד"ה 'ופוסק'( דמהריב"ל 

והרדב"ז ובעל תוספת שבת פקפקו בדין זה שהוא תמוה דהאיך התירו בשביל דבר 

 מצוה לגרום את עצמו לחלל שבת בידים.

תשב"ץ הוא מדברי הרז"ה בסוגיא דפ"ק דשבת )בדף י"ט ומקורם של הריב"ש  וה

ע"א( דאין מפליגין בספינה ג' ימים קודם השבת לדבר הרשות אך לדבר מצוה 

מותר, וביאר הרז"ה שהטעם שאין מפליגין הוא משום שמא יצטרך אח"כ לחלל 

את השבת במלאכות לצורך פיקו"נ, ומשם למדו שלצורך דבר מצוה מותר אף 

ך לחלל את השבת אח"כ, וכן לדבר הרשות שרי לצאת בג' ימים שיודע שיצטר

 שאחר השבת.

והשיג עליהם הרדב"ז דלדברי שאר הראשונים שמפרשים טעמים אחרים בסוגיא 

ויש להוסיף על דבריו, דהרז"ה עצמו בפרק ר"א דמילה  אין מקור כלל להאי קולא.

המילה יש לדחות )בשבת דף נ"ג ע"א מדפי הרי"ף( כתב שאם נשפכו המים לפני 
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את המילה כדי שלא יצטרכו אח"כ להחם מים בשבת, ומוכח דהיכא שיודע בוודאי 

שיצטרך לחלל את השבת גם הרז"ה מודה לאסור, וראיה זו כתבה בחידושי ר' 

 שמואל לכתובות )סימן ד' אות א'(. 

ואמנם הסטייפלער בקה"י )שבת סי' ט"ו( כתב לדחות את הראיה מהרז"ה, ולחלק 

 תוך השבת לקודם השבת.בין 

מוסאפיה סימן ס"א( כתב  -אך בתשובת רב האיי גאון )בתשובות הגאונים ליק 

'אבל ודאי אלו לא נתכון אדם לשהות את עצמו בספינה בשבת ודחקו שבת 

במקום גדודי חיות, שאם יעלה וישב במדבר חוששין למיתתו, כגון זה יש רוח 

י ישראל נזהרין מאד אפי' מכיוצא בזה בדבר ואע"פ דרבוואתא דעלמא וחכמי איתנ

 וכך ראוי לעשות', ומפורש שגם קודם שב"ק אסור להכניס עצמו למצב של פיקו"נ. 

ובתשובת הגאון רב היי בר נחשון )בגנזי קדם ח"ב פרק א' בתשובה השלישית( 

כתב 'וישראל שהוא בדרך ופגע בו שבת ומתיירא בנפשו מן הליסטין, אם אותן 

עסקי נפשות מותר לחלל את השבת שכך אמרו חכמים חלל עליו  ליסטין באו על

שבת אחד כדי שישמור שבתות הרבה... ומלקין ועונשים אותו כמו שאמרו חכמים, 

ומה שפירשנו לכם לא פירשנו אלא בזמן שלא שמע אותו האיש שיש ליסטין בדרך 

מחלל שבת ועשה דבר זה בשוגג, יש לו כפרה וריצוי, אבל אם עשה דבר זה במזיד ו

במזיד מחרימין אותו בקהל בשמו כדי לרדות ישראל אחרים, ומכין אותו שלש 

 מלקיות מאי טעמא ולא יוסיפו לעשות עוד כדבר הרע וגו' '.

וכמה הלכתא גבירתא שמעינן מיניה, חדא דהמכניס עצמו למצב של פיקו"נ 

ועונשין,  בשבת חשיב כמחלל שבת במזיד וגדול עוונו מנשוא ואין לו כפרה במכות

ותו דאף אם לא היה הדבר ידוע לו כלל והוא שוגג גמור מ"מ מיבעי כפרה במכות 

 ועונשין, וכ"ש להיכא שהיה לו ספק בדבר קודם לכן.  

גם בתשובת רב האי גאון )בר שרירא( שהבאתי לעיל מבואר שאף בספק ראוי 

 להיזהר, וכדרך רבוואתא דעלמא וחכמי ישראל הנזהרין מאד בזה.
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היכא שהדבר וודאי שיצטרך לחלל את השבת הראנו בסיד"ש שמוכח  עכ"פ

מדברי ארבעה גאונים )רב היי בר נחשון, רב פלטוי, רב שרירא, ובנו רב האי( 

שכולם סוברים שגם קודם השבת אסור להכניס עצמו למצב של פיקו"נ, ואף אם 

מילא אי"ז בג' ימים שקודם השבת וכמבואר מדבריהם שלא חילקו בזה כלל, ומ

ה"ה לדבר מצוה שאין לדבריהם שום צד להתיר זאת, ובוודאי שאילו הריב"ש 

והתשב"ץ ומרן השו"ע היו רואים את דברי הגאונים היו מודים לרדב"ז והמהריב"ל 

 והתו"ש.

ואין לחלק דשם עושה מעשה בידים לצאת קודם השבת, משא"כ הכא שרק 

השבת מפני פיקו"נ,  נשארת לשבת בביתה עד שביום השבת מוכרחת לחלל את

דזה יש ללמוד מדברי הרמב"ם בהל' יסודי התורה )פ"ה ה"ד( שכתב 'אבל אם יכול 

למלט נפשו ולברוח מתחת יד המלך הרשע ואינו עושה הנה הוא ככלב שב על 

קאו, והוא נקרא עובד עבודת כוכבים במזיד, והוא נטרד מן העולם הבא ויורד 

 למדרגה התחתונה של גיהנם'. 

בחידושי ר' שמואל )שם בכתובות סימן ד'( כתב לחלק בין מכניס עצמו ואף ש

לאונס לבין מכניס עצמו לפיקו"נ, דבמכניס עצמו לאונס לא חשיב אונס )כיון 

שהכניס א"ע לכך( וחשיב כעובר איסור דאו', אך במכניס עצמו לפיקו"נ אין בזה 

"נ שמותר מדין 'וחי כ"א איסור דרבנן כיון דמדאו' יש כאן היתר גמור מחמת פיקו

 בהם' ולא מדין אונס.

שלפי"ז היה אפשר לדחות את הוכחתי מדברי הרמב"ם, דהא שם אין שום היתר 

דפיקו"נ כיון שמיירי בעבודת כוכבים שהיא מג' עבירות חמורות דיהרג ואל יעבור, 

 ואין שם כ"א פטור של אונס.

לל שבת במזיד' משמע אך לשון הגאון רב היי בר נחשון 'עשה דבר זה במזיד ומח

שאין זה רק איסורא בעלמא אלא חשיב מחלל שבת גמור, דאין חילוק בין מכניס 

עצמו לאונס לבין מכניס עצמו לפיקו"נ. וממילא שפיר יש ללמוד מדברי הרמב"ם 

 שאף בשוא"ת כן הוא. 
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המורם מן האמור, דמחוייבת להימצא מע"ש בתוך שיעור תחום בית החולים, 

 ה למצב שתצטרך לחלל שבת ביציאה מהתחום.ולא להביא עצמ

ואם אינה עושה כן הרי היא בכלל מחללי שבת במזיד רח"ל, ואף אם נוסעת ע"י 

נהג גוי אין בדבר שום היתר כיון שיוצאת חוץ לתחום, וכמבואר בדברי הגאונים 

שגם להכניס עצומו לפיקו"נ באיסור תחומין אסור. והאמת שאף אם הוא תוך 

לנסוע ע"י נהג גוי גם בזה יש לאסור שלא תכניס עצמה לכך,  התחום ותצטרך

וכמבואר בדברי הרשב"א בשבת )קל"ד ע"ב ד"ה 'והיכא'( ובביהגר"א ביו"ד )סימן 

 רס"ו ס"ק י'( שאסור להיכנס למצב של פיקו"נ אף באמירה לנכרי.

 mail.comshapirapinchas@g 9773792-76לתגובות: 

mailto:shapirapinchas@gmail.com
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 הרגשים / הרב יהודה נקי

 'מעשיך יקרבוך או מעשיך ירחקוך'?

המבחן וכלי המדידה של האדם לדעת האם אכן בא בשערי העבודה, האם 

מתקרב ומתקדם הוא אל התכלית הנרצית בתהליך של מגמת עליה דרגה בתר 

', היא על ידי דרגה או שמא ח"ו מצוי הוא בנטיה מהדרך המובילה לעלות בהר ה

הבחנה מעמיקה בתוככי מעשיו והליכותיו, האם אכן משקיע, מתייגע ומקריב 

 ?ורצונותיומעצמו בעמל רב להשיג את שאיפותיו 

כי הנה ה' ברא את האדם באופן אשר ביסודו הוא נמשך כל כולו לרע, ולמעשים 

ו, ה( חומריים ומגושמים הגורמים ריחוק מחיי קרבת אלוקים, וכנאמר )בראשית 

"רבה רעת האדם וכל יצר מחשבותיו רק רע כל היום". ולא יתכן לחיות יחד עם ב' 

כי כשאדם הולך אחר גרונו העולמות. וכדברי האור החיים הק' )ויקרא כה, לז( "

ויטה גבול התאוה שבו למותרות בזה יחשיך אור הנפש כי כשזה קם זה נופל 

 י".כשמתרבה תאבון המורגש מתמעט תאבון הרוחנ

ואשר על כן ללא פעולות האדם להגביר את כוחותיו אל הקדושה ולהעלות את 

תשוקותיו ורגשות לבבו לתענוגים רוחניים, הרי מוצא את עצמו בתהליך של ירידה 

שאחריתה מי ישורנה, כי כל יום שמאבד כוחות נפש, יקשה עליו אח"כ לשוב כל 

 מקור הקדושה.

רע גורם בכל עת להוריד את האדם וראשית העבודה היא להכיר בכך שהיצר ה

מטה מטה, הן בענייני גשמיים בעסקי עוה"ז, ואף בעניינים רוחניים כתורה ועבודת 

ה', שיעביר את ימיו ושנותיו בדרך שגרה ללא מעוף ושאיפה עזה לכבוש עוד ועוד 

קניינים רוחניים. ומדה זו מצינו אצל יוסף שכל חייו היו כחטיבה אחת של רדיפה 

 וגי הגוף והעלתם למקור הקדושה להתענג ולהנות מזיו שכינתו ית'.אחר תענ
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 כמו חלב ודשן תשבע נפשי

הקשר של יהודי עם הקב"ה נוצר ע"י עמל ויגיעה להתנתק מהעולם הזה המושך 

אל תענוגי הגוף, אל חיי רוממות שהנפש כוספת לחצרות ה', לשעות נעלות של 

למען ה', ומתאפק ומתגבר מלמלא את  קרבת אלוקים. וע"י ששופך את חלבו ודמו

תאותיו, אזי זוכה שעבודת ה' נהיית אצלו לדבר הכרחי וכנאמר )תהלים סג, ו( 

"כמו חלב ודשן תשבע נפשי", וכשאין לו זאת הרי הוא בתחושת צמא ורעבון. 

וכמו"כ בכח זאת לתת לו לאדם תענוג מעבודתו, כי אין דומה עבודה מתוך 

בודה מתוך תענוג שיש בה כדי נחת רוח למעלה. ואשר התמרמרות ואיתכפיא, לע

 ע"כ ברור הוא כי בלא עמל ויגיעה לא תיתכן כל התקדמות בענייניו הרוחניים.

ת יֹוֵסף " -ויסוד ענין זה מצינו בדברי התורה הק' לאחר מיתת יוסף שנאמר בה ַויָּמָּ

יו ְוֹכל ַהּדֹור ַההּוא ל ֶאחָּ ׁש עַ  ...ְוכָּ דָּ ם ֶמֶלְך חָּ ַים ֲאֶׁשר ֹלא יַָּדע ֶאת יֹוֵסףַויָּקָּ ", ל ַמְצרָּ

 ַוַיֲעַבדּו ַמְצַרַים ֶאתובהמשך מתואר את תחילת השיעבוד של מצרים בעם ישראל, "

ֶרךְ  ֵאל ְבפָּ ה ְבֹחֶמר ּוַבְלֵבַנים ;ְבֵני ַיְשרָּ ׁשָּ ה קָּ ֲררּו ֶאת ַחֵייֶהם ַבֲעֹבדָּ ה  ַוְימָּ ל ֲעֹבדָּ ּוְבכָּ

ל ֲעבֹ  ֶדה ֵאת כָּ ֶרךְ ַבנָּ ֶהם ְבפָּ ְבדּו בָּ ם ֲאֶׁשר עָּ תָּ  ".דָּ

רך, -ובגמ' )סוטה יא:( דורש רבי אלעזר את משמעות תיבה 'בפרך' היינו בפה

והיינו שמיד לאחר  '.לעבודה שהרגילום עד ובשכר בדברים משכוםומבאר רש"י: '

מות יוסף בטל הכוח שהיה בכוחו להכניע את כוחות הרע של מצרים, כי כל עוד 

שהיא ההקרבה ומסירות נפש כנגד כוחות הרע ביגיעה עצומה, הרי שמדת יוסף 

לא היה ביכולת המצריים לנסות להתמודד עם בני ישראל. ובכתוב נאמר "וכל 

הדור ההוא", מפני שלא רק יוסף עצמו אלא כל האוויר והרוח של חיי הקרבה 

יהם שיוסף בנה ומיסד סביבו בעם ישראל חלפה ועברה מן העולם, וניהלו את חי

 על מי מנוחות ללא דרישות, שאיפות והצבת יעדים והשגים.

 אימה ופחד שלא להתנתק לרגע מהדבקות בהשי"ת

וכאשר יהודי חי בטוב ובנעימים, עליו לבדוק עצמו היטב אם אינו ח"ו בכלל זה 

ודווקא . אין לו שייכות לעם ישראל כמובא בחגיגה ה.שכל שאינו בהסתר פנים 

. וע"כ ראו המצרים יסורים נעשה יהודי יותר קרוב להשי"תההקשיים ומתוך כל 
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אפשרות לענות ולהעבידם בפרך בעבודה קשה פן ירבו, להמעיט ולהחליש את 

 כוחות הטוב, הכוחות הרוחניים שבהם.

וזו היתה מעלתו המיוחדת של יוסף וכל דורו, שראו למול עיניהם בכל עת את 

תאוות -קותם מהשי"ת, הרי תועבתהאימה ופחד באם ח"ו לרגע קט יתנתקו מדב

מצרים תשפיע עליהם להורידם מטה אל השאול. וכדברי רש"י שמקשה על הנאמר 

 יודעים היינו לא וכימה בא הכתוב להשמיענו ' ",במצרים היה ויוסף)שמות א, ה(: "

 צאן את הרועה יוסף הוא, יוסף של צדקתו להודיעך אלא ?במצרים היה שהוא

 '. בצדקו ועומד מלך ונעשה במצרים שהיה יוסף הוא, אביו
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ויאמר שמואל / הרה"ג ר' שמואל ברוך גנוט, 

אלעד, מח"ס  -מראשי ישיבת אור התורה 

 'ויאמר שמואל' ושא"ס 

 השמות במשנת גדולי התורה

נאמר במדרש "שלשה שמות נקראו לאדם. אחד שיקראו לו אביו ואמו אחד 

האדם( ואחד שקרוי לו בספר תולדות  שקראו לו אחרים )היינו שכל קוראים לו בני

 .ו כיצד להתנהגלהגמרא )ברכות ז, ב( אומרת ששמו של האדם גורם . יתו"יבר

ונאמר בילקוט: "אמרו רבותינו, כשהיה רבי מאיר רואה אדם, היה למד שמו, 

קריאת השם יורה על הקיום, "כותב:  הרשב"א .ומשמו היה יודע את מעשיו"

אין ראוי לקרוא לו שם". האריז"ל כותב ש"השם -וםובדבר המתפסד ואין לו קי

וכך הוא  ,שקוראים לו אביו ואמו בעת שנימול, הוא נכתב למעלה בכסא הכבוד

ולכן רבי  נקרא באקראי, כי הקב"ה מזמין אותו השם בפי אביו ואמו שיקראוהו כן,

 ,יורופי שמותיששמות בני האדם וצ "קהונאמר בז. "ותמאיר ורבי יהושע בדקו בשמ

ברים אלו הם דשליט"א שקניבסקי הגר"ח מרן גורמים לו לטובה או לרעה, ואמר 

המחשבים את שמות החתן והכלה  ”לגבי אותם "מקובליםומסודות התורה. 

לגימטריות במספר גדול וקטן, אמר מרן שליט"א שאין אנו יודעים לחשב חשבונות 

 ורק בעלי רוח הקודש יכולים לחשב זאת., אלו

שליט"א שאין לקרוא לבנים ולבנות בשמות קניבסקי  רן הגר"חמ ידועה דעת

מרן כותב  ות בארץ'שמ'החדשים, שלא היו מקובלים בדורות קודמים. בספר 

כך: "על השמות החדשים שלא היו מעולם והמשוגעים המציאו, עיין  שליט"א

רבה )פרשת לז, ז( שהראשונים ע"י שהיו מכירים את יחוסיהם והיו  תבראשי

ם ברוח הקודש, היו מוציאים לשם המאורע. אבל אנו שאין אנו מכירים משתמשי

את יחוסינו ואין משתמשים ברוח הקודש, אנו מוציאים לשם אבותינו". הגר"ח 

שאלו את . : "והנה שמות שהמשוגעים המציאו, יש לבטלם לגמרי"כתב בחריפות

מוראים מכל השמות של הא ,םימהו ההבדל בין השמות המודרני שליט"א הגר"ח
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שנקראו בארמית, ונשות ישראל בכל הדורות נקראו בשמות באידיש, ומה ההבדל 

שהגמרא )יומא יא, ב( אומרת ששמותיהם של רוב  ,עודובין אידיש לעברית? וזאת 

היהודים בחו"ל הם משמות גויים, ורק על שמו של רשע מצאנו בגמרא )יומא לח, 

: "שמות שמצאנו שכתוב ט"אמרן שליב( שאין ראוי לקרוא על שמו? והשיב 

בגמרא, שהתנאים והאמוראים נקראו בהם, אפשר לקוראם. אבל להוציא שמות 

זה לא ראוי". ועדיין דעתם של השואלים לא היתה נוחה  ,חדשים, כמו שיש היום

מהענין והצביעו על כך שבדורות התנאים והאמוראים התחדשו כל הזמן שמות 

דשים, לפי השפה המדוברת, ובארצות תמיד בשמות ח וחדשים ובאשכנז קרא

שליט"א: "מה  מרןהמזרח קראו היהודים לילדיהם בשמות מקומיים. ועל כך השיב 

שמצינו בדורות הקודמים שקראו מדעת עצמם, כנראה היה להם סיבות שקראו, 

ועל זה אין קושיה. אבל מה שבזמנינו קוראים שמות מדעת עצמם, אין לה ראוי 

לקרוא על שם אבותינו, ומה שהם קראו שמות אחרים, לעשות. חז"ל אומרים 

אבל סתם להמציא שמות, זה לא היה אף פעם ותמיד  .היתה להם סיבה אחרת

היה טעם לזה. כל השמות היו מאבותינו או מאבות אבותיהם, אבל לא מהגויים. 

 היו שמות שהתחלפו מהגויים, אבל חלילה להמציא שמות".

ששאל את מרן ידידי הר"צ קופמן,  שליט"א עם הגר"חמרן נכנסתי אל לאחרונה 

עידו או  ,בשם משפחה מסורתית שהסתפקו האם לקרוא לבנם בשם אורי ,שליט"א

בתורה, וכך השם  המופיעמצוין, שם על השם אורי אמר מרן שליט"א שהוא  .גיא

ועל השם גיא אמר:  , וניתן לקרוא אורי או עידו.עידו הוא שמו של עידו הנביא

 ...שם" ואינגיא "

וכי איזה שם ” בעל תשובה נקרא בשם אלירן ואמר לו מרן הסטייפלר זצ"ל: "חת

גר"ח שליט"א שאביו מרן היהיה אלחנן אליהו", והסביר  שמךומכאן ואילך  ?!זה

רצה שיהיו לו שמות הדומים לשמו הקודם, ואמנם אם מחליפים שם, ניתן להחליף 

 גם לשם שאינו דומה לשם הקודם.

שליט"א שלא שמענו שקוראים בשמות כמו יהלום, שמיר וברקת,  אמר הגר"ח

אך השם מרגלית הוא שם באידיש, פעריל, שהיה שם  .ואין לשנות ממנהג אבותינו
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מקובל אצל נשות גדולי הדורות, ותרגמוהו ללשון הקודש למרגלית. על שמות 

ו נהדס, ורד ושושנה כתב מרן שליט"א שאסתר נקראה בשם הדסה, וכמו כן יש

מדרש בשם "מדרש שושנה" )מהספרים החיצוניים( וכמדומה שהראשונים ציטטו 

לקרוא לאנשים  והמציא ניןממדרש זה, אך הוסיף מרן שליט"א שאינו יודע מ

לפני כשבועיים  עצים. מותלא על שובשמות עצים, שמצינו שמות על שם פרחים, 

ות טובים, שאלתיו על השמות תמר, אפרת, נדב, עוזא ושבתי ואישרם כשמ

המופיעים בתנ"ך ובקדמונים. ואמר ש'שבתי' כותבים ללא האות א'. ולא המליץ 

 לקרוא בשמות מוריה, תהילה, שריאל, שירה.

אמר מרן שליט"א שמנהג ישראל לקרוא לבנים שמות המלאכים, כרפאל, מיכאל, 

מגדולי ישראל נקראו בשם  םדברי החיד"א שרבימגבריאל ואוריאל. וציטט 

שאחד מבעלי ו והראה רבינ .שרפיםהלמרות שהוא שם מלאך מכת  ,עזריאל

 התוספות נקרא בשם עזריאל.

האם ישנו ענין לזכר נשמת הנפטר או הנפטרת,  שליט"אהגר"ח מרן שאלו את 

ראו לבן "צבי" ע"ש הסבתא, קם על שמם בשם דומה, כמו שייהשיראו לצאצא

 .וך" ע"ש הסבתא "ברכה"ו"בר ,או דן ע"ש הסבתא "דינה" ,שקראו לה "צביה"

שכשנפטר מרן  סיפר ע"כ הגר"ח שליט"א, )כמובא בס' 'שמות בארץ'( כתשובה

לאחותי לקרוא לבת שנולדה לה בשם  י מרן הקה"י זצוק"לאמר אב "אהחזו

אלישבע, כיון שיש בשם זה אותיות של "אברהם ישעיהו", ולמרות שאין זה שמו 

השם 'רחל' שמעתי ממרן שליט"א  . עלאך יש בכך רמז לשמו ,של החזון איש

שהוא שם טוב, שהרי כך נקראת אשת רבי עקיבא ובתו של האמורא שמואל. וכן 

שמעתי ממרן שליט"א שהשמות איילה, נועה, תמר וחגית הינם שמות טובים. )ועל 

 השם חגית המליץ לקרוא לבת שנולדה בחג הסוכות(.

כדאי להעניק  לאר שאמ לאמרתי פעם להגר"ח שליט"א שהגרש"ש קרליץ זצ"

בבתי הדין נתקלים בבעיות הלכתיות רבות שלילדים שמות באידיש, משום שהעיד 

 בדברקפידו האך מרן שליט"א אמר לי שלא שמענו ש .בכתיבת שמות אלו בגיטין

 באידיש.וניתן לקרוא בשמות 
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שאלתי את מרן הגר"ח שליט"א  כיצד כותבים את סוף השמות שהגיעו מאידיש?

רבה, שנקראה בשם -נקראת בשם זה על שם סבתא ,פרומהמה על אחת שש

והשיב שאת כל השמות באידיש  .באות ה' כותבת את שמה היאפרומא" ואילו "

 "."פרומא בכתובתה לכתוב שצריךרושמים בסוף באות א', ו
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ויצבור יוסף / הרה"ג ר"י צברי שליט"א, רב 

ומו"צ בעיר אלעד ומח"ס ויען יוסף, שלחן 

 מלכים ועוד

 כיצד משתבח הנביא, כי בעת הגאולה יהיו הגויות מיניקות? 

ת וְ  ה ַהֵאֵלְך ְוָקָראַתי ָלְך ַאָשה ֵמיֶנֶקת ַמן ָהַעְבַריֹּ תוֹּ ֶאל ַבת ַפְרעֹּ אֶמר ֲאחֹּ ֵתיַנק ָלְך ַותֹּ

 לפי, ינק ולא לינק הרבה מצריות על שהחזירתו וברש"י: מלמד (ז, בֶאת ַהָיֶלד )

 השכינה  עם לדבר עתיד שהיה

 כיצד הביאו ראיה ממשה לשאר תינוקות?

 מן יניקו תינוק לא מ"ומ, ישראלית כחלב מצרית חלב(: ז, פא ד"יו) א"רמ כתב

 טבע לו ומוליד מטמטם הלב כוכבים עובדת דחלב, בישראלית אפשר אם המצרית

 גם וראה. רבינו הכא ממשה מקורו הביא( לא ק"ס) א"הגר ובהגהות כ"ע, רע

 מ"מ, מן הנכרית לינוק מותר הדין שמעיקר שאף, שכתב( א, קיד יבמות) א"ברשב

 וזהו ,בהן כיוצא טבע מגדל שחלבן, מנכרית להניקו שלא וזריזות חסידות מדת

 .הנכרית מן לינוק רצה שלא ה"ע רבינו במשה שאמר

 ומקורו) י"מפורש ברש הכא הא, תינוקות לשאר מהכא איכא ראיה מה, ויש לעיין

 ולא', השכינה עם עתיד לדבר שהיה לפי' ינק לא רבינו שמשה טעם( ב ,יב בסוטה

 לשאר ראיה ומה, בהן כיוצא שיגדל בטבע משום ולא, טמא דבר ינק זה שפה ראוי

 .ישראלים תינוקות

ח"א,  תשובות ליקוטי ח"ד מישרים אכן כבר הקשה קושיא זו בשו"ת דובב

גבי החלב שמותר לשתותו,  והקדים להביא ראיה ממה שדנו בגמרא בבכורות ל

אע"פ שיוצא מדם הבהמה ונהפך לחלב, ומסקנת הראיה היא מזה שהפסוק משבח 

את ארץ ישראל שתהיה "זבת חלב ודבש", ולא יתכן שישבח הכתוב דבר האסור 

 בכורות ס"באכילה. ולפי"ז יקשה, כיצד משבח את הנקת הנכרית, וז"ל שם: "ובש

 לכתחילה דרק נהי נ"הכ כ"וא, חזי דלא במידי קרא משתבח דלא מבואר ב"ע' ו דף
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 מניקותיך, ששרותיהם בזה קרא משתבח איך מ"מ אחר בענין אפשר אם אסור

 ע" עכ"ל. "וצ

 חלב הגויה מותר בעת הדחק

אמנם יש להוסיף, כי אכן מדינא הדבר שרי, וכמו שהביא הירושלמי פ"ב דע"ז 

 דכתיב. ישראל בת של בנה יניקתמ נכרית ראיה מפסוק זה לענין דינא, וז"ל: "אבל

 התינוק יונק תני. מיניקותייך ושרותיהם אומנייך מלכים "והיו כ"ג, מ"ט, ישעיה,

 משום לא חושש ואינו מ"מ חלב לו ומביאין טמאה בהמה ומן הנכרית מן והולך

 טומאה" ע"כ. 

ד דברי הירושלמי הובאו בתוס' בע"ז כ"ו ע"א ד"ה עובדת, וברשב"א יבמות קי"

ע"א ד"ה אבל, וכן בחידושי הר"ן על הרי"ף ע"ז ז' ע"ב, ובחידושי המאירי 

ביבמות שם. מדברי כולם עולה, כי אע"פ שמותר לינוק מן הנכרית, מ"מ אין 

ממידת חסידות יש להימנע מלינק ממנה, ואין כאשר יש סכנה התירו לינק מן 

 הנכרית. 

 ומן הנכרית מן יונקין אין י:"פ שבת בתוספתא מצאתי וז"ל הרשב"א: "אבל

 פקוח בפני שעומד דבר לך שאין מותר סכנה בו שיש דבר' הי אם טמאה, בהמה

 הנכרית מן יונקין אין נמי התם ושמא, דמים ושפיכות עריות וגלוי ז"מע חוץ נפש

 חלב ליה יהבינן לא ישראל בת מניקה דאיכא היכא וכו', אבל קאמר חסידות מדת

 מינקת בדאיכא הירושלמי" עכ"ל, וכ"כ הר"ן: "אבל מדברי אהנר וכן, כלל נכרית

דשרי".  הוא סכנה משום דהכא הירושלמי מן נראה וכן אסור כותית חלב ישראלית

 דכתיב ישראל בני מיניקה נכרית המערב בתלמוד שם שאמרו וכ"כ המאירי: "וכמו

 מדרך וידוע הואיל מקום שמכל אלא מניקותיך ושרותיהם אומניך מלכים והיו

 להניק חסידות מדת ממנו המגודל במדות רושם עושה המגדל מזון שכל הטבע

טבעה"  כפי ומגדלת וצנוע וביישן ורחמן נח שטבעה ישראלית בחלב שאיפשר כמה

 עכ"ל. 

ולפי דבריהם תתחזק הקושיא, הלא בעת הגאולה ודאי יהא חלב של ישראלית 

 תר אלא בשעת הדחק.   מצוי, ומדוע נצטרך אז הנקת חלב נכרית, שאינו מו
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 הגויים יתגיירו –תירוץ א' 

ואפשר היה לתרץ, כי לעתיד לבוא יהיו כל הגויות בגדר גרים גרורים, וירצו 

להתחבר עם ישראל, וא"כ לטעמים שגופם משוקץ משום שאוכלות מאכלות 

אסורות, אפשר שבאותה עת יתקדשו והיו ראויות להניק את בני הישראלים. 

כ"א אות ז' על דברי הירושלמי, מאי  יו"ד סי' יציב דברי ת"ווכעי"ז הקשה בש

ראיה מהאי קרא דננכרית מותרת להניק, הא שם איירי דיהיו גרים גרורים, וכתב 

 שכן הקשה בספר רביד הזהב עה"ת פר' שמות. 

אמנם בדברי המפרשים מובא טעם נוסף שנכרית לא תניק יהודי, וזה משום 

ולגויה בעצמה איכא גדר בהמה טמאה שחלבה  שטבעה גס וכדברי המאירי,

מטמטמם, וא"כ אף אם לא תאכל כל דבר טמא חלבה לא יהא ראוי לתינוק יהודי, 

  וחוזרת השאלה, מדוע משתבח הכתוב בדבר שאינו ראוי.   

 הגויות ירצו להניק אבל היהודים לא יסכימו –תירוץ ב' 

ת ישראל שלרוב שיהיו ורבינו האלשיך בישעיה שם, פירש כי הפסוק משבח א

במעלה גדולה יהיו רוצות השרות הגויות לעשות להם טוב ואפילו להניק בניהם, 

אמנם בני ישראל לא יסכימו לזה עכ"פ באופן קבוע, אלא רק יראו בכך שבח 

 שעושה להם ה', שהגויים נכנעים תחתיהם. 

 ותיהםושר אומניך מלכים והיו אמר'. כו אומניך מלכים וזה לשונו: "והיו

 כי, מניקותיך שרותיהם ולא אומניך המלכים שיהיו מהם שתבקשי לא, מניקותיך

 ושיעור. ילחכו רגליך ועפר לך ישתחוו ארץ אפים, בדבר להם שתודי שכדי אם

 תאמר ושמא'. כו לך ישתחוו ארץ שאפים ידי על יהיה וזה' כו מלכים והיו הכתוב

, יהודים י"ע בניך יאמנו הוא טוב כי, הדבר טוב לא רגליך עפר וילחכו שישתחוו גם

 מניקות לו הביאו למשה כי ל"כמשז, נכרים חלב מליינק יהודית דדי חלב ויינקו

 כי, בכך לשתתמידי לך זאת אעשה לא אני גם א"לז, מהן ליינק אבה ולא מצריות

 עד נכנע היית אשר לעומת כי, קוי יבושו לא אשר' ה אני כי וידעו כך י"שע כדי אם

תחתך"  ושרות מלכים ליכנע' ה יביאך המקווה הטוב בתקות, בך משלו שעבדים

 עכ"ל. 
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אמנם עדין קשה, שכן שיעור לשון הכתוב "ושרותיהם מינקותיך" הכוונה שיהיו 

 השרות מיניקות ממש, ולא רק רוצות להניק. 

 הדברים נאמרו דרך משל –תירוץ ג' 

נאמרו, וכמו שמצינו  לפיכך נראה לענ"ד, כי דברי הנביא ישעיה, בדרך משל

פעמים רבות בדברי הנביאים והכתובים כי ההנקה נמשלה להשפעת השפע מן 

ַנְקְת  ס, ט"ז המניק, וכדברי הנביא המבטיח לישראל: ישעיהו  דְ֤וֹׁש  ֔םּגֹויַ  בֲ֢חלֵ  ֙"ְויָּ

כַ   יהָּ ַ֑תְנֻחמֶ  דַ֖מֹש  ֔םתֶ ּוְשַבעְ  ַ֙תֽיְנקּו ַען֣י"ב: "ְלמַ  –ַקי", וכן שם: פרק ס"ו, י"א ַ֑תינָּ  יםְ֖מלָּ

ֹמ  ַעןְ֧למַ  ּֽה", ושם: "ַהְננַ  יזַ֤מזַ  םְ֖וַהְתַעַמְגתֶ  עּו֛תָּ ל רְ֨כנָּהָּ  ֶליהָּ ֹ֠נֶטֽה־אֵ  יְ֢כבֹודָּ  ַחלּ֧וְכנַ  ֹוםׁ֜שָּ

ֵש  ַ֙על־ַצד םַ֑וֽיַנְקתֶ  םּ֖גֹויַ  ֹודְ֤כב ףׁ֛שֹוטֵ  ֽעּו" ע"כ, ַיםְ֖וַעל־ַבְרכַ  אּוַ֔תמָּ ֳעׁשָּ ושם ברור  ְתׁשָּ

 שהכוונה על קבלת השפע והברכה מאומות העולם. 

וא"כ גם כאן כוונתו כן, כי המלכים והשרות של הגויים, כאשר יראו את מעלת 

ישראל בעת הגאולה, ירצו אז להשפיע עליהם מטובם וחסדם, וישמחו כי ישראל 

וגמא, יקחו מהם. ולפי"ז ראיית הירושלמי היא, כי לא יביא הכתוב אפילו משל וד

בדבר האסור מעיקר הדין, דודאי דהוא מותר בתנאים מסוימים וכנ"ל, אך לקושטא 

 דמילתא לעתיד לבוא ודאי שלא יהיה כן במציאות ולא בזה משתבח הכתוב.
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 פישרזלמן /  פה שבעל ותורה המקרא טעמי

והנני מברכו שיצליח להו"ל חדושיו הנעימים ולקשט התוה"ק ולכבדה עי"ז וכידוע ענין 

 כבוד התורה כאשר דורשים כל נקודה ותג ואות בתורה )הגר"ח ערלנגר(

 תפקיד טעם רביע

אֵ ׂשיַ  ֢יְנֵ ּב֙ תֹוְמׁש ֶהּ֗לְואֵ  ה ַ֑מְצרָּ  יםַָּ֖א ּבהַ  לְ֔רָּ  )א, א( .ּוָּֽאּב ֹ֖וֵביתּו ׁשיַ֤א  בַ֔יֲעקֹ  ת֢אֵ  ְימָּ

, לפי מערכת הכללים שנקטתי בספרי, טעם רביע מורה ללמוד רביע – ֶהּ֗לְואֵ 

אֵ ׂשיַ  ֢יְנֵ ּב ֙תֹוְמׁש , ואף כאן יש ארבעה דברים שהראשון להם הואארבעה דברים  לְ֔רָּ

', אף כשהיו בשביה לא שינו שמותם, ה"ר"ת שבי' על הטוריםבשפי'  ,יםַָּ֖א ּבהַ 

א(.  ,וישב ישראל בשטים )במדבר כה (מדרש תנחומא )בובר בלק כהונאמר ב

בזכות ד' רבותינו  ילמדנו רבינו בזכות כמה דברים נגאלו ישראל ממצרים, כך שנו

, ולא שינו לשונם, ולא גילו מסתורין שלא שינו שמםנגאלו ישראל ממצרים,  דברים

 , ולא נפרצו בעריות.טשלהם

בשביל ד' וכן נאמר בויקרא רבה )פר' לב( רב הונא )גי' חונה( אמר בשם בר קפרא 

 נגאלו ישראל ממצרים שלא שנו את שמם ואת לשונם ולא אמרו לשון הרע דברים

 ולא נמצא ביניהן אחד מהן פרוץ בערוה. 

* 

שמשוער שכאן משמש בתפקיד של ארבע.  רביעמוטעמת בטעם  – ֶהּ֗לְואֵ מלת 

מהרביע שבתורה שרשמתי עד עתה ע"פ  42%דבר זה מתבסס על האוסף של 

פה שבהם במקום הופעת טעם רביע יש ארבע דרשות, -דרשות התורה שבעל

 ות ארבע דרשות. ובמקום הופעת מונח רביע יש לפח

ששמרו עליהם  אפשר שגם כאן מרמז למסורת חז"ל לדרוש ארבעה דברים,

. ע"פ ויקרא רבא ותנחומא ארבעת נגאלו ממצריםבשביה של מצרים ובזכותם 

                                                
פי' הרא"ש עה"ת )במדבר כה( שנאמר ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב )שמות ג, כב(, והיה  ט

חדשים. ובמכילתא דרבי ישמעאל )בא מסכתא דפסחא פר' ה( לומד מפסוק הדבר הזה מופקד אצלם מפי משה י"ב 

 .זה שלא נחשדו על לשון הרע ושלא הלשינו על כוונתם זו
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שמרו מסתורין שלהם, לא נפרצו  –הדברים הם: שם, לשון, הימנעות מלשון הרע 

 .ין ומכניס לבושמיסתורי -בעריות., ובגירסה אחת מוציא לשון הרע 

 

 .בברכת 'טוב טעם ודעת למדני כי במצוותיך האמנתי', ושבת שלום ומבורך

 פישר זלמן

 zzzf@bezeqint.net 03-6486221 לתגובות: 

 

                                                
 מוציא – ֙פשטא ך֣מהפ; רבוי – ֢חמונ; מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק, ֑חהשערות: אתנהבקיצור נמרץ אלו סימני תמצית  י

 רבוי, משמעות שנוי – א֖חרט=  א֖טפח; ממש לא, ממעט, מחלק – יר֛תב; צרףמ – א֧דרג; רבוי, יך֤מאר=  א֤מרכ; מפשט

 יר֛תב א֤מרכ; לפרטיה שוה הלכה עם קבוצה - א֖טפח יר֛תב א֧יתור לרבות, מכל מקום; דרג – א =֖טפח א֤מרכ; מתפשט

 -מקף; רטיהמפ חלק על רק חלה שההלכה קבוצה - א֖טפח א֤מרכ יר֛תב; לפרטיה שוה לא הלכה עם קבוצה - א֖טפח

 מוסיף – ֒סגול ֘זרקא; נדרשים והחלק השלם, שנחלק סדור – ׀ פסק; נדרש אחד מצב כ"בד, המוטעם של מצב-רב

 בחצי ֔ןקט-זקף...  ֔ןקט-זקף; ... 1 – יע֗רב; 3 – ול֕גד-זקף; 6 – ֔ןקט-זקף; 4, פשוט – ֙פשטא; ממנו גורע או הענין על מהענין

 דרוש( מלמד – א֝ואזל א֨קדמ; מהענין יוצא –֞ ים֞גרשי=  רש֝ג=  א֝אזל; קדימות סדר – א֨קדמ: )השלישיה; היקש – פסוק

 לשא֠ת=  דולה֠ג-תלישא; מחיצה, שעור בפסוק דרוש – ֩תרסא=  ֩קטנה-"ג מידות דר' ישמעאל; תלישאי בכעין בפסוק

 .בהלכה אחר לנושא רעיון מהפסוק דרוש – ר֡פז; מחיצה, שעור ולפניו בפסוק דרוש –
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 העריס מאיר ישראל הרב/  תורה של ימה

 יסוד הכניסה לא"י ועבודת ה' בה –"כי אם ליראה את ה'" 

י: "עתה תראה וגו', הרהרת על עתה תראה אשר אעשה לפרעה )ו, א( וברש"

מדותי, לא כאברהם, שאמרתי לו כי ביצחק יקרא לך זרע )בראשית כא, יב( ואח"כ 

אמרתי לו העלהו לעולה, ולא הרהר אחר מדותי, לפיכך עתה תראה, העשוי 

לפרעה תראה, ולא העשוי למלכי שבעה אומות כשאביאם לארץ" )עי' סנהדרין 

 קיא.(.

ל הקב"ה מבואר אצל אברהם שהוא חסרון ביראה ולא ההרהור אחר מידותיו ש

 חסרון באמונה. שנא' לאחר העקידה "עתה ידעתי כי ירא אלו' אתה".

א"כ ההרהור של משה רע"ה הינו חסרון )לפום מדרגתו( ביראה. והדברים צ"ב 

 מהי המדה כנגד מדה בחסרון היראה שבגינה לא יכנס משה לא"י?

 ו של הקב"הכניעה וביטול לרצונ –יראת ה' 

יב( "ויאמר -הנה, לפני כניסתם של עם ישראל לארץ ישראל נאמר )דברים י, יא

ה' אלי קום לך למסע לפני העם ויבאו ויירשו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם 

לתת להם, ועתה ישראל מה ה' אלו' שאל מעמך כי אם ליראה את ה' אלוקיך 

 כל לבבך ובכל נפשך".ללכת בכל דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את ה' אלו' ב

והדברים תמוהים, מדוע מצוה הקב"ה את משה להוכיח ולחזק את ישראל לפני 

 כניסתם לארץ שבה יעבדו את ה' וילכו בדרכיו וכו', דוקא על יראת שמיים?

 ביטול וכניעה לפני ה'. –אלא שזהו יסוד היראה 

עה ולשם כניסה לא"י נצרכים עם ישראל לחיזוק במדת היראה מה'. הכני

והביטול לרצונו של ה' יביאום לידי עבודת ה' בשלימות הנצרכת להיעשות בארץ 

 ישראל בהליכה בדרכיו אהבתו ועבדותו.

אם היו ישראל נכנסים לארץ ללא חיזוק במדת היראה, היו מגיעים לידי "וישמן 

 ישורון ויבעט", שמתוך גאוותם העצמית לא יתבטלו ויגרעו בזה את עבודת ה'.
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 ם וההתיישבות בא"י תלוי ביראת ה'זכות החיי

מעתה תובן המדה כנגד מדה שהיתה כלפי משה במה שאמר "למה הרעתה 

 לעם הזה והצל לא הצלת את עמך".

ה'למה הרעתה' הינה הרהור על מדותיו של ה', והרהור זה הינו חסרון בדקדוק 

הדין שנעשה עם משה לפי דרגתו, וכפי שנתבאר אצל אברהם שהרהור אחרי 

ת ה' והנהגותיו איננה חברון באמונה אלא ביראה, בכניעה וביטול לפני רצון מדו

 ה'.

מכח זה נאמר "עתה תראה", את העשוי לפרעה תראה וכו', שמשה אינו זכאי 

לכניסה לארץ, מפני שהכרטיס כניסה לא"י מצריך לקיים את הקרא "מה ה' אלו' 

ות אין למשה את שואל מעימך כי אם ליראה את ה' אלו'", וכשזה חסר בדק

 הזכאות לכניסה.

ומעתה נביט בפרשתנו מה אנו ומה חיינו, נראה כי לחיות בארץ ישראל, שהיא 

ארץ הקודש, נחלת ה', כמה עלינו לשאול את עצמינו ולהתבונן בעצמינו כמה 

היא הכרטיס כניסה והזכאות להתגורר -קנויה בלבנו מדת היראה, כי היא

נה יוכל האדם הישראלי להתחיל לקיים את להתגורר בארץ הקדש, ורק בקניי

המשך הכתוב "ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את ה' אלוקיך בכל לבבך 

 ובכל נפשך".

ויה"ר שנזכה לקנות מדת היראה, לחיות בתוככי א"י וירושלים שהיא פלטרין 

 של מלך ולעובדו בלבב שלם מתוך כניעה וביטול רצוננו בפני רצונו.

  בורך!בורך!שבת שלום ומשבת שלום ומ

  YYSSHHTTOORRAA11@@GGMMAAIILL..CCOOMMלתגובות: לתגובות: 
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לב המועדים / הרב יהודה לב, מח"ס לב 

 המועדים

 סדר קבלת שבת 

, והיא מתהילים םאחרי מנחה אומרים קבלת שבת שהם ששה פרקי: קבלת שבת

לפני השקיעה ולהמשיך לתוך  םנחשבת לתוספת שבת ולכן מן הראוי לומר אות

ש להם על מי לסמוך )משמרת השבת ג ומיהו האומרים אחרי השקיעה י השקיעה

  .אות ג ד(

נוהגים לומר תפילה זו בציבור אע"פ שאין בה קדיש שצריך : אמירה בציבור

)סידור יעב"ץ לפני סדר ק"ש, קצה"ש  לפי שברוב עם הדרת מלך והטעם:עשרה, 

סמך לדבר ע"פ המדרש שהשבת היא  .סימן עז בשם תשובות הלכות קטנות חא נב(

ישראל וכמו בברכת חתנים צריך שיהיה עשרה ה"ה בקבלת שבת בת זוגה של 

 )ליקוטי מהרי"ח בשם ספר שח בשם בהלק"ש(.

החזן עומד על הבימה ולא על עמוד  והטעם שבתפילה ז:  אמירה על הבימה

לפי שדורות הראשונים היו יוצאים לקבל את השבת  הש"ץ כמו בכל התפילות,

שבת על הבימה שהוא המקום הגבוה ה את בשדות ולזכר זה הולך החזן לקבל

לפי שבתחילה שתקנו סדר קבלת  טעם אחר: ומקומו סמוך לפתח )קונטרס אחרון(.

שבת היו שהתנגדו לכך ולבסוף הסכימו בתנאי שהש"ץ יאמר מעל הבימה ולא על 

יד העמוד של החזן כדי להראות שסדר קבלת שבת אינו מסדר התפילה הרגיל 

 לינר(.)הערות על הסידור לרא' בר

ע"פ מה שאמרו חז"ל )שבת פו, ב( הכל מודים בשבת ניתנה תורה  טעם אחר:

לישראל ע"כ הנהיגו שבעת כניסת השבת יתפלל החזן על הבימה במקום שבו 

 קוראים את התורה )זיו השבת קבלת שבת א(.

: דאיתא "שש תקיעות ההגמ' בשבת ל : ע"פ ששת המזמורים וטעם אמירתמקור 

שיהיה )להבטיל את העובדים בשדות  "תקיעה ראשונה"שבת,  היו תוקעים בערב
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תקיעה שנייה להבטיל את העם ממלאכה" מבאר רש"י ", (להם זמן לחזור לבית

 לחלוץ תפיליןבכדי  "תייות ולבטל מקח ממכר, "תקיעה שלישולסגור את החנ

ושיהיה בכדי צלית דג או להדביק פת בתנור ואחר כך עוד שלוש תקיעות תוקע 

ומכיון שהיו צריכים לבטלם מפני המלכות , יקים הנר( מריע ותוקע ושובת)מדל

תקנו לומר ו' מזמורים זכר לזה )סידור הגר"א בשם סידור יעב"ץ, סידור רשב"ן חלק 

מזמור שיר "שהם כנגד ששת ימי השבוע ו :טעם אחרתקנות ותפילות עמוד כג(. 

נבחרו ש הטעם(.  ר ק"שלפני סד כנגד שבת קודש )סידור בית יעקב "ליום השבת

לפי שמזמורים אלו מדברים על הגאולה העתידית וזה הסמיכות   :מזמורים אלו

לשבת, ששבת מראה על יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים שהוא העולם 

 .)ערוה"ש רסז ב( הבא

תחילת אותיות מזמורים אלו "יי משלם" רומז על מה שנאמר  רמזים במזמור:

 .)מתוך ספר מקור התפילות( ו עלי ואני פורע""לו)ביצה טו ע"ב( 

( נפש, רמז לנשמה 137ר"ת של ששה מזמורים אלו ל,ש י, מ,ו,מ, בגמטריא )עוד 

היתירה, ואמירת מזמורים אלו יהיו למשיבת נפש מאשר בידו נפש כל חי )קיצור 

 השל"ה, סידור חת"ס קב"ש(.
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ריינר, מח"ס  יוחנןלב טהור ברא לי  / הרב 

 נו' עה"ת ומועדים 'וטהר לב

למה יש דעה  האם פרעה היה רשע מתחילתו ועד סופו??

 שפרעה זכה וניצול מים סוף??

ֵסף א ָיַדע ֶאת יוֹּ  )א, ח( ַוָיָקם ֶמֶלְך ָחָדׁש ַעל ַמְצָרַים ֲאֶׁשר לֹּ

, כתב רש"י: מלך חדש, שעשה עצמו כאילו לא ידע וכאילו לא מכיר את יוסף

ר פ' מג' שפרעה היה היחיד ששרד את קריעת ים והנה כתוב בפרקי דרבי אליעז

סוף, ולאחר נס קריעת ים סוף הוא מלך על נינווה, ועליו מסופר שכשיונה הנביא 

בא להתריע בפני מלך ננווה שהקב"ה כועס על חטאי העיר ורוצה להפוך אותה, 

 המלך שבעבר היה פרעה, החזיר את כל העם בתשובה. -אזי הוא 

כים המחכים את אביו יאיר אברהם ני"ו שזה ממש פלא, כי ושאלני בני היניק וח

איך ייתכן שדווקא פרעה הרשע היחיד שנשאר לחיות אחרי כל המכות וקריעת ים 

סוף?? וכי למה רק הוא בלבד שרד את הטביעה בים??? וכי אי אפשר שאחד משרי 

זרי צבאו ישרוד במקומו והוא יחזיר בתשובה את אנשי נינווה?? הרי הוא היה אכ

מכולם, שהרי הוא גם התרחץ בדם של ילדים יהודים!!! ופלא עצום למה דווקא 

 הוא ניצול???

 פרעה בהתחלה היה צדיק שלחם להכיר טובה ליוסף הצדיק.

עניתי לו, שיש מדרש שמות רבה א' ט' מרתק, שבהתחלה פרעה לא הסכים 

עות על עם בשום פנים ואופן לעצת יועציו ושריו שביקשו ממנו לגזות גזרות ר

טען להם פרעה,  ישראל, הם טענו לו, הנה יוסף מת, וזה הזמן להציק ליהודים!!!

תתביישו לכם!! אין מצב בעולם שאני יסכים, זה פשוט כפיות טובה!!! הרי יוסף 

הציל את כולנו בלעדיו כל מצרים היו מתים, ואיך נהיה כפויי טובה, ולכן אני 

 מתנגד בכל מחיר!!!
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חודשים הוא לא  3אם כך אתה מפוטר!!! אתה לא מלכינו, ואכן ואז שריו אמרו 

חודשים הוא נשבר, ופרעה אמר להם אני נכנע!! וכל מה  3מלך במצרים!!! ולאחר 

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

מול כל חודשים  3שהיות ובהתחלה פרעה היה טוב ורצה להיות טוב, ועמד 

הרשעים, לכן גם בסוף חייו סיים בטוב, שזכה פרעה לשרוד, ובסוף חייו להחזיר 

 בתשובה את תושבי העיר נינווה כשיונה הנביא בא והתריע.

 איך פרעה מאיש טוב נהפך לאכזרי יותר מאחרים

אבל בני היקר שוב מקשה, איך יתכן שפרעה שהיה ממש טוב בהתחלה וכדברי 

וד יותר ממה שביקשו ממנו??  הרי אף אחד מיועציו לא המדרש, בסוף הרשיע ע

ביקש ממנו להתרחץ בדם של ילדים יהודים, ואף אחד מיועציו לא דרש ממנו 

 להכביד את העבודה ולהרג ילדים ולהניח אותם במקום לבנים בבניין??

ועניתי לו שהיות שהוא כבר נכנע להם והתרגל לרעיון להציק ליהודים הוא כבר 

א אדם רע ושקוע ברשעות, לכן המשיך ברשעות בלי גבולות, כי כבר הרגיש שהו

הרגיש שאין לו מה להפסיד, לפחות עכשיו הוא ייהנה שיהיה גדול ברשעות, כי כל 

 המיצר לישראל נעשה ראש סנהדרין קד'.

 ??בתשובה לחזור זאת בכל זכה ביותר הרשיע אם למה

ה יותר ממה שדרשו ממנו, ושוב בני הקטן שואל אותי אם כן שהוא הרשיע הרב

אבל תוך כדי בני מפתיע אותי ועונה  למה בכל זאת זכה לזכות להיות טוב בסוף???

לי, שכידוע בים סוף היה דרגות של טביעה בים, הטובים מתוך הרשעים מתו מיד, 

ואילו הרשעים לקח להם זמן עד שמתו, כי הקב"ה התעלל בהם שנתן להם לטבוע 

רגע האחרון מיד העלה אותם לנשום אויר ושוב טבעו ולהגיע לשערי מוות, וב

וחוזר חלילה ככה במשך זמן ארוך, ורק בסופו של תהליך ההתעללות רק אז הם 

 מתו.

ואם כן טען בני, שייתכן וכפי שמשמע מפשטות הפסוקים, שפרעה עבר את כל 

מדורי הגיהינום כמו הרשעים הגדולים שבמצרים, שגם הוא כמעט טבע ובשנייה 
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רונה הוא עלה לאוויר ומיד שוב שקע עד כמעט מוות וחוזר חלילה, וייתכן האח

שאת ההתעללות הכי קשה סבל פרעה כי הוא הרשיע יותר מאחרים, אבל בשונה 

מאחרים שמתו, הוא בסופו של דבר הוא התנקה ויצא החוצה ונהיה בסוף טוב 

 כמלך נינווה שהחזיר את עמו בתשובה וכאמור.

 בטוב חייו את סיים פרעה

ואין לי מושג למעלה בשמים איך ובמה הוא נידון, וייתכן שעל רשעותו אין לו 

אבל  בכל  כפרה והוא בגיהינום לנצח, וכך משמע בשפתי כהן דברים לב' מב'.

אופן כאן בעולם הזה כפי הכתוב בפרקי דרבי אליעזר פרעה חזר בתשובה ואמר 

זיר בתשובה את כל תושבי "מי כמוכה באלים ה'", וגם סיים חייו בטוב כשהח

 נינווה.

וגם יש קצת להוכיח כן מהגמרא גיטין נו' שאונקלוס הגר כשרצה להתגייר הוא 

הוריד נשמות רשעים מתים בכדי לשמוע את דעתם על עם ישראל ומסופר 

שהוריד את טיטוס ואת בלעם, ואילו את פרעה הוא לא הוריד, ואולי כי ידע 

לחזק יהודי לחזור בתשובה ל"חדש ימינו כקדם"  ואולי בכדי שפרעה חזר בתשובה.

שבסוף יתקן לטוב כמו בתחילת חייו, אולי דווקא בגלל זה בורא עולם השאיר את 

 שה טוב, כל שכן אנחנו. פרעה דווקא, שילמדו שאפילו רשע איום ונורא בסוף ע

ללמדנו שגם אם כשלת ונפלת אל תעמיק את הנפילה ועל תאבד את הדרך 

גיד אני גם ככה רשע וגם ככה אני בגיהינום ואין לי מה להפסיד!! כי חזרה, ואל ת

 רגת רשעות שנפלת ואת הגורמים לה.זה שקר!!! הקב"ה מתחשב בכל פרט ובכל ד

וזכור גם שכמעט כל יהודי ויהודי בתחילת דרכו היה טוב, לכן אתה אמור גם 

חיים!! חבל להיות טוב בסוף, רק חבל שתתנקה מהרוע בייסורים קשים באמצע ה

מאוד שתרשיע הרבה רחמנא ליצלן שהדרך לטוב שבסוף תהיה קשה וארוכה 

יותר!! וגם לפעמים אתה מקבל את האיתותים לחזור בתשובה רק בסוף החיים, 

ואתה מפספס את זה ואתה מדלג על זה, ולא חוזר בתשובה, לכן מהרגע אתה 

 חייב להתחזק ולהיות טוב, רק חזק ואמץ!!
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 ס"מח, היילפרין נתן חיים רבה/  ן"ח לוית

 (סטר'מנצ' )תשובה שערי לקוטי'

 א המפתח!יתפלה ה

לפני כמה שנים כאשר זכיתי להסתופף אצל המנהל דישיבת בית יוסף גייטסעהד 

הרה"ג ר' זאב כהן זצ"ל שמעתי ממנו שתי מרגליות בדברי הרמב"ן בפרשת  –יצ"ו 

מותו וכח דיבורו הנפלא יזכו השבוע. אלו שזכו להכיר הר"ר זאב זצ"ל וגודל נעי

 אולי לטעום דברים אלו בצירוף "כאילו בעל השמועה עומד לפניו..."

משה רבינו התעקש שלא ללכת לפרעה. וטענתו עמו מכיון שהוא כבד פה. 

 -ונעתיק מדברים הנפלאים של הרמב"ן בזה )פרק ד', פסוק י'(:

אבל  סיר כבדות פיווהנה משה מרוב חפצו שלא ילך לא התפלל לפניו יתברך שי

טען אחרי שלא הסירות כבדות פי מעת שדברת לי ללכת, אל תצוני שאלך, כי לא 

 .יתכן לאדון הכל לשלוח שליח ערל שפתים למלך עמים

 !והקב"ה כיון שלא התפלל בכך לא רצה לרפאותו -ומוסיף בזה דברים נוראים:

רי אשר אשים אבל אמר לו אנכי אהיה עם פיך והורתיך אשר תדבר, שיהיו דב

. זאת אומרת אשר התפלה הוא כמו בפיך במלות נכונות שתוכל לבטא בהן יפה

והוא מציאות בכדי לזכות קבל שפע, צריכים תפלה. ולכן אע"פ שבידו  –מפתח 

יתברך לרפאותו, וממילא יתקיין הבקשה לילך אל פרעה, אבל מכיון אשר משה 

 !לא רצה הקב"ה לרפואותו! –רבינו לא התפלל בכך 

 הכרת הטוב אמיתי!

והנה מרגליות שניה מצינו בהמשך דברי הרמב"ן בענין הכרת הטוב. אחרי 

שמביא דברי המדרש מבאר בדרך שניה למה לא רצה משה להתפלל שיסיר 

 -הקב"ה ממנו הכבידות פה:
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ולפי זה נראה בעיני שלא רצה להסיר ממנו כובד הפה בעבור שהיה בו ממעשה "

". עכ"ד. ונתעיק המעשה מו"ר א כו( שאירע לו עם פרעהשספרו רבותינו )בש הנס

  -הידוע מהמדרש שם בקצירת האומר 

ולא היתה  ,היתה בת פרעה מנשקת ומחבקת ומחבבת אותו כאלו הוא בנה"

מי שהיה  .הכל מתאוים לראותו ,ולפי שהיה יפה ,מוציאתו מפלטרין של מלך

והוא נוטל כתרו  ,ומחבקו והיה פרעה מנשקו .לא היה מעביר עצמו מעליו ,רואהו

והיו שם יושבין חרטומי מצרים ואמרו מתייראין אנו .. של פרעה ומשימו על ראשו

שלא יהיה זה אותו שאנו אומרים שעתיד  ,מזה שנוטל כתרך ונותנו על ראשו

והיה יתרו יושב  .מהם אומרים לשורפו ,מהם אומרים להורגו .ליטול מלכות ממך

ה אין בו דעת אלא בחנו אותו והביאו לפניו בקערה ביניהן ואומר להם הנער הז

ואם יושיט ידו לגחלת אין  ,אם יושיט ידו לזהב יש בו דעת והרגו אותו ,זהב וגחלת

ובא גבריאל  ,מיד הביאו לפניו ושלח ידו ליקח הזהב .בו דעת ואין עליו משפט מות

 ,ה לשונוונכו ,והכניס ידו עם הגחלת לתוך פיו ,ודחה את ידו ותפש את הגחלת

 .וממנו נעשה כבד פה וכבד לשון

וביאר בזה הרה"ג ר' זאב זצ"ל אשר משה רבינו לא רצה להתפלל שהקב"ה יסר  

להיות מכיר בטובתו של מקום  –בכדי שרצה לזכור זאת הנס  –ממנו הכבידות פה 

כל ימי חייו. הכרת הטוב אמיתי אינה להודות ולהמשיך בחיים, רק לישאר ברגשי 

 שלו כל ימי חייו, כי אלמלא הנס שאירע היו הורגים אותו!  הכרת הטוב
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 ליפשיץ י"בר שמואל הרב/  לימודים לשון

 שלבי השעבוד במצרים

ץ ַוָיֻקצּו ַמְפֵני ְבֵני ַיְשָרֵאל. ַוַיֲעַבדּו ַמ  תוֹּ ֵכן ַיְרֶבה ְוֵכן ַיְפרֹּ ְצַרַים ֶאת ְבֵני ְוַכֲאֶׁשר ְיַעמּו אֹּ

 יג(-)א, יבְך. ַיְשָרֵאל ְבָפרֶ 

המצרים העבידו את בני ישראל ושעבדו אותם שיבנות את ערי המסכנות פיתום 

ֵכן ַכֲאֶׁשר ְיַעמּו ֹאתֹו ֵכן ַיְרֶבה וְ ורעמסס לפרעה. באמצע הסיפור על השעבוד כתוב: 'וְ 

ואחר כך שב הכתוב לספר על כך שהעבידו את בני ישראל בפרך. ויש להבין  'ַיְפֹרץ

ענין ריבוי בני ישראל בתוך עניין השעבוד, לכאורה היה ראוי לכותבו למה נכנס 

 אחרי שנאמר שהעבידו את בני ישראל בפרך, שכן אלו שני דברים נפרדים.

 פן ירבה -השעבוד 

שנאת המצרים לבני ישראל החלה על ידי שהתרבו ישראל מאוד, כנגד בני 

אותם, כמו שאמר פרעה ישראל שפרו ורבו מאוד, נתקנאו המצרים והחלו להעביד 

ה לֹו לבני עמו ' ה ַמְתַחְכמָּ בָּ . כל עיקר השעבוד היה עצת המצרים 'ַיְרֶבהֶסן  -הָּ

 כיצד למנוע את ריבוי העם.  התחכמותל

מבאר הרמב"ן שזו היתה חכמה של רשעים אלו, שלא רצו לעשות הרג ואבדן 

ם את בני בעברים מחשש ש'תהיה בגידה גדולה בעם', וזהו חמס להרוג חינ

ישראל, לכן הסתירו כוונתם על ידי שעשו מעשה שהטילו עליהם את מס המלך 

וכך שעבדו אותם. תכליתם של המצרים לא היתה בעבודה אשר העבידו בה את 

 בני ישראל, הם רצו להחליש את העם ולהמעיט אותם על ידי העבודה.

 -רים ועל זאת אומר הפסוק שלמרות שעבוד העם והעינוי שעשו להם המצ

ן ֲאֶׁשר ְיַעמּו ֹאתֹו ֵכן ַיְרֶבה ְוכֵ כַ המטרה העיקרית של השעבוד לא התקיימה, אלא '

 ', בני ישראל הוסיפו להתרבות ולפרוץ על אף העינוי מאת המצרים.ַיְפֹרץ
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ֵאלוהנה על ידי ריבוי זה התגברה ביותר שנאת המצרים ' '. ַויָֻּקצּו ַמְסֵני ְבֵני ַיְשרָּ

תקיימה עצתם הוסיפו המצרים גזרות על בני ישראל והכבידו יותר את מפני שלא נ

 עולם. כפי שיתבאר.

 עבודת פרך

בתחילה לא נאמר רק שהיו שרי מסים על בני ישראל שיבנו את פיתום ואת 

ֵאלרעמסס, אולם אחרי שהתרבה העם עוד, נאמר: '  ַוַיֲעַבדּו ַמְצַרַים ֶאת ְבֵני ַיְשרָּ

ֶרךְ  . מפני שהיו סבורים כי רק בפרךהוסיפו להעביד את בני ישראל  ', המצריםְבפָּ

 על ידי עבודת פרך יוכלו להמעיט את ריבוי העם. 

ֲררּו ֶאת ַחֵייֶהם ַבֲעֹבדָּ מהי עבודת פרך? נלמד מן הפסוק הבא, וכך נאמר בו: ' ה ַוְימָּ

ל ֲעבֹ  ֶדה ֵאת כָּ ה ַבנָּ ל ֲעֹבדָּ ה ְבֹחֶמר ּוַבְלֵבַנים ּוְבכָּ ׁשָּ ֶהם קָּ ְבדּו בָּ ם ֲאֶׁשר עָּ תָּ , 'ְבָפֶרךְ דָּ

את חיי בני ישראל, בפסוק זה נאמר כי בשני  ומררוהמצרים הגדילו את העבודה 

 חלקים גדל השעבוד, בעבודת קשה בחומר ובלבנים, ובנוסף בכל עבודה בשדה.

וזהו פירושו, את עבודת המלך שהיתה כבר עליהם, הגדילו המצרים ומנעו מבני 

ומרים לבניין הערים ורק תבן ניתן להם, וממנו היה עליהם לעשות ישראל את הח

בעבודה קשה. ועוד הגדילו את השעבוד, אשר מלבד החיוב על  ולבנים חומר

עבודת מס המלך לבנות את ערי פרעה אשר ביד שרי המסים, אלא הוסיפו רעה 

ת יוכל להעביד בה את ישראל, זו היא עבוד -איש מצרי  בשדהשכל עבודה קשה 

 פרך שכל מי מן המצרים יכול היה לכפות על בן ישראל לעבוד עבורו.

ועדיין לא נתקיימה עצת רשעים, ולכן זממו להמית בסתר את הבנים הנולדים, 

על ידי המיילדות ולא תדע האם, וגם זאת לא עלתה בידם, והוכרח פרעה לפרסם 

 קצת את השנאה ולומר לבני עמו שישליכו את הבנים ליאור.

* 

תוך גזרה קשה זו התגלגלה ישועת ה' ומשה רבינו שהוסתר ביאור, נלקח אל ומ

 בית פרעה ומשם יצא למלוך ולהציל את כל בני ישראל



 

 לחמ' ע -אספקלריא 

 

, א"שליט מלכא מרדכי' ר ג"הרה/  מלך מעדני

 מוסדות וראש נשיא, אלעד לעיר הראשי הרב

, המלך דרך ת"שו ספרי מחבר", המלך אור"

 ועוד מרדכי אמרי

 אומהה קיום יסוד

אֶמר ֶׁשה ָלָםה ַמְצַרַים ֶמֶלךְ  ֲאֵלֶהם ַויֹּ ן מֹּ  ְלכּו ַמַםֲעָשיו ֶאת־ָהָעם ַתְפַריעּו ְוַאֲהרֹּ

ֵתיֶכם. )ה, ד(  ְלַסְבלֹּ

. פרך מעבודת היה פנוי לוי של שבטו ל"ריב אמר טז(, ה רבה) במדרש מבואר

 הנזבח 'נלכה: אומרים אתם פנויים עומדים שאתם בשביל: פרעה להם אמר

 ה פרק שמות פרשת שמות י"רש כ"וכ.  לישראל אמר לסבלתיכם לכו , לאלהינו'

 שעבוד מלאכת אבל. בבתיכם לעשות לכם שיש למלאכתכם לכו - לסבלתיכם לכו

 ובאים יוצאים ואהרן משה שהרי לך ותדע, לוי של שבטו על היתה לא מצרים

 ברשות. שלא

 פרעה וכיצד, השבטים יתרמ שונים הם מה נשתעבד לא לוי ששבט יתכן הכיצד

 להיות לוי שבט נבחר מדוע להבין עלינו עוד?  לשעבדו שלא שלם שבט על ויתר

 ?השבטים משאר יותר השם משרתי

 נשתעבדו לא לוי שבט מדוע

 המדרש דברי בהקדם הוא השם משרתי להיות לוי שבט נבחר מדוע לבאר ד"ונלע

 ולבינה לבינה כל כנגד להם מרושא, רך בפה. בפרך(  יג יג א, בובר שמות) אגדה

 ממהרים ישראל והיו, זהובים כנגדן להם ניתן אנחנו מכם ואחד אחד כל שיעשה

 אותו כמו יביאו ויום יום שבכל עליהם גזרו מיד, מאתים ואחד מאה אחד ועושים

 בו. כיוצא לבנים תוכן

 בוועז הכסף אחרי נמשכו כאשר - ישראל בני של השיעבוד התחיל כיצד ללמדנו 

 המצרים המשיכו בערמה מכן ולאחר, כסף הרבה להרוויח בכדי התורה עסק את



 

 לטמ' ע -אספקלריא 

 

 בחינם לעבוד שהורגלו עד ופחת הלך וכך באיחור לשלם כ"ואח מהשכר להוריד

 בדעת וכן(, ד ה,) בחזקוני, זו בדרך בראשונים מבואר וכן. בפרך בהם ונשתעבדו

 יפות בפנים כ"וכ(, יג א,) התורה על זקנים בהדר כ"וכ, שם התוספות מבעלי זקנים

 קרח. פרשת במדבר דוד בפני א"החיד מרן כ"וכ(, יד א,)

 חשבון על כסף הרבה להרויח הפיתוי בניסיון ועמד התפתה לא לוי שבט לעומתם

 לבטל ופיתוי ויתור ללא שלהם העיקרון על שמירה ובזכות, התורה לימוד ביטול

 ולא עוני חיי לחיות העדיפו כי, השיעבוד לגזירת מחוץ לוי שבט נשארו תורתן

 ולא אומנותם שתורתם זכו לכן, עולמם והשקפת בדרכם ודבקו למצרים לעבוד

 של הדרך ומורי התורה ללומדי ומצרים פרעה של הערכתם מתוך בהן נשתעבדו

 הדור.

 מלכות עול מעליו פורקין תורה עול עליו המקבל 'כל אבות בפרקי התנא וכמאמר

 דרך ועול מלכות עול עליו נותנים תורה עול מעליו 'הפורק ךוההפ ארץ', דרך ועול

 ורבנו ן"ברמב מבואר וכן. ולדורות במשכן השם משרתי להיות נבחרו ולכן, ארץ'

 חכמים להם להיות עם בכל ומנהג ל"וז הוסיף י"רש דברי שהביא לאחר )ה( בחיי

 סבה והכל. וזקניהם חכמיהם שהיו לוי שבט פרעה להם הניח ולכן, תורתם מורי

 .ל"עכ' ה מאת

 תורה לומדי להעריך וידעו יודעים העולם אומות מלכי שאר גם כי לדעת הראת 

 ולומדיה הדת אנשי את להעריך יודעים העולם בכל וכן, העם של הוראה ומורי

 זכות שכל ישראל בעם ו"וק, ואומה אומה כל של השידרה עמוד היא והדת בהיות

 ליבה לב הן כי ולומדיה חכמיה ידי על ורק אך אהו העולם מאומות ויחודם קיומן

 הדת אנשי את השאירו עבדותם תחת העם יתר את לשמר ובכדי, האומה של

 וכך,  העם צביון על ולשמור העם את לשרת יוכלו למען פעולה בחופש וההנהגה

 בתמורת וקרקעותיהם בהמתם את מהמצרים קנה כאשר הרעב בשנות יוסף הנהיג

 חומש לשלם והתחייבו פרעה עבדי להיות הפכו כולם לבסוףש עד שנתן המזון

 המדינה של הדת אנשי שהם הכומרים מלבד הדגיש אך, לפרעה הגידולים מכל

 תַ֤אְדמַ  ֛קרַ ( כב) ויגש פרשת ש"כמ, נשתעבדו לא ופרעה מצרים חוק לפי בהן
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נָּ  א֢לֹ  יםַ֖הֹכֲהנַ  ֽ הַ֗סְרעֹ  ֢תֵמאֵ  יםַ֜לֹכֲהנַ  קֹ֨ח  ַ֩כי ה֑קָּ ם ּ֣וְכלְואָּ ֶהם ן֣נָּתַ  רֲ֨אֶׁש  ֶ֙את־ֻחףָּ  הַ֔סְרעֹ  ֙לָּ

ְכר א֤לֹ  ןַ֕על־כֵ  ֽם ֶאת־ ּ֖ומָּ תָּ  העם ביציבות חשוב תפקיד ממלאים והם מאחר: ַאְדמָּ

 הדת עקרונות על איתנה עמידה ואף, ובהדרכתם ובעצתם בהוראותם והנהגתו

 שהוא הדת את לשמר העם על אמונים והם מאחר גדר הפורצים כנגד ולהתריע

 בעולם. ועם עם כל של הפנימי התוכן

 ומבורך שלום שבת בברכת החותם

 ואהבה בידידות

 מלכא מרדכי
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 הכהן גמליאל' ר ג"הרה/  הכהונה מפרדס

 ח"כ' אודך אני גם' ס"מח, א"שליט רבינוביץ

 ועוד, כ"ג' החדש יוסף פרדס, 'כרכים

 מבעוד יום ערבית אחר מקרא שנים קריאת

ת   , א( א)ְבֵני ַיְשָרֵאל ְוֵאֶלה ְׁשמוֹּ

כתב בבעל הטורים השלם וז"ל: "ואלה שמות": ר"ת "ו'חייב א'דם ל'השלים 

 ה'פרשה ש'נים מ'קרא ו'אחד ת'רגום". 

 שהתפלל מי קרוא מקרא בלילה, והשאלה, האםהסתפקתי, שהנה ידוע שאין ל

 ?הכוכבים,  צאת עד תרגום ואחד מקרא שנים לקרוא יכול, יום מבעוד ערבית

 בלילה שנים מקרא

 דרך אבני ת"והגאון רבי אלחנן פרינץ שליט"א כתב לי תשובה נפלאה, וז"ל: בשו

 מקרא בעניין הרחבנו התשובה ובתוך בלילה, תהלים אמירת בדין עסקנו( מא, א)

 אליעזר דרבי פרקי ממדרש הוא בלילה מקרא ללמוד שאין דהמקור וראינו. בלילה

 לימדו ה"הקב, בהר רבינו משה ששהה הימים ארבעים במשך כי נאמר שם ,(מו)

 - לילה ומתי יום מתי משה יודע היה וכך) משנה שונה היה ובלילה, מקרא ביום

 (. תשא-כי תנחומא מדרש

 חכמי הקבלה הביאו זה

 זה דין הביאו( ועוד הקדוש י"האר) הקבלה חכמי אולם. זה דין השמיט ע"השו

 ידי-על לעוררו ואין, דין זמן הוא שלילה מפני וזה, בלילה מקרא לקרוא דאין

. אלו דברים הביא( ב, רלח חיים-אורח) היטב והבאר(. נד אומץ יוסף ת"שו) המקרא

 ס"הש בתר אזלינן ס,"לש המקובלים בין סתירה קיימת שכאשר סוברים שאנו אלא

 (.עז אות הרואה פרק טוב יום ובמעדני. מ לי אור ת"בשו חמד-השדי כדברי)
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 אי אתה רשאי לאומרן בעל פהדברים שבכתב 

 מקרא, לומדים לא שבלילה הטעם כי ביאר( י אות א"פרדר מדרש על) ל"הרד

 וצריך ,(ב, ס גיטין) ,"פה על לאומרן רשאי אתה אי שבכתב דברים"ש משום הוא

 לקרוא האדם רשאי יהא זה טעם לפי. נרות לכולם אין ובלילה, ספר מתוך לקרותן

 .  ספר מתוך מקרא בלילה

 הנביאים ספרי לשאר התורה חומשי בין ש לחלקי

 במסכת הגמרא מדברי בלילה, מקרא לקרוא מותר שיהא להוכיח אין כי לציין יש

', וכו עזרא, איוב: בספרי כיפור יום בליל גדול לכהן שקראו מסופר שם( ב, יח) יומא

, חרל ללב ביפה עיין) הנביאים, ספרי לשאר התורה חומשי בין לחלק שיתכן כיוון

 (.ג

 בתים בבעלי מוחים לא

 כתב שכבר בלילה, מקרא לאמירת הנוגע עניין בכל לזכור אנו דצריכים אלא

 בשעות לפרנסתם היגעים בתים בבעלי מוחים דלא( קנח, א) ם"מהרש ת"בשו

 אלא אינו שהאיסור כיון, בלילה מקרא אמירת לעצמם קובעים הם כאשר היום,

 .חסידות ומנהג קבלה, מדברי( רק)

 א הספיק לקרוא מקרא ביוםל

 יזיף יעקב בר אחא רב" על מספרת( א, סה) עירובין במסכת הגמרא, מכך יתירה

 לעסוק רגיל והיה, ביום פרקים וכך כך לשנות לו קובע היה: "י"רש וביאר", ופרע

 נפסק וכן". בלילה עתו קביעות ופורע, ביום במזונותיו טרוד שהיה ופעמים, ביום

 טרוד והיה ליום, וכך כך ללמוד קבוע חק לו יש אם(: "ב, רלח חיים-אורח) להלכה

 טרדות, עקב ביום הספיק לא אם לפיכך". מיד בלילה ישלימנו, השלימו ולא ביום

 יתכן אולם(. קפו תנינא מרדכי לבושי ע"ע) מקרא, זה אם אף בלילה, להשלים יכול

 (.ל, ו אומר יביע ת"שו עיין) מקרא, בהשלמת מיירי שלא
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 איסורא בזה לית

 י"האר שלדעת, בלילה מקרא בעניין המחלוקת מובאת( א"סק, רלח) הציון בשער

 שער ומסיים. לקרוא אפשר מגדים הפרי לדעת ואילו, בלילה מקרא ללמוד אין

 טוב יותר שלכתחילה אלא איסורא, בזה לית להמחמירין דאפילו ונראה: "הציון

 משה עם לומד ה"הקב שהיה במדרש דאיתא ממה דין זה ונובע ביום, מקרא ללמוד

 (.מד, ד) החכמה בצל ת"בשו בזה ועיין", בלילה ומשנה ביום, מקרא

 אין לקרוא תרגום בלילה

 מצד רק לא היא בלילה הבעייתיות, תרגום ואחד מקרא שנים שלגבי אלא

: לשונו וזו(, גנים עין מאמר) מפאנו ע"הרמ שכתב כפי, מהתרגום גם אלא המקרא,

 בשבת ולא הדין, מדת להגביר שלא, בלילה ולא ביום אלא תרגום קריאת אין"

 ודוקא, עצמה בפני תרגום קריאת לה ואין בזכר, נכללת מלכות שאז, לעולם ט"ויו

 ".מתרגמים ציבור אבל, יחיד

 בליל הששי משמר

, י"האר בשם( א פרק ח שער) העבודה ושורש ביסוד וביניהם רבים בספרים איתא

 שישי, בליל ערים להיות הנוהגים שיש( עט עמוד, ד) משה-ייח, צדיקים-אור בספר

, תרטו הציון-בשער עוד ועיין) הברית, לפגם גדול תיקון והוא בתורה, ועוסקים

 יוסף משנת ת"בשו כי חזיתי(. תמט) לשמה-תורה ת"בשו עיין זה בעניין ועוד ,(ו"סק

 בפרט) בתורה סקועו שלם לילה ער שהוא ידי שעל, י"האר בשם הביא( ו, קמה, ט)

 כל ללמוד ששי בליל טוב אם כן" וסיים אחד, מכרת ניצול( כריתות במסכת

 של שבמשמר( ד אות קלו דעה-יורה) יציב דברי ת"שו בדברי בזה וחזיתי". הלילה

 . בלילה אף לישראל וחק תהלים ללמוד ניתן שישי, יום

 השישי יום באשמורת שנים מקרא ואחד תרגום לקרות אין

 אלא. בלילה חמישי ביום תרגום ואחד מקרא שנים לקרוא להקל מקום יש לפי זה

 אין: "לשונו וזו, כ"ע חולק( ד"סקי, רפה) החיים כף כי ראיתי בזה עיוני דבתר

 שיאיר קודם הששי אור באשמורת שנים מקרא ואחד תרגום הפרשה לקרות
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 השערי יאהב וכן" , לו הראוי ובמקום בזמנו דבר כל שעושה מי ואשרי... היום

 שנים מקרא ואחד תרגום לקרות שאין, ברכה המחזיק בשם( א"סק, רפה) תשובה

 תרגום לקרות שאין( ו, א) הים וישב ת"בשו העלה וכן, השישי יום באשמורת

 רבי תשובות) אודך אני גם בספר כ"וכ, שישי ליל כולל, החול בלילות אונקלוס

 (.סו סימן, ליברמן יקותיאל

 שבת מתירים בליל

 כנף ת"שו(, נד) אומץ יוסף ת"בשו כמובא המתירים, רבים יש, שבת בליל ולםא

 אומר יביע ת"בשו בזה להתיר האריך וכן( ח, פא, ו) יוסף משנת ת"שו(, מד) רננה

 (. ז אות פקודי פרשת) חי איש הבן גם סובר דהכי לדייק דניתן לי ונראה(. ל, ו)

 שנאנס למי שנים מקרא

 נאנס הימים ובאחד שנים מקרא ואחד תרגום, יום כלב הלומד באדם ע"צ אולם

, קנה) ברורה במשנה איתא שכן'(, וכו חולים בבית היה: כגון) ביום קרא ולא

 עליו יהיה ביום, שלו הקביעות להשלים יכול היה שלא אונס, לו אירע ואם(: "ד"סק

 ביממא יזיף יעקב בר אחא רב( סה עירובין) וכדאמרינן בלילה, וישלימנו חוב כמו

 דמיירי בהכרח דלא הבאנו לעיל אך(, ב, רלח ערוך השולחן פסק וכן" )בלילא ופרע

 כדאמרינן נדר, הוי"ד שביאר( ה"סק, רלח) ברורה במשנה עוד ועיין. במקרא שם

 )בסימן ד"ביו ואיתא ישראל, לאלקי נדר גדול נדר זה, פרק אשנה האומר( ז נדרים)

 וטוב נדר, הוי לעולם, כן לנהוג דעתו היה םא טוב, דבר לעשות נהג דאם א("ס ד"ר

 יוכל שלא פעם איזה יזדמן פן בנדר, זה דבר עליו יהיה שלא בתחילה שיתנה

 ". להשלים

 כוכבים צאת עד שנים מקרא היתר

 חשיב בשבילו, הכוכבים צאת קודם שמתפלל דמי הלכות בהרבה שמצינו אף

 חשיב ערבית, התפללש ברגע בשבילו מוקדם, שבת המקבל שאדם כפי, כלילה

(. הכוכבים צאת אחר) הלילה את דווקא מצריכים אנו בהם דברים ישנם. לילה

 ערבית, והתפללה שבת שקיבלה לאשה צורך בשעת שהתירו מצינו כך משום
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 ,(זלזול מתוך זאת עשתה שלא והוא) יום, שהוא זמן כל טהרה, הפסק לעשות

 בשם האגור פ"ע הוא דבריהם ויסוד(, א, קצו דעה-יורה) א"הרמ בדברי כמבואר

 לא עוד כל) צורך בשעת להתיר א"הרמ כדברי(. יוסף בבית המובאים) ל"מהרי

 דברי ת"שו(, כא, קצו) השלחן ערוך, מרבבה הדגול להתיר העלו( החמה שקעה

( ו"סק) השלחן בדי(, קצו) הלוי שבט שיעורי(, קטז, ג) אבי בית ת"שו(, קיב, ד) שלום

 .הבית וטהרת

 הכוכבים מצאת דווקא זהו, בלילה מקרא לומר אוסריםה שיטת

 מצאת דווקא זהו בלילה, מקרא לומר האוסרים שיטת כי לומר לי נראה כך מתוך

 פרשת) חי איש הבן של לשונו וזו, הדינים שליטת וזמן לילה, זהו שאז, הכוכבים

, בעשיה – דהמקרא: והטעם. חול של בלילות מקרא לקרא אין(: "ז אות פקודי

 החיים בכף וכן כתב" הדינין לעורר ואין, דינין הוא והכל, עשיה בחינת הלילהו

 (.כב חיים-אורח) יהודא מי ת"בשו בזה עוד ועיין(, ט"סק, רלז)

 יש החוששים לומר לדוד ה' אורי וישעי בלילה

' ה לדוד" המזמור את לומר יש מתי, שונים מנהגים מצינו כי העיר, בזאת בעמדי

 אחר או מנחה, תפילת אחר האם(, רבה הושענא עד אלול מיבי" )וישעי אורי

 שהם משום הוא מנחה, אחר דווקא האומרים טעם כי שטענו יש. ערבית תפילת

 הערה כג פרק כהלכתה תפילה עיין) בלילה, תהלים אמירת לאיסור בזה חוששים

 (.א

* 

 הלכה למעשה

 אשר הסוד חכמי אחר והולכים שהמחמירים עולה שמדברינו למרות: סיכום

 עוד כל תרגום ואחד מקרא השנים את לקרוא יכולים, בלילה מקרא קוראים אינם

 המובחר שהזמן היא שיטתנו. ערבית התפללו שכבר אף, הכוכבים צאת הגיע לא

 כמובא) היום, חצות אחר שישי ביום הינה תרגום ואחד מקרא שנים לקריאת

 וכן. ה"סק, רפה אברהם-ןבמג כמובא ה"השל נהג וכן. א"סק, רפה תשובה-בשערי
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, רפה הרב ערוך שולחן. ח"סק, רפה ברורה במשנה ע"וע. יא, עב ע"שו הקיצור פסק

 השנים את לקרוא הספיק שלא מיירי ואם(. נח, מב כהלכתה-שבת ובשמירת. ו

 לעיל שביארנו כפי שבת, בליל זאת להשלים דיכול וודאי, שבת כניסת לפני מקרא

 )עכ"ל(. (.יקרא שלא בזה םהמחמירי יש כי אני ויודע)
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משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז בעמ"ח 

 משפטי צדקך על חו"מ

 השימוש בשם המפורש

ֵמר ַכֲאֶׁשר ֵפט ָעֵלינּו ַהְלָהְרֵגַני ַאָתה אֹּ אֶמר ַמי ָשְמָך ְלַאיׁש ַשר ְוׁשֹּ  ָהַרְגָת ֶאת ַהַםְצַרי ַויֹּ

 . ו למדים שהרגו בשם המפורשמכאן אנ -הלהרגני אתה אמר  :רש"י)ב, יד( וב

ואזיל  ודאשתמש בתגא אבד( מובא לבאר ב"פי) אבות דרבי נתןמסכת והנה ב

. וא"כ כיצד כיצד שכל המשתמש בשם המפורש אין לו חלק לעולם הבא ,ליה

רבי חנינא למד מכאן  :(סנהדרין נחהשתמש משה רבנו בשם המפורש, והנה בגמ' )

שנאמר ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את נכרי שהכה את ישראל חייב מיתה ש

ו( הביא הלכה זו שחייב מיתה בידי שמים  י)הלכות מלכים ברמב"ם . וההמצרי וגו'

ועכו"ם שהכה ישראל אפילו חבל בו כל שהוא אף על פי ואינו נהרג בבית דין וז"ל: 

ו ם המפורש מפני שמיתתוא"כ יתכן שלכן הרגו בֵש  שהוא חייב מיתה אינו נהרג.

 בידי שמים.

דלעולם לפי שורת הדין כך היא דרכה של  העיר בזה (דרך דוד) פרשת דרכיםוב

תורה דחייב מיתה ודרשא גמורה היא, ואף על פי כן אינו נהרג, ומה שהרג משה 

וצ"ב  את המצרי היינו משום שצפה ברוח הקדש דלא נפיק מיניה זרעא מעליא.

שיתגייר בעתיד אם אין לו חיוב  האם זה סיבה להרגו מפני שלא יצא ממנו מי

 מיתה בידי אדם.

 באיזה שם הרגו

ופירש רש"י והרי עודך נער. צריך לבאר וכי מה תלוי כאן  ויאמר מי שמך לאיש

 בנערות או בזקנות. 

נראה לי ליישב על פי הגמרא )קידושין עא, א( אמר רב יהודה אמר רב שם בן 

מי שהוא צנוע ועניו ועומד בחצי ארבעים ושתים אותיות אין מוסרין אותו אלא 

ימיו ואינו כועס ואינו מעמיד על מדותיו, פירש רש"י ואינו מעמיד על מידותיו 
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לנטור איבה שמא ישתמש בו להנקם, עד כאן לשונו. ואיתא במדרש רבה )שמו"ר 

א, ל( ר' יהודה אומר בן עשרים שנה היה משה באותה שעה. ומעתה יובן הטענה, 

י עודך נער בן עשרים שנה, ואיך מלאך לבך ללמוד השם מי שמך לאיש, והר

המפורש, ובשביל זה אתה משמש בו להנקם, לכך הלהרגני אתה אומר להרוג 

אותי גם כן בו. אמנם משה לא כן ידמה, כי עניו גדול היה מנערותו, וראוי היה 

להשתמש בו קודם שהגיע לחצי ימיו, והריגת המצרי לא לכבוד עצמו עשה אלא 

 קנאת ה' צבאות וק"ל: ברית שלום לקנא

בענין הריגת המצרי  תשרבו הדעו למהרי"ל מאנפולי זי"ע כתב אור הגנוזבספר 

. מ"בשמות( שהרגו בשם  ורהתטי )לקו ומריםאש ורה במה הרגו, יתשלא נרמז ב

שמות והוא  ע"באחד מ םויש אומרים )עי' פע"ח שער הזמירות פ"ה( שהרגו בש

 רהמפורש )שמו" םשד"י. ולי נראה שהרגו בֵש  םות של שאותיות שני תכ"ה םהש

מצרי הת ארגת האשר כר שא כט( והוא מפורש בפסוק שנאמר מי שמך לאיש ו

זה לומר שהרגו ע"י ֵשם זה, ונקרא שם מפורש שבו נברא שמים  םירא, נרמז ֵש ו

 וארץ. 

 לענוש שונא ולהעבירו מן העולם והוא שם ם'( שכח השדף דואר בהקדמה )בומ

הגבורה. וסוד הענין, שחלילה לומר על משה הצדיק שיהרוג נפש מפני שנאה הלא 

לא תשנא את אחיך בלבבך, ואחיו היה שהוא היה גלגול קין  ז(כתיב )ויקרא יט י

שם(, אלא נ"ל שמצד אהבה רצה להרגו שהוא  תכנודע מכתבי האר"י ז"ל )לקו"

ה להרגו כדי שיהיה לו כפרה ף ל"ט( ולכן רצדזה כנ"ל בפרשת בראשית ) םפגם בֵׁש 

 ע"י ֵשם זה. 

וזה נ"ל מה שאמרו רז"ל הובא ברש"י, ויפן כה וכה ראה מה עשה לו בבית ומה 

עשה לו בשדה. נ"ל שרימז שהוא היה גלגול קין, וזה מה עשה לו בשדה כמו 

ח( ויהי בהיותם בשדה, זה נמי על סוד תאומה יתירה  דשאמר. הכתוב )כראשית 

ר ככ ז(, וכהיום לא די שלא תיקן מה שחטא כבר אלא הוסיף על ")בשלקח ממנו 

הנ"ל מה שעשה עמה בבית שהיא היתה שלומית בת דברי  םרשעתו לפגום בהֵש 

 םשפג ם(. ונתעורר החטא הראשון ולכן הרגו בזה הֵש חשבא עליה )שמו"ר א כ



 

 מטמ' ע -אספקלריא 

 

לותו, , ועוד מאריך לבאר בכוונת משה לתקן פגמו ולהעזה כאן םֵש כבר, ולכן נרמז 

ואולי זה הפירוש שלא יצא ממנו מי שיתגייר ויביאו אל תיקונו ולכן קירב מיתתו 

 שיבוא אל תיקונו. וכן ראיתי בכתבי הרמח"ל שהיה בזה תיקון עבורו.

 הר"ל שהילמהר"י שיינפלד מפרש שהרגו בשם המפורש אוסרי לגפן ובספר 

יכף כי הצדיקים מפרש שמו של המצרי, ועשה משמו איזה צירוף למיתה, ומת ת

 ההשלמים מחיים בדיבורם וממיתים למי שנקנסה עליו מיתה בלא זה אלא שהי

 התיכף, דאל"כ לא הי הלאיזה זמן, והמה בדיבורם הקדוש מקרבים מיתתו שתהי

ל להורגו ויכ האב הנביאים משתמש בשם המפורש בשביל דבר קטן כזה, כי הי

מלך הבשן יוכיח )שהרגו בידו ולא מעודו, ומעשה עוג  הבידים, כי גבור בארץ הי

המוכה, והיו המה שנים, והמצרי אחד,  חד ישראלאתו עוד א הבשם( ומה גם שהי

אלא ודאי כדברינו. )א"ה צ"ע הא ידוע מהמקובלים השם שהשתמש בו להרוג 

רמוז בשם  הרעך, ואולי זה גופא הי תכ"הלמה  וקהמצרי, ונרמז בלשון הפס

  המצרי.(

  השמוש ללמוד חכמה

ועוד שאלתי על השם הקדוש בן ארבעים ושתים ( כתב ט) שו"ת מן השמיםבספר 

אותיות אם מותר להשתמש בו להשביע המלאכים הקדושים הממונים על התורה 

להתחכם בכל מה שילמוד, ושלא ישכח מה שילמוד, וגם להשביע בו המלאכים 

רים, או אם הממונים על העושר ועל ניצוח האויבים, ועל מציאת חן בעיני הש

ות והוא צבק: קדוש קדוש קדוש השם והשיבואסור להשתמש בו באחת מכל אלה. 

 יאלבדו יעשה לכם כל צרכיכם.

                                                
ויעוין בשער רוה"ק למהרח"ו שער ז' )י"ג ע"ב( שכתב: שאלתי למורי ז"ל על ענין השימוש )שם( מציין הערות וב יא

בקבלה מעשית הנאסרת בכל ספרי המקובלים האחרונים, ואיך ר' ישמעאל ור' עקיבא ע"ה בפירקי היכלות היו 

היה אפר פרה והיו נטהרים מכל משתמשים בשמות נוראים לענין זכירה ופתיחת הלב, והשיב לי כי בזמנם 

הטומאות לגמרי, אבל אנחנו כולנו טמאי מתים ואין לנו אפר פרה ליטהר מטומאת מת ומה תועלת כשנטהר משאר 

הטומאות ועדיין טומאת מת במקומה עומדת ולכן אין לנו רשות בזמנים אלו להשתמש בשמות הקדושים, 

  חומר הענין.סי' רמ"ו אות כ"ד מוראה בברכי יוסף יו"ד  .והמשתמש בהם ענשו גדול
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 (מאנסי) בוים צבי ישראל הרב/  ן"בג מתהלך

 זה שמי לעולם

ַכי ָבא ֶאל ְבֵני ַיְשָרֵאל ְוָאַמְרַתי ָלֶהם אֱ  ַהים ַהֵמה ָאנֹּ ֶׁשה ֶאל ָהֱאלֹּ אֶמר מֹּ הֵ ַויֹּ י לֹּ

ַמר ֲאֵלֶהם )ג, יג( ֵתיֶכם ְׁשָלַחַני ֲאֵליֶכם ְוָאְמרּו ַלי ַמה ְשמוֹּ ָמה אֹּ  ֲאבוֹּ

 ל-בא יעקב ואל יצחק אל אברהם אל הנה בריש פרשת וארא, על הפסוק וארא

 אין הודעתי לא - להם נודעתי לא' ה להם. וברש"י ושמי נודעתי לא ה' ושמי שד"י

 שמי נקרא שעליה שלי אמתות במדת להם נכרתי לא נודעתי, לא אלא כאן כתיב

קיימתי. והנה גם משה הוא בגימטריא  ולא הבטחתים שהרי, דברי לאמת נאמן' ה

 ל שד"י כמבואר בספה"ק.-א

הנה אנכי בא אל בני ויש לפרש בזה הפסוק כאן, ויאמר משה אל האלקים 

חני ואמרתי להם אלקי אבותיכם שלל שד"י, -, אשר אני הנני בגימטריא אישראל

ואמרו לי מה שמו מה אומר ל שד"י, -, שגם אל האבות ניכר הקב"ה בשם אאליכם

, כלומר, אם ישאלו אותו מה שמו של הקב"ה, האם הבטחה זו היא בשם אליהם

ל שד"י, כפי שנודע לאבותינו וכפי שהוא נרמז בשמי, מה אומר אליהם, איזה  -א

ידת הקב"ה לאמת ולקיים נחמה ותקוה יהיה להם בזה, שהרי בשם זה לא ניכר מ

, והנה אהי"ה פעמים אהי"ה אהיה אשר אהיהאת דבריו. ועל זה אמר לו הקב"ה 

הוא בגימטריא אמת כמבואר בזוה"ק, וכנרמז גם בנוסח הפיוט וכל מאמינים שהוא 

 דיין אמת ההגוי באהי"ה אשר אהי"ה. ובשם זה יהיה ניכר מידת האמת שלי.

וביאור הענין, בהקדם מה שמבואר בילקוט קדושת לוי לפרשת בשלח, בשם כת"י 

מהרה"ק מבארדיטשוב, דשם אהי"ה הוא השם של קודם בריאת העולם, שאמר 

הקב"ה אהיה בלשון עתיד, שעתיד אני לברוא את העולם, משא"כ שם הוי"ה הוא 

 הוא ברוך שהקדו שבא השם שבעולם, עיי"ש. ובמדרש )בראשית רבה ח, ה( בשעה

 עשה מה, שקרים וכו' שכולו יברא אל אומר אמת, הראשון וכו' אדם את לבראות

ארצה.  אמת ותשלך( ח דניאל) ד"הה לארץ והשליכו אמת נטל הוא ברוך הקדוש

נמצא שבבריאת העולם, אשר יש בו הסתרים והעלמים אין ניכר בו מידת האמת. 
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ת העולם, כמארז"ל )חגיגה יב.( והנה שם שד"י הוא השם השייך לצמצום של בריא

ובבריאת העולם השליך הקב"ה את  .די לעולם שאמרתי הוא אני שד"י ל-א אני

מידת האמת, היינו שבהנהגת העולם אין ניכר כל כך ההנהגה האלוקית, 

האמיתות וקיום הדברים של הקב"ה. ורק בשם אהי"ה שהוא השם שקודם בריאת 

נכונה. ומצד שם זה יכול להיות ניסים העולם, שאז היה הנהגת מידת האמת ה

 גלויים, וגילוי ההנהגה האלקית בעולם.

 וודאי'. כו אומר מה שמו מה ובלשונו של השפת אמת )שמות תרל"א( 'ואמרו לי

 גילוי על שם הוא יתברך שמו כי. הגאולה לעיקר הנוגע בדבר היה שאלתו עיקר

 ונתברר נודע זה היותל היא והגאולה. שמו כבוד נסתר הגלות ובעת. מלכותו

 מאי ק"זוה וכתב מבחוץ. וקליפה הסתר רק ושהגלות. הכל על משגיח שמו שכבוד

 להתדבק לשורשו דבר כל של העליה זה הוא שבת' בחי כי ה,"דקוב שמא שבת

 הארה שימצאו בגלות עתה פירוש. שמו מה שישאלו וזהו שאמר. י"הש בחיות

ל שד"י, -שלא הסתפקו בגילוי השם של אולפי דברינו היינו  .עתה' גם שמו מכבוד

הנהגת ההסתר שבתוך הטבע, רק הנהגת שם אהי"ה, גילוי הנהגת האלקות 

שלמעלה מהבריאה והטבע. ומה שכתב השפת אמת מענין שבת וכו', הנה כן ידוע 

ל שד"י על ידי -מה שמבואר בספה"ק שבימות החול הוא ההנהגה של א

 גימטריא שד"י, והבן.ההתלבשות במלאך מט"ט שהוא גם כן ב

 שד"י ל-א וראה גם בשפת אמת פרשת וארא )תר"מ ובכמה מקומות( 'ששם

 ל"חז כמאמר מקום בכל מצומצם שנמצא חיות נקודה י"ע הטבע הנהגת שהוא

 בריה'. לכל באלהותו די שיש

והנה נתבאר לנו ששם אהי"ה שהוא בלשון עתיד הוא השם שלפני הבריאה 

ל שד"י הוא ההנהגה המצומצמת שבתוך -למין(, ושם א)הנקרא בספרים סובב כל ע

הבריאה )ממלא כל עלמין(. ואילו השם הוי"ה שהוא היה הוה ויהיה הוא ההנהגה 

המאוחדת משניהם, שיש בו גם היה ויהיה בחי' למעלה מן הבריאה, ובחי' ההוה 

 כה משה אל אלקים עוד ויאמר הנהגת הבריאה. וזהו שמסיים הפסוק ואומר

 יעקב ואלקי יצחק אלקי אברהם אלקי אבותיכם אלקי הוי"ה ישראל בני אל תאמר
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דור. ששם הוי"ה הוא השם שנוהג  לדור זכרי וזה לעולם שמי זה אליכם שלחני

 ל שד"י.-לעולם ובכל דור ודור שהוא מאחד את הנהגת שם אהי"ה ושם א

 ועל דרך שנתבאר לנו לעיל החילוק בין שבת לימות החול, הנה על דרך זה

מבואר בספרים )טעמי המצוות פרשת עקב; אמרי פנחס שער השבת אות ה( 

שימות החול הם שייכים לשם אדנ"י, ובשבת הוא הגילוי של שם הוי"ה. הנה 

כאשר נחשב ו' פעמים שם הוי"ה במילוי ס"ג, ו' פעמים כנגד ימות החול הרי זה 

ר נחשוב ז' עולה שע"ח כמנין שד"י ואדנ"י שהם השמות של ימות החול, וכאש

פעמים שם הוי"ה במילוי ס"ג הוא כמנין אמ"ת, שהוא האמת האלקית המתגלה 

  ביום השבת.
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 בלומנטל חיים ישראל הרב/  לתורה פרחים

 התבוננות בהשגחה הפרטית

ֵסֽף. )א, ח( ֽא ָיַדע ֶאת יוֹּ  ַוָיָקם ֶמֶֽלְך ָחָדׁש ַעל ַמְצָרַים ֲאֶׁשר לֹּ

ותר מתאים לכתוב וימלוך מלך חדש. לשון מעיר בעל הכלי יקר, שהיה י     

"קימה" מצינו רק במי שקם על רעהו להרע לו כמו שנאמר "ויקם קין אל הבל 

אחיו ויהרגהו" )בראשית ד', ח'( או "כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש" 

 )דברים כ"ב, כ"ו(, ולא בהמלכת מלך.

ת בעם ישראל נגד רצון לכן מבאר שפרעה המלך העריץ, חישב לעשות פעולו   

ה' יתברך, למרות שראה שה' עמהם והם פרים ורבים שלא כדרך הטבע, מכל 

 מקום רצה להתחכם כביכול נגד ה' יתברך בעצמו.

פרעה גרם שה' ישלח בו חרון אפו, בעברה וזעם,  -אך בסופו של דבר, במעשיו    

 וגרם רעה רק לעצמו.

 הלקח הנלמד ממכירת יוסף

"! כל לא ידע את יוסףהפסוק שהמלך החדש אשר קם במצרים "לכן מציין     

המתבונן במעשה הנורא של מכירת יוסף, רואה היטב את אופן השגחת ה' בעולם, 

ורואה בעליל כי יתכן שאדם יפעל בכל כוחו לכיוון מסוים, אך אם בורא עולם 

ם מחליט להיפך, בסופו של דבר כל מה שפועל האדם לכיוון ההפוך, מביא לקיו

 רצון ה' בבריאה, והרבה פעמים נגד רצון האדם עצמו!

האחים החליטו להרחיק את יוסף מן הבית, להשפילו, להאבידו, ולהביא     

 למצב שחלומותיו לא יתקיימו בשום אופן!

    לאיגרא רמה! –מבירא עמיקתא 

אך לא כן היה רצון ההשגחה העליונה! רצון ה' היה לגדל את יוסף, לרוממו     

 הביא את אביו ואת אחיו להשתחוות לו ארצה!ול
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איך זה קרה לבסוף? על ידי מעשי האחים עצמם. הוא נמכר למצרים, פתר שם    

אחר כך גם את  -את חלומותיהם של שר המשקים ושר האופים, ובעקבות זה 

חלומות פרעה, עד שפרעה מינהו לשליט וממונה על אגירת המזון בשנות השובע, 

 הרעב, וזה הביא את אחיו להשתחוות לפניו!וחלוקתו בשנות 

 עצת ה' היא תקום

ל יתברך שאמר "כן -כך גם פרעה אמר "פן ירבה" )שמות א', י'( נגד רצון הא   

ירבה" )שמות א', י"ב(, וכל מה שעשה נגד כלל ישראל, גרם להפרותם, להרבותם 

ל בביתו, ולהצליחם, ולא זו בלבד, אלא שפרעה עצמו גידל את מושיען של ישרא

 מפיתו אכל וממימיו שתה.

 פרעה לא השכיל להבין ש"עצת ה' היא תקום" על אפו ועל חמתו!  

והבוטח  –הבה נשכיל לראות ולהכיר בהשגחתו יתברך עלינו על כל צעד ושעל 

 חסד יבובבנו! –בה' 

 שבת שלום ומבורך!

 blu.israel@gmail.comלתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 

mailto:blu.israel@gmail.com
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פתגמי אורייתא / הרב יוסף חיים אלבוים, 

 ו'דעת חכמה' 'אורייתא'בעמ"ח 

 אותות באדמת בני חם

בפרשה, שנתן ה' ביד משה ג' אותות, למען יאמינו בו. אות המטה הנהפך לנחש. 

 ת.אות ידו הניתנת בחיקו ומצטרעת ושבה כבשרו. אות המים הנהפכים לדם ביבש

אלא, שצ"ע מדוע זה נתן לו ג' אותות, והלא די באות אחת לכאורה. עוד צ"ב 

שאצל פרעה עשה רק שנים מהם. אולם עיקר מה שצריך להבין, מה פשר אותות 

אלה. מדוע ניתנו בידו אותות אלה, ולא אותות אחרים. שאם מטרתם להודיע שה' 

כל דבר, להוציא מים  מלך העולם, היה די בכך שיתן למשה יכולת בפיו להוליד

 מסלע, ולהצמיח ארזים לאלפים, ובכך יראו שאין מבלעדי ה'. 

* 

ונראה, שהיו לג' האותות האלה, תפקיד מצד שלושת המשתתפים בהם. דהיינו, 

משה, עם ישראל, ופרעה. האותות ניתנו באופן, שאכן אין למשה יכולת יותר מזה, 

א, וגם אלה לא יוכל איש ולא במשה תליא מילתא, אלא במשלח תליא מילת

לעשותם זולת ה', או שלוחו. אולם ניתנו ג' אותות אלה, בשביל לרמז למשה, 

 ולרמז לישראל, ולרמז לפרעה.

 לצד משה

היו בהם ג' הוכחות למשה, שהוא גואל ישראל. א' מצד המטה, שהלא היו 

 חקוקים עליהם שמות ה', והיה כבד מאד, ונטוע בגנו של יתרו, ולא יכל איש

לקחתו, זולת משה. זהו שאומר לו ה', מזה בידך, ויאמר מטה. דהיינו ממה 

שהמטרה בידו, מוכח שיש בידו מטה חובלים להכות בהם את המצרים, וזה פשר 

האותיות החקוקות עליו. ב' הנה הגיעו לבית פרעה היה נס גדול, שבדרך העולם 

ביתו מקיימים גזירותיו. גם אם אין כל יושבי המדינה מקיימים צו מלכם, אולם בני 

כאן בתיה הצילתו ממיתה. ובמדרש )תיקו"ז מח:(, שהיתה בתיה מצורעת וירדה 
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לרחוץ, ובנגעה בתיבת משה, נתרפאה. ג' שאמרו חז"ל שאמר משה 'בשבילי 

נצלתם כולכם', לפי שבשעה שניתן משה ביאור, נתבטלה גזירת כל הבן הילוד 

 למשה, שהוא הגואל הנבחר. היאורה תשליכוהו. הרי כאן ג' אותות 

 לצד ישראל

המטה מרמז להם, שהמקל שעינה אותם, והיה נראה כנחש, שפועל מצד עצמו, 

בסופו של דבר הוא רק מטה התלוי באוחז בו. דהיינו, שהמצרים היו שבט אפו של 

ה', לייסרם. כמו שהמצרים היו בתחילה כמטה של נועם, ונעשו נחש לייסרם 

 ב למטה בידי משה. ולענותם, כך יעשו שו

הצרעת מרמזת להם, שה' ראה בגופם רישומי הצרות, ועתיד להשיב בשרם 

כבראשונה. כמו שהיה במתן תורה, שכל החולים נתרפאו וכולם שבו לשלימותם 

גם הגופנית. מאחר שאות זה, נוגע רק למשה ולעם ישראל, לא נזכר אות זה אצל 

 פרעה, וכדלהלן. 

נקום ה' את דמם הנשפך כמים, דם ההרוגים, ובניהם הדם ביבשת, רומז להם, שי

המושלכים ליאור. על כל אלה, ינקום דם עבדיו השפוך. אדרבה מי היאור שבלעו 

 את הדם, למנוע קול דמים הצועקים מן האדמה, יהפכו לדם ביבשת. 

 לצד מצרים

המטה רומז להם, שינקום במצרים. הנחש שהם המצרים, התנים הגדול השוכן 

אוריו, יהפוך להיות מטה שאין בו כח להזיק. מאידך, המטה מציין את בתוך י

המלכות, כמו למטה יהודה, והמטה ביד משה. הוא המושל על פרעה. בידו להפוך 

את המטה לנחש אם לא ישמע לו פרעה, ובידו להפוך את פרעה וכל חרטומיו 

 למטה יבש שאין בו יכולת מאומה. 

ם כח היאור, ואדרבה במה שנתגאו, ובמה הדם ביבשת, רומז להם. שיטול מה

שאין צריכים לגשם, הנה כל זה יהפוך להם לדם, הן בעשרת המכות, והן בקריעת 

 ים סוף שחיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן במצולה. 
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ונראה שעוד רמז היה בדבר, שבא לנקום בהם על ג' דברים. א' על המטה שנטלו 

הם נוגשים, וזה נרמז במטה, שהמטה בידם, להפכם לעבדים ולשעבדם, ושמו עלי

מכים בו אולם גם מציין את העוז והמשרה, כמו אצל יהודה ומטך. הנה נהפכו 

עליהם לנחש, כמו הנחש הקדמוני שפיתה את חוה, הם פיתו את ישראל בפה רך. 

כמו שהנחש גרם מיתה, כך גם הם חיפשו איך למעטם ולהרוג בהם, הכל למצוא 

 תה המטה הלזה ינקום בהם, ויבטל מהם כל כח שיש להם. פתרון לפן ירבה. הנה ע

 הדם ביבשת, הוא כנגד השלכת בניהם ליאור. 

האות של הצרעת, נראה שהוא כנגד מה שפגע בכבודם של ישראל, כענין בני 

בכורי ישראל, וגם משה נצטרע משום שדיבר עליהם לשון הרע. כנגד זה קיבל 

נה, צרעת מכה אחרונה, ולכן נאמר פרעה מכת בכורות. נמצא שדם מכה ראשו

שם עוד נגע אחד אביא על מצרים, שמכת בכורות שוה לנגע צרעת. ושניהם 

מישך שייכא לחשובים כמתים. שמא מה ששחט ילדים בתקופה שנצטרע, עצם 

הנקודה היא שזלזל בדם בני ישראל, לשחוט כרצונו ודוקא מישראל וכדומה. אולם 

כי לא היה עדיין מקום לעשותו, כי בתחילה היה לא עשה אות זה לפני פרעה, 

צריך לרמוז לו על המטה שמעתה הוא בידו, וכן שינקום בו על צערו את בני 

 ישראל, ואילו סוף הנקמה במכת בכורות, זה לא הודיעו עדיין. 

 ולא באתי אלא לעורר, ומסתמא ימצאון רמזים מסבירים יותר. 
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 יטלבויםטי יואל' ר ח"הגה/  אותיות צירופי

 ס"ושא עולם מלא כבודו ס"מח, א"שליט

 (וויליאמסבורג)

 מעלת אמירת תהלים בהתעוררות הלב בימי השובבי"ם

ת ְוֵאֶלה ב ֵאת ַמְצָרְיָמה ַהָבַאים ַיְשָרֵאל ְבֵני ְׁשמוֹּ  א( ,)א ָבאּו ּוֵביתוֹּ  ַאיׁש ַיֲעקֹּ

שבה  הפסוק הזה הוא מהפליאות מפלאות קל דעות שיש בהתיבות האחדים

  נרמז בר"ת וסופי תיבות כל עניני השובבי"ם שמתחלת מעת קריאת פסוק זה

 מצרימה הבאים ישראל בני שמות החיד"א ז"ל בספר פני דוד כתב וז"ל ואלה

 קריאת שזמן רמז מילה מצרימ'ה הבאי'ם ישרא'ל בנ'י ת"ס כי לרמוז אפשר

 צר לפני שבי לכוה נתפזרו הקדושה ניצוצי כאשר הברית לפגם תקון אלו פרשיות

 בנ'י שמו'ת ואל'ה ת"וס שביה ת"ר ה'באים י'שראל ב'ני ש'מות רמוז והוא א"הסט

 שביארנו כמו הברית לפגם תקון הוא תהלים' ס קריאת כי תהלים הבאי'ם ישרא'ל

 יהיה כתהלים דהעוסק ה"הע דוד שהתפלל טוב שוחר בריש ש"במ בעניותנו

 ישראל הטורים עכל"ל ובבעל הברית םפג לכפר שסגולתם ואהלות בנגעים כעוסק

 ה ע"כמיל ת"וס ת"ר. הבאים

 לזה ורמז' כו זה לחטא תקון תהלים וכן כתב בספר אור הגנוז וז"ל גם אמירת

 לילית אצל בשביה שהם הנשמות שהם ל"ר ה'באי'ם י'שרא'ל ב'נ'י ש'מו'ת ו'אל'ה

א'ת יעק'ב אי'ש  - תהלים ת"וס שביה ו זה פסוק ת"ר כנודע ו אות מיסוד ונאצלים

  שהוא תיקון לחטא זה עכ"לשבת ס"ת 

 שמות' )וכו מצרימ'ה הבאי'ם ישרא'ל בנ'י שמו'ת כתב וז"ל ואלה דכלה ובאגרא

 ְבֵנ'י ְׁשמֹו'ת ְוֵאֶל'ה ותשכח עכל"ל ור"ל דוק "ותשובה תהלים" בפסוק ת"כו' בס (א א

ֵא'ל ַאי'ם ַיְשרָּ 'ה – ַהבָּ ְימָּ   תהלים תשובה וק"לּוֵבית'ֹו ס"ת  'ׁשַאי ַיֲעֹק'ב ֵא'ת ַמְצרָּ
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(. א, א) מצרימה הבאים ישראל בני שמות כתב וז"לואלה יחזקאל דברי ובספר

 תיבות וסופי. ם"השבי הוא צרימה"מ באים"ה שראל"י י"בנ מות"ש מן ת"הר הנה

  ם עכל"לתהלי לומר השובבים בימי ובפרט. ל"ר ל"ז לחטא מסוגל כי. ם"תהלי

 ה' נאום שובבים בנים שובו אמר ירמיה הנביא כתב וז"ל הנהובספר ייטב פנים 

 בא וארא שמות פרשיות בהן שקורין זמן על מרמז שזה הקדושים בספרים ומבואר

 להבין ויש באורייתא רמיזא דלא בנביאי מידי ליכא והנה משפטים בשלח יתרו

 אוב וביתו איש מצרימה הבאים ישראל בני שמות ואלה דכתיב ל"ונ איה מקומו

 והנה תשובה הוא בני של ב עם תמוש האלו של תיבות וסופי תיבות ראשי הנה

 הבאים הידוע כלומר א"ה נוספת אם כי התיבה מעיקר אינה הבאים של א"ה

 'שראלי'ני ב 'מותש 'אלהו אמר כאלו ה בלא תיבות הראשי תחשוב ואם הידועים

 אי'ש יעק'ב א'ת ימ'המצר של תיבות וסופי ם"שובבי אותיותיו הרי 'צרימהמ'אים ב

 משפטים עד שמות מפרשת כי בזה ת"השי נתן להורות תשובה כן גם הוא ובית'ו

 שובבים בנים שובו שנאמר וזה בתשובה לשוב צריך מצרימה של ם"במ המרומז

 הזה עכל"ל וק"ל קודש מקרא ברמז היינו ה' נאום

ת התהלים והנה יש לבאר זה הענין דתיקון היסוד לפרשיות אלו ושדיקא אמיר

 מסוגל להטהר ולהתקדש בתיקון היסוד.

 אלא, בתפלה מתיקות לטעום יכול ואין ונראה לבאר עפ"י מש"כ בי"מ וז"ל

 שמירת קדש זרע, דדכיין מיין בחינת זה, מתיקין מיין כי. הברית פגם כשתיקן

 וכשיוצאים. וטובים מתוקים דיבוריו אזי, מתיקין מיין בבחינת שהוא הברית. ומי

 נכנסים אזי', וכו' לאזנך השמע'. (ו"ט ברכות) שאמרו כמו, לאזניו ומשמיע מפיו

  ".עצם תדשן טובה ושמועה(: "ו"ט משלי) בבחינת, עצמותיו לתוך המיין מתיקות

עכ"ל ". תאמרנה עצמותי כל: "בחינת זה, הדיבורים מתיקות מרגישין וכשעצמות

אדם פוגם בברית קודש, ובספר פרדס המלך כתב וז"ל כשהערלה חופה על הברית ו

אזי תורתו ועבודתו הן בלא שמחה ותענוג ובלא חיות רק בקרירות ועצלות, כמ"ש 

הרה"מ מ' צבי ז"ל מנאדבורנא בשם הרה"מ מ' יחיאל מיכל ז"ל כשאדם פוגם 
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בברית קודש נאבדה ממנו הנקודה הפנימית שבלב ואין לו שמחה בלב, ע"כ, והכל 

 עינים מראות ברע עכ"ל תלוי בברית העינים להיות טהור

'. כו אותו יענו וז"ל וכאשר נועם אמריוזה הוא בחינת גלות מצרים וכמ"ש בספר 

 ובזרע ב"ע כה דף ב"ח ק"בזוה עיין בגלות הדיבור היה במצרים אשר מספרים ידוע

', בסבלתם ענותו למען מסים שרי עליו וישימו' כן ועל -( וארא פרשת ריש קודש

 ענן'ב כותה'ס ת"ר ם"סבלת בתיבת ורמוז, ותפלה תורה קולמ זה ידי על ולבטלם

עכל"ל )והתיבות שכתוב אחר תיבת בסבלתם  מד ג איכה פלה'ת עבור'מ ך'ל

ת ָעֵרי ַוַיֶבןהיינו  ה ַמְסְכנוֹּ  סכותה בענן לך מעבור תפילההמה האותיות של  ְלַפְרעֹּ

 בתוספות אותיות רע וק"ל(  

דה ז"ל לבעל תשובה )או"ח סימן לה( וז"ל והנה העצה לזה כתב הנודע ביהו

וידבוק מאד בשירות ותשבחות של דוד המלך ע"ה שזה דבר גדול להלהיב בלב 

שנפשו חשקה לדבקה  האדם אהבת הבורא ב"ה עכל"ל ועד"ז כתב השל"ה וז"ל מי

ם עכ"ל והוא ע"ד מש"כ בי"מ ז"ל בו יתברך בשבחיו, אז ידבק עצמו בספר תהלי

לֹום, ֶׁשַםֶזה ַנְטמָּ ֶׁשמַ  וז"ל ֶנֶגד ה, ַחס ְוׁשָּ עָּ ה אֹו ְלַתֲאוָּה רָּ ר ַלֲעֵברָּ א ַלבֹו, ֶנֶגד ְתַלֵהב ְוַנְבעָּ

ַרְך, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַיְטַהר ַלבֹו, ְכמֹו ֶׁש  ַריְך ֶׁשַיְתַלֵהב ְוַיְבַער ַלבֹו ְלַהֵשם ַיְתבָּ תּוב ֶזה צָּ כָּ

ר ֲאֶׁשר יָּבֹ  ר)ְבַמְדבַ  בָּ ל ּדָּ ֳהַרתל"א(: "כָּ ֵאׁש". ּוְכֶׁשֵיׁש לֹו טָּ ֵאׁש ַתֲעַבירּו בָּ ַהֵלב, ֲאַזי  א בָּ

ַׁשים ל ַסַעם ַּדבּוַרים ֲחדָּ   עכ"ל וק"ל זֹוֶכה ְלַדֵבר ְבכָּ

 ועד"ז יובן ענין נפלא בפרשה זו 

יו ֹשֵָּרי ַמַןים ְלַמַען ַעֹמתֹו בְ  לָּ ָתםַויָֹּשַימּו עָּ ֵרי ַמְסְכנֹות  ַסְבלֹּ ְלַפְרֹעה ֶאת ַסֹתם ַוַיֶבן עָּ

 ְוֶאת ַרַעְמֵסס: 

ַמרְ  ֵאל ְואָּ א ֶאל ְבֵני ַיֹשְרָּ ֹנַכי בָּ ֱאֹלַהים ַהֵמה אָּ ֱאֹלֵהי  ַתי ָלֶהםַוֹיאֶמר מֶׁשה ֶאל הָּ

ה ֹאַמר ֲאֵלֶהם: ְמרּו ַלי ַמה ְשמֹו מָּ ַחַני ֲאֵליֶכם ְואָּ  ֲאבֹוֵתיֶכם ְׁשלָּ

ה ַעם ֶרץ ַוֹיאֶמר ַסְרֹעה ֵהן ַרַבים ַעתָּ אָּ ם:ְוַהְׁשַבתֶ  הָּ ם ַמַןְבֹלתָּ  ם ֹאתָּ

 תשובה –תהלים  –יוצא סבלתם  2000בדילוג מספר  
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והיינו כמבואר דהעצה לבחינת סכותה בענן לך מעבור תפילה הוא בחינת 

וע"כ אצל תיבת סבלתם יוצא תיבת שובבים  –תהלים תשובה וזה תיקון שובבים 

יו ֹשָּרֵ בדילוג כזה  לָּ ָתםי ַמַןים ְלַמַען ַעֹמתֹו בְ ַויָֹּשַימּו עָּ ֵרי  ַסְבלֹּ ְסְכנֹות ְלַפְרֹעה ַמ ַוַיֶבן עָּ

ֵאל: בְ ַעמּו ֹאתֹו ֵכן ַיְרֶבה ְוֵכן ַיְפֹרץ ַויָֻּקצּו ַמְסֵני יְ ְוַכֲאֶׁשר  ֶאת ַסֹתם ְוֶאת ַרַעְמֵסס יג ֵני ַיֹשְרָּ

ֵאל  ֶרךְ בְ ַוַיֲעַבדּו ַמְצַרַים ֶאת ְבֵני ַיֹשְרָּ ה ְבֹחֶמר וַ  פָּ ׁשָּ ה קָּ ֲררּו ֶאת ַחֵייֶהם ַבֲעֹבדָּ ְימָּ

ם אֲ ּו תָּ ל ֲעֹבדָּ ה ַבֹשֶָּדה ֵאת כָּ ל ֲעֹבדָּ ֶרךְ ֶׁש ַבְלֵבַנים ּוְבכָּ ֶהם ְבפָּ ְבדּו בָּ  שובבי"ם – ר עָּ

 ודו"ק 65בדילוג מספר 

 

 ומאור ושמש )פרשת צו( בת עין, וע"ד המבואר בספר דלת ודלתוזה סוד דו"ד 

לעולם יכנס אדם שיעור שני פתחים  )ברכות ח.(אמרם ז"ל  סוד )פרשת אמור(

ואח"כ יתפלל שהכוונה על פתחי הלב באהבה ויראה, עכת"ד ודפח"ח. וש"י ודוד 

שני  דלת ודלתשענינו ספר התהלים עבודת ה' ברגש באהבה ויראה שמו דו"ד 

 פתחים אהבה ויראה וק"ל.

סוד שני  מילדות מילדותוא ה יות מדל לתד יות מדל לתופנימיות דלת דלת כזה ד

למילדות העבריות )א, טו(. המילדות באהבה ויראה, וכמ"ש בצמח צדיק וז"ל 

פירוש שאמר לאותן שמולידין עבדות הישראלית, אשר שם האחת שפרה, מרמז 

על עבודה מיראה בחי' שופר מחריד. ושם השנית פוע"ה גימ' ק"ס עה"כ, שהם 

צוות בא, ד"ה מצות פדיית הבכורות(, רומז שמות החסד והפדיון כידוע )טעמי המ

 עכ"ל וק"ל                     מאהבה לעבודה 

, וע"כ מילדות מילדות באהבה ויראהוזה אמרם ז"ל שיכנס שני פתחים שני דלתין 

 דוד שבחינתו הרגש אהבה ויראה הוא דלת ודלת מילדות מילדות וק"ל.

הה הוא  יתבה ה לףבה כזה אוזה מה שאמר ואני תפלה, כי פנימיות תיבת אה

שיהיה התפילה מתוך האהבה שאז התפילה מתקבלת לרצון  דוד וזה ענין התפילה

בבחינת דו"ד פתיחת הדלתין במידות המילדות שיהיה התפילה באהבה במיין 

 .מתוקין וק"ל

 שבת שלום ומבורך
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, סילבר משה עקיבא' ר/  בפרשה הלכתי ת"שו

 'סגולה עם' ס"מח

קיום מצות הכנסת אורחים או שבהם מקיים האם בעניים יש 

 רק מצוות צדקה

אֶמר אַכל ָלחֶ  ַויֹּ ָתיו ְוַאיוֹּ ָלָםה ֶזה ֲעַזְבֶתן ֶאת ָהַאיׁש ַקְרֶאן לוֹּ ְויֹּ  )ב, כ( םֶאל ְבנֹּ

האם ניתן לקיים מצות 'הכנסת אורחים' גם שאל הרב יהודה ש. שליט"א, שאלה: 

בעשירים, כי בעניים אין זה 'הכנסת בעניים, או שמא מצוה זו מתקיימת רק 

 אורחים' אלא מצות צדקה? 

, ודע עוד דמצות (ח"ג פ"א)הנה כתב החפץ חיים בספרו אהבת חסד תשובה: 

יש נוחלין בשם המהרי"ל,  פרבס כתבשו הכנסת אורחים נוהגת אף בעשירים כמ

ואף שאין צריכין לטובתו אפ"ה הקבלה שמקבל אותם בסבר פנים יפות ומשתדל 

לשמשם ולכבדם לפי כבודם היא מצוה, וכ"ש אם האורחים הם ענים היא מצוה 

כפולה שמקיים בזה גם מצות צדקה כמ"ש בס' הנ"ל בהגה"ה ע"ש, ובעונותינו 

הרבים נהפוך הוא דכשבא רעהו עשיר אצלו יכבדנו בכל הכיבודים ובשמחה ובלב 

ח י( ותפק לרעב טוב, וכשבא אצלו איש עלוב ונחה רוח שמקיים בזה )ישעיהו נ

אין שמח בו כ"כ, ולפעמים גם  –נפשך ונפש נענה תשביע וזרח בחשך אורך וגו' 

בלב עצב, עכ"ל הח"ח, נזכר גם בספר משפטי השלום לאאמו"ר שליט"א פרק 

 הכנסת אורחים.

ולשון הספר יש נוחלין שהביא הח"ח בזהירות הצדקה אות כ"ו כך הוא, דל 

ים רוצה לומר הכנסת עשירים, אבל הכנסת עניים היכא דנזכר מצות הכנסת אורח

ממש בכלל צדקה הוא, ונראה דהכנסת אוחרים עניים תרתי הוא דקא עביד צדקה 

וגמילות חסדים וכו', ואברהם אבינו כשהכניס אורחים לביתו וכסבור שהם ערבים 

לא ידע אם הם ענים או עשירים, וקרי ליה גמילות חסדים בשבת קכ"ז א' עכ"ל. 

נוחלין הוא לאבי השל"ה והגהות יש נוחלין הם לאחי השל"ה. ובשל"ה מס' יש 

פסחים פרק נר מצוה אות צח כתב, והכנסת אורחים הוא בכלל גמילות חסדים 
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)שבת קכז ב(, השייך בין לעניים בין לעשירים )סוכה מט ב(. והכנסת אורחים של 

 עניים תרתי הוא עביד, צדקה וגמילות חסד עכ"ל. 

שכתב בשם המהרי"ל דהכנסת אורחים  (שבת קכ"ו ב')ן בגליוני הש"ס אכן עיי

הנה היינו עשירים ומכובדים. אבל אורחים עניים ה"ז בכלל מצות צדקה עכ"ד, ו

אין איסור ש מצאנוענין כזה, באיסורים  ן מצאנוזה תמוה, דהיכ לומר כן כפשוטו

ומ"מ יתכן שהכונה  חל על איסור לענין העונשין, אבל היכא עוד אשכחן דבר כזה,

בעשירים אבל  כןשל הכונה שכ ןכם הנ"ל בשם מהרי"ל. וא וחליןנש שזה נזכר בי

 בשם המהרי"ל.  וחליןנש וכמו שהביא גם החפץ חיים מהי שניהםבעניים מקיים 

מפנין ד'  (פי"ח מ"א) המשנהבגליוני הש"ס היינו  מדברוהנה הסוגיא בשבת שם ש

פני האורחין ומפני ביטול בהמ"ד, ודנו הפוסקים וה' קופות של תבן ושל תבואה מ

בכמה דברים מה נכלל בגדר אורחין להחשיבן כצורך מצוה שיהא מותר לפנות 

עבורם בשבת, וע"ז קאמר הר"י ענגיל דהיינו אפילו עשירים אבל עניים בלאו הכי 

 .יבזהו בכלל מצות צדקה שיהא מותר לפנות עבורן

 7266122925; פקס: amsgula@amsgula.netלהערות ותגובות, דוא"ל: 

 

                                                
וע"ע בשו"ת חיים ביד סי' ס"ז, שו"ת חשוקי חמד להגר"י זילברשטין סוכה נ"ג ב', להורות נתן ח"ד סי' קי"ט,   יב

 שכולם נקטו באופן פשוט שהכנסת אורחים היא גם בעניים.

mailto:amsgula@amsgula.net
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 תובנות / הרב נחמן דרקסלר

 ללא חשבונות –מעשים טובים 

תוֹּ וְ  ת ּוְרַאיֶתן ַעל ָהָאְבָנַים ַאם ֵבן הּוא ַוֲהַמֶתן אֹּ אֶמר ְבַיֶלְדֶכן ֶאת ָהַעְבַריוֹּ ַאם ַבת ַויֹּ

וברש"י: לא היה מקפיד אלא על הזכרים, שאמרו לו אצטגניניו   טז(, ַהיא ָוָחָיה )א

 שעתיד להולד בן המושיע אותם.

וידועה השאלה מה פתאום פרעה הרשע כששמע דבר אצטגניניו, ציווה להמית 

כל זכר כדי שיהרג גם הילד שעתיד להושיע את עם ישראל. הרי הם אמרו לו 

להלחם עם המציאות שבא תבא בפירוש שהוא עתיד להושיע אותם, ומה יש לו 

 תשועת עם ישראל. -לפי דבריהם 

ה ַתְׁשַליֻכה ל ַהֵבן ַהַילֹוד ַהְיֹארָּ ל ַעםֹו ֵלאֹמר כָּ ל על פסוק כ"ב "ַוְיַצו ַסְרֹעה ְלכָּ ּו ְוכָּ

ַהַבת ְתַחיּון" שוב אומר רש"י כעין זה :"יום שנלד משה אמרו לו אצטגניניו היום 

 נולד מושיען". 

קים המדברים על לידם משה, נאמר: "ַוֵתֶרד ַבת ַסְרֹעה ַלְרֹחץ ַעל ַהְיֹאר בפסו

ה ְבתֹוְך ַהןּוף ַוַתְׁשַלח ֶאת אֲ  ּה ְוַנֲעֹרֶתיהָּ ֹהְלֹכת ַעל ַיד ַהְיֹאר ַוֵתֶרא ֶאת ַהֵתבָּ תָּ מָּ

". וברש"י : "את אמתה את ידה, שנשתרבבה אמתה אמות הרבה" ֶחהָּ  ַוַתףָּ

תגדל הקושיה, מדוע שלחה בת פרעה את ידה אל התיבה, הרי הנה גם כאן   

ראתה שהמרחק ממנה אל התינוק הבוכה הוא רב מאוד, ומה יש לה לשלוח יד 

 שאין שום סיכוי שתצליח להגיע אליו.

 גם כשהסיכוי אפסי –לפעול   

הנה ידוע הכלל "מאויבי תחכמני" וכפי שלכח הרע יש כל מיני שיטות משיטות 

, כמו כן אנו צריכים ללמוד ממנו שיטות כדי להיטיב ולהלחם נגד שונות להרע

 הרע. 

פרעה תמיד היה במצב של עשייה, הוא לא בחל בשום מאמץ כדי לבצע את 

מזימותיו, ואף שהחוזים אמרו לו 'עתיד להושיע', הוא לא חס על מאמציו לעשות 
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ל אבא שלא כרגע מה שהוא יכול, ללא חשבונות עתידיים. כך גם בתו שגדלה בצ

עושים.  –עושה שום חשבונות לעתיד, נהגה גם היא כמוהו, מה שאפשר לעשות 

"לקל גומר  –ללא חשבונות וללא מבט לכאן ולכאן. היא שלחה את ידע ופעלה 

 עלי".

ישנו סיפור שמרגלי' בפומי' דצדיקי בית סלונים. שהיה פעם אדם שעלה לבי"ד 

לו שיעמוד ע"י הר גבוה מאוד, ייקח כף  של מעלה לאחר אריכות ימים ושנים. וגזרו

קטנה ויהרוס את ההר, ורק לאחר מכן ייכנס למקומו בג"ע. אותו אדם עשה חשבון 

שהעבודה הזו תקח מאות רבות של שנים, ורוחו נפלה מאוד. אך מיד חשב לעצמו 

"אם זה רצון ה',עלי לשמוח ולהיות מרוצה מהעבודה, בלי חשבונות", ולאחר 

 נעלם ההר והגיע למקומו הגבוה. שחשב כך, מיד
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 בפאתי הבית )מוישה גוטמן(

במשנת רבינו הבית ישראל /  –בפאתי הבית 

 משה גוטמן

 דברי רבינו:

שמות בנ"י כו' את יעקב כו' במד' חושך שבטו שונא בנו כו' ואלה

בענין האבות שחנכו את בניהם ליר"ש וכן מסיים ביעקב את יעקב השוה אב 

לבנים.

וד לבנ"י בענין חינוך הבנים, והראש היה אאע"ה כי ידעתיו למען אשר וזה לימ

יצוה כו' ובזה המשיך יעקב והשבטים וכן בנ"י בהיותם במצרים.

כתי' הבה נתחכמה כו' ואי' למושיען של ישראל הרמז אולי על הבנים וזה 

 מושיען של ישראל שאם אין גדיים אין תיישים ורצה להכניס בהם חכמות חיצוניות

להעבירו מעומ"ש וזה התחכמות בענין חכמות, אם בן הוא והמתן אותו. ע"י חינוך 

ודעות חפשיות.

אבל המילדות שנקראו בלשון חכמים חכמה. התגברו על פרעה ותחיין את 

הילדים מספקות להם מים ומזון רוחניים שילכו בדרך השם.

ק' וזבה היה וזה הי' על ידי יראת שמים שהי' להם ותיראן המילדות את האל

יכולת בידן להתגבר על חכמת מצרים הבה נתחכמה לו,

ועיקר החכמה ראשית חכמה יראת ד' ונצרך להזהר בענין החכמות החיצוניות 

על ותתצב אחותו מרחוק עפ"י דאי' אמור לחכמה אחותי  <כ"ק אאז"ל>כאשר הגיד 

.את. ואי' אם ברור לך הדבר כאחותך שאסורה זה הזהירות בענין החכמה

והעצה לזה ע"י יראת שמים אז יש מקום לחכמה שתתקיים, וזאת לחנך את הבנים 

והילדים בראשית חכמה יראת ה' ובזה יכול להתגבר על ההבה נתחכמה.

( שמות, תשי"ח, קטע אישראל, ־)בית
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טוהר־חינוכי

 * לא לחשוך! ** בני כמה הם מושיעי ישראל? 

 

 לא לחשוך!

בו ושמח את שמחתו. והנה ניצב הבן על פרשת אוהב אדם את בנו. כואב את כא

דרכים, לבו נוטה לדרך לא טובה, ועיני אב רואות ונחת אינן רוות. מה יעשה הבן 

 ולא יחטא? יתחנך על ידי אביו. ומה יעשה האב ויחנך? ְיַיֵסר!

ייסר? והלא אהוב הוא את בנו. והלא כל ייסור וייסור שייוסר בנו על ידיו ובידיו 

האב שבעתיים וכל דמעה הזולגת לה מעיני הבן המיוסר הנותן קולו מייסר את 

בבכי ונפשו בכאב מזליגה היא כנגדה טיפות של דם מלב אב המרחם על בנו כרחם 

 אם על בנים.

מתנגשת כאן אהבה שאוהב אדם את עצמו ואינו חפץ לייסר את עצמו בהכאבה 

ניותו עש שנכון הוא, לבנו המכאיבה אותו, מול אהבת אב את עתיד בנו ואת רוח

האב, לסבול עתה את ייסוריו הכאובים בייסרו את בנו, בידעו שלטובתו מייסרו 

הוא, כרופא המייסר את החולה לנכש לו קוץ מבשרו ואף כי צורח וצווח הוא אותו 

חולה, יודע הן הרופא והן החולה אשר את טובתו הוא דורש ובאהבתו אותו לא 

 יחשוך שבטו ממנו.

ושים, אבות האומה ומייסדיה, אשר זכו להנחיל את כוחותיהם האבות הקד

לבניהם אחריהם, מה עשו וכיצד חינכו? כלום ייסרו והכאיבו או שמא נמנעו 

 מלייסר את בניהם.

בפרשתנו, הלא היא פרשת הייסורים שייסר האב הרחום והחנון מלך מלכי 

ל המדרש את המלכים, את בניו אהוביו היורדים מצרימה ומתפרכים בה, מגול

תורת ושלשלת החינוך שבהן נקטו האבות ואת תוצאותיהן של פעולותיהן 

 החינוכיות של מי שייסדו את האומה הישראלית והתוו לה ולנו דרכים.
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ה ֵאת ַיֲעֹקב ַאיׁש: יגאומר המדרש ְימָּ ַאים ַמְצרָּ ֵאל ַהבָּ ּוֵביתֹו  ְוֵאֶלה ְׁשמֹות ְבֵני ַיְשרָּ

א הּוא ַּדכְ  אּו, ֲהדָּ רידַתיבבָּ ם  .: חֹוֵשְך ַׁשְבטֹו שֹוֵנא ְבנֹו ְוֹאֲהבֹו ַׁשֲחרֹו מּוסָּ עֹולָּ ְבֹנַהג ֶׁשבָּ

ם ֶׁשאֹוֵמר לֹו ֲחֵברֹו  דָּ ה ְלַבְנךָּ 'אָּ ּוַמה ַתְלמּוד לֹוַמר  .יֹוֵרד ַעםֹו ַעד ְלַחיָּיו 'ְסלֹוַני ַהכָּ

ל ַהםֹונֵ  ?חֹוֵשְך ַׁשְבטֹו שֹוֵנא ְבנוֹ  הְלַלֶםְדךָּ ֶׁשכָּ עָּ א ְלַתְרבּות רָּ  ַע ְבנֹו ַמן ַהַםְרּדּות סֹוף בָּ

  .ְושֹוְנֵאהּו

הּו ְויָּ  ַביו ְוֹלא ַרּדָּ ם אָּ הָּ יּו לֹו ַּגְעּגּוַעים ַעל ַאְברָּ ֵעאל ֶׁשהָּ ַצינּו ְבַיְׁשמָּ א ְלַתְרבּות ֶׁשֵכן מָּ צָּ

ֵעא ה ַיְׁשמָּ שָּ ם. ֶמה עָּ הּו ְוהֹוַציאֹו ַמֵביתֹו ֵריקָּ ה ּוְשֵנאָּ עָּ יָּה ֶבן ֲחֵמׁש ֶעְשרֵ רָּ ה ל ְכֶׁשהָּ

ה מֵ  אָּ יָּה ְמַצֵחק בֹו ְועֹוְבדֹו, ְכמֹו ֶׁשרָּ ַביא ֶצֶלם ַמן ַהשּוק ְוהָּ נָּה, ַהְתַחיל ְלהָּ ֲאֵחַרים. ׁשָּ

ם ְמַצֵחק וגו' וְ טוַמיָּד הָּ ה ְלַאְברָּ ר ַהַםְצַרית ֲאֶׁשר יְָּלדָּ גָּ ה ֶאת ֶבן הָּ רָּ ֵאין ְמַצֵחק : ַוֵתֶרא שָּ

א עֲ  ַמרֶאלָּ ה ְדַאְת אָּ ַבים ְכמָּ ֵרׁש  יזַמיָּד .: ַויָֻּקמּו ְלַצֵחקטזבֹוַדת כֹוכָּ ם ּגָּ הָּ ַוֹתאֶמר ְלַאְברָּ

יו ְרחֹותָּ א ַיְלַמד ְבַני אָּ ה ַהֹזאת ְוֶאת ְבנָּּה, ֶׁשםָּ מָּ אָּ ר ְמֹאד ְבֵעיֵני  .הָּ בָּ ַמיָּד ַוֵיַרע ַהּדָּ

ם וגו' ַעל ֶׁשיָּ  הָּ הצָּ ַאְברָּ עָּ ם ַאל ֵיַרע ְבֵעיֶניךָּ . א ְלַתְרבּות רָּ הָּ וגו',  ַוֹיאֶמר ֱאֹלַהים ֶאל ַאְברָּ

ה ַבְנַביאּות. ַמיָּד ַוַיְׁשֵכם ַאבְ  רָּ ֵפל ְלשָּ ם טָּ הָּ יָּה ַאְברָּ ֵמד ֶׁשהָּ ה לָּ אן ַאתָּ ם ַבֹבֶקר ַמכָּ הָּ רָּ

א ֵעאל ַעל ֶׁשיָּצָּ יָּה שֹוֵנא ְלַיְׁשמָּ ה ְוַׁשְלח ַוַיַףח ֶלֶחם ְוֵחַמת ַמַים ְלַלֶםְדךָּ ֶׁשהָּ עָּ ֹו ְלַתְרבּות רָּ

ם הָּ ְך. ְוַכי ַתֲעֶלה ַעל ַּדְעְתךָּ ֶׁשַאְברָּ דֹו ַמֵביתֹו ַעל כָּ ם ּוְטרָּ ר ֵריקָּ גָּ תּוב  הּוא ְוַאםֹו הָּ ֶׁשכָּ

ם בְ  יחבוֹ  יָּה ְמַׁשֵלַח ַאְׁשתֹו ּוְבנֹו ַמֵביתֹו ֵריקָּ ֵבד ְמֹאד ַבַםְקֶנה וגו', הָּ ם כָּ ֹלא ְכסּות ְוַאְברָּ

יָּ  ?ְבֹלא ַמְחיָּהּו יו. ֶמה הָּ לָּ ה ֹלא ַנְפנָּה עָּ עָּ א ְלַתְרבּות רָּ ן ֶׁשיָּצָּ א ְלַלֶםְדךָּ ֵכיוָּ  ?ה סֹופוֹ ֶאלָּ

יָּה ְמַלְסֵטם ֶאת ַהְבַריֹות, ֶׁשֶמֱאַמר ַכים ְוהָּ ַׁשת ְּדרָּ רָּ ְוהּוא ַיְהֶיה ֶסֶרא  יטְכֶׁשֵּגְרׁשֹו יַָּׁשב ְבפָּ

ם. דָּ  אָּ

ה ַעל ֲאֶׁשר לֹ ַויֶ  : כַכיֹוֵצא בוֹ   עָּ א ְלַתְרבּות רָּ ְך יָּצָּ ו, ְלַפיכָּ ק ֶאת ֵעשָּ הּו, ֱאַהב ַיְצחָּ א ַרּדָּ

א ַעל ַנעֲ  ע ְבאֹותֹו ַהיֹום, בָּ ׁשָּ רָּ ו הָּ ַבר ֵעשָּ ֵמׁש ֲעֵברֹות עָּ ַנינּו חָּ ה, ְכמֹו ֶׁששָּ סָּ ה ַהְמֹארָּ רָּ

ַפר  ַפר ַבְתַחַית ַהֵםַתים, ְוכָּ ַרג ֶאת ַהֶמֶפׁש, ְוכָּ ה. ְועֹוד, ֶׁשתָּ ְוהָּ ר, ּוַבזָּה ֶאת ַהְבכֹורָּ ַעףָּ ַאב בָּ
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ַחיו, ֶׁשֶמֱאַמר ַביו, ּוַבֵףׁש ַלֲהֹרג ֶאת אָּ ַרם ְלַיֲעקֹ כאַמיַתת אָּ ַבי וגו'. ְוגָּ ב : ַיְקְרבּו ְיֵמי ֵאֶבל אָּ

עָּ  ֵעאל ַלְלֹמד ַמֶםמּו ַתְרבּות רָּ ַלְך ַאף הּוא ֵאֶצל ַיְׁשמָּ יו ְוהָּ ה ּוְלהֹוַסיף ַעל ַלְבֹרַח ֵמֲאבֹותָּ

יו ֶׁשֶמֱאַמר ֵעאל. כבנָּׁשָּ ו ֶאל ַיְׁשמָּ  ַוֵיֶלְך ֵעשָּ

 

ה ּוַבףֵ  :ַכיֹוֵצא בוֹ   עָּ א ְלַתְרבּות רָּ הּו יָּצָּ לֹום ְבנֹו ְוֹלא ַרּדָּ ַוד ֶׁשֹלא ַיַןר ְלַאְבׁשָּ ׁש ַלֲהֹרג ּדָּ

ַרם לֹו ֵליֵלְך יֵָּחף וְ  יו ְוגָּ ַכב ַעם ַסיַלְגׁשָּ ַביו ְוׁשָּ ה ֶאת אָּ ֵאל ַכםָּ ְפלּו ַמַיְשרָּ הּוא בֹוֶכה ְונָּ

ֶהם סֹוף ַּדְכַתיב ַׁשים ַהְרֵבה ֶׁשֵאין לָּ ַרים קָּ ַרם לֹו ְּדבָּ בֹות ְוגָּ ה ְרבָּ ַפים ְוַכםָּ : ַמְזמֹור כגֲאלָּ

לֹום ְבנוֹ  ְרחֹו ַמְסֵני ַאְבׁשָּ ַוד ְבבָּ יו .ְלדָּ ׁשָּ כדַמה ְכַתיב ַאֲחרָּ י וגו'. ְוקָּ רָּ ה ַרבּו צָּ ה : ה' מָּ

גֹוג, ְּדַאלּו ְבַמְלֶחֶמת ּגֹוג ּו ם ַמַםְלֶחֶמת ּגֹוג ּומָּ דָּ ה ְבתֹוְך ֵביתֹו ֶׁשל אָּ עָּ גֹוג ַתְרבּות רָּ מָּ

ן ְכַתיבכהְכַתיב ְגׁשּו גֹוַים, ּוְלַהלָּ ה רָּ םָּ י.כו: לָּ רָּ ה ַרבּו צָּ  : ה' מָּ

הּו ְביַ  ַוד ַבֲאֹדַניָּה ֶׁשֹלא ַרּדָּ ה ּדָּ שָּ א ְלַתְרבּותְוַכיֹוֵצא בֹו עָּ ְך יָּצָּ ַער בֹו ּוְלַפיכָּ  ןּוַרין ְוֹלא גָּ

ה ַּדְכַתיב עָּ לֹום :כזרָּ ה ַאֲחֵרי ַאְבׁשָּ יו ְוֹאתֹו יְָּלדָּ ַביו ַמיָּמָּ בֹו אָּ לֹום בֶ  .ְוֹלא ֲעצָּ ן ַוֲהלֹוא ַאְבׁשָּ

לֹום ה ַאֲחֵרי ַאְבׁשָּ ה ַוֲאֹדַניָּהּו ֶבן ַחַּגית, ַמהּו ְוֹאתֹו יְָּלדָּ א ַמ  ?ַמֲעכָּ א ֶאלָּ תֹוְך ֶׁשיָּצָּ

יו, ַאף ה ַביו ַמיָּמָּ בֹו אָּ ַביו, ּוְכַתיב ַבֲאֹדַניָּהּו ְוֹלא ֲעצָּ הּו אָּ ה ְוֹלא ַרּדָּ עָּ א ְלַתְרבּות רָּ ּוא יָּצָּ

לֹום.  ה ַאֲחֵרי ַאְבׁשָּ ְך ְכַתיב: ְוֹאתֹו יְָּלדָּ ה, ְלַפיכָּ עָּ  ְלַתְרבּות רָּ

 נכים:עתה פונה המדרש לגולל את השתלשלות חינוך הבנים המחו

ר ֵאל, ַּדְכַתיכחְוֹאֲהבֹו ַׁשֲחרֹו מּוסָּ ַהב ֶאת ַיְשרָּ רּוְך הּוא, ַעל ֶׁשאָּ דֹוׁש בָּ : כטב, ֶזה ַהףָּ

ן ְבַיןּוַרין. ַמר ה', ֶׁשהּוא ַמְרֶבה אֹותָּ ַהְבַתי ֶאְתֶכם אָּ  אָּ

ֵאל  רּוְך הּוא ְלַיְשרָּ דֹוׁש בָּ ַתן ַהףָּ נֹות טֹובֹות נָּ לׁש ַמתָּ ה מֹוֵצא ׁשָּ נָּם ַאתָּ ם ֹלא ְנתָּ , ְוֻכלָּ

א ם ַהבָּ ֵאל, ְוַחֵיי עֹולָּ ה, ְוֶאֶרץ ַיְשרָּ א ַעל ְיֵדי ַיןּוַרין, ַהתֹורָּ ֶהם ֶאלָּ ה, ַּדְכַתיב ;לָּ  לַהתֹורָּ
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ֵאל, ַּדְכַתי ְתךָּ ְתַלְםֶדמּו. ֶאֶרץ ַיְשרָּ  : ְויַָּדְעתָּ ַעםלאבַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ְתַיְןֶרמּו יָּּה ּוַמתֹורָּ

א, ַּדְכַתיב ם ַהבָּ עֹולָּ יו: ַכי ה' ֱאֹלֶהיךָּ ְמַביֲאךָּ וגו'. הָּ ֶבךָּ וגו', ַמה ְכַתיב ַאֲחרָּ : ַכי ֵנר לבְלבָּ

ה אֹור וגו'.   ַמְצוָּה ְותֹורָּ

ל ַהְמַיֵןר ֶאת ְבנוֹ  ַביו ְוהּוא ְמַכְבדוֹ  - ְוכָּ ה ַעל אָּ : ַיֵןר ַבְנךָּ לגֶׁשֶמֱאַמר .מֹוַסיף ַהֵבן ַאֲהבָּ

ה, ֶׁשֶמֱאַמר: וְ לדיֶחךָּ וגו', ְואֹוֵמרַוינַ  יו ַאֲהבָּ לָּ ֹאֲהבֹו : ַיֵןר ַבְנךָּ ַכי ֵיׁש ַתְקוָּה. ּומֹוַסיף עָּ

ְך אֹוֲהבֹו.  ר ְלכָּ ר, ְלַפי ֶׁשַשֲחרֹו מּוסָּ  ַׁשֲחרֹו מּוסָּ

ה ְוַהְדַריכֹו בַ  ק ְבנֹו ְוַלְםדֹו תֹורָּ ם ַיֵןר ֶאת ַיְצחָּ הָּ ה מֹוֵצא ֶׁשַאְברָּ יו, ַּדְכַתיב ַאתָּ כָּ ְדרָּ

ם הָּ ם ְבֹקַלי, ּוְכַתיבלהְבַאְברָּ הָּ ַמע ַאְברָּ ם :לו: ֵעֶקב ֲאֶׁשר ׁשָּ הָּ ק ֶבן ַאְברָּ , ְוֵאֶלה תֹוְלֹדת ַיְצחָּ

ה ְבעֶׁשר ּוְבַמֲעַשים ט ְכמָּ ר, ְבנֹוי ְבחָּ בָּ ל ּדָּ ַביו ְבכָּ יָּה ּדֹוֶמה ְלאָּ ֹוַבים. ֵתַדע ְלךָּ ְלַלֶםְדךָּ ֶׁשהָּ

ַביו, ּוְכַתיבֶׁשֶבן ְׁש  דֹו אָּ יָּה ְכֶׁשֲעקָּ נָּה הָּ א ַביַָּמיםלזלַׁשים ְוֶׁשַבע ׁשָּ ם זֵָּקן בָּ הָּ דֹו  .: ְוַאְברָּ ַוֲעקָּ

ךְ  תֹו ְכֶשה ְוֹלא ַנְמַנע, ְלַפיכָּ ק לחּוְכפָּ ל ֲאֶׁשר לֹו ְלַיְצחָּ ם ֶאת כָּ הָּ ֱהֵוי: ְוֹאֲהבֹו  .ַוַיֵתן ַאְברָּ

ר.  ַׁשֲחרֹו מּוסָּ

יָּ  ה ְוַיְןרֹו ְבֵבית תַ ַכיֹוֵצא בֹו הָּ ק תֹורָּ ר ְלַיֲעֹקב ֶׁשַלְםדֹו ַיְצחָּ ק ְמַׁשֵחר מּוסָּ ְלמּודֹו, ה ַיְצחָּ

ְך ֵסַרׁש מֵ לטֶׁשֶמֱאַמר ַביו, ְוַאַחר כָּ ַמד ַמה ֶשַלְםדֹו אָּ ם וגו', ְולָּ ַביו ְוַנְטַמן : ְוַיֲעֹקב ַאיׁש תָּ אָּ

ְך זָּ  ה, ְלַפיכָּ ֶרץ, ֶׁשֶמֱאַמרְבֵבית ֵעֶבר ַלְלֹמד תֹורָּ אָּ ה ְויַָּרׁש ֶאת הָּ כָּ ה ַלְברָּ : ַוֵיֶׁשב ַיֲעֹקב מכָּ

ַביו ְבֶאֶרץ ְכַנַען.   ְבֶאֶרץ ְמגּוֵרי אָּ

ֶהם יָּה בָּ יו, ֶׁשֹלא הָּ כָּ ם ְּדרָּ ם ְוַלְםדָּ ה אֹותָּ יו ְוַרּדָּ נָּ ַבינּו ַיֵןר ֶאת בָּ  .ְסֹסֶלת ְוַאף ַיֲעֹקב אָּ

ם ְלַיעֲ : ְוֵאֶלה ְׁשמוֹ מאֶׁשֵכן ְכַתיב ן ֻכלָּ ה וגו', ַהְׁשוָּ ְימָּ ַאים ַמְצרָּ ֵאל ַהבָּ ֹקב, ת ְבֵני ַיְשרָּ

ר. יּו, ֱהֵוי: ְוֹאֲהבֹו ַׁשֲחרֹו מּוסָּ ם ַצַּדיַקים ַכיֹוֵצא בֹו הָּ  ֶׁשֻכלָּ
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 בראשית כה יט. לו
 בראשית כד א. לז

 בראשית כה ח. לח
 בראשית כה כז. לט
 בראשית לז א. מ

 שמות א א. מא



 

 עאמ' ע -אספקלריא 

 

הרי לנו במדרש זה לעומת זה, בנים שייסרום אבותיהם הקדושים וצמחו הילולים 

 ם וצמחו חילולים ולא עשו פרי.  ועשו פרי ובנים שלא ייסרום אבותיה

* 

ת ְבֵני ַיְשָרֵאל  ה,כו' ְוֵאֶלה ְׁשמוֹּ ְימָּ ַאים ַמְצרָּ ב  ַהבָּ אּוֵאת ַיֲעקֹּ  .ַאיׁש ּוֵביתֹו בָּ

שואל הלומד: הכתוב פותח ב'ואלה שמות' ואינו אומר את שמותם אלא מפסיק 

ראל הוא לפני פירוט השמות לכתוב פרט שאינו קשור לשמותיהם של בני יש

הבאים מצרימה. מדוע תוספת 'את יעקב איש וביתו באו', חשובה לקבעה לפני 

 פירוט שמות השבטים שבם פתח הכתוב תחילה?

ֵשְך ַׁשְבטוֹּ מביא על גלות מצרים שבפרשתנו את שני חלקי הפסוק: במדרש  חוֹּ

ֵנא ְבנוֹּ  ֲהבוֹּ ַׁשֲחרוֹּ מּוָסר. כו' שוֹּ ון של ומביא תחילה דוגמאות לחלקו הראשְואֹּ

הפסוק מישמעאל ועשו ואבשלום ואדוניהו, ואחרי כן מסביר המדרש את חלקו 

השני של הפסוק, להראות את זה לעומת זה בדרכי החינוך ואי־החינוך, ומפרש את 

אברהם יצחק בענין האבות  חלקו השני של הפסוק המדבר על אודות אוהב־הבן

שנכתב עליו ועל ביעקב  המדרששחנכו את בניהם ליראת שמים, וכן מסיים  יעקב

 שיעקב אבינו חינך את בניו כמותו.את יעקב, השוה אב לבנים,  השבטים יחדיו

עתה מבון מדוע כתב הכתוב את 'את יעקב' מיד בהזכירו שהשבטים באו 

מצרימה. למען למד דעת כי השבטים באו מצרימה להתייסר מאהבת ה' שאהב 

ליו על ידי ייסורם, ואוהבם אותם, כשם שאביהם יעקב אהבם והשווה אותם א

 שחרם מוסר, כך אוהב הקב"ה את בניו ועל כן הורידם מצרימה לייסרם. 

אמור מעתה: ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. ולמה באו מצרימה? את 

יעקב! כי השוו ליעקב וכשם שיעקב נתחנך וחינך והבין שאהבתו אותם מחייבתו 

ל, ובידיעה זאת באו מצרימה בהבינם כי לייסרם, כן מחנך הקב"ה את בני ישרא

 הייסורים ייסורים של אהבה, אהבת אב, הם.

~~~ 
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לימוד לבני ישראל  דרך הייסור הבא לחנך ליראה ואמונה מתוך אהבה הואוזה, 

אשר מחובת האב להכניע את טבעו שלו האוהב את בנו בענין חינוך הבנים, 

טבע טבעי זה על האב להכניע  ומסרב לייסרו פן יכאב הבן ויכאיב בכאבו לאב,

ולכבשו תחת אהבה אמתית ארוכת־טווח היודעת נאמנה וכנה שאם לא יתחנך 

הילד ליראה ולתורה לאמונה ולחכמה כי אז הילד הוא הראשון שיסבול בהיגדלו 

ויצא לתרבות רעה ויהיה מלסטם את הבריות ועובר עבירות הרבה ביום אחד, גם 

עולם גדל והתחנך, אם לא יוסר על ידי אב אוהב  אם בבית קדוש ונשגב של מצוקי

המראה לו כי האמונה כמוה כחמצן, וחלי הנפש חמור בעיניו, בעיני אב אוהב 

 המביט על בן אהוב, כחלי הגוף, ולכל הפחות לא פחות.

למחנכי בניהם אחריהם ללכת בדרך ה' ולייסר את בניהם אשר והראש  הראשון

היה אברהם אבינו תם על שיצאו לתרבות רעה אינם הולכים בדרך ה' ולשנוא או

יו כו' ַכי ְיַדְעַתיו ְלַמַען ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה שעליו העיד יודע כל תעלומות עליו השלום  נָּ ֶאת בָּ

ְמרּו ֶּדֶרְך  יו ְוׁשָּ ט ד'ְוֶאת ֵביתֹו ַאֲחרָּ ה ּוַמְׁשסָּ קָּ  .ַלֲעשֹות ְצדָּ

המשיך יעקב  אחריוהדרך לא להסתפק בעצמו אלא להשקיע גם בבניו ובזה 

ככתוב במדרש שלמד הלכות עגלה ערופה עם יוסף, וכן שלח לבנות לו והשבטים 

וכן בני ישראל בהיותם בית תלמוד להוראה במצרים, בשביל הדורות הבאים, 

חמא רבי ר מדא: מבמעולם לא פסקה ישיבה מאבותינו, כנאמר בגמראבמצרים, 

היו במצרים ישיבה עמהם  .בה מהםחנינא מימיהן של אבותינו לא פרשה ישי ביבר

אספה לי  מדהיו במדבר ישיבה עמהם שנאמר .לך ואספת את זקני ישראל מגשנאמר

 מהאברהם אבינו זקן ויושב בישיבה היה שנאמר .שבעים איש מזקני ישראל

ויהי כי זקן  מויצחק אבינו זקן ויושב בישיבה היה שנאמר .ואברהם זקן בא בימים

 .ועיני ישראל כבדו מזוקן מזשב בישיבה היה שנאמריעקב אבינו זקן ויו .יצחק

                                                
 יומא כח ב. מב
 שמות ג טז. מג
 במדבר יא טז. מד
 בראשית כד א. מה
 בראשית כז א. מו
 בראשית מח י. מז
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ויאמר אברהם אל עבדו זקן  מחאליעזר עבד אברהם זקן ויושב בישיבה היה שנאמר

הוא דמשק  .שמושל בתורת רבורבי אלעזר  רמביתו המושל בכל אשר לו א

 .אלעזר שדולה ומשקה מתורתו של רבו לאחריםרבי ר מא מטאליעזר

הם אבינו שיש לצוות את בניהם אחריהם לשמור האבות הקדושים הבינו מאבר

צדקה ומשפט ולדעת את ה' וזהו חלק בלתי נפרד מן העבודה עצמית של האדם. 

להיות מסוגל לכבוש את אהבתו הטבעית לבנו וליייסרו כדי להעדיף את אהבתו 

 לרוחניותו העתידית.

 ~~~ 

 

ַים ֲאֶׁשר ֹלא  :נכתיב ׁש ַעל ַמְצרָּ דָּ ם ֶמֶלְך חָּ ם יַָּדע ֶאת יֹוֵסף. ַוֹיאֶמר ֶאל ַעםֹו ַהֵמה עַ ַויָּקָּ

צּום ַמֶםמּו. ֵאל ַרב ְועָּ מָּ ה כו' ָהָבה ַנְתַחְכמָ  ְבֵני ַיְשרָּ ה ַמְלחָּ יָּה ַכי ַתְקֶראנָּ ה לֹו ֶסן ַיְרֶבה ְוהָּ

ֶרץ. אָּ ה ַמן הָּ לָּ נּו ְועָּ  ְונֹוַסף ַּגם הּוא ַעל ֹשְנֵאינּו ְוַנְלַחם בָּ

עה. למי? מי זה לו? בפשטות הכוונה היא לעם בני ישראל. נתחכמה לו,אמר פר

 המדרש דורש:  ואיתא,

למושיען של ישראל הרמז אולי על הבנים וזה מושיען של ישראל שאם אין גדיים 

אין תיישים ורצה להכניס בהם חכמות חיצוניות להעבירו מעומ"ש וזה התחכמות 

 ודעות חפשיות.בענין חכמות, אם בן הוא והמתן אותו. ע"י חינוך 

אבל המילדות שנקראו בלשון חכמים חכמה. התגברו על פרעה ותחיין את 

 הילדים מספקות להם מים ומזון רוחניים שילכו בדרך השם.

וזה הי' על ידי יראת שמים שהי' להם ותיראן המילדות את האלק' וזבה היה 

 יכולת בידן להתגבר על חכמת מצרים הבה נתחכמה לו,

                                                
 בראשית כד ב. מח
 בראשית טו ב. מט

 י.-שמות א ח נ
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שית חכמה יראת ד' ונצרך להזהר בענין החכמות החיצוניות ועיקר החכמה רא

כאשר הגיד כ"ק אאז"ל על ותתצב אחותו מרחוק עפ"י דאי' אמור לחכמה אחותי 

 את. ואי' אם ברור לך הדבר כאחותך שאסורה זה הזהירות בענין החכמה.

והעצה לזה ע"י יראת שמים אז יש מקום לחכמה שתתקיים, וזאת לחנך את הבנים 

 דים בראשית חכמה יראת ה' ובזה יכול להתגבר על ההבה נתחכמה.והיל
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 חינוך

', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך

 כל ישראל יש להם חלק 

בעמדנו בשערי ספר ה'גלות והגאולה', כהגדרת הרמב"ן, נלמד את יסוד הישרדות 

ַאים... ֵאת ַיֲעֹקב, זכור מאין בעמנו בחשכת הגלות. ְוֵאֶלה ְׁש  ֵאל ַהבָּ את, מֹות ְבֵני ַיְשרָּ

לחטיבה מיוחדת, בני מלכים אנחנו. לאור תובנות הללו  שייךמי היו אבותיך, אתה 

אּו, נאחזים במסורת משפחתי, שומרים על 'הבית'. חשיבה זו מגינה  ַאיׁש ּוֵביתוֹּ  בָּ

 ומחזקת!

ים לדון אדם ומשפחתו על בסיס עברו, לכל יהודי מעלה מיוחדת. חבל שרגיל

ם ַיְרֶאה ַלֵעיַנַים  דָּ אָּ וה' ַיְרֶאה תרים אחר ייחוסו ורקעו. יש בזה משגה עצום, ַכי הָּ

. רבים משקיעים במי שהוא 'נין ונכד' למצוקי ארץ, במחשבה שעתידו ַלֵלָבב

ים מובטח, ואילו חברו שמגיע ממשפחה 'רגילה' מקבל יחס צונן. ראשית, מה יודע

אנו מי חשוב בעיני ה', יתכן ומי שבעינינו 'יהודי רגיל', דווקא הקב"ה אוהבו בגין 

ל. מתוך  ר ּדָּ פָּ מעשיו וטוהר ליבו. זאת ועוד, הרי משבחיו של מקום הוא ְמַקיַמי ֵמעָּ

דעה מקים ה' גדולי ישראל, וכבר אמרו 'היזהרו בבני עניים שמהם תצא -ַּדֵלי

 תורה'. 

"מי היו כוכבו של משה רעיא מהימנא. אם נשאל כל דרדק במרכז פרשתנו דורך 

ישיב על אתר "עמרם ויוכבד!" אכן כך. אך בהתבוננות  הוריו של משה רבינו?"

ַוַיַףח  ַאיׁש ַמֵבית ֵלַויבמקרא, בפסוקי הפרשה, נגלה נתון מאלף! הפרק פותח ַוֵיֶלְך 

ו. מיהו החתן? מה שם . איש, עלום שם, משבט לוי, נשא בת שבטַבת ֵלַויֶאת 

ֵאם חסרת השם יולדת בן, ולאחר שמצפינתו ג' ירחים, הוא  הכלה? לא נאמר! הָּ

תוֹּ מונח בתיבה על שפת היאור, ַוֵתַתַעב  ֶשה לֹו. אחותו. ג ֲאחֹּ ה ַמה ֵיעָּ ֹחק ְלֵדעָּ ם ֵמרָּ

א ֶאת  ַּדל האלמונית. לאחר שנגמל, ַוַיגְ  ֵאם ַהָיֶלדהיא ללא שם! היא ממהרת ַוַתְקרָּ
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א ְׁשמ ּה ְלֵבן, ַוַתְקרָּ ֹו ַהֶיֶלד ַוְתַבֵאהּו )שוב, האם מכוסת השם( ְלַבת ַסְרֹעה ַוְיַהי לָּ

ֶׁשה , 77. לאחר שגדל בקומה ובחשיבות, בורח מחמת הנסיבות ַמְדיָּנָּה. בגיל מֹּ

. הנה, לראשונה בן משפחה 'בעל אהרןממנהו הקב"ה למנהיג. בשובו פוגש באחיו 

 שם'. 

שפשף עיניים ולהיווכח שאכן בכל פר' שמות לא נאמר ייחוסו של משה! צריך ל

מיהם הוריו? מאין בא? רק בשבוע הבא, בפר' וארא, נלמד בתורה פרשת היוחסין, 

ם ֶאת יֹוֶכֶבד ֵאל... ַוַיַףח ַעְמרָּ ם, ְבֵני ְראּוֵבן ְבֹכר ַיְשרָּ אֵׁשי ֵבית ֲאֹבתָּ תֹו לֹו  ֵאֶלה רָּ ֹּדדָּ

ה, וַ  ֶׁשהֵתֶלד לֹו ֶאת ַאֲהֹרן ְוֶאת ֹמֶׁשה... ְלַאשָּ ן ּומֹּ ֶהם הֹוַצי הּוא ַאֲהרֹּ ַמר ה' לָּ אּו ֲאֶׁשר אָּ

ֵאל... ֵהם ַהְמַדְבַרים ֶאל ַסְרֹעה ֶמֶלְך ַמְצַרַים...  ןֶאת ְבֵני ַיְשרָּ ֶׁשה ְוַאֲהרֹּ . אותם הּוא מֹּ

נחשף  שרק כעת'משה ואהרן' שלמדנו עליהם בארוכה בפרשת שמות, הם המה 

 .להביט נפלאות וחדשות מתורתנוייחוסם. דבר נפלא מאוד! מרוב הרגל קשה לנו 

 'שאינה ירושה לך'

עמרם אביו של משה 'גדול הדור' היה )סוטה יב(. אמו, יוכבד, בתו של לוי, נכבדה 

ַמת ייחוסו  היתה, בהיותה המשלימה ל'שבעים נפש' עם לידתה 'בין החומות'. ַהְעלָּ

רק לאחר הכרת מעלתו וטוהר מידותיו, שנתן  ר בהיותו יחסן!כי לא נבחמלמדנו 

עיניו וליבו להיות מצר בסבל אחיו, לאחר שקם לעזר אחיו העברי מיד מכהו 

המצרי, לאחר שמקנא קנאת ה' באומרו לרשע 'למה תכה רעך', לאחר שמושיע 

קורא אליו ה' מתוך לבת  לאחר שהוכיח ייחוס עצמיבנות יתרו מבלי שמכירן, 

, את עצמוש ומייעדו להנהגה. בעמדו לפני פרעה, בפר' וארא, לאחר שהכשיר הא

, ייחוס אבותיו נוספתמשלימה התורה את היריעה ומעטרת את משה במעלה 

שאינה ירושה לך!' משה לא נבחר  -ללמוד תורה  עצמךוכבוד משפחתו. 'התקן 

והן עם צאן בהיותו "בן של", אלא כי היה רחום על הבריות, הן כלפי בני אדם 

 מרעיתו.

 ה לכל תלמידוסיכוי שו

היה ראוי והגון לכך.  שהואאף תלמידו, יהושע בן נון, נבחר להנהגה מתוך 

ְרתֹו וַ  -התמסרותו לרבו, הוא בלבד מלווהו לקבה"ת  ם ֹמֶׁשה ַויהֹוֻׁשַע ְמׁשָּ ַיַעל ַויָּקָּ
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ֱאֹלַקים. המתנתו על יד ההר  ֹאֶהל, אלה ֹלא יַָּמיׁש ַמת -ֹמֶׁשה ֶאל ַהר הָּ ֹוְך הָּ

, אך לא הייחוס הכתירו אותו! יחסן גדול היה יהושעהכשירוהו להנהגה. 

ע ְבנֹו, נֹון  מָּ בהשתלשלות בני אפרים נאמר )דבה"י א' פרק ז'( ַעַםיהּוד ְבנֹו, ֱאַליׁשָּ

של אלישמע בן עמיהוד, מנכבדי נשיאי ישראל! בן בנו ְבנֹו, ְיהֹוֻׁשַע ְבנֹו. הוא היה 

יש סיכוי שווה לכל גת יהושע לא בא מחמת ייחוס! ייחוס מסייע, אך לא קובע! הנה

 !ייחוס עצמי, בפיתוח תלמיד

תלמיד לעלות  כלנאמין ב'שוויון זכויות' בכיתה, מתוך אמונה כנה באפשרות של 

 ולהצליח, והייחוס ממנו יתחיל...

 חבר -מרצה  -מנהל  -מחנך , בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ' 

123ymm@gmail.com 
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 חידה

שאלות לחידודא בפרשת השבוע /  –חדוותא 

 י"רש לקוטי ס"מח -הרב בנימין צבי יהודה לוי 

 פ"הגש על משוררים וליל

 חמש שאלות לפרשת שמות

 היכן בפרשתינו נרמזה קריעת ים סוף? .א

לגבי מי מצינו שנקראו בשני שמות שונים, )שניהם מפורשים בפסוקי  .ב

 שתינו(?פר

 איזה ביטוי מופיע בפסוק אחד בשני כוונות סותרות?  .ג

היכן בפרשתינו נרמזו התכונות של השבטים? )גור אריה, אילה שלוחה,  .ד

 וכדו'(

 איזה לשון שאלה משותף למשה רבינו בפרשתינו, וליעקב אבינו? .ה

 

 תגובות ופתרונות )לכל השאלות או חלקן( נא לשלוח לכתובת: 

 7628366@okmail.co.il   

 

 תשובות ל'חדוותא' הקודם:

 היכן כונה אחד מצאצאי אברהם אבינו כשם אומה כנענית? .א

ַתַתי ְלךָּ ְׁשֶכם ַאַחד ַעל ַאֶחיךָּ ֲאֶׁש  , שנא' )מח כב(עשיוהתשובה היא  ר ַוֲאַני נָּ

ֱאֹמַרי ְבַחְרַבי ּוְבַקְׁשַתי:  ופירש"י )בפי' השני( שכם אחד, הוא הבכ ַקְחַתי ַמַיד הָּ ורה, לָּ

מיד עשו, שעושה מעשה שיטלו בניו שני חלקים, וכו', אשר לקחתי מיד האמורי. 

  אמורי.
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)ומשמע בדברי רש"י שהבכורה שנקנתה מעשיו היא שקיבל יוסף, ומצד שני כתב 

"שיטלו בניו שני חלקים", ותמוה, שהרי גם בכור בן פשוט יורש ב' חלקים, וצ"ב. 

 )ועיין כלי יקר מח, טז(

 ח נמשלו כלל ישראל בפרשת ויחי? לאיזה בע" .ב

ֹרב  , שנא' )מח טז(דגים התשובה היא ע וכו' ְוַיְדּגּו לָּ ל רָּ ְך ַהֹּגֵאל ֹאַתי ַמכָּ ַהַםְלאָּ

ֶרץ: ופירש"י  אָּ שפרים ורבים ואין עין הרע שולטת בהם. )וע"ע  כדגים הללוְבֶקֶרב הָּ

 כלל ישראל( במדרש רבה פרשה צ"ז אות ג' שלא נאמר רק על בני יוסף אלא על

היכן נרמז בפרשת ויחי הנס שנעשה עם הילדים במצרים, שנבלעו באדמה  .ג

 כשרדפו אחריהם המצרים? )כלי יקר( 

ֹרב וכ' הכלי יקר: היה לו לומר בארץ, ְבֶקֶרב ָהָאֶרץ:  התשובה היא )מח טז( ְוַיְדּגּו לָּ

, ונראה לפרש על דרך שארז"ל )סוטה יא:( שהיו המצרים חורשים בקרב הארץמהו 

על גבם ונעשה להם נס ונבלעו בקרקע כו' ואח"כ חוזרין ומבצבצים והולכים 

ממש, כי לא לחנם  בקרב הארץלביתם עדרים עדרים וכו', ולפי זה היו פרים ורבים 

נעשה להם נס זה שהיו נבלעים בקרקע, ודאי לכדי שלא תשלוט בהם עין הרע של 

 בקרב הארץ, ובסיבת היותם המצרים, ע"כ נתכסו בקרקע כדגים המכוסים במים

ממש נעשו רבים כדגים, כי לא שלטה בהם עינא בישא, וע"ז נאמר ותמלא הארץ 

 אותם. )ועיי"ש עוד(

 ו ב' שבטים? )אחד בפרשת ויחי(  באיזה כינוי נתברכ .ד

ה ַאְרֵיה ּגּור(: ט, מט)שנא'  יהודה, , ובו נתברכוגור אריההתשובה היא  , ודן .ְיהּודָּ

ן(: כב, לג דברים)שנא'  ַמר ּוְלדָּ ן אָּ  .ַאְרֵיה ּגּור ּדָּ

 את הצדיק יוסף שתפס בשעה יוחנן רבי אמר ובמדרש רבה )פרשה צ"ג אות ז'(,

 עד פרסה מאות ארבע קולו והלך גדול בקול ושאג יהודה כעס מיד, וכו' בנימין

 ארץ ובקשה שניהם ושאגו יהודה אצל ובא כנען מארץ וקפץ דן בן חושים ששמע

, אריה שאגת. שחל וקול אריה שאגת(: י, ד איוב) איוב אמר עליהם, להפך מצרים
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 נמשלו ששניהם, דן בן חושים זה, שחל וקול. יהודה אריה גור בו שכתוב, יהודה זה

 .אריה גור דן אמר ולדן(: כב, לג דברים) שנאמר, כארי

אחד משמות הבורא יתברך מוזכר רק פעם אחת מתחילת מקץ עד סוף  .ה

 בראשית. היכן?

ְתךָּ  שנא' )מט יח( שם הוי"ה, וכל שאר ההזכרות הם אלוקים,  :הוי"ה ַקַּויַתי ַליׁשּועָּ

 ל שדי.-ל, או א-או א

מחמת שפרשיות אלו הם פרשיות הירידה ובפשטות הטעם שלא הוזכר הוא 

א ם ֶאל למצרים והגלות, ובגאולתם כתוב )שמות ו' ג( וֵָּארָּ הָּ י ְבֵאל וכו' ַאְברָּ  ַׁשּדָּ

ֶהם, נֹוַדְעַתי ֹלא הוי"ה ּוְׁשַמי וידוע ששם אלוקים מורה על מידת הדין, ושם הוי"ה  לָּ

הוי"ה. וא"כ  על מידת הרחמים, ולכן בפרשיות הגלות והשיעבוד לא הוזכר שם

 צ"ב למה הוזכר כאן.

והיה אפשר לבאר שהוא תפילה לד', וכמו שמצינו שבפרשת וישלח ג"כ לא 

ֹאֵמר הוי"ה וכו' ַיֲעֹקב מוזכר שם הוי"ה חוץ מתפילת יעקב, )לב, י( ַוֹיאֶמר  ֵאַלי הָּ

ל -ועדיין קשה שהרי גם ברכת אפרים ומנשה היא תפילה, ובירכם בשם א וכו'.

 יש לחלק.ואלוקים. ו

עוד יש ליישב שנאמר על העתיד, שהרי פירש"י שם שאמרו יעקב על שמשון 

כשראה שניקרו עיניו, וזה היה בזמן שישבו ישראל בא"י ואינם בגלות. וגם זה צ"ב 

 ל ושדי אע"פ שהיא ברכה לעתיד.-שהרי בברכת יוסף הוזכרו רק א

 ביד שנפל מי ראליש שופטי בכל היה לא ן )שם עה"פ יהי דן נחש("וכתב הרמב

 כי שמשון תשועת הנביא ראה וכאשר וכו' הזה הנחש שהוא שמשון זולתי אויביו

 בשופט לא אושע בך כי ושפיפון נחש לישועת לא 'ה קויתי לישועתך אמר נפסקה

 עולמים. )וכעי"ז מוזכר במדרשים כאן( תשועת תשועתך כי

שעליה נאמר ביום ולפי דבריו מובן, שהפסוק הזה מדבר על הגאולה האחרונה 

 .ה' אחד ושמו אחד ההוא יהיה
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 סיפור

 מאורי אור / הרב זאב קופלמן

 בעל התניא –הנשמה שבמוח 

רסיסי בדולח ושביבי נגה, ממסכת החיים המוארת באור האלוקות, והטובלת בעין 

הבדולח של ההתבוננות באמיתת מציאותו יתברך, של מרנא הגה"ק רבי שניאור 

 .בעל התניא' זיע"א 'הרב –זלמן מלאדי 

 מבוא

 א.

הרמב"ם בפ"ב מהלכות יסודי התורה ה"א, סולל בעבור בני העלייה את הדרך 

לאהבת ה' ויראת ה': "הקל הנכבד והנורא הזה מצוה לאוהבו וליראה ממנו, 

שנאמר: "ואהבת את ה' אלוקיך", ונאמר: "את ה' אלוקיך תירא". ובה"ב: "והאיך 

עה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים היא הדרך לאהבתו ויראתו, בש

הגדולים, ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר 

ומתאווה תאווה גדולה לידע השם הגדול, כמו שאמר דוד: "צמאה נפשי לאלוקים 

 לקל חי"" עכ"ל.

ם בדברים מפורשים וברורים אלו, נאמן הוא הרמב"ם לשיטתו הכללית שכרבי

מחבריו הראשונים דגלה אפוא בחקירה, ועקב כך הריהו רואה את ההתבוננות 

במורכבות של הבריאה וההתעמקות בנבכי הפסיפס הנהדר למראה של אינספור 

חלקיקיה כדרך המומלצת ביותר לבוא על ידה לאהבת ה', עד בכדי שהוא אינו 

ור ביותר, שאם מסתייג ונותן מקום לשני אפשרויות וכותב באורח חד משמעי ובר

אך תעשה ההתבוננות כראוי ותהיה ראויה לשמה: "מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר 

ומתאווה תאווה גדולה לידע השם הגדול..", אין ספק כי בדיוק על כגון דא אמרו 

 מושלי משלים ודורשי רשומות: "אילו ידעתיו הייתיו".
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ת השכלית יש התניא לעומתו בפ"ג מסכים אמנם עם הרעיון הכללי שהתבוננו

בכוחה להשפיע על מערכי הלב, ברם, החומר שהוא נותן למחשבה בעבור עובד 

האלוקים בדרך החבדי"ת היא לא ההתבוננות בגדלות הקל כפי איך שהיא מתגלה 

בג' הממדים של הבריאה האדם הזמן והמרחב ]עולם שנה ונפש בלשון ספרי 

לבוא לאהבת ה' להתבונן  הקבלה[ וסולמות ההיררכיה שבהם, כי אם על כל החפץ

אודות גדלות ה' ברמת האצלת השפע האלוקי כפי שהוא מתגלית בבריאה, בשני 

רובדי הארה זה למעלה מזה, אשר סביב צירם נעים חלק הארי ממאמריו וממשיכי 

 דרכו, בהם מבוארים רבבות דינים ב"סובב כל עלמין" ו"ממלא כל עלמין".

שר הם אינם בעלי מדרגות ורחוקים מכגון דא, ]יצוין, כי בעבור יהודים פשוטים א

מעניק רבינו בפרקים אחרים בתניא דרכים חילופיות, כמו התבוננות באהבת ה' 

לישראל וכדומה, דרכים אלו יש בכוחם להוציא את "האהבה המסותרת" שבנשמת 

 כל איש יהודי מן הכוח אל הפועל[.

 ב.

איננה נתונה בכוחו של  מאליו מובן לכל בר דעת, כי הבנת הדברים לאשורם

השכל האנושי המוגבל מעצם טבעו לתחום כלי קיבולם של חמשת החושים ואפשר 

אולי מעט יותר מזה, ברם, כל מעינות חכמתו נסכרים וצינורות דעתו נסתמים, 

אימתי שמתיימר הוא להבין את האלוקים שבראו ויצרו יש מאין, שאו אז, הרי 

ן התאים, וליצור הבנה יסודית ומושלמת שאפסו הזרמים שבו כליל מלחבר בי

 בעניינים אלו העומדים ברומו של עולם. 

נמצא אפוא, שכאשר בעל התניא דורש אפוא מהאדם "להבין אלוקות" בוודאי 

שאין כוונתו להבנה כפשוטה, כי אם למה שנוהגים לכנות בני בינה: "השגה". 

נשמת האדם, השגה לפי קט השגתינו הריהי מין הארה רוחנית המאירה ב

בהשתלשלות השכל האלוקי הבלתי מושג דרך ארובות השמים והתלבשותו בשכל 

 האנושי, מה שאפשר אולי לכנות בדרך השאלה: "הנשמה שבמוח".

להמחשת הדברים, ניתן להביא את דברי הראב"ד בכמה מקומות שכותב: "וכבר 

ין "וכבר הופיעה רוח הקודש בבית מדרשינו... והעלינו", כשאין כל סתירה ב
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הופיעה רוח הקודש בבית מדרשינו", ל"והעלינו", שכן היא הנותנת, שהשראת 

הרוח הקודש, הלא היא הסיעתא דשמיא לבוא לאמיתה של תורה, מביאה את 

 ה"והעלינו" והתרת כל הספיקות. 

בספרי החסידות הקדמוניים כולל כתבי הקודש של רבינו מקובל לומר, שהשגה 

פשוטה, שכן השגה גבוהה ככל שתהיה מוגבלת בגדרי פחותה בדרגתה מאמונה 

השכל האנושי, כשלעומת זאת, אמונה פשוטה היא למעלה מהשכל, ויש בכוחה 

 לרומם את רוח האדם לאין ערוך מההשגה.

ברם, המהר"ל בהקדמה לספרו גבורות ה' חולק על כך לפחות מהיבט מסוים, 

בדל יסודי ומהותי בין ומפרש את דברי הגמרא "חכם עדיף מנביא", שישנו ה

הארות רוחניות המתלבשות בשכל, לבין הארות רוחניות המתלבשות בנפש, שכן 

הארות רוחניות המתלבשות בשכל אין להם גבול ומידה, והצדיק יכול להשיג 

בשכלו אף עולמות גבוהים ורמים טמירים ונעלמים אשר הוא רחוק מהם בדרגתו 

ות בנפש, מעצם טבעם הם לפי כליו לעת עתה, ברם, הארות רוחניות המתלבש

 המצומצמים של האדם ומצבו הרוחני העכשווי.

גם רבינו פסע לכאורה באותו האורח, שכן על אף שהוא מעלה על נס את 

האמונה הפשוטה של היהודים הפשוטים, מכל מקום אין ספק בדבר שהוא אינו 

ומעי לקחו רואה בכך את תכלית השלמות להיות יהודי פשוט, והריהו דורש מש

להבין אלוקות ולדעת את ה', על אף שלכאורה ברור אפוא, שההשגה באופייה 

 באה על חשבונה של האמונה הפשוטה.

הוא אף מעמיד את מצוות לימוד התורה על הגובה הראוי לה, ומבאר את ייחודה 

על פני שאר המצוות, במה שלימוד התורה מהווה התאחות השכל האלוקי שבתורה 

ושי, שזו לדעתו של רבינו פסגת השאיפות וציר המאווים של עובד עם השכל האנ

ה', לקדש את המוח בקדושה העליונה ולרומם את הדעת שבאדם, או על ידי לימוד 

נגלה כפשוטו, שאו אז מאחר ששכלו של האדם מטיב לצייר את המקרה הפשוט 

להתמזג מהווי החיים של שור שנגח את הפרה וכדומה, אזי שכלו של האדם מסוגל 

היטיב אם שכל התורה, או בדרגה נמוכה יותר על ידי לימוד סודות התורה וחדירה 
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לרזי צפונות ההוויה ושורשיה ההיוליים, שעל אף שאין הדברים מושגים בה 

לאשורם, מכל מקום יש בהם ברמה מסוימת חיבור בין דעת התורה לדעת 

 האנושית.

 ג.

תאיו באור האלוקות, אזי לא  כאשר ההשגה מושגת והנשמה שבמוח מאירה את

זו בלבד שהדעת מתרוממת, אלא שאף הגוף מזדכך ומסכי החומר נבקעים, עד 

בכדי, שכפי שכותב הרמב"ם על בעל תשובה שהוא נעשה לאיש אחר, כמו כן 

האדם הזוכה לעבוד את ה' בדרכו של רבינו בפנימיות אמתית בלא להיסחף 

טוב האצורים בקרבו והאור הגנוז בחביוני לדמיונות והזיות מיותרים, אזי כוחות ה

נשמתו פורצים החוצה במלוא תוקף עוזם וכל מהותו משתנית לטובה, כשלא רק 

שכלו מתרומם, אלא אף כוח ההתפעלות שבו אינו רדום, והסערה שאהבת ה' 

 מביאה בעקבותיה שוטטת בנפשו באין יכולת מרגוע.

כמים קצירי ומריעי", שתלמיד רבינו בכתביו מבאר את דברי הגמרא ש"תלמידי ח

חכם הוא האדם השלם המקודש בקדושתו יתברך, שנפשו נכסוף נכספה אל בוראה 

בגעגועים מגחילים ויוקדים אשר המה יומם ולילה לא ישבותו, אלו הם פרכוסי נפש 

וערגונות נשמה לעלות ולהתעלות עד כלות, מפרי אותה 'אש תמיד' אשר תוקד על 

בלבבם, כאשר ה"ייסורים של אהבה" אינם נותנים להם המזבח שהוקם במשכן ש

מנוח, שכן כל הזמן כוח מיקודם תפוס במה שהם עדיין לא השיגו, ברם, כשבאה 

שבת באה מנוחה, שכן שבת היא בבחינת עונג וכשיש עונג ישנה שביעות רצון 

 והסתפקות במועט בבחינת: "שמח בחלקו ברוחניות".

פנינו כיצד נראית דמותו של אוהב ה' אמתי היה ציור חי לתמונה ששרטט רבינו ל

רבינו בעצמו, אשר כשמואל הרמתי בשעתו שאול היה לה' כל ימיו אשר חיה, 

כשמדור לדור העבירו החסידים לבניהם ומושפעיהם ברטט וזיע את אשר שמעו 

מאבותיהם וזקני החסידים מהדור הקודם, על אודות מחזות ההוד ששפר חלקם של 

רבינו מתאבקי עפר רגליו לראות במחיצתו, והטעם הטוב כיין המשומר בני דורו של 

 של החוויות הנשמתיות שעלה בידם לטעום ולחוות בצילו של האילן הגדול.
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נשתמרו בידינו עדיין תיאורים אותנטיים מכלים שניים על סדר אמירת מאמרי 

וכיוצא  הדא"ח אצל רבינו, קריאת התורה שנעשתה על ידי רבינו בכבודו ובעצמו

בזה, תיאורים נוטפי עסיס וצוף והטובלים בשמן המור של: "ואני קרבת אלוקים כי 

טוב", תיאורים מפליאים אשר המה מבהירים באר היטיב, כי כאשר כתב רבינו על 

 אודות אהבת ה' הוא ידע ללא ספק על מה הוא מדבר.

ל חב"ד הקריאה על כך אף משנה את כל המבט צר האופקים לו אנו מורגלים ע

ודרישותיה, כביכול המונופול על הרגש וההתפעלות שייך לזרמים אחרים 

המשתפכים באפיק החסידות, וחב"ד יכולה אמנם להתפאר בהישגים בתחומים 

אחרים כמו השכלה ודעת או החזרה בתשובה של רבבות אלפי ישראל, דברים 

צדיקי  נפלאים כשלעצמם, אולם זה ברור אפוא לכל לב מבין הבא בסודם של

החב"ד, שאכן בחב"ד הרגש היה רגש מזן שונה, רגש המוטבע בגושפנקת המוח, 

אבל מי שלא רק למד את תורת חב"ד אלא הוא גם עובד את בוראו על פי כתבי 

אדמורי"ה אין ספק, כי לדידו עיקר התכלית הוא הרגש שבא בתוצאה מהשכל ולא 

רגש שיביא לבסוף קיום ההשכלה כשלעצמה, רגש הכוונה לא רגש ערטילאי אלא 

תורה ומצוות בפועל, שאזי האהבה והיראה ישמשו כגדפין שדרכם יפרחו התורה 

והמצוות למעלה. אלו הם דברים פשוטים אמנם, אבל כפי שכותב המסילת ישרים 

בהקדמתו המפורסמת שישנם דברים שמרוב פשיטותם הם נשכחים מלב האדם, ומן 

 ם עלי כתב בכדי שלא ישכחו מהלב.הראוי אפוא לשננם שוב ושוב ולחוקק

 ד.

זאת מתוך הסתייגות ברורה, כי אין כוונת הדברים שכל מי שלא זכה לבוא 

לאהבת ה' על ידי ההתבוננות כל עבודת התבוננותו עולה לריק ותוהו, אלא כפי 

שמשמע מדברי רבינו שבע"פ אשר התבטא בכמה סגנונות, שעצם ההתבוננות 

ונשגבה שאין ביד אנשים כערכינו את הכלים כשלעצמה היא עבודה גדולה 

 להעריך את גודל חשיבותה.

אחת הסיבות לכך היא, שכפי שמבאר נכדו הצמח צדק בספרו דרך מצוותיך 

באריכות, מלבד המצווה של אהבת ה' שלזה לפי דרכו ניתן לבוא על ידי 
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 ההתבוננות בגדלות ה', אזי ישנה מצווה אחרת של ידיעת ה' הנלמדת מהפסוק:

 "וידעת היום והשבות אל לבביך וכו'".

רבי אהרל'ה סטרשלער תלמידו המובהק של רבינו בהקדמת ספרו "שערי היחוד 

והאמונה", מבאר על דרך זה את הסתירה בכתבי חכמי הקבלה בעניין לימוד 

הקבלה בדורינו, שבמקומות מסוימים כתבו דברים נפלאים בשבח העניין, 

ברים קשים כגידין, וביאור הדברים שקיים חילוק ובמקומות אחרים תקפו זאת בד

מהותי בין ללמוד את הדברים הפשוטים ייחסית שבפנימיות התורה, אשר הם בכלל 

"כבוד אלוקים חקור דבר", שזהו לימוד השווה לכל נפש שדרכו ניתן לבוא לאהבת 

ה' איש לפי ערכו, לבין ללמוד ממש את הדברים הגבוהים ביותר שזוהי מצוות 

עת ה' השייכת לצדיקים וקדושים הראויים לכגון דא, להשתעשע בסודות ידי

שכבשם הבורא חותם לפנים מחותם, אשרי חלקם שנאה בעבורם האצטלה לבוא 

 בסוד ה' ולהיכנס לחדרי המלך הפנימים לפנים מן הפרגוד.

 ה.

ישאל השואל, כיצד מהין איש מדורינו לכתוב תיאור ספרותי על בעל התניא, 

ר הוא שיש בכוחו להבין את גדלותו ולהטעימה לחיכם של קהל קוראיו, כלום סבו

 הלא יש בכך יותר משמינית שבשמינית של עזות פנים.

תשובתו בצידו, הלא ידעת אם לא שמעת על שני גישות ליהדות המנוגדות זה 

לזה בקוטביות מן הקצה אל הקצה ושניהם ממקור קודש יהלכון, יש אשר רואה 

ים גבוהים לאנשים פשוטים מנותן טעם לפגם, ויש לעומתו את זה בכל הנגשת מושג

שרואה בכך מנותן טעם לשבח. יש רבים וטובים שראו בהסברים דקדוקים בנוסח 

של "דברה תורה בלשון בני אדם" חילול הקודש מאין כמוהו, ויש לעומתם את 

דרך אותם גדולי ישראל שראו בכך כבוד רב לתורה, במה שהיא יכולה להתפרש ב

 הגיונית ופשטנית.

מאחר שרבינו נחשב, כאחד מנציגיה המרכזים של הגישה התומכת ומעודדת 

במערכת הסברה שיטתית לעניינים שהם בבחינת גבוה מעל גבוה, מאותם דברים 

שכיסם עתיק יומין ועליהם נאמר "הנסתרות לה' אלוקינו", עקב כך כן היא המידה 
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בינו בעצמו, שאנו פוסעים לשיטתו בכל הנוגע בהפשטת מסכת גדלותו של ר

 שרואה בכך מעלה ולא חיסרון.

 ו.

 אותו הקסומים של דברי שירו מה מתאים יותר מאשר לצטט את המבוא, לסיום

 ופרשת וגבורתו תוקפו מעשי אשר כל ד,"הי התלמידים החובת בעל וקדוש צדיק

 ידיםהתלמ חובת לספר המצורפים החיים בפרקי כתובים הם הלא הסוערת חייו

והיותו עובד ה' מופלג במיזוג מרהיב  וצדקותו גאונותו מלבד הלה תדרשנו. ומשם

 גאון היה של דרכים סותרות לחלוטין בעבודת ה' "חב"ד" "קרלין" ו"קוזניץ", אף

ההסברה של מערכת הגיונה הפנימי של נפש האדם, ידען  ואמן מצוי, בלתי נפש

חותיה הפנימים והחיצונים לעבודת מופלג כיצד לכוון את מנגנון ההפעלה של כו

 ברגשות הדברים אמורים הן ה', וירידה לסוף דעתה על שלל גווני נבכיה ונפתוליה,

 במכחול לתאר נאה ולו נאה לו כי מופשטים, רוחניים בהרגשים והן טבעיים אנושים

 זה שמושג כפי הצדיק, ומשאלות ליבו של כיסופיו מאווייו את מבע עדין נשמתי

 .ד"חב במשנת ההסבר רחבתבה מתפרש

ואחר סודך לא אחקור, כי אם אבדיל פרט ממך  "עולם עולם, את סודך איני יודע

ואדמה להבינו, תראה דעתי במרום כמטורפה וליבי אף בעיני כמטומטם, אבל אם 

אתבונן כי כולך סוד מסודי ה', ופרטיות ידיעותיך רק מעלומי הסוד ומסתרי רזיו, מן 

להבין הן, אז בהסתכלי בסודך סוד ה', גם להיות מן מתי  השוטים אשר יתחכמו

 סודו לפעמים אני מגיע ולעיתים אני עולה".

"קדושינו הבעש"ט זצ"ל אמר, שבהסתכל האיש בך את אדונך אדון העולם רואה, 

ואני אם לראיה זו בעליל לא זכיתי, ואם להביט בפני האדון לא הגעתי, זאת על כל 

דך מסתתר, לא את ההסתר ואת העדרו בלבד ראיתי, רק פנים הצצתי, שאדונך בסו

גם את האור וגם את ההסתר, את הסוד כי אור הוא ראיתי, כשהסתכלתי שסוד 

אתה, לבי ונפשי השגה וראיה נתמלאו, ואם רציתי לחקור ולהבין את הכול, חלף 

 אין ראיה ולא השגה, שוב הסתר ותו לא".
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וערים להתגשם בך בשעה שבאמת "למה תתחמק כל כך עולם, למה יתבערו הב

חלון היכל המלך אתה, ולמה זה תייגע את הלב ותענה את הנפש השוקקה, הסר 

 את המסך ואפסע דרך פתחך אל מקום קדושינו ושם אטבע", עכ"ל.

בעמדנו נוכח פניה אישית כה נפעמת אל העולם, מהאיש שכהמאמין 

וסה סתומה ומופלאה", באספקלרית דברי החזו"א: "העולם דמה בעיניו לחידה כמ

המייתו של -אזי כל תוספת דברים בעניין זה היא אך למותר, ואך נסיים בתחינתו

הוגה השיר הי"ד בעניין אחר: "אנא ה' קבל נא את תשוקתי להודות לך כשירי 

נביאך, ותערב לפניך דופקי ליבי הכוסף כבמקדש צלצלי נביאיך", וכן יהי רצון, 

בגנזי מרומיו וש"י עולמותיו דברינו הדלים והבלתי שתערב קדם נשמת בעל התניא 

 ממצים בשבח השגותיו והתפעלויותיו כ"השגה" ו"התפעלות".

השבת היא שבת פרשת בלק בשעת קריאת התורה אצל רבינו האדמו"ר הזקן, 

בית המדרש הגדול של רבינו בלאדי היה מלא מפה אל פה בחסידים מבקשי ה', 

ו יעלה רבם הקדוש על הבימה ויחל לקרוא בתורה אשר עמדו וציפו לרגע הגדול ב

בשטף ובדקדוקי הטעמים, כאשר באמנה איתו עוד בשחר נעוריו בטרם היותו 

לאיש, בימי חורפו בהם נודע מלבד כעילוי מופלג ובעל גינוני קדושה בלתי 

שכיחים, אף כבעל מנגן מהשורה הראשונה המחונן בכוח הלחנה יוצא דופן 

לי עומק מוחי ונפשי ומבנה אדריכלי מחוטב לתפארה, ובעל ליצירות ליריות בע

 חוש מיוחד לקריאת טעמי המקרא בדיוק רב.

כדרכם של צדיקי אמת בני דורו, שהכול זכו לראות אצלם עין בעין, את הופעת 

הרוח הקודש בבית מדרשם במורא גדול וגילוי שכינה בלא שום הסתר פנים, הרי 

ל רבינו בשעה זו, כאמון עלי פתגמו הידוע: שמחזות אלוקים של ממש נצפו אצ

"הקריאה מעוררת הזמן", ראה רבינו בשעת קריאת התורה כשעה ראויה מאין 

כמוה להיכנס לפרדס הדבקות ולצאת ממנו בשלום, כך שהחסידים שעמדו צפופים 

והשתחוו עוד יותר בצפיפות היו סיבות טובות מאוד לדחוק את רגליהם בבית 

קים ולכוון את מבטם לעומת רבינו, אפשר יזכו לראות בשעת המדרש הגדול לאלו

 אמת בהבלחת אורות עליונים.
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קריאת התורה של הצדיק הגביהה את החסידים טפח וטפחיים מעל פני הקרקע 

החומרית, העניקה פנים חדשות לפרשיות שנקראו על ידו, ושפכה עליהם אור 

יקים, אחריה הם ראו את אלוקי, כמתבקש מקריאת דבר האלוקים ביד עבדיו הצד

הדברים באור אחר מתוך זווית ראיה מחודשת, ותפיסה שונה לגמרי בפרשיות 

 התורה.

דרך משל, כשקרא רבינו את פרשת התוכחה, הרי שלא שמעו החסידים רק את 

פירוש המלות על פי פשוטו של מקרא, שהקב"ה מזהיר את עם ישראל שאם 

עליהם הפורענות, אלא שהם אף שמעו  חלילה לא ישמרו תורה ומצוות אזי תבוא

מבין השיטין גם את כל העוצמה הרוחנית הפנימית המקופלת במילות התוכחה, 

והייתה זו אפוא עבורם תוכחה אחרת לגמרי. תוכחה על פי הטייש החסידי זרוע 

 הנימה החריפה המלווה לדברים.למרות ובגלל האורה והמתיקות, 

מי אדמורותו, פעם אחת שהה רבינו מחוץ מסופר, כי בתקופת ליאזנא בדברי י

שמסתבר שהיה היה גברא רבה ומחשובי  –לעיר בפרשת כי תבוא, ומאן דהו אחר 

קרא את התוכחה, ובנו של  –החסידים ואולם וודאי לא בשיעור קומתו של רבינו 

רבינו כ"ק האדמו"ר האמצעי שהיה בימים ההם נער צעיר לימים לא מצא מקום 

ועוגמת נפש על ההחמצה, כי אכן, לא הרי שמיעת התוכחה לעצמו מרוב צער 

מפיו של הצדיק כהרי שמיעת פרשת התוכחה מפיו של איש אחר חשוב ונכבד 

 ככל שיהיה.    

חלקה העליון של הבימה, אשר כבר הספיק להיעקר על ידי רבינו אי פעם בשעת 

ר הוחזר תפילה, בה מרוב דבקותו כמעט שהיה מטפס על הקירות ללא גוזמא כב

למקומו ועמד על מתכונתו, והכול ציפו בקוצר רוח בולט למדי לשעת עלייתו של 

 הצדיק לבימה.

ארון הקודש נפתח במילואו, ספר התורה האישי של הצדיק שנכתב על פי 

הוראותיו הדקדקניות בקדושה וטהרה כבר היה אחוז בידו של שליח הציבור, אשר 

לעבר הבימה, עין בלתי מזוינת לא הייתה  וכבודבאמר שמע ישראל כנהוג והוליכו 



 

 צמ' ע -אספקלריא 

 

מבחינה בדבר מה יוצא מגדר הרגיל מלבד ה"ברוב עם", ברם, לאמיתו של דבר 

 המתח הרוחני כבר ניסר בחלל האוויר עד שניתן היה לנסרו באזמל מנתחים.

חרד ומצפה לבאות יותר מכולם, עמד בפאתי בית המדרש בעמידה רפויה כמי 

ודי החוכר בן אחד הכפרים הסמוכים לדיסנא, שבהמלצת שכפאו שד כפשוטו היה

רבינו וברכתו, חכר מלון מאדון העיירה לשם פרנסתו, בחצר הסמוכה התגורר 

מכשף של ממש, אשר נתן בו את עיניו לרעה והטיל בו את כשפיו, בעקבות 

הפעלת כוחות הטומאה תפסה את האיש חולשה איומה בכל גופו, עד שבדוחק 

 ד על רגליו.עלה בידו לעמו

לאחר כמחצית השנה של ייסורים, הבין היהודי כי חייו במתכונתם הנוכחית 

אינם חיים, וכחסיד אמתי עוד זאת השכיל להבין שחייו תלוים במוצא פיו של רבו 

הקדוש אם לשבט ואם לחסד, בשל כך התגבר על חולשתו האיומה ובכוחות לא לו 

נן בפניו על נפשו ולבקשו, שיעתיר נסע ללאדי עירו של רבו הקדוש, בכדי להתח

 בפני ריבון העולמים שיסלק ממנו את כוחות הטומאה העושים בו שמות.

לפתע הס הושלך בקהל: "הרבי החל לקרוא בתורה" נמסרה מפה לאוזן הבשורה 

המרנינה, באוזניים חדות השמיעה הרוחנית של בחירי העידה, עדיין ניסרה שאגת 

ויצא: "הידעתם את לבן", כשרגע כמימרא לאחר  רבם בקוראו את הפסוק בפרשת

מכן התגלגל הצדיק על הבמה בפישוט ידיים ורגלים במשך כמחצית השעה, בה 

ראה מה שראה והשיג מה שהשיג, מאורע כביר ורב רושם אשר הטביע חותם 

שרישומו ניכר על כל החוסים בצל הקודש באותה שבת ויצא, שקיבלו משמעות 

 לבן. חדשה לכוח הקליפה של

אותו חסיד עקב חולשתו לא היה בבית המדרש בליל שבת ואך באמצע תפילת 

שחרית אזר כוחותיו ובא לבית המדרש, כך שלא היה סיפק ביד רבינו לראות את 

פניו ולהיווכח בנוכחותו, וחרף העובדה שלא היה זה מדרכו של רבינו לקרוא 

חסיד מיוסר ונדכה  לעולים לתורה בשמותיהם, חרג רבינו מגדרו וקרא לאותו

 לעלות לתורה לעליית חמישי.



 

 צאמ' ע -אספקלריא 

 

ובהגיע תור הפסוק: "כי לא נחש 

ביעקב ולא קסם בישראל" להיקרא על 

ידי רבינו, או אז כמו נפתחו ארובות 

השמים ביום המעונן בסופה ובסערה, 

כך נישא קולו של רבינו כארי בקולות 

וברקים, ויקרא בקול גדול ולא יסף פעם 

א נחש ביעקב ולא קסם "כי לאחר פעם: 

חזות פניו הבוערים כלהבים בישראל", 

ועטוי זיו השכינה העד העידה בו, כי 

ברגעים אלו ממש נאבק הוא עם כוחות 

נסתרים ונעלמים, ומכניע במו ידיו הקדושות אשר המה כשני גלילי ספר תורה את 

 .כוחות הסיטרא אחרא, ומרחיקם אפוא מרחק ת"ק פרסאות מאותו יהודי

וותיקי החסידים שכבר שפר חלקם לחזות בעיני בשר בכגון דא פעמים רבות, גם 

ועיניהם הורגלו לראות מחזות אלוקים אצל רבינו, הסתמרו למקומותיהם 

בהתפעלות גוברת והולכת, אמנם זאת ידעו זה מקדמת דנא כי קדוש ישראל שוכן 

ות הטומאה בקרבם, ברם להיות נוכחים במעמד כה שגיא ורב הוד של הכנעת כוח

 במחי קריאת פסוק, לזאת לא פללו ולא מיללו מימיהם.

באשר לאותו חסיד, הרי שמיד לאחר אותה שבת חש בעליל שאט אט שבים אליו 

כוחותיו כבראשונה, כשנכנס לקודש פנימה הרגיעו רבינו בנעימות ואמר לו "אל 

כדי תירא ואל תיחת הלא "כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל" כתיב", תוך 

 שהוא כופל את הפסוק כמה פעמים שוב ושוב לחיזוק דבריו.

סוף דבר, הוברר למפרע כי עוד באותה שבת בה פעל רבינו לביטול כוח הכישוף 

מתו המכשף ואשתו במיתה משונה, וליהודי המוכה בחבל הקסמים הייתה אורה 

 ושמחה.

נחשב היה מספר הסיפור רבי יעקב מקיידאן, מחבר הספר "סיפורים נוראים" ש

לבר סמכא, עוד זכה בערוב ימיו לחסות תחת צל כנפי רבינו, והריהו מעיד בפה 



 

 צבמ' ע -אספקלריא 

 

מלא, שעוד הכיר אנשים בדיסנא, שהכירו הן את היהודי והן את המכשף, והם אף 

זכרו היטיב את המעשה הנורא לכל פרטיו ודקדוקיו. הסיפור הנ"ל הריהו ללא ספק 

 ."סיפורים נוראים"יאת שם הספר: מעשה נורא, שהוא כשלעצמו מצדיק את קר

                                  

 דבר מן הכותב:

מן המפורסמות היא, שכמעט כל כתיבה על כמעט כל גדול בישראל באשר הוא, 

אם חורגת היא מגבולותיה הצרים של כתיבת ביוגרפיה בעלמא, ומגובלת בנטייה 

ן כמו יש מאין, הרי שיש בה יותר דיוק-לחדור לעולמו הפנימי המואר ויצירת דמות

ממשהו ממלאכת בורר, והריהי דורשת השתמשות רבה בכושר אבחנה ורוחב דעת, 

לא בורר במשמעות של "בירור האוכל מתוך הפסולת" ח"ו, כי אם בורר במשמעותו 

הדקה יותר של המושג, כלומר, הבדלה חדה בין תכלת לקלא אילן, והצבת גבולות 

וחד מסיבות כאלו או אחרות והחפץ לראות את אותו אדם בין מאוויי הלב המש

גדול בזכוכית מקטנת מפרי משקפיים מדעניות או מגמתיות, לבין תיאור חי 

ועוצמתי כנה ואמתי של אותו גדול, שלעיתים קרובות רחוקה היא כרחוק מזרח 

ממערב מכפי איך שדמותו מצטיירת בראי כתביהם של הלבלרים המדעיים או 

המעוותים כליל את התמונה ומעניקים לדמות פנים חדשות עד בכדי המגמתיים 

 שבעליה לא היו מזהים את עצמם.

בייחוד הדברים אמורים, בכל הנוגע לכתיבה על כל אותם צדיקי עולם 

לדורותיהם, שמלבד רום מעלתם ושגב קדושתם הטביעו את חותמם על מחשבת 

אנשים שלא ראו מאורות  ישראל וכדומה, שאו אז אתרע מזלם ונטפלים אליהם

מימיהם, המתמקדים במעלות הצדדיות כביכול אלו הם נקודות הכובד של הדמות, 

והללו מודדים אפוא קדושי עליון טמירים וצדיקי קמאי שהארץ רעדה לשמעם 

על פי הצורך העכשווי שלהם  –והאירה מכבודם באמות מידה הרחוקות מהאמת 

בוד והערכה בעיני עמיתיהם, הלא המה בממון, והמידה שיעניק להם החיבור כ

 החברים לספסל הלימודים באוניברסיטה.



 

 צגמ' ע -אספקלריא 

 

מאחר שצדיקי חב"ד בכלל ומייסד השושלת הרבי בעל התניא בפרט, קדשו את 

המושכלות העיוניות וחקר האלוקות, בשל כך מצאו בהם אותם חוקרים כר נרחב 

נים מהשורה לפעולה, ואמצעי להפגנת כישורים שכלתניים מובהקים כשל מדע

הראשונה, מתוך התעלמות מהפערים האינסופיים שבממדי הגדלות, כך שהקריאה 

בכתביהם של הללו יוצרת לקורא את הרושם, כמו כל ירידתם להאי עלמא של 

אותם צדיקים הייתה, בכדי להעשיר את עולם הרוח בכתבים מעמיקים, עפרא 

 לפומיהו.

ומם ולהגביה את הכותב והקורא במאמר הנוכחי דנן, אשר נכתב מתוך מטרה לר

כאחד, נעשה אפוא מאמץ ניכר למקד את אלומת האור בפן הגדלות שבאישיותו 

של 'הרבי בעל התניא', מתוך התעלמות כמעט מוחלטת מהפנים האחרים בדמותו, 

אשר הינם בלתי רלוונטיים בעבורנו, ולא נוכל להפיק מהם כל תועלת, אם כי לבל 

קצה המזלג, זאת בכדי להשלים את חן הדרה של  יחסר המזג נגענו בהם על

התמונה, כך שלבל יהיה הפאזל חסר בחלק ולו פחות בערכו, הפוגם בשלמותו של 

 הפאזל כולו.

נ.ב. למותר לציין, כי כל שגיאה בהבנה או בהסברה, מוטלת על שכמי הכותב 

 בלבד.

* 

 פלמן. זאב קותודה רבה לידידי הרב יוסף צבי לידר על העזרה המבורכת

 


